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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!

IMPLANTÁTUM

IRÁNYÍTOTT
SEBÉSZET

3D NYOMTATÓ

INTRAORAL
SCANNER

REGIONÁLIS KÉPVISELŐ:

PROTETIKAI
FELÉPÍTMÉNYEK

CIRKON
TÖMB

+36 1 353 9090 | info@alphaimplant.hu | www.alphaimplant.hu
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LACZKÓ TAMÁS
főszervező
Az előkészületi munkákat természetesen már az elmúlt években elkezdtük, erről több alkalommal tájékoztattuk is Önt/Önöket.
A program pontosabb összeállítása és annak ismertetése még előttünk áll, erről szeretnénk
kiadványunkban részletesebb tájékoztatást adni az érdeklődőknek.
Célunk olyan rendezvénnyel várni Önt/Önöket, olyan érdekes és tartalmas eseményekkel, hogy
a fogászatban dolgozók már év elején felírják a naptárjukba:
2022. október 13–14–15., azaz Dental World!
A szervezők nagyon örülnének, ha minél többen részesei lennének e három napnak, ezért most
kedvezményes jegy vásárlására is ösztönözzük a csatlakozni vágyókat!
Kérjük, tanulmányozza át a szakmai programokat, a nemzetközi fórumokon is elismert előadók
részvételével megszervezett kongresszusokat és a workshopokat is!
A kiállítótérben az eddigieknél még változatosabb, színesebb bemutatókkal, versenyekkel és
élő műtétekkel is várjuk látogatóinkat.
A körültekintő és alapos tájékoztatás érdekében elküldjük Önnek a DW 2022-es eseményeit
tartalmazó újabb kiadványunkat, mely az eddigieknél még több információt tartalmaz.
Mi arra készülünk, és abban bízunk, hogy a Jubileumi Dental World 2022-ben ismét – de az eddigieknél még emlékezetesebb módon – a fogorvostudomány, a betegellátást segítő fogászati
ipar és kereskedelem nagyszabású „arzenálja”, ünnepe lesz!
Legyen Ön is az ÜNNEP részese, bővítse, gazdagítsa velünk elméleti és gyakorlati ismereteit!
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Dental World
Nemzetközi Fogászati
Szakkiállítás és Konferencia
2022. október 13–14–15.

Helyszín:
Hungexpo Budapest Vásárközpont,
1101 Budapest, Albertirsai út 10.

„A” pavilon

Szombat, október 15.

Péntek, október 14.

Csütörtök, október 13.

„A” PAVILON – KONFERENCIATERMEK – KIÁLLÍTÓTÉR
Konferenciaterem 1.

Konferenciaterem 2.

Konferenciaterem 3.

Konferenciaterem 4.

09.50–18.00

09.30–17.30

Esztétikai
Kongresszus 1

09.30–17.30

Implantológiai
Kongresszus 1

09.50–17.00

Dr. Hani Ounsi
Dr. Bogdan Moldoveanu
EBÉDSZÜNET
Dr. Benyőcs Gergely

Dr. Jason Smithson
Dr. Agnė Mališauskienė
EBÉDSZÜNET
Dr. Forster András
Dr. Sáry Tekla

Dr. Carlos Jurado
Dr. Angelo Cardarelli
Dr. Andrea Tonon
EBÉDSZÜNET
Prof. dr. Marcel Wainwright
Dr. Alexander Lazarov

Dr. Rebecca Komischke
Dr. Dercsár Veronika
EBÉDSZÜNET
Dr. Bruno Kauer
Prof. dr. Sunil Muddaiah

Programfelelős:
Dr. Benyőcs Gergely

Programfelelősök:
Dr. Volom András
Dr. Gombos Ádám

Programfelelősök:
Dr. Németh Zsolt
Dr. Sidó Levente

Programfelelős:
Dr. Borbély Péter

09.50–17.30

09.30–17.00
Esztétikai
Kongresszus 2

09.30–17.00

Implantológiai
Kongresszus 2

09.50–17.00

Dr. Rui Pereira da Costa
EBÉDSZÜNET
Dr. Sérgio Quaresma
Dr. João Meirinhos

Dr. Luca Ortensi
Dr. Gerlóczy Pál
EBÉDSZÜNET
Dr. Rudolf Novotný
Dr. Carlos Jurado

