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DENTAL WORLD 2021

Tisztelt Olvasó!
A 2020-as esztendőben kezdődő, Covid vírus okozta járványügyi helyzet sajnos megváltoztatta mindannyiunk
életét, terveinket. Egészségügyi rendszerünket a pandémia okozta rendkívüli terhelések és korlátozások mellett
kellett működtetni, és mindez jelentősen érintette a fogászatban dolgozók életét is.
Az idei év programjait biztonsággal nem lehetett tervezni,
csak reménykedni tudtunk, hogy az átoltottsági szint eléri
majd azt a határt, amikor már jelentősen csökkennek a tilalmak, és nagyobb rendezvények is megtarthatók.
A jelenlegi helyzetben – az aktuális járványügyi- és oltási
adatok alapján – megtarthatók a szakmai találkozások.
Mi is nagy lendülettel szerveztük a 21. Dental World-öt!
A 20 éven át jól működő stratégiákat most más módon
kellett követnünk, illetve újragondolnunk.
A körültekintő és alapos tájékoztatás érdekében átadjuk
most Önnek a Dental World 2021-es eseményeit tartalmazó kiadványunkat.
Bízunk abban, hogy a kongresszusokon elhangzó elő
adások upgrade ismeretekhez és felhasználható tudáshoz juttatják Önöket, továbbá a kiállításon a szakma nóvumaival, a legújabb technológiával, technikákkal való
találkozásuk - sok új információt jelent!
Az előadások szünetében és a kiállítás megtekintése során szeretettel várjuk a Flexi Kávézóban egy finom kávéra, és látogasson el a Dental Lounge helyszínére is, ahol
gyakran élő zenével is várjuk Önt!
Mi arra készültünk, hogy az idei Dental Word – a megváltozott körülmények ellenére is – ismét a fogorvostudomány,
a betegellátást segítő fogászati ipar és kereskedelem
ünnepe lesz!
Örülünk, hogy Ön is részese a fogászati szakma Közép-Európában is ismert és elismert, hazánkban pedig legnagyobb találkozójának!
Üdvözlettel:

LACZKÓ TAMÁS
főszervező
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Dental World tudományos
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Esztétika
Kongresszus
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Élményhelyszín
Live Dental Show
2021-ben is a Dental World egyik kiemelkedő rendezvénye lesz a Live Dental Show.
Az üvegfalú „látványműtőben” felkért orvosok végzik majd egy-egy páciens nyilvános
kezelését. A rutinszerűen alkalmazott műtéti technikák mellett új eljárásokat is bemutatnak az implantológia, az esztétika, az
endodontia repertoárjából.

PÉNTEK
10.00–12.00 DR. ANDREA TONON, DR. ANGELO CARDARELLI:
Piezo technika az implantátumok extrakciós műtéteiben
12.30–14.00 D
 R. KISCSATÁRI RAMÓNA, DR. VARGA ENDRE:
Részleges foghiány pótlása a dicomLAB új online rendszerével
14.30–15.00 DR. SZENDREI BALÁZS: Implantált teljes fogatlan állcsont szkennelése
15.30–17.00 D
 R. BARTOS GÁBOR: Azonnali implantálás foghúzás után es egy azonnali
ideiglenes korona felhelyezése

SZOMBAT
10.30–12.30 D
 R. BECKER BÉRDI GERGELY:
Implantalás Osstem/HiOssen Denture 4U sebészeti kazettával
13.00–15.00 DR. NAGY ZSOLT, STUMPF LÓRÁNT: Funkcionális regisztrálás digitálisan Modjaw
rendszerrel. Digitális waxup készítés. 3D nyomtatás és mockup felhelyezés.

Papírmentes rendelő
elektronikus aláírás
Az Ön rendelője

Megrendelés: 06 (1) 792-1234 I www.ﬂexi-dent.hu
Rendelőjét teljes egészében papírmentessé teheti. Spóroljon időt, pénzt, szekrényt!

Platina szponzorok

Arany szponzorok

Ezüst szponzorok

bár

BUBORÉK

A kiállítás főbejáratánál várja Önöket hagyományosan
a Buborékbár, ahol alkoholos habzó borok, pezsgők és
alkoholmentes különleges italok várják a látogatókat.
Kérjük regisztrálja magát és élvezze
a Buborékbár finomságait!

FLEXI-KÁVÉZÓ
DENTAL LOUNGE
A Dental World 20 éves megnyitása óta üzemeltetjük
a díjmentes kávézót, melyet idén élő zenével teszünk
színesebbé.
Várjuk szeretettel kávé különlegességeinkre,
friss édes és sós süteményre.
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kiállítási
% akció
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Esztétika Kongresszus
Programfelelősök:
Dr. Gombos Ádám, Dr. Volom András

09.30–09.45 DR. VOLOM ANDRÁS, DR. GOMBOS ÁDÁM: Megnyitó
09.45–11.15 DR. BODROGI ATTILA:
Komplex stratégia az esztétikában a kiszámítható és tervezhető
végeredmény érdekében

11.15–12.45 DR. MINDAUGAS KUDELIS: Stresszmentes adhézió.
3 összetevő a kofferdam gumi sikeres használatához

12.45–14.00 Ebédszünet
14.00–15:30 DR. GIORDANO BORDINI: A zománchiba kezelése: a
remineralizáció és az esztétikai kérdések egyensúlyának megőrzése

15:30–17.00 DR. ANNA MACUROVÁ: Egy mindenhez? Univerzális
ragasztók, avagy hány ragasztórendszerre van szükségünk?

