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Technika Częściowej Ekstrakcji PET (Partial Extraction Techniques)
Utrata zębów prowadzi w wielu przypadkach do resorpcji blaszki przed-
sionkowej a w konsekwencji do potrzeby rozległych procedur augmenta-
cji (zarówno kości jak i tkanek miękkich). Niesie to za sobą ryzyko słabej 
długoterminowej stabilności estetyki. Techniki częściowych ekstrakcji (PET) 
pozwalają nam utrzymać blaszkę przedsionkową wyrostka, a tym samym 
zapobiec zapadnięciu się wyrostka zębodołowego, tworząc platformę dla 
idealnego ukształtowania tkanek miękkich i stabilnego poziomu kości. Jest 
to zawsze największy problem w odcinku przednim.
Na wykładzie zostaną omówione różne opcje z odniesieniu do natychmia-
stowej implantacji, jak również krok po kroku sama procedura PET. Będzie 
również pokazane jak radzić sobie w sytuacjach cienkich biotypów dziąsła 
oraz jak zarządzać częścią dośluzówkową uzupełnień protetycznych w celu 
uniknięcia zapadnięcia tkanek.

Kreowanie idealnych tkanek miękkich wokół implantów
W tej części wykładu przejdziemy przez szereg technik pozwalających za-
rządzać tkankami miękkimi w celu maksymalizacji efektów w aspekcie este-
tyki i funkcjonalności. Zostaną udzielone porady i wskazówki we wszystkich 
aspektach zarządzania tkankami miękkimi, które natychmiast przydadzą się 
w codziennej praktyce.

Korygowanie tkanek miękkich wokół implantów
Wykład analizujący temat przyczyn niepowodzeń w strefie estetycznej. Bę-
dzie również obejmować problemy augmentacji tkanki miękkiej potrzebnej 
do skorygowania defektów wokół implantów. Zostaną udzielone porady i 
wskazówki w odniesieniu do zarządzania dziąsłęm oraz techniki szycia w tych 
przypadkach.

Pobieranie tkanek z podniebienia 
Czy wysklepione i wysokie podniebienie jest najlepszym dawcą tkanek? Czy 
są różne miejsca i techniki pozwalające nam pobierać tkanki z podniebienia? 
Jak możemy uzyskać tkankę łączną, a jak wolny przeszczep dziąsła? Jak ra-
dzić sobie z powikłaniami w miejscu dawczym? Wszystkie te pytania znajdą 
odpowiedź w czasie wykładu, a także udzielone zostanie wiele podpowiedzi 
jak leczenie pacjenta uczynić maksymalnie bezbolesnym.
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Do you know Dr. Howard Gluckman?
He is on the experts panel of the internation-
al educational website Dentalxp and is on the 
Dentalxp scientific board and involved in Im-
plantology training for 20 years.
Howard is an associate of the College of Medi-
cine and Dentistry of South Africa.
The director of the Implant and Aesthetic 
Academy, a post graduate training facility in 
South Africa.
President of the South African Society for 
Dental Implantology and on the board of the 
SAAO.
His special interests are immediate implant 
placement/immediate load, soft tissue aesthet-
ics and periodontal plastic surgery, autogenous 
bone augmentation especially bone harvested 
from the palate and three-dimensional bone 
augmentation.