Dr. Ernest Lucas Taulé
Dr. Francesco Amato
EBÉDSZÜNET
Dr. Maja Chmielewska
Dr. Norman von Sternberg

Prof. dr. Dhirawat Jotikasthira
Prof. dr. Guglielmo Giuseppe
Campus
EBÉDSZÜNET
Dr. Bruno Kauer
Dr. Federico Migliori

Programfelelős:
Dr. Benyőcs Gergely

Programfelelősök:
Dr. Volom András
Dr. Gombos Ádám

Programfelelősök:
Dr. Németh Zsolt
Dr. Sidó Levente

Programfelelős:
Dr. Borbély Péter

09.50–17.00

09.50–16.30
Esztétikai
Kongresszus 3

09.50–16.30

Implantológiai
Kongresszus 3

09.50–16.30

Dr. Marc Semper
EBÉDSZÜNET
Dr. Guillaume Jouanny
Dr. Nuno Pinto

Dr. Giuseppe Marchetti
Dr. Radoslav Asparuhov
EBÉDSZÜNET
Dr. Póti László
Rátonyi József

Dr. Pedro Rodrigues
Dr. Benedek Gábor
EBÉDSZÜNET
Dr. Dominic O’Hooley
Dr. Hanee Bae

Prof. dr. Anmol S Kalha
EBÉDSZÜNET
Dr. Jan Raiman
Dr. Csiki Péter

Programfelelősök:
Dr. Volom András
Dr. Gombos Ádám

Programfelelősök:
Dr. Németh Zsolt
Dr. Sidó Levente

Endodoncia
Kongresszus 1

Endodoncia
Kongresszus 2

Endodoncia
Kongresszus 3

Programfelelős:
Dr. Benyőcs Gergely

Orthodontia
Kongresszus 1

Orthodontia
Kongresszus 2

Orthodontia
Kongresszus 3

Programfelelős:
Dr. Borbély Péter
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Dental World
Nemzetközi Fogászati
Szakkiállítás és Konferencia
2022. október 13–14–15.

Helyszín:
Hungexpo Budapest Vásárközpont,
1102 Budapest, Albertirsai út 10.

„A” pavilon

KONFERENCIA- ÉS WORKSHOP TERMEK – GALÉRIA
Konferenciaterem 5.

Konferenciaterem 6.

Workshop
terem 1.

Csütörtök, október 13.

10.00–17.00 09.20–17.30
Fogorvos- és
fogtechnikushallgatói
Kongresszus
előadók felkérése
folyamatban

Program szervezése
folyamatban

Programfelelős:
Friss Tamás

Programfelelős:
Dental World

Péntek, október 14.

Prevenciós
Kongresszus 1
Kovács Noémi
Dr. Nemes Judit
Mester Emese
EBÉDSZÜNET
Dr. Tihanyi Dóra
Dr. Radánovics-Nagy
Dániel
Dr. Volom András

Programfelelősök:
Hanser Zsolt
Kónya János
Róth Lajos

Programfelelős:
Dr. Radánovics-Nagy
Dániel
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14.00–18.00

Dr. Jason Smithson

10.00–17.00 09.30–17.30 09.30–17.00

előadók felkérése
folyamatban

09.30–17.00

Direkt restaurációk
a frontfogakban

ont

Földvári Imre
Fogtechnikai
Kongresszus

09.30–13.30

14

itp
kred

Programfelelősök:
Pósáné Szűcs Erika
Róth Lajos

Workshop
terem 3.

Program szervezése
folyamatban

Praxismenedzsment
Kongresszus
Orosz Erika
Berka László
Kluka Attila

Workshop
terem 2.