Szinkrontolmács: DR. DEMETER TAMÁS

ENAMEL PLUS HRi
BIO FUNCTION
3B stand

ÚJ BIOKOMPATIBILIS KOMPOZIT
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> Nagyfokú biokpmpatibilitás: nem tartalmaz
Bis-GMA-t és szabad nanopartikulát
> A természetes zománccal megegyező abrázió
> Mechanikai és funkcionális jellemzői megegyeznek az arannyal
> Könnyű kezelhetőség és ideális polírozhatóság
> Egyaránt alkalmas direkt és indirekt felhasználásra
> Röntgenárnyékot ad
> Fluoridot tartalmaz
NOVA

dens.Alba

Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 15. 4. em. 4. • Tel: (06-1) 201-7103
Mobil: (+36-30) 957-0500 • E-mail: csk@densalba.hu

®

Esztétikus megoldás
bármilyen restaurációhoz!

2021. szeptember 18., szombat

21

Esztétika Kongresszus
Programfelelősök:
Dr. Gombos Ádám, Dr. Volom András

09.50–10.00 DR. VOLOM ANDRÁS, DR. GOMBOS ÁDÁM: Megnyitó

10.00-11.30 DR. MARCO MAIOLINO:
Gyakori előítéletek és hibák a vertikális előkészítés során I.

11.30–13.00 DR. GIANFRANCO POLITANO:
Egyszerűsített megközelítés a II. osztályú helyreállításhoz a minőség
növeléséhez és az idő optimalizálásához

13.00–14.00 Ebédszünet
14.00-15.30 DR. MARCO MAIOLINO:
Gyakori előítéletek és hibák a vertikális előkészítés során II.

15.30–16.30 DR. KNUT HUFSCHMIDT:
A lenyűgöző kompozit – a modern fogászat alapja

Szinkrontolmács: DR. DEMETER TAMÁS

DRÁMAIAN NÖVELHETI TÖMÉSEI
KÖTŐEREJÉT A

RIBBOND
HASZNÁLATÁVAL.

ISMERKEDJEN MEG A
BIOMIMETIKUS
RESTAURÁCIÓKKAL
ONLINE HANDS-ON
TRÉNINGÜNKÖN.
ELÉRHETŐSÉG
www.volomshop.com
Telefon: (+36) 1 311 6584
Fax: (+36) 1 489 3709
E-mail: shop@drvolomdental.hu

2021. szeptember 17., péntek
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Endodontia Kongresszus
Programfelelős:
Dr. Benyőcs Gergely

09.30–09.45 DR. BENYŐCS GERGELY:
Megnyitó, életműdíj átadás
09.45–10.30
DR. KOMORA PÉTER:
Orthograd gyökértömési
technikák

10.30–11.10
DR. BÁGYI KINGA:
Vitálterápia napjainkban

11.10–11.30 Kávészünet
11.30–12.10
DR. FRÁTER MÁRK:
Folyékony rövid üvegszálas kompozit a gyökérkezelt fogak megerősítésére - tapasztalatok és
limitációk
12.10–12.45
DR. BENYŐCS GERGELY:
Utazás a fog gyökércsúcsa felé: konzervatív
bemenetkészítés a napi
gyakorlatban
12.45–14.00 Ebédszünet

14.00–14.45
DR. KRAJCZÁR KÁROLY:
Endodontiai műszer
törés: megelőzés, kezelési
lehetőségek
14.45-15.30
DR. JELENCSICS DÁVID:
Orthográd gyökérkezelések mikroszkóp alatt

15.30–15.50
DR. JAKAB ANDRÁS:
Dentális külső nyaki
reszorpciók - restauratív
megfontolások
15.50–16.05 Kávészünet
16.05–16.50
DR. SOÓS BALÁZS:
Endodonciai és
szájsebészeti kooperáció

16.50–17.35
DR. VOLOM ANDRÁS:
Iránytű a modern hőkezelt Ni-Ti file-okhoz.
Hol, mikor, melyiket
használjuk?

2021 A TUDATOS ÉS ZÖLD
FOGÁSZAT ÉVE!
Az idén alakult, fiatal fogászati szakemberekből álló csapatunk, a
Munkacsoport a Környezettudatos és Fenntartható Fogászatért
(MKFF) és a Tudatos Szájápolás, azon dolgozunk, hogy a fogászat
végre környezetkímélőbbé váljon.
AZ IDE VEZETŐ IGAZI VÁLTOZÁS AZONBAN BENNÜNK KEZDŐDIK! ADUNK
NÉHÁNY TIPPET, HOGYAN FIGYELHET ODA JOBBAN A KÖRNYEZETÉRE, AKÁR
ITT A DENTALWORLD-ÖN IS.

HOGYAN LEHET ÖN IS ZÖLDEBB
RENDEZVÉNY-LÁTOGATÓ?
TUDATOS VÁSÁRLÁS

HULLADÉKCSÖKKENTÉS

TUDATOS ÉTKEZÉS

Vásároljon olyan kereskedőtől,
vagy cégtől, amely igazoltan
etikus és zöld beszerzést
alkalmaz, odafigyel saját
tevékenységének és az általa
kínált termékek ökológiai
lábnyomára, és tudatosan
igyekszik csökkenteni vagy
kompenzálni azt!

Hozza el a saját bögréjét, és kérje
abba a kávéját, vagy italát, az
eldobható poharak helyett! Csak
annyi szóróanyagot, prospektust
vegyen el, amennyire valóban
szüksége van. Sőt, ha az
információ digitális tartalomként
is elérhető, inkább azt válassza!
Amennyiben hulladéka
keletkezik, szelektív kukákba
dobja.

