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DR MARKO BLASKOVIC DR DÁVID BOTOND HANGYÁSI

Regeneracja w chirurgii 
        perio & implantologii

Dr Marko Blašković 
360 ° REGENERACJI KOŚCI 
Utrata zębów, uraz lub infekcja mogą prowadzić do ubytków kości wyrostka zębodoło-
wego, zagrażając protetycznie planowanej implantacji . Aby temu zaradzić, dr Blaško-
vić uwzględnia w leczeniu szeroki wybór substytutów kości i resorbowalnych błon. Aby 
rozszerzyć swoje wskazania na wszystkie rodzaje defektów poziomych, w tym defektów 
niezamkniętych, zostanie również przedstawione użycie pinów i / lub śrub do technik 
namiotowych. Ponadto dr Blašković zaprezentuje różne techniki regeneracji grzbietu 
wyrostka zębodołowego. Jako alternatywę dla technik z autogennymi blokami kości, 
zastosuje cienką allogeniczną kość (płytkę korową), co może znacznie uprościć technikę 
chirurgiczną, a także skrócić czas operacji i odczyny pozabiegowe.

Dr Dávid Botond Hangyási
ZARZĄDZANIE TKANKĄ MIĘKKĄ I TWARDĄ
Firma botiss oferuje szeroką gamę biomateriałów stomatologicznych do stosowania 
w praktycznie każdej sytuacji klinicznej. W swoich wykładach dr Hangyási dostarczy 
uzasadnienie dla właściwej kombinacji biomateriałów do regeneracji miękkiej i twar-
dej tkanki. Będzie także dzielić się swoimi pierwszymi wrażeniami na temat nowych 
biomateriałów, takich jak collacone® max, mucoderm® punch i permamem®, w tym 
wskazówkami dotyczącymi przenoszenia i wstępnego protokołu. Ponadto dr Hangyási 
przedstawi różne metody zwiększania objętości dziąseł lub ilości zrogowaciałej błony 
śluzowej wokół implantów, koncentrując się na prawidłowym projektowaniu broda-
wek i wyborze odpowiedniego przeszczepu tkanek miękkich, aby uzyskać przewidywal-
ny wynik. Jego wykłady mają na celu opisanie kryteriów dla doboru różnych materiałów 
i wskazań stosowanych w jego codziennej praktyce.
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