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  Regeneracja tkanek przyzębia
  z wykorzystaniem białek pochodnych macierzy szkliwa (Emdogain®)   
         oraz zabiegów z zakresu sterowanej regeneracji tkanek

PROWADZĄCY: Dr n. med. Bartłomiej  
  Górski 

TERMIN:  5-6.04.2019
  

CZAS TRWANIA: Dzień I 10:00-18:00
  Dzień II 9:00-17:00

MIEJSCE:  Sala wykładowa 
  PROIMPLANT 
  C. Śniegockiej 8, 
  Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 8 osób 

FORMA:   kurs teoretyczno-prak- 
  tyczny z ćwiczeniami  
  na materiałach zwie- 
  rzęcych 

CENA:   3200 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

  Chirurgiczne leczenie recesji dziąsłowych
                   z wykorzystaniem tkanek własnych oraz
                    substytutów przeszczepów autogennych

Recesje dziąseł są jednym z częściej zgłaszanych przez pacjentów problemem dotyczą-
cym zdrowia jamy ustnej, a ich etiologia jest wieloczynnikowa. Recesje stanowią pro-
blem natury estetycznej, ale mogą być również związane z nadwrażliwością zębiny, z 
występowaniem próchnicy korzeni zębów i z rozwojem ubytków niepróchnicowego 
pochodzenia.
 
Metody leczenia chirurgicznego recesji dziąseł wykorzystują złożone techniki chirur-
giczne oraz wolne przeszczepy tkanek miękkich lub ich substytuty (mucoderm®). Z per-
spektywy lekarza dentysty bardzo ważna jest ocena tkanek miękkich otaczających zęby 
i wdrożenie odpowiedniego leczenia w kontekście planowania interdyscyplinarnego 
(stomatologia estetyczna, protetyka, ortodoncja). 

Kurs dwudniowy jest przeznaczony dla lekarzy z różnym doświadczeniem własnym, 
którzy chcą zgłębić tajniki pracy z tkankami miękkimi przyzębia w zakresie periodonto-
logicznej chirurgii plastycznej. Prowadzący posiada specjalizację z periodontologii, jest 
pracownikiem Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM.

PORUSZANE ZAGADNIENIA:
• etiologia recesji dziąsłowych
• diagnostyka i rokowanie
• wskazania i przeciwwskazania do chirurgicznego leczenia recesji
• leczenie recesji dziąseł w kontekście leczenia interdyscyplinarnego
• przygotowanie pacjenta do leczenia chirurgicznego
• narzędzia i nici stosowane w periodontologicznej chirurgii plastycznej
• techniki pobierania przeszczepów nabłonkowo-łącznotkankowych (FGG) i łącznotkan-

kowych (CTG), substytuty przeszczepów autogennych (mucoderm®)
• zabiegi z zakresu periodontologicznej chirurgii plastycznej - procedury krok po kroku 

(augmentacja zwężonej strefy dziąsła zrogowaciałego, leczenie pojedynczych i mno-
gich recesji dziąseł)

• opieka pozabiegowa
• komplikacje
• leczenie nieprawidłowości dziąsłowych przy implantach

Zajęcia praktyczne (ćwiczenia na żuchwach zwierzęcych):
• pobieranie przeszczepów nabłonkowo-łącznotkankowych (FGG) i łącznotkankowych 

(CTG)
• technika dokoronowego przesunięcia płata i CTG w leczeniu pojedynczej recesji
• technika dokoronowego i bocznego przesunięcia płata z membraną mucoderm 
     w leczeniu pojedynczej recesji
• technika dokoronowego przesunięcia płata z membraną mucoderm w leczeniu mno-

gich recesji
• technika tunelowa i CTG w leczeniu mnogich recesji
• techniki szycia
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