Ha mód van rá, hozzon saját
ételt. Ha a rendezvényen
eszik, a kínálatból válassza a
helyi, szezonális és főleg
növényi alapanyagokból
készülő ételeket, mert ezek
környezeti hatása
lényegesen kisebb. Ne
dobjon ki ételt!

ZÖLD KÖZLEKEDÉS
A Dental World idején,
szeptember 16-22 között zajlik az
Európai Mobilitási Hét, melynek
fő üzenete a fenntartható,
környezetkímélő közlekedés
előnyben részesítése, különösen
a városainkban. Ne növelje a zajt,
zsúfoltságot és a légszennyezést
a városban, használja a
tömegközlekedést, vagy a
mikromobilitási eszközöket a
rendezvényre eljutáshoz! Ha
mégis az autóra esik a választás,
utazzanak többen!

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
Az ökologikusabb világ felé
vezető úton a közös
gondolkodás és cselekvés
mindig hatékonyabb. Lépjen
kapcsolatba, beszélgessen,
ismerkedjen olyan kollégákkal,
akik szintén érdeklődnek a
környezetkímélő és
fenntartható fogászat
témaköre iránt, zöldítsék
együtt a rendelőiket!

Találkozzon velünk a Prevenciós Kongresszuson, ahol Dr. Demeter Tamás és
Mester Emese előadásában megtudhatja, hogy miért fontos, és hogyan
valósítható meg a környezetvédelem és a fenntarthatóság a fogászatban, és
hogyan járnak mindezzel kéz a kézben a prevenciós szemlélet és a tudatos,
környezetkímélő otthoni szájápolási módszerek!

Tudjon meg többet rólunk :
SEMMELWEIS EGYETEM
MUNKACSOPORT A KÖRNYEZETTUDATOS
ÉS FENNTARTHATÓ FOGÁSZATÉRT (MKFF)
@SEMMELWEIS_SUSDENT
KORNYEZETTUDATOSFOGASZAT@GMAIL.COM

TUDATOS SZÁJÁPOLÁS
@TUDATOSSZAJAPOLAS
@TUDATOSSZAJAPOLAS
HTTPS://KSFOGSZABALYOZAS.HU/WORKSHOP/

2021. szeptember 18., szombat

21

Endodontia Kongresszus
Programfelelős:
Dr. Benyőcs Gergely

09.30–09.45 DR. BENYŐCS GERGELY: Megnyitó
09.45-11.15 DR. MARC SEMPER:
A CBCT szerepe a klinikai döntéshozatalban és hatása a sikerességére

11.15-12.45 DR. ANDREAS KROKIDIS: Új technikàk a gyökércsatora
rendszer kemo-mechanikai megmunkálásàban.

12.45-14.00 Ebédszünet
14.00-15.30 DR. HANI OUNSI: Paradigmavàltàs az endodonciàban:
trikálcium-szilikát bázisú cementek használata a napi gyakorlatban

15.30–17.00 DR. GIANLUCA GAMBARINI:
Martensit típusú gépi gyökércsatorna tágító rendszerek használata a
napi gyakorlatban. Konzervatív de racionális megközelítés

Szinkrontolmács: DR. MIKOLA ÉVA
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KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ

+36 1 353 9090 | info@alphaimplant.hu | www.alphaimplant.hu

:
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Implantológia
Kongresszus
2021. szeptember 17., péntek
Programfelelősök:
Dr. Németh Zsolt, dr. Sidó Levente

09.30–09.45 D
 R. NÉMETH ZSOLT, DR. SIDÓ LEVENTE:
Megnyitó, életműdíj átadás
09.45–11.00 DR. MICHAEL ABBA: A sinuslift szövődményeinek
megelőzése és kezelése – a multidiciplináris megközelítés

11.00–12.30 DR. SOFIA KARAPATAKI:
A cirkónium-dioxid implantátumok klinikai felhasználása
a mindennapi fogászatban – 5 és 12 év közötti eredmények

12.30–14.00 Ebédszünet
14.00–15.15 DR. BODROGI ATTILA:
Minimál invazív implantációs technikák maximális hatékonysággal

15.15–16.30 DR. ADAM ZIEMLEWSKI:
Kiszámítható implantátumkezelés veszélyeztetett esetekben

16.30–17.30 DR. FÁBIÁN ZOLTÁN, KÓNYA JÁNOS, BOZSÁNYI LAJOS:
Rögzített pótlás alapját képező személyre szabott implantátum
esetbemutatása

Szinkrontolmács: DR. HULIK EMESE

Clinical evidence

Straumann® TLX combines the
benefits of two well-known designs
Combining Legacy and Innovation
TL

BLX

LONG TERM SURVIVAL

SHORTER TIME TO TEETH

Tissue level implants demonstrate an
implant survival of 97.6 –100 % at
10 years.

With the immediate treatment
protocol.

LOWER PERIIMPLANTITIS RISK

INNOVATIVE DESIGN
Fully tapered implant body
and engaging thread design
for increased primary
stability.

Lower incidence of periimplantitis(0 – 1.5%) was
seen with the Tissue Level

Implants.

REDUCED RISK OF
MARGINAL BONE LOSS

ENHANCED
OSSEOINTEGRATION

Marginal bone loss (0.17– 0.95 mm)
for Tissue level implants was lower than
the accepted criteria for implant success
(1 – 1.5 mm).

