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ABSZTRAKT
ELŐADÁS:

Klinikai koncepciók és újítások a rekonstruktív parodontális 

sebészetben. Lágyszöveti defektusok kezelése fogászati 

implantátumok körül.

A parodontális rekonstruktív beavatkozások célja a parodontális megbetegedés következtében elvesztett 

szövetek regenerálása.

Az elmúlt években a biológiai folyamatok jobb megértése és a sebészi technikák fejlődése kiszámíthatóbb 

kezelési koncepciókat eredményezett az intraosszeális és a furkációkat érintő defektusok, valamint az ínyre-

cessziók kezelésében. 

Megfelelően kiválasztott terápia és páciens csoport, valamint szigorú pre- és posztoperatív infekciókontroll 

mellett a rekonstruktív parodontális sebészet a kemény- és lágyszövetek jelentős regenerációját eredmé-

nyezheti. Ez klinikailag a szondázási mélység csökkenését, a tapadásveszteség javulását, csontos telődést 

és jobb esztétikai végeredményt jelent. 

Emellett longitudinális vizsgálatok bizonyították az elért eredmények hosszútávú stabilitását, ezzel alátá- 

masztva, hogy ezen koncepciókat követve javul a fogak prognózisa.  

Az utóbbi években az olyan innovatív sebészeti megoldások, mint a módosított koronálisan elcsúsztatott 

tunnel (Modified Coronally Advanced Tunnel) vagy a laterálisan elcsúsztatott tunnel (Laterally Moved Tunnel) 

technikák kombinációja kötőszöveti graftokkal vagy kollagén mátrixokkal (EMD-vel együtt vagy anélkül) ki-

számítható módszereknek bizonyultak az egyszeres és többszörös ínyrecessziók kezelésénél. A legfrissebb 

adatok az elért eredmények hosszútávú stabilitását mutatják (egészen 8 éves utókövetés). Bizonyos, jól 

kiválasztott esetekben az MCAT technikát sikeresen alkalmazták fogászati implantátumok körüli lágyszöveti 

defektusok ellátásra is.

A kurzus továbbá bemutatja az implantátumok körüli lágyrész defektusok kezelésére alkalmazható egyéb 

beavatkozásokat és a tudományosan alátámasztott, biológiai megközelítésű rekonstruktív sebészet filozó-

fiáját. 

Klinikai eseteken és videókon keresztül lépésről-lépésre prezentálják ezen beavatkozásokat az eltérő szituá-

ciókban. 
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.............................................................................................
08:30 - 09:00 REGISZTRÁCIÓ
.............................................................................................
09:00 - 11:30 ELŐADÁS: Klinikai koncepciók és újítások a rekonstruktív parodontális sebészetben.  

  Lágyszöveti defektusok kezelése fogászati implantátumok körül.
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A RENDEZVÉNYEN A LÉTSZÁM 

LIMITÁLT: 20 fő/nap

KURZUS DÍJA : bruttó 150.000 Ft.

HANDS-ON:

Sebészeti technikák az intraosszeális, furkációs és recessziós 

defektusok ellátására.  A feszes íny megvastagítása.

A kurzus célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a rekonstruktív sebészet különböző technikáit az intraosszeális, 

furkációs és recessziós defektusok ellátására és a feszes íny megvastagítására. 

Sertés állcsontokon a következő technikák gyakorlására lesz lehetőség:

1. Intraosszeális és furkációs defektusok ellátása regeneratív anyagokkal, beleértve a csontpótló anyagokat 

 és a membránokat. 

2.  Varrattechnikák a primer zárás és az optimális seb stabilitás eléréséhez. 

3.  Módosított koronálisan elcsúsztatott tunnel technika (Modified Coronally Advanced Tunnel - MCAT).

4.  Laterálisan elcsúsztatott tunnel technika (Laterally Moved Tunnel - LCT).

5.  Félvastag lebeny preparálás az autogén graft vagy a kollagén alapú lágyrészpótló anyagok rögzítésére.  

6.  Palatinális lágyszövet kinyerése.

7.  Varrattechnikák a donor terület ellátására.

8.  Autogén graftok és kollagén alapú lágyrészpótló anyagok alkalmazása ínyrecessziók fedésére és a  

 feszes íny növelésére.