Recepciósképzés
Kluka Attilával
Programfelelős:
Flexi-Dent

09.30–17.30

Kritikus állapotú
beteg ellátása a
fogászati praxisban I.
Dr. Vámos Zoltán
Programfelelős:
DentOwl

09.30–17.30

Hogyan válasszunk
optimális adózási
formát?
• Hogyan alkossunk reális
képet rendelőnk pénzügyi
működéséről?
• Hogyan készítsük fel a rendelőnket a 2023-as pénzügyi évre?
• Hogyan nyerjünk ki értékes
pénzügyi információkat a
fogászati szoftverünkből?
• Hogyan készítsünk pénzügyi
tervet a következő évre?

Programfelelős:
Friss Tamás
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09.30–17.00

Impaktált fogak
Jogi és peres
piezosebészeti esetek elkerülése
kezelése
Dr. Angelo Cardarelli
Dr. Andrea Tonon
Programfelelős:
Dental World

09.30–12.30
Bionika
workshop

• Igazságügyi és jogi
kérdések a rendelőben

• Elektronikus dokumentumkezelés és aláírás
• Igazságügyi és jogi
esetek az Interpol tükrében
• Jogi önvédelem, felkészülés
a problémás páciensekre

Programfelelős:
Friss Tamás

a képzés napja
választható

Szombat, október 15.

09.50–17.00 10.00–16.45 09.30–17.00 09.00–16.30 09.30–16.30

Digitális
Prevenciós
Fémmentes
Fogászati Kongr. Kongresszus 2 koronák és héjak
készítésének
Dr. Alessandro Cucchi
Székelyhidi Éva
részletes
Dr. Roberto Turrini
Dr. Németh Orsolya
Dr. Riaz Yar
Prof. dr. Kivovics Péter
munkafázisai

EBÉDSZÜNET
Dr. Miguel Constantino
Mendes de Oliveira
Dr. Alexandros Manolakis
Dr. Gulshan Murgai
Programfelelős:
Dr. Nagy Zsolt

8
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EBÉDSZÜNET
Dr. Simon Fanni
Kis-György Rita
Székelyhidi Éva

Programfelelős:
Dr. Radánovics-Nagy
Dániel

Dr. Rudolf Novotny

Programfelelős:
Dental World

Lézer kurzus

Dr. Gáspár Lajos
Dr. Tóth-Gáspár Máté

FF Varrat- és lebenytechnikák hands-on

Programfelelős:
Gáspár Medical

Dr. Bárka Csanád
Dr. Kesztyűs Artúr
Dr. Radóczy-Drajkó Zsombor

09.30–17.00

Programfelelős:
Fiatalok fiataloknak

Kiégés, cégértékelés,
cégeladás – EXIT

14.00–17.00

Kuttner Viktor
Máté Zoltán

Indirekt preparációk

Programfelelős:
Flexi-Dent

Programfelelős:
Dental World

Dr. Giuseppe Marchetti

Open Dental Academy
Live Dental Show
2022-ben is a Dental World egyik kiemelkedő rendezvénye lesz az Implantológia
Show az „Élő műtétek” bemutatásával.
Jövőre is az üvegfalú „látványműtőben”
felkért orvosok végzik majd egy-egy
páciens nyilvános kezelését. A rutinszerűen
alkalmazott műtéti technikák mellett új
eljárásokat is bemutatnak az implantológia
repertoárjából.

Fogorvos/fogtechnikus
tanulóverseny
Az orvosi verseny résztvevői az ország négy, fogorvosi képzést
nyújtó egyeteméről érkeznek, ahol belső versenyeken választják
ki azt az egyetemenként 3-3 indulót, akik a Dental World-ön mérik
össze tudásukat. Minden versenyző ötödéves egyetemi hallgató,
és nyereményük többek közt egy út Leuven-be, a GC központjába.
A fogtechnikus-tanulók részére 2022-ben már 11. alkalommal
megrendezésre kerülő Győztesek Versenyére a Protetika
Verseny győztese, az Országos Mintázó Verseny legjobbjai és az
Ipartestület által rendezett Kerámiás Verseny helyezettjei kapnak
személyes meghívást. A 12 magyar tanuló számára az idei évben is
nagy kihívás a szakma egésze előtt a Dental World szakkiállításon
bemutatni képességeiket, szakmai elhivatottságukat.