SLActive® surface shows an exceptional
osseointegration even in compromised
conditions.
Roxolid® exhibits superior strength
and biocompatibility compared to
titanium.
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Implantológia
Kongresszus
2021. szeptember 18., szombat
Programfelelősök:
Dr. Németh Zsolt, dr. Sidó Levente

09.30–09.40 DR. NÉMETH ZSOLT, DR. SIDÓ LEVENTE: Megnyitó
09.40–11.10 D
 R. ANDREA TONON, DR. ANGELO CARDARELLI:
Atrófiás állkapocs rehabilitáció ferde implantátumok
használatával

11.10–12.10 PROF. DR. TEPPER GÁBOR:
Implantológia az azonnaliság jegyében

12.10–13.00 DR. PÁRKÁNYI LÁSZLÓ:
Sebészeti lehetőségek a Neodent implantációs rendszerrel

13.00–14.00 Ebédszünet
14.00–15.15 DR. ALEXANDER TZOVAIRIS:
A lágy és kemény szövetek optimalizálása a szóló implantátumok
késői behelyezéséhez: a Cervikális Socket Plug technikája

15.15–16.30 DR. MINDAUGAS KUDELIS: Irányított implantológia és
olcsó 3D nyomtatás. Az ég is egymásnak teremtette őket

Szinkrontolmács: DR. HULIK EMESE

További információ: +36-30-230-9053
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Orthodontia
Kongresszus
2021. szeptember 17., péntek
Programfelelős:
Dr. Borbély Péter

10.00–10.15 DR. BORBÉLY PÉTER: Megnyitó, életmű díjátadó
10.15–12.00 PROF. DR. NEZAR WATTED:
A komplex esetek kezelése a funkció és az esztétika
rehabilitációjának érdekében – multidiszciplináris feladat

12.00–13.00 DR. AHMED ALKHAFAJI:
A ClearCorrect találkozása a mesterséges intelligenciával

13.00–14.00 Ebédszünet
14.00–14.45 DR. VIZKELETY TAMÁS:
Mikor húzzunk, mikor nyújtsunk? Mire jó a diagnosztika?

14.45–16.30 PROF. DR. DR. PETER PROFF:
Stabilitás - visszaesések – retenció

16.30–17.00 DR. AZAMAT TURASHEVICH BAIGULAKOV:
Fogszabályozási ellátás Kazahsztánban

17.00–17.15 Kérdések megválaszolása, kongresszus lezárása
Szinkrontolmács: DR. BORBÉLY ZOLTÁN

Felületi kémiával hódítjuk
meg a sejteket.

Bemutatjuk a Xeal és a TiUltra felületeket! Ezek a forradalmian új felületek a galvanizálásban szerzett
több évtizednyi tapasztalatunkból születtek meg. Átdolgozott kémiájuk és topográfiájuk minden
szinten, a felépítménytől kezdve az implantátum csúcsáig optimalizálja a szövetek integrációját.
Ezzel beléptünk a Mucointegration™ korszakába.

Az új Xeal felületet az On1™
Base közti elem és a Multi-unit
Abutment felépítmény kapta
meg, a TiUltra felületet pedig a
legnépszerűbb implantátumaink,
a NobelActive® és a NobelParallel™.

GMT 62015 HU © Nobel Biocare Services AG, 2019. Minden jog fenntartva. A Nobel Biocare, a Nobel Biocare embléma és az összes egyéb márkanév a Nobel Biocare tulajdonát képezi, ha a
márkanév tulajdonosa nincs feltüntetve, vagy a szövegkörnyezetből nem derül ki. További tudnivalókért keresse fel a www.nobelbiocare.com/trademarks oldalt. A termékképek nem feltétlenül
méretarányosak. Jogi nyilatkozat: Előfordulhat, hogy egyes termékek nem minden piacon rendelkeznek forgalomba hozatali engedéllyel. Az aktuális termékválasztékunkkal és elérhetőségekkel
kapcsolatban forduljon a Nobel Biocare helyi értékesítési irodájához. Kizárólag orvosi rendelvényre kapható eszköz. Figyelem: Az Egyesült Államok szövetségi törvényei értelmében ezt
az eszközt csak engedéllyel rendelkező fogorvos által vagy ilyen orvos rendelvényére szabad árusítani. A termék felírásához szükséges információkat, így a javallatokat, ellenjavallatokat,
figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket a termék használati útmutatójában találja.

21

Orthodontia
Kongresszus
2021. szeptember 18., szombat
Programfelelős:
Dr. Borbély Péter

09.50–10.00 DR. BORBÉLY PÉTER: Megnyitó
10.00–11.30 PRIV.-DOZ. DR. HANNA SCHEUER:
Fogszabályozó – sebészeti koncepciók a dysgnathia terápiájában

11.30–13.00 DR. SAADET GHATTAS:
A Spark Clear Aligner rendszer klinikai újdonságai

13.00–14.00 Ebédszünet

14.00–16.00 PROF. DR. BIRTE MELSEN:
Interdiszciplináris kezelések: A fogszabályozás szerepe
a deformálódott fogazat helyreállításában

16.00–16.15 Kérdések megválaszolása, kongresszus lezárása

Szinkrontolmács: DR. BORBÉLY ZOLTÁN

INTERDENTAL

BUDAPEST

just digital

tervezés | marás | 3D nyomtatás

PREMIUM LIVE LAB | BUDAPEST

1065 Budapest, Nagymező u. 4. 322-9454, 322-0232
1088 Budapest, Szentkirályi u. 47. +36/70 342-1122

info@interdental.hu
idssote@gmail.com
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Földvári Imre
Kongresszus
2021. szeptember 17., péntek
Programfelelősök:
Róth Lajos, Kónya János, Hanser Zsolt

