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Dr. Frank Zastrow M.Sc.

Ένας έμπειρος στοματικός χειρούργος και πρώην συνεργάτης στην κλινική
του Professor Dr. Fouad Khoury , Γερμάνια. Σήμερα διευθύνει τη δική του
ιδιωτική κλινική στο Wiesloch, Γερμάνια. Το κύριο επιστημονικό του
αντικείμενο είναι η αναγέννηση των μαλακών και σκληρών ιστών σε
πολύπλοκες περιπτώσεις .
Eίναι διεθνής ομιλητής αναγνωρισμένου κύρους www.Frankzastrow.com
και ιδρυτής της ομάδος “REAL BONE BUILDERS” - μια πλατφόρμα για τη B
ιολογική Αναγέννηση Οστού , που εστιάζει στην αναγέννηση μόνο με
αυτόλογα μοσχεύματα μαλακών και σκληρών ιστών.
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ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
09:00 09:30
Εισαγωγή - Γνωριμία
09:30 11:00pm
Πρώτη διάλεξη για το «BBA Concept»:
Βιολογική Αναγέννηση Οστών- Βασικά
χαρακτηριστικά, που βρίσκονται τα Όρια
11:00 12:00pm
Προηγμένες τεχνικές διαχείρισης μαλακών
ιστών (Kazanjian Vestibuloplasty, Apical
repositioned ﬂap, Roll ﬂap)
12:00 01:00pm
Ασφαλείς - προβλέψιμες τεχνικές λήψης
αυτομοσχευμάτων και αναγέννηση σε
διαφορετικές κλινικές καταστάσεις
01:00pm 02:30pm Γεύμα
02:30 04:00pm
HANDS ON PART I
Bone harvesting: Corticospongious
bone block, cortical bone shells
04:00 05:00pm
HANDS ON PART II
Lateral bone augmentation
with Bone Shells
04:45 05:00 Ερωτήσεις - Ζυζήτηση
05:00 05:15 Απονομή Πιστοποιητικών

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
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Β.Ο.Α. Η Φιλοσοφία Αναγέννησης Πραγματικού Οστού
Σε πολλές περιπτώσεις η αναγέννηση οστού είναι απαραίτητη πριν την
τοποθέτηση των εμφυτευμάτων . Επιπλέον, η διαχείριση των μαλακών ιστών
μπορεί να αποτελέσει έναν καθοριστικής σημασίας παράγοντα για την επιτυχία
των εμφυτευμάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις η χρήση του “Goldstandard”
αυτόλογου οστού είναι σε ανταγωνισμό έναντι της χρήσης εμπορικών
προϊόντων οστικής αναγέννησης.
Η ημερίδα αυτή ( με Θεωρητικό και Πρακτικό μέρος ) απευθύνεται σε όλους τους
κλινικούς που έχουν ήδη εμπειρία με σε αναγγενητικές μεθόδους και θέλουν να
μάθουν ασφαλείς - προβλέψιμες τεχνικές λήψης αυτομοσχευμάτων και
αναγέννηση σε διαφορετικές κλινικές καταστάσεις.
Ο εκπαιδευτής Dr. Frank Zastrow κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα δώσει
σαφείς οδηγίες για αναγεννητικές τεχνικές όπως η λήψη αυτόλογου οστού καθώς
και προχωρημένες τεχνικές διαχείρισης μαλακών ιστών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
• Εισαγωγή στη Β.Ο.Α. ( αναγέννηση οστού μόνο με τη χρήση
αυτομοσχευμάτων)
• Ποια είναι τα βασικά και ποιοι οι περιορισμοί στις αναγεννητικές τεχνικές
• Οριζόντια αναγέννηση και προχωρημένες τεχνικές διαχειρίσεως μαλακών
ιστών
• Η ατροφική άνω γνάθος – χειρουργικός και προσθετικός σχεδιασμός
• Επιπλοκές προ εγχειρητικές , ενδο εγχειρητικές και μετ' εγχειρητικές
• Ανύψωση ιγμορείου με οστικό παράθυρο και η διαστρωματική τεχνική
• Θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
• Τη συμβίωση μαλακών και σκληρών ιστών
• Πως να αποφεύγει επιπλοκές που σχετίζονται με την ανύψωση του ιγμορείου
• Διάγνωση και πραγματικό ανάστροφο (προσθετικά καθοδηγούμενος)
σχεδιασμό σε προχωρημένες ατροφίες γνάθων

Στη διάρκεια της εξομοίωσης – Πρακτικό κομμάτι θα διδαχθούν
οι τεχνικές λήψης και αναγέννησης οστού σε γνάθους χείρων.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ημερομηνία Διεξαγωγής:
Τοποθεσία Διεξαγωγής:

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
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ΑθήναΤ.Κ.: 173 43
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Κόστος Συμμετοχής:
300€
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Πληροφορίες-Εγγραφές 2109734000
www.merimnaseminars.gr

ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΡΙΜΝΑ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αρ. Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.1 2101624