Demo Stage
2022-ben ismét a kiállítótér sugárútján kap
helyet a Live Demo.
4 különböző programot szervezünk az alábbi
témakörökben:
• Endodontia & Esztétika
• MicroWorld & Lézer
• Fogtechnika
• Oralszkenner

AlphaBio Buborék bár
Flexi kávézó
Dental Lounge

Várjuk szeretettel 2022-ben is!
Az Open Dental Academy programja minden látogató számára díjmentesen megtekinthető.

3 napos kongresszusok:
ESZTÉTIKA • ENDODONTIA
ORTHODONTIA • IMPLANTOLÓGIA
Kedvezményes
árak
időtartama

KONGRESSZUSI JEGYÁRAK
1 VÁLASZTOTT
KONGRESSZUS:

ALL ACCESS

esztétika / implantológia /
endodontia / orthodontia

mind a 4 témakörű
kongresszusra belépést
biztosít

EARLY BIRD
2022. 06. 30-ig

60 600 Ft

90 600 Ft

LATE BIRD
2022. 08. 31-ig

69 000 Ft

103 800 Ft

LAST MINUTE
2022. 09. 30-ig

77 400 Ft

117 000 Ft

TELJES ÁR
2022. 10. 01-től

86 400 Ft

129 600 Ft

Digitális Fogászati Kongresszus: 20 000 Ft (teljes ár: 35 000 Ft)
Prevenciós, Földvári Imre Kongresszus: 16 000 Ft (teljes ár: 20 000 Ft)

Early bird kedvezmény
2022. június 30-ig
Jelentkezzen most!

WWW.DENTALWORLD.HU

Platina szponzor

Arany+ szponzorok

Arany szponzorok

Ezüst
szponzorok

22

Bronz szponzorok

Dental World

Nemzetközi Fogászati Kiállítás
és Kongresszus
2022. október 13-14-15.

Általános információk
Kiállítás helyszíne
Hungexpo Vásárközpont, 1101 Budapest, Albertirsai út 10.
„A” pavilon

*

Kiállítás nyitvatartása
2022. október 13–14., csütörtök, péntek: 08.30–18.00
2022. október 15., szombat: 08.30–17.00
A háromnapos rendezvény alatt közel 250 szakkiállító várja az érdeklődőket,
a kiállítás megtekintése díjmentes, de regisztrációköteles.
Kongresszusi regisztráció
2022. október. 13–14–15. reggel 8 órától
A regisztráció a szakmai programokra kötelező. A regisztráció a Hungexpo „A" pavilon bejáratánál található.
Regisztrációs kártyáját be- és kilépéskor kérjük, egyaránt érvényesítse! (Kérjük, a tanfolyamokra történt befizetést igazoló csekkszelvényét, banki átutalási bizonylatát mindenképp hozza magával!)
Kreditpont
*A kongresszusok programjainak akkreditációja folyamatban van, a három nap várható
összpontértéke: 24, napi pontérték: 8
A tanfolyamok a szakma szerinti kategóriába tartoznak (szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. arc-állcsont-szájsebészet, 2. dento-alveoláris sebészet, 3. fogszabályozás [fogorvos],
4. konzerváló fogászat és fogpótlástan), vizsga nincs, a kreditpont-igazolást a rendezvényt követően küldjük el.
A szakmai programokban a változtatás jogát fenntartjuk.
Workshop
A tudományos programok mellett megrendezésre kerülő workshopok és gyakorlati kurzusok termei az „A"
pavilon galériáján találhatók, melyeket a helyszínen irányítótáblákkal jelölünk.
Megközelítés, parkolás
A parkolás a konferencia résztvevői és a látogatók számára ingyenes, behajtás gépjárművel a 4-es
kapunál lehetséges. A környező utcákban díjmentes parkolási övezet található.
A rendezvény megközelíthető tömegközlekedéssel is:
Az Örs vezér tere metrómegálló és a Hungexpo vásárváros között a rendezvény napjain is közlekedik a 10-es autóbusz. Az M2-es metró Pillangó utcai állomásától a Hungexpo vásárváros főbejárata
körülbelül 15 perces sétával elérhető. A Blaha Lujza téri metrómegálló közeléből, a Népszínház utcai végállomásról induló 37-es, illetve 37A villamosok Kőbánya felső vasútállomás megállóhelyétől a
Hungexpo vásárváros III. kapuja – a vasútállomás alatti aluljárón át – 6-7 perces sétával elérhető.