10.00 –10.15
Hanser Zsolt, Kónya János,
Róth Lajos: Megnyitó, díjátadás
10.15 –10.30
Pósáné Szűcs Erika:
Iskolák, tanulók köszöntése, beszámoló a szeptember 7-ei konzultációról
10.30 –11.30
Dr. Borbély Judit,
Róth Lajos:
A digitális technológia
ismertetése
fogorvosi szemszögből

11.30–13.00
Max Bosshart:
 kivehető fogpótlások
A
rágó stabilitásának
tényezői

13.00–14.00 Ebédszünet

14.00–15.00
Bozsányi Lajos,
Kónya János:
Fogászatban használt
tervező szoftverek
lehetőségei, avagy
a határtalan CAD

15.00–15.45
Massimo Max Baldin:
A minőség fogalma és a
fogtechnikai laboratóriumi kommunikáció
15.45–16.30
Elekes Zoltán: A szükséges és az elégséges
16.30–17.00
Stumpf Lóránt:
Dental Designer

ÚJ meridol® Chlorhexidine 0,2 % – Magas hatékonyság
és kellemes íz otthoni és rendelői használatra egyaránt.

0,2% KLÓRHEXIDIN

Klinikailag igazoltan segít az ínyproblémák hatékony kezelésében7
A klórhexidin-diglukonát 0,2%-os szájöblögető oldat gyulladáscsökkentő hatása 3 hetes használat során7

1.6

Gingivális Index

1.4
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1.0
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0.6

•
•

0.4

•

•

•

•

0.2
0

Kiindulási állapot

7 nap

14 nap

Negatív kontroll

21 nap
• p < 0.05 vs negatív kontroll

Pozitív kontroll (0,2% Klórhexidin alkohollal)
Klórhexidin-diglukonát 0,2%-os szájöblögető oldat (alkoholmentes)
* Az ínyproblémákra kifejlesztett konkurens technológiához képest.
§ Hagyományos fluoridos fogkrém kiegészítéseként használva.3 ‡A meridol ® fogkrémmel szemben. # A nátrium-bikarbonát technológiához képest. † A formula nem tartalmaz etilalkoholt.
1. Arweiler NB, et al. Oral Health Prev Dent 2018;16:175–181. 2. Weiland B, et al. Acta Odontologica Scandinavica 2008;66:307–313. 3. Hamad CA, et al. Poster presented at EuroPerio 2015. 4. Müller-Breitenkamp F, et
al. Poster presented at DG PARO 2017 in Münster, Germany; P-35. 5. Vs baseline. Lorenz K, et al. Int J Dent Hygiene 2019;17:237–243. 6. Mathur S, et al, National Journal of Physiology, Pharmacy & Pharmacology, 2011.
7. Lorenz K, et al. J Clin Periodontol 2006;33:561–567.

2021. szeptember 18., szombat
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Prevenciós Kongresszus
Programfelelős:
Dr. Radánovics-Nagy Dániel
09.30–09.40 D
 R. RADÁNOVICS-NAGY DÁNIEL:
Megnyitó
09.40–10.25 DR. BARTHA
KÁROLY: A professzionális
szájhigiénés kezelés jelentősége
A professzionális szájhigiénés kezelés hatásosságára
Axelsson és Lindhe már 1974-es közleményükben rámutattak, majd többek között a későbbiekben 15, illetve 30
éves eredményeikről is beszámoltak. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az általuk
alkalmazott modell hatásosságát és jelentős előnyeit, nem tehetjük meg, hogy az
általuk alkalmazott módszert ne alkalmazzuk a saját praxisunkban minden egyes
betegünknél. Ebben kíván ez az előadás segítséget nyújtani, legalább azok esetében sikerüljön lényeges javulást elérni, akik a rendelőket rendszeresen felkeresik.

10.25–10.55 DR. KIVOVICS PÉTER,
SZÉKELYHIDI ÉVA: A fogászati
asszisztensek és a fogászati higiénikusok helye és szerepe a magyar
fogorvoslásban
Meggyőződésünk, hogy szükség van több főiskolai végzettségű dentálhigiénikusra, prevenciós nővérekre, dohányzásról leszoktató szakemberre, dietetikusra, stb. Előadásunkban ismertetjük a fogorvosi team lehetséges tagjait, pontos
statisztikai adatokkal szolgálunk a prevenciós munkában és a gyógyításban
résztvevő szakemberekről, és lehetséges együttműködésükről. Előadásunk célja olyan hasznos adatok és tevékenységek ismertetése, mely javítani tud a fogászati asszisztensek és dentálhigiénikusok gyakorlati tevékenységén.

10.55–11.25 SZÉKELYHIDI ÉVA,
DR. KIVOVICS PÉTER: A fogászati
asszisztens és a dentálhigiénikus
feladata teljes foghiányos betegek
fogászati egészségnevelésében
A teljes foghiányos betegek az esetek túlnyomó többségében időskorú betegek,
ezért egészségnevelésük során figyelembe kell vennünk mindazokat a specialitásokat és sajátosságokat, melyek a gerosztomatológiai páciensek ellátásakor
követendők. Előadásunkban három fő területét érintjük az időskorúak egészségnevelésének. Az első témakör a teljes fogpótlás viselésével összefüggő szájhigiéniás szokások kialakítása és fenntartása, másik témakör az idős korban megjelenő
szájnyálkahártya elváltozások és végül, de nem utolsó sorban a fogászati asszisztens és dentálhigiénikus feladatai különböző a teljes foghiányt pótló implantációs
fogpótlások gondozásában. Az előadás célja hasznos és a szék mellett azonnal
alkalmazható ismeretek, módszerek, technikák szemléltetése, átadása.

