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Хірург-стоматолог, сертифікований спеціаліст, лікар І категорії з хірургічної стомато-
логії. Лікар-пародонтолог, завідувач пародонтологічним відділенням Центру стомато-
логічної імплантації та протезування «ММ» (Львів), Президент Асоціації імплантологів 
України, член EFP, EAO, АІУ, АПУ. Член Асоціації стоматологів України. 
Отримав подяку від Асоціації імплантологів України за активне впровадження та попу-
ляризацію методу дентальної імплантації в Україні. Нагороджений Золотою відзнакою 
як засновник Асоціації імплантологів України за визначні заслуги у створенні Асоціації 
та за активну участь у її розбудові.
Учасник академічних щопіврічних програм Бернського університету із 2007 року. Був 
першим, хто почав програму запровадження регенеративноі пародонтологіі в Украіні 
і на даний момент є першим, із ким підписана угода про проведення клінічних дослід-
жень згідно європейських протоколів у цьому напрямі.

Метою курсу є систематизація знань про причини виникнення пе-
риімплантиту та обговорення тактики лікаря в попередженні виник-
нення та лікування цього захворювання. Теоретична частина перед-
бачає висвітлення розділів етіології, патогенезу, клініки та лікування 
пародонтиту та периімплантиту. Основний акцент буде зроблено на 
науковому обґрунтуванні та хірургічних методиках лікування. 
Практична частина дасть змогу напрацювати мануальні навики на 
свинних щелепах.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

• Обговорення етіологічних факторів виникнення пародонтиту та периімплантиту
• Доступно візуалізована, не «суха», гістологія та мікробіологія з розбором того, 
   як і на які тканини чинимо хірургічний вплив 
• Обговолори ротової порожнини при пародонтиті та периімплантиті 
  та медикаментозного супроводу лікування
• Обговорення деяких протоколів ведення пацієнтів
• Обговорення «конфліктних» клінічних випадків з аналізом помилок
• Аналіз регенеративних методик та матеріалів для регенерації, 
  показів до застосування
• Будуть обговорені деякі аспекти сутурології
• Пропозиція літератури для самоосвіти

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА НА СВИНЯЧИХ ЩЕЛЕПАХ

Операція хірургічного лікування пародонтиту із застосуванням матеріалів Geistlich 
BioOss Collagen та Geistlich BioGide Perio

Харків, 1 червня 2016

Інформація та реєстрація:

Максимюк Тетяна
тел.: +38 095-89951-57, 
тел.: +38 067-360-04-35, 
e-mail: info@mm-plus.com.ua

Вартість участі: 160 ЄВРО

Максимальна кількість 
учасників – 20 чоловік

Курс проводиться компанією ММ-плюс за підтримки: Geistlich  Biomaterials, Stoma, Serag Wiessner

Метою курсу є систематизація знань про причи-
ни виникнення периімплантиту та обговорення 
тактики лікаря в попередженні виникнення та 
лікування цього захворювання. Теоретична час-
тина передбачає висвітлення розділів етіології, 
патогенезу, клініки та лікування периімплантиту. 
Основний акцент буде зроблено на науковому 
обгрунтуванні та хірургічних методиках лікуван-
ня. Практична частина дасть змогу напрацювати 
мануальні навики на свинних щелепах.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Обговорення етіологічних факторів виникнення 
пародонтиту та периімплантиту • Доступно ві-
зуалізована, не «суха», гістологія та мікробіоло-
гія з розбором того, як і на які тканини чинемо 
хірургічний вплив • Обговорення мікрофлори 
ротової порожнини при пародонтитах та пери-
імплантитах та медикаментозного супроводу ліку-
вання • Обговорення деяких протоколів ведення 
пацієнтів • Обговорення «конфліктних» клінічних 
випадків з аналізом помилок • Аналіз регенера-
тивних методик та матеріалів для регенерації, по-
казів до застосування • Будуть обговорені деякі 
аспекти сутурології • Пропозиція літератури для 
самоосвіти

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА НА СВИННИХ ЩЕЛЕПАХ
•  Операція хірургічного лікування периімп-

лантиту із застосуванням матеріалів Geistlich 
BioOss Collagen та Geistlich BioGide Perio
•  Вестибулопластика колагеновою матрицею 

Geistlich Mucograft, як етап попередження ви-
никнення пародонтиту чи периімплантиту

Контактна особа: Максимюк Тетяна, +38 (095) 899-51-57, +38 (032) 251-20-39, info@mm-plus.com.ua

Вартість курсу 180 €
Кількість учасників обмежена

Курс проводиться за підтримки 
компанії Geistlich Pharma AG 