Impresszum
Szervező és kiadó: Event Organizer Hungary Kft.
1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9.
tel.: 06-30-472-0030, info@dentalworld.hu, www.dentalworld.hu
Felelős kiadó: Laczkó Tamás
Nyomdai előkészítés: Event Organizer Hungary Kft. – Sárközi András
Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft.
Kézirat lezárva: 2022. június 13.

Early Bird
kedvezmény

június 30-ig!

A Dental World tudományos
kongresszusainak programfelelősei
Esztétika
Kongresszus

Dr. Volom András

Endodontia
Kongresszus

Dr. Gombos Ádám

Implantológia
Kongresszus

Dr. Németh Zsolt

Dr. Benyőcs Gergely

Orthodontia
Kongresszus

Dr. Sidó Levente

Dr. Borbély Péter

Digitális Fogászati
Kongresszus

Praxismenedzsment
Kongresszus

Prevenciós
Kongresszus

Dr. Nagy Zsolt

Friss Tamás

Dr. Radánovics-Nagy
Dániel

TRIOS 4
Emelje magasabb szintre fogászatát a 3Shape intraorális szkennelési megoldásaival.
Az új 3Shape TRIOS 4 intraorális szkenner ötvözi a kiváló szkennelési- és az úttörő caries
diagnosztikai technológiát mely lehetővé teszi a felületi fogszuvasodás korai felismerését.

Lépjen túl a kezelésen a TRIOS Appekkel

PATIENT MONITORING

TREATMENT SIMULATOR

SMILE DESIGN

Kövesse nyomon a fogak változásait, és azonosítsa hamarabb
a fogászati problémákat.

Szimulálja a valósághű fogszabályozási korrekciókat, így
elősegítve az ajánlott kezelési
tervek elfogadását.

Készítsen fényképet páciense
arcáról, és percek alatt tervezze
meg gyönyörű, új mosolyát.

1078 Budapest, Marek József utca 31.

info@dentaltrade.hu

+36 1 333 6700

/dentaltradekft

ESZTÉTIKA
KONGRESSZUS

„

Idén is nagyon sok kiváló szakembert hívtunk meg, akik
elsősorban az esztétika és a funkció kapcsolatáról fognak
beszélni.
Ajánljuk a háromnapos kongresszust minden gyakorló
fogorvosnak, aki szeretné elsajátítani a legújabb trendeket, eljárásokat.

Dr. Volom András

Dr. Gombos Ádám

témavezetők

ESZTÉTIKA KONGRESSZUS
2022. október 13., csütörtök
Dr. Gombos Ádám, Dr. Volom András