11.25–12.10 DR. MENSCH
KÁROLY: A szájüregi daganatok
etiológiája és prevenciója
A szájüregi daganatok incidenciája és mortalitása hazánkban és világszerte is emelkedő tendenciát mutat. Magyarország Európában mindkettő adat tekintetében évek óta első
helyen áll, és a világon is az első négyben vagyunk 100.000 lakosra vonatkozóan.
A szájüregi daganatok etiológiájukat tekintve multikauzálisak, azonban manapság
említünk klasszikus etiológiájú és HPV-etiológiájú szájüregi malignómákat. Mindkettő típus esetén elmondható, hogy a rossz szájhigiénia súlyosbítja, potencírozza
az egyéb faktorok jelenlétét, tehát a jó szájhigiénia kiemelkedő prevenciós szerepet
jelent a rendszeres stomato-onkológiai szűrés mellett.

12.10–12.40 DR. BÉRCZY KINGA:
Új technológiával működő
elektromos fogkefe bemutatása és
a klinikai eredmények ismertetése

Egy új típusú elektromos fogkefe került kifejlesztésre, amely lineáris mágneses meghajtóval rendelkezik. A meghajtásból eredő energia közvetlenül a sörte hegyekben
koncentrálódik és egy egyedi, oszcilláció-rotáció és mikrovibráció mozgás jön létre,
amely egy teljesen új fogmosási élményt nyújt a páciensek számára. Az új elektromos
fogkefe lepedékeltávolító hatékonyságát és a fogágyra való hatását több kutatásban
vizsgálták. A vizsgálatok szignifikánsan nagyobb mértékű plakk eltávolítást és a fogágy egészségének javulását igazolták a manuális és szónikus fogkefékkel összehasonlítva. Célunk az új technológia és a vizsgálati eredmények részletes ismertetése.

12.40–14.00 E
 bédszünet
14.00–14.30 DR. KOMAREK EDIT:
EMS készülékkel történő biofilm
eltávolítás

14.30–15.15 DR. TÓTH TÜNDE,
DR. PINKE ILDIKÓ: Prevenció – soha
nem elég!
Évtizedek óta működnek a területi ellátási kötelezettséggel
rendelkező praxisok, valamint a magánrendelők a felnőttek
vagy gyermekek fogászati ellátására és orális egészségének
biztosítására. Sajnálatos módon a WHO által elvárt indikátorokban nem jelenik meg
a megelőző tevékenység hatékonysága. Mára kiderült, hogy paradigmaváltásra van
szükség. A preventív aktivitások menedzselése team munka, amiben a fogorvossal
együttműködve, az irányításukkal részt vesznek a klinikai fogászati higiénikusok és
az asszisztensek is.

15.15–15.45 DR. LÁSZLÓFY CSABA:
Implantátumokon elhorgonyzott
fogművek szájhigiénés aspektusai
A fogászati implantátumok hosszú távú sikerességének
fő záloga a megfelelő szájhigiéné, amelynek fenntarthatósága alapvetően a fogpótlás tisztíthatóságától és az
implantátumot viselő páciens szájhigiénés készségétől függ. Míg az első tényező
elsősorban implantációs-protetikai kérdés, addig a szájhigiénés készség és képesség kialakításában nélkülözhetetlen szerepe van a fogászati asszisztenseknek
és dentálhigiénikusnak. A szakemberek ilyen jellegű edukációs tevékenységének
fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni.

15.45–16.15 DR. DEMETER TAMÁS:
Fenntarthatóbb, ökologikusabb
szemléletű fogászat: hogyan lehetséges? Mit tehetnek ennek érdekében
az asszisztensek, dentálhigiénikusok?
Egy rendelő fenntarthatóbb működtetésében, vagyis az ökológiai lábnyomának
tudatos csökkentésében a fogorvosokon túl a fogászati asszisztensekre és klinikai fogászati higiénikusokra is nagy feladat hárul. A rendelő lábnyomának egy
jelentős részét teszi ki ugyanis az anyagok, eszközök beszerzése, továbbá a rendelőben keletkező hulladékok kezelése. Az ökologikus szemléletmódot, a környezettudatos anyagrendelést -és használatot, a hulladékminimalizálásra való
törekvést, illetve a rendelői hulladékok tudatos gyűjtését és kezelését egy 21.
századi, felelős értékek mentén szerveződő fogászaton dolgozó asszisztensnek
vagy higiénikusnak készségszinten kell tehát tudnia és gyakorolnia.

16.15–16.45 MESTER EMESE:
Tudatos Szájápolás prevenciós program – Újszerű és értékes szemléletformálás a dentálhigiénikusok körében
A Tudatos Szájápolás segítségével egy igazán értékes
prevenciós programot alakíthatnak ki a klinikai fogászati higiénikusok a pácienseik körében. Ezzel egyidőben hatékonyan tesznek a jelent fenyegető klímaváltozás negatív hatásai ellen. Összességében a fő irány, hogy a szájápolás
fontosságát egy magasabb szintre emeljem ösztönzéssel, példamutatással és a
Tudatos Szájápolás program bemutatásával.

