ПРАКТИЧЕСКИ КУРС
ВЪРХУ ПАЦИЕНТИ ЗА ХИРУРГИЧНО ПОСТАВЯНЕ НА ИМПЛАНТИ
ДАТА: 12, 13, 14 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. (ЧЕТВЪРТЪК, ПЕТЪК, СЪБОТА)
ЛИСАБОН, ПОРТУГАЛИЯ

Водещи курса: Проф. UGO COVANI и д-р GIUSEPPE BONETTO
Курсът е предназначен за лекари хирурзи и легитимни дентални лекари, вписани в регистъра.

ЗА КУРСА: Istituto Stomatologico Toscano(IST) е активен от много години в имплантологичното и хирургичното обучение като цяло
в колаборация с университети и изследователски центрове в Италия и чужбина.
Сега в колаборация с Planetadente, дистрибутор на Sweden &
Martina Implants за Португалия, IST организира имплантологичен
курс върху пациенти.
Досега обучението бе фокусирано върху теоретична постановка,
научно задълбочаване на знанията по дисциплината и практически
упражнения върху труп.
Нарастващото търсене на практическо обучение върху пациенти
накара IST да потърси международен партньор, за да осигури на
студентите си клинично проучване върху техники за хирургично
поставяне на импланти.
Постигането на отлични резултати при всички хирургични манипулации е плод на прецизна хирургична техника, защото така операцията би протекла гладко, бързо и безопасно. По тази причина
курсът ще се предхожда от преговор на хирургичните техники, по
време на който ще се обсъди лечениeтo на пациентите в следващите дни.
Всеки отделен пациент ще премине през цялостна диагностика и
планиране и ще се обсъди хирургичният подход, за да протече
операцията с прецизен избор на хирургичната техника и максимална сигурност. Участниците ще извършат няколко имплантологични операции върху подходящо подбрани пациенти, които ще
са определени за всеки участник според опита и очакванията му.
Всяка интервенция ще бъде ръководена от преподавател, който ще
надзирава учебния процес на оператора и сигурността на пациента.
Участниците ще работят по двойки и съответно докато единият
извършва операцията, другият ще му асистира.

Programme

Thursday
Arrival in Portugal by 15:30 and transfer
In Hotel
17:30-20:30 Seminar on surgical Technique
and Implant system that will be used.
Presentation and surgical planning of cases
To treat
21:00 Dinner at the hotel
Friday
08:30 meeting in the clinic and assessing
cases of the day
09:30 start of surgery
12:30 Lunch Break in the clinic
13:30 Surgery
18:30 Closure of Works
20:30 Portuguese Dinner
Saturday
08:30 meeting in the clinic and assessing
cases of the day
09:30 start of surgery
12:30 Lunch Break in the clinic
13:30 Surgery
17:00 discussion of cases: Clinical case analysis
and interventions on patients, carried out by
the students
18:30 delivery of attestations and closure of
works

Date: 12/13/14 Settembre 2019

Av. Almirante Reis 114-3°
1150022 LISBOA, PT

formazione@istitutostomatologicotoscano.it
www.istitutostomatologicotoscano.it

PRACTICAL COURSE ON PATIENTS
ABOUT IMPLANT SURGICAL
TECHNIQUE

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
ДОКУМЕНТИ ЗА
•Трансфери към/от
клиниката;
РЕГИСТРАЦИЯ:
•участие в курса;
Моля, изпратете в
•B&B настаняване в
Organizational Secretariat следединична стая в 4-звезден
ните документи:
Superior хотел;
1) Сертификат за регистра•вечеря в четвъртък,
ция от Български Зъболекарпетък и събота;
ски Съюз, България.
•обяд в петък и събота;
2) Професионална застра•хирургични и импланховка с покритие, валидно в
FOR PAYMENT INFO тологични материали
Италия и Европа, разширено
(импланти, костни замесORGANIZING SECRETARIAT
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тители,
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необходими за извършване
www.sweden-martina.com на интервенциите, включеЦЕНА НА КУРСА:
Franco Di Cicco
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3 000 евро с ДДС
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FOR INFORMATION: ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Segreteria Didattica
•Самолетни билети;
Istituto Stomatologico Toscano
Tel. +39 0584 618414 •Храни и напитки, които
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не са цитирани в частта
“Цената включва”;
•Застраховка пътувания.

ПРОГРАМА НА КУРСА
ЧЕТВЪРТЪК – 12.09.2019 г.
Пристигане в Португалия до 15:30 ч. и
трансфер до хотел 17:30-20:30 ч.
Семинар на тема: Хирургична техника и имплантатна
система, които ще бъдат използвани. Презентация
и хирургично планиране на случаи, които ще бъдат
лекувани.
21:00 ч. Вечеря в хотела
ПЕТЪК – 13.09.2019 Г.
08:30 ч. Среща в клиниката и оценка на случаите за деня
09:30 ч. Начало на хирургичната интервенция
12:30 ч. Обедна почивка в клиниката
13:30 ч. Хирургична интервенция
18:30 ч. Приключване на случаите
20:30 ч. Португалска вечеря
СЪБОТА – 14.09.2019 Г.
08:30 ч. Среща в клиниката и оценка на случаите за деня
09:30 ч. Начало на хирургичната интервенция
12:30 ч. Обедна почивка в клиниката
13:30 ч. Хирургична интервенция
17:00 ч. Дискусия на случаите: Анализ на клиничните
случаи и интервенциите върху пациентите, извършени
от студентите
18:30 ч. Предаване на атестациите и
приключване на случаите

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
•30% депозит в размер на 900 евро
се заплаща при регистрацията. След
получаване на плащането, ще ви бъде
изпратена фактура.
•Банкови детайли:
MASTER IMPLANT, LDA.
BANK MONTEPIO
IBAN: PT50 0036 0000 9910 5886 1969 7
SWIFT: MPIOPTPL

ОТКАЗ
•Organizing Secretariat трябва да бъде
уведомен за евентуална канселация, задължително в писмена форма.
•Глобите са следните:
- При отказ до 30 дни преди началната
дата на курса, се удържа 30% от общата сума;
- При отказ до 15 дни преди началната
дата на курса, се удържа 50% от общата сума.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ:
ORGANIZING SECRETARIAT
PLANETADENTE TRADING
UNIPESSOAL LDA
Av. Almirante Reis 114-3°
1150022 LISBOA, PT
www.sweden-martina.com
Franco Di Cicco
tel. +351 937 191 401
franco@planetadente.eu
Programme

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

Thursday
Arrival in Portugal by 15:30 and transfer
In Hotel
17:30-20:30 Seminar on surgical Technique
and Implant system that will be used.
Presentation and surgical planning of cases
To treat
21:00 Dinner at the hotel
Friday
08:30 meeting in the clinic and assessing
cases of the day
09:30 start of surgery
12:30 Lunch Break in the clinic
13:30 Surgery
18:30 Closure of Works
20:30 Portuguese Dinner
Saturday
08:30 meeting in the clinic and assessing
cases of the day
09:30 start of surgery
12:30 Lunch Break in the clinic
13:30 Surgery
17:00 discussion of cases: Clinical case analysis
and interventions on patients, carried out by
the students
18:30 delivery of attestations and closure of
works

Дентал Трибюн България
тел.: 0897 958 320

Date: 12/13/14 Settembre 2019

office@dental-tribune.net