09.30–09.45 Megnyitó
09.45–11.15 Dr. Jason Smitshon: Direkt rezin az elülső
fogazatban: a komplex esetek megközelítésének ABC-je
A hagyományos módon az elszíneződött fogakat és az előrehaladott fogkopási eseteket indirekt fogpótlással: koronákkal és
héjakkal kezelik. Ez a megközelítés jól megalapozott a szakirodalomban, és idővel rendkívül sikeresnek bizonyult, azonban egyes
esetekben költségesnek bizonyulhat az összköltség, a kezelési idő és – ami a legkritikusabb – a fogszerkezet elvesztése szempontjából. Ezt a mesterkurzust úgy terveztük, hogy a tapasztalt szakemberek magabiztosan közelíthessenek a nagyobb kihívást
jelentő elülső fogászati esetekhez direkt rezinnel, okkluzális rehabilitációval és fehérítéssel kombinálva, ahol ez indikált.
Amit megtanulhat: A direkt rezin héjak egyszerű megközelítése: könnyedén és kiszámíthatóan készíthet mesterműveket. Elszíneződött fogak elfedése direkt rezinnel. A nem vitális fogak minimálisan invazív belső fehérítése. Hogyan kezeljük a peg laterális
és a mikrodont fogakat. Funkcionális mosolytervezés. Kiszámítható megközelítés a kopott, lerobbant fogak rekonstrukciójához,
funkcionális fogsorok létrehozása direkt rezinnel.

12.45–14.00 Ebédszünet
14.00–15.30 D
 r. Agnė Mališauskienė:
Alak – árnyék – funkció
Mi a legfontosabb a direkt elülső fogpótlásoknál – a forma, az árnyalat vagy a funkció? Kezeléstervezés az esztétikai régióban: hogyan kezdjük és hogyan fejezzük be a restaurációt a hosszú élettartam és a nagyszerű esztétikum elérése érdekében. Az előadó
megosztja az elülső restaurációk egyszerűsített protokollját a konzultációtól a polírozásig.

15.30–16.30 Dr. Forster András: Strukturálisan
meggyengült fogak biomimetikus helyreállítása
Az őrlőfogak eredeti stresszviselő szerkezetének a meggyengülése olyan katasztrofális biológiai következményekkel jár, amelyek
végső soron fogelvesztéshez vezethetnek. A biomimetikus fogorvos célja, hogy megállítsa ezt a szerkezeti leépülést, amit ”A fog
restauratív halál ciklusának” is nevezhetünk, és egy az eredeti struktúrák teherviselő képességét visszaadó restaurátumot hozzon
létre. Az ehhez vezető út a hisztológiai képletek pontos ismeretén és diagnosztikáján át vezet és egyedileg tervezett szálerősítésű
adhezív restaurátumok által érhető el. Előadásomban a strukturális analízis és a biomimetikus restaurátumok készítésének tudományosan megalapozott technikáit ismertetem és választ adok a kérdésre is, ami mindenkit foglalkoztat: Vajon a direkt vagy az
indirekt restaurátumok a jó megoldás?

16.30–17.30 Dr. Sáry Tekla: Direkt anterior
restaurátomok – rétegezni vagy nem rétegezni?
...ez egy örök kérdés. A mindennapi klinikai gyakorlatban rengeteget találkozni traumától vagy pl. cariestől megsérült anterior
fogakkal, mégis kevés klinikai útmutatás áll rendelkezésre, hogy pontosan mikor, milyen restauratív anyaghoz és technikához
nyúljunk. Az anyagok, kompozitrendszerek és restauratív utak száma tengernyi: monochrom vagy külön rétegzett tömés, „szabad
kezes” vagy palatinális kulccsal végzett felépítés. Talán nincs erre fekete-fehér szabály, mégis próbálunk egy-egy kompozitcsalád
által olyan tippeket és trükköket megfogalmazni, amelyek segíthetik a klinikusok mindennapi gyakorlatát.

ÉRVEK A BIONIKA DENTCAM FRÉZKÖZPONT MELLETT
Nem kell többé nemet mondania! Túl sok munkája van, de nem szeretne nemet mondani egyetlen
páciensnek sem? A BIONIKA átvállalja Öntől az időigényes fogművázak elkészítését, mindezt rövid

Nálunk nincs lehetetlen! Ön mellett állunk még a
kilátástalannak tűnő helyzetekben is, hiszen lelkes
csapatunk nem ismer megoldhatatlan eseteket.

átfutási idők mellett.

Szakmai tapasztalatunkat felhasználva garantáltan
megtaláljuk a professzionális megoldást a legkülönfélébb problémákra is.