WORKSHOP PROGRAMOK
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TAX day - fogászati adózás és könyvelés
Flexi Finance bemutatkozás
• bemutatkozik a Flexi Finance pénzügyi csapata
• általános piaci helyzet-bemutatás
• összegezzük, hogy a meghívottak mi alapján lettek kiválasztva
Hogyan érdemes adózni a fogászatban?
Adóoptimalizálás vagy adócsalás?
• csak a KIVA a jó! / csak a TAO éri meg! – hogyan válasszunk
ésszel,
• KATA – és utána a vízözön – hogyan tovább?
• tulajdonosok jövedelmei – spórolj milliókat!
• „sikáljuk el” a nyereséget, vagy épp fordítva?
• ingatlanok és cég-felvásárlások – mit kezdjünk a vállalkozás
pénzével?
• Az elektronikus jelen és jövő - a NAV szerint
Az elektronikus jelen és jövő - a NAV szerint
• elektronikusan ellenőrzött gazdasági folyamatok
• adóhatósági kockázatelemzés
• mit tud rólam, és a működésemről a NAV?

• nyilvános és nem nyilvános adatbázisok a NAV-nál
• hogyan ronthatunk a profilunkon?
• évenkénti technikai adóellenőrzés
• könyvelés bekötése a NAV rendszerébe
• automatikus foglalkoztatotti riasztás
rendszere
• kötelező elektronikus kapcsolattartás
az adóhivatallal
• iratbeküldés, levelezés, e-papír rendszer használata
• elektronikus dokumentum beküldés
adóellenőrzéskor
• nincs visszaút!
A Flexi Finance célzott megoldásai
• rövid összefoglaló a napról
• Flexi könyvelési moduljának
bemutatása
• okos-könyvelés

Kuttner Viktor

Horváth Géza

Részvételi díj: 19 900 Ft
Regisztráció: Flexi-Dent standján – 6E

2021. szeptember 18., péntek 10.00–16.00

Papírmentes rendelő, e-aláírás
Az elektronikus aláírásról általában
• definíciója, típusai
• jogrendi pozíciója
• mi az az időbélyeg
• mitől biztonságos jogilag és mitől technológiailag
Tipikus helyzetek, jogi esetek
• jogi példák, konkrétumok és fikciók ismertetése
• mit mond a tanácsadó
•
A törvényi dokumentációs kötelem és logika
• tájékoztatási kötelem és formája, anamnézis létrejötte, ambuláns lap kötelezőség

• beteg-beleegyezők hiányosságai
• folyamatosan változó dokumentumok
újra validálása (GDPR, anamnézis)

Kuttner Viktor

Konkrét megvalósítás és működés
Flexiben
• működés alapvető bemutatása
• szituációs játék, amelyen kiemeljük a
mérföldköveket
• megmutatjuk, hogy mennyi papírt és
időt spórolnak meg helyes munkafolyamatokkal

Kluka Attila

Részvételi díj: 19 900 Ft
Regisztráció: Flexi-Dent standján – 6E
Friss Tamás

www.dllgroup.com

Fedezze fel a DLL
finanszírozás
előnyeit választott
fogászati eszközének
beszerzéséhez
Kik vagyunk

Kontakt:

A DLL egy globális eszközfinanszírozási vállalat, több mint 35 milliárd eurós
eszközvagyonnal. 1969-es alapítása óta a hollandiai Eindhovenben székhelyet
kapó DLL, több mint 30 országban kínál finanszírozási megoldásokat az
egészségügy, és más kiemelt ágazatok számára. A DLL közvetlen partneri
viszonyt ápol mind a fogászati eszközök gyártóival, mind a fogorvosokkal,
fogászati szakemberekkel, hogy elérhetőbbé tegye a fogászati praxisok
számára a legmodernebb eszközöket, technológiákat és szoftvereket.

Bernát Andrea
Inside Sales Executive
M +36 70 335 98 60
E andrea.bernat@dllgroup.com

Anyacégünk, a Rabobank csoport, pénzügyi szolgáltatások teljes körét
biztosítja. Az együttműködési alapelvekre épülő, és globális vezetőként a
fenntarthatóságot szem előtt tartó működésével, mára a Rabobank csoport
több mint 43.000 munkatársat foglalkoztat, és 38 országban van jelen.
A DLL lízing, üzleti és pénzügyi megoldásokat kínál fogászati partnereknek
szerte a világon. Felhasználva piaci ismeretünket a felhasználói igények és
kihívások tekintetében, valamint nemzetközi tapasztalatainkat, helyi
szolgálatatásainkkal segítünk Önnek növekedni, növelni pénzügyi
eredményességét, és elérni üzleti céljait.
Szeretné kihasználni a legkorszerűbb fogászati eszközök előnyeit kiszámítható
havi költségért egyszeri nagy befektetés helyett? A DLL finanszírozási
megoldásai lehetővé teszik az Ön számára, hogy megszerezze új eszközét
annak teljes árának kifizetése előtt. Azaz elkezdheti használni az új eszközt,
hogy tovább fejlessze páciensei ellátásának minőségét, és akár azonnal
bevételt termelhet vele.

Egyszeri finanszírozási ajánlat a Dental World
kiállítás látogatói számára
– Kizárólag a Dental World látogatói számára, most exkluzív
promóciót ajánlunk az Ön által kiválasztott fogászati eszközre.
– Finanszíroztassa eszközét most szerződéskötési díj nélkül!*
– Kapjon extra gyors előzetes hitelbírálatot 4 órán belül!*
– Ne várjon. Ez a finanszírozási ajánlat csak a 2021. szeptember
17-18-a között megrendezett Dental World kiállítás időtartama
alatt érvényes.