9.  Varrattechnikák a graft rögzítésére.

10. Varrattechnikák a koronálisan elcsúsztatott lebenyek és tunnel technikák zárásához. Számítógépes  

 sztentek biztonságos használata. Statikus navigációs rendszerek indikációi és limitációi; pontosság és  

 komplikációk. 

fordította:  Dr. Kesztyűs Artúr

RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: 

Continental Hotel Budapest 

H-1074 Budapest, Dohány utca 42-44,

Hungary

continentalhotelbudapest.com/hu

............................................................................................. 
11:30 - 12:30 EBÉD 
.............................................................................................
12:30 - 16:30 HANDS-ON: Sebészeti technikák az intraosszeális, furkációs és recessziós 

  defektusok ellátására.  A feszes íny megvastagítása. 

.............................................................................................
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Anton Sculean a Berni Egyetem Parodontológiai Tanszékének professzora és elnöke. 1990-ben a budapesti Semmel-

weis Egyetemen szerzett diplomát, tanulmányait a Münsteri Egyetem (Németország), valamint az Aarhusi Királyi Fogor-

vosi Főiskola (Dánia) posztgraduális képzésein folytatta.

Habilitációs (PhD) diplomáját a Saarlandi Egyetemen, Homburgban (Németország) szerezte. 2004-től 2008-ig a Radboud 

Egyetemen (Nijmegen, Hollandia) az EPF (Európai Parodontológiai Társaság) által akkreditált posztgraduális program, 

valamint az ottani Parodontológiai Tanszék vezetője volt. 2008 decemberétől professzora és elnöke a Berni Egyetem 

Parodontológiai Tanszékének. Sculean professzor számos kutatási díjban részesült, többek között elnyerte a Nemzet-

közi Fogorvosi Kutatási Szövetség (IADR) Parodontológiai Kutatócsoportjának Anthony Rizzo-díját, valamint az IADR / 

Straumann-díjat a Regeneratív Parodontális Gyógyászat kategóriában.

Tiszteletbeli doktori fokozatot kapott (Dr. h.c.) a budapesti Semmelweis, valamint a temesvári Victor Babes Egyetemtől. 

Több mint 10 fogorvosi folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, többek között a Journal of Clinical Periodontology, a Clini-

cal Oral Implants Research, a Journal of Periodontal Research and Clinical Advances in Periodontics folyóiratoknak. A 

Quintessence International Journal of Clinical Oral Investigation kiadvány társszerkesztője, a BMC Oral Health folyóira-

tának szekciószerkesztője és a Journal of Oral Health and Preventive Dentistry főszerkesztője.

2009-2010-től Sculean professzor az IADR Parodontológiai Kutatócsoportjának, jelenleg a svájci Parodontológiai Tár-

saság elnöke. Kutatási területei közé tartoznak a parodontális sebgyógyulás, regeneratív és plasztikai-esztétikai paro-

dontális beavatkozások, a peri-implantitis kezelése, antibiotikus és antiszeptikus terápiák, valamint az orális biofilmek 

lézeres és fotodinamikai kezelése. Több mint 200 cikket közölt peer-reviewed folyóiratokban, 12 fejezetet parodontális 

tankönyvekben, illetve több száz előadást tartott nemzeti és nemzetközi találkozókon. A Quintessence által 2010-ben ki-

adott „Periodontal Regenerative Therapy” című könyv szerkesztője és a „Periodontology 2000” kiadvány „Sebgyógyulási 

modellek a parodontológia és az implantológia területén” című kötet vendégszerkesztője. 

JELENTKEZÉS ÉS INFORMÁCIÓ: 

Jelentkezés és információ: 

E-mail: info@botiss.hu

Kontakt: Szemányi Orsolya

Mobil: +36 70 331 9019
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