*A promóciós ajánlat érvényes:
– Gazdálkodó szervezetek – beleértve kft., bt.,
egyéni vállalkozó - által benyújtott, a De Lage
Landen Finance Zrt. által 2021. október 15-ig
kézhez vett nettó 1 millió Ft feletti finanszírozandó eszközértékre vonatkozó kérelmekre
– Érvényes finanszírozási ajánlat megtételének
feltétele, hogy a kérelmező a kockázatelbíráláshoz szükséges, a De Lage Landen Finance
Zrt. által bekért valamennyi dokumentumot
határidőben a De Lage Landen Finance Zrt.
rendelkezésére bocsássa.
– Kizárólag munkanapokon 8.00-16.00. közötti
intervallumban benyújtott kérelmek esetén
érvényes a 4 órán belüli előzetes hitelbírálat,
8.00-16.00. közti De Lage Landen Finance
Zrt. visszajelzéssel.
– Az ajánlat limitált, a meghirdetett időszak
alatt a De Lage Landen Finance Zrt.
egyoldalú nyilatkozata alapján bármikor
visszavonható.
– Az ajánlat vonatkozásában a természetes
személyek adatkezelésével kapcsolatos
további információk honlapunkon
találhatóak: https://www.dllgroup.com/hu/
hu-hu/adatvédelmi-nyilatkozat
Tudjon meg többet rólunk:
www.dllgroup.com
Tudjon meg többet anyavállalatunkról:
www.rabobank.com
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Tudatos pénzügyi tervezés a sikeres rendelő szolgálatában
A rendelők tudatos pénzügyi tervezés és nyomonkövetés nélkül mind nehezebben fognak fejlődni, előrébb lépni, nehéz helyzeteket átvészelni. Célunk, hogy megmutassuk
lehet ezt jól is csinálni úgy, hogy mindez ne jelentsen problémát, naprakész információval rendelkezz a pénzügyeidet illetően, és nyugodtan tervezhesd a jövőt. A Cloudent
által nyerhető riportok nagy segítséget nyújtanak ebben, hála a folyamatos fejlesztéseiknek. Az előadáson megmutatjuk, hogy hogyan tudod napról napra egyszerűbben
átlátni a pénzügyeidet. Ezen konstruktív beszélgetésre invitálunk most Téged.

Részvételi díj: 9980 Ft
Regisztráció: Cloudent standján – 5E

Bögi Kristóf

Korpai Erika

2021. szeptember 18., szombat 10.00–12.00

Minimális adminisztráció = Papírmentes rendelő
Ha néha úgy érzed, külön ingatlant kellene bérelned a rengeteg papírdokumentációnak… Ha szeretnél biztonságosan és jogszerűen működni, de nem tudod pontosan, mik
a kötelezettségeid… Ha rengeteg időt vesz el Tőled az adminisztráció… …akkor biztosan tudunk Neked segíteni. Előadásunk során megvizsgáljuk egy átlagos páciens teljes életútja során felmerülő adminisztrációs kötelezettségeket, és megmutatjuk, milyen
gyors, praktikus és PAPÍRMENTES megoldásokat kínál erre számodra a Cloudent.

Részvételi díj: 9980 Ft
Regisztráció: C
 loudent standján – 5E

Bögi Kristóf

Sziklási Beáta

2021. szeptember 18., szombat 10.00–16.00

Partial extraction therapy és a „dual zone” protetikai koncepció
A kortikális lemez extractio-t követő kollapszusa (kifejezetten a front régióban) igen kedvezőtlen helyzetet
eredményez mind implantológiai, mind protetikai szempontból. Az implantátumot körülvevő szövetek megtartása illetve helyreállítása kiemelkedő fontosságú a hosszútávú siker tekintetében. Az irodalom számos
módszert ír le ebben témában, de van egy speciális megközelítés, mely magát a foggyökeret, illetve annak
egy fragmentumát használja a kortikális fal magtartásában. Ez az eljárás a PET (részleges extractio-s terápia),
ami magába foglalja a Socket Shield, Pontic Shield és Root Submerge technikákat. A módszer biológia háttere, hogy a periodontális ligamentumok közti erek biztosítják a a csont vérellátást és amennyiben meghagyjuk a gyökeret, illetve legalább egy fragmentumát, akkor meg tudjuk őrizni a külső csontfalat is. A workshop Dr. Bodrogi Attila
és gyakorlati kurzus során a résztvevők megismerkednek a módszer elméletével, majd speciális modellen
végrehajtják a shield preparálás lépéseit azonnali implantátum behelyezésével együtt. A kurzus második felében implant protetikára fókuszálunk, gyakoroljuk az un. DUAL ZONE koncepciót, mely az azonnali implantációt követő azonnali direkt, csavar
rögzítésű ideiglenes korona elkészítését foglalja magába.

Részvételi díj: 625 EUR
Regisztráció: courses@bodrogi.com
2021. szeptember 17., péntek 10.00–12.00

Hydrosonic Pro - Új korszak a szájápolásban
Szervező: Sager Dental

SOFORTIMPLANT EGÉSZSÉGÜGYI KFT. H–9400 SOPRON, DEÁKKÚTI ÚT 16. TEL: +36 70 36 40 600
e-mail: info@sofortimplant.com / web: www.sofortimplant.com

TAPASZTALAT AZ AZONNALI TERHELÉSBEN
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A DIGITÁLIS
SZABADSÁG
VILÁGÁBAN!
A 10 éves Alpha Implant Kft. a hagyományos munkafo-

segítséget a 6 lépésből álló Alpha Digital Workﬂow,

lyamatok mellett a digitális workﬂow minden lépésére

amely az intraorál scanneléstől a kész fogmű behelye-

megoldást kínál. A digitális technika fejlődése a fogá-

zéséig terjed. Ne zárja magát keretek közé, lépjen az

szati piacon is egyre nagyobb teret hódít. Ebben nyújt

Alpha Implant Kft.-vel a Digitális Szabadság Világába!
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