Nem kell drága gépekre és eszközökre költenie!
Hiszen, ha a BIONIKA Frézközpontot választja, megkímélheti magát a súlyos kiadásoktól, mivel mi

Pénztárcabarát megoldásokat biztosítunk! Minden
implantátum típusra készülő fogműhöz tudunk
gyártani nagy pontossággal illeszkedő vázakat,

már rendelkezünk a legfejlettebb technológiákkal.

mindezt a lehető legjobb ár-érték arány mellett.

Nem érjük be kevesebbel, csakis a legjobbal! Az
elérhető legmagasabb minőség számunkra nemcsak egy üres marketing szlogen, hanem egy alapelv, ami meghatározza több mint 30 éves műkö-

Több mint 50 féle geometriai lehetőség. A BIONIKA
kínálatában megtalálja a tökéletes restaurációhoz
szükséges implantátum felépítményeket is. Összesen több, mint 50 jól bevált geometria közül vá-

désünket.

laszthat felragasztható, csavarozható és kivehető
fogpótlásokhoz egyaránt.

Mindezt egyedülállóan - akár egyedi jelleggel is -,
a BIONIKA egyaránt legyártja a szükséges implantátumokat és felépítményeket is.
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ESZTÉTIKA KONGRESSZUS
2022. október 14., péntek
Dr. Gombos Ádám, Dr. Volom András

09.30–09.40 Megnyitó
09.40–11.40 Dr. Luca Ortensi: A teljes mértékben
digitális munkafolyamat a funkcionális és esztétikai
paraméterek átvitelére a komplex fogászati és
implantációs rehabilitációban
A digitális technológiák használata megváltoztatta az esztétikai és helyreállító fogászat megközelítését. Az előadás célja, hogy
bemutasson a kollégáknak egy új, kodifikált és teljesen digitális munkafolyamatot, amelyet a digitális első látogatás és a pontos
diagnózis jellemez, a digitális mosoly previsualizáció segítségével a mock-up és a végleges restauráció megvalósításához. Az
előadás olyan digitális eszközöket és munkafolyamatot biztosít a klinikus számára, amelyek segítségével megfelelő, egyénre szabott kezelési tervet készíthet.
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A preparáció csökkentése a kerámia indirekt
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restaurációkban:
vannak
A fogfelszín csökkentése a minimális beavatkozás elve, a restaurációs anyag szerkezeti követelményei és az esztétikai megfontolások közötti finom egyensúlyt-jelenti.
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gaM az okklúziós erőknek való ellenálláshoz és a megfelelő anatómiai kontúr eléréséhez.
A nagy szilárdságú kerámiák bevezetésével, az adhezív cementálás alkalmazásával és a túlnyomórészt kétrétegű anyagokról a
kesnenopmoK vítavonnI
monolitikusakra való áttéréssel ma már lehetőségünk van arra, hogy a hagyományos technikákhoz képest jelentősen csökkentsük a fogak preparálásának mennyiségét. A különböző fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok száma és az ezen a területen
végzett kutatások hiánya azonban sok zavart okozott a szakmában.
Ebben az előadásban a szakirodalom és a bondozott kerámia restaurációkkal kapcsolatos több mint harmincéves tapasztalat
alapján a következő kérdéseket tárgyaljuk: Mekkora fogredukció megfelelő és milyen anyagok esetében? Milyen hatással van a
szubsztrátum a restauráció vastagságának csökkentésére? Milyen típusú adhezív cement ajánlott, és hozzájárul-e a nagy szilárdságú kerámia restaurációk hosszú távú túléléséhez? Az optimális adhezív protokoll az oxidkerámiákhoz és a kötés hatékonysága.

13.00–14.00 Ebédszünet
14.00–15.30 D
 r. Rudolf Novotný:
Titkok a mindennapokból: az esztétikus
rehabilitáció részletes bemutatása
A fogorvos munkája közben rengeteg kérdés merülhet fel. Nagyon sok olyan buktató van, melyet el kell kerüljünk. Az előadásom során esztétikus rehabilitációk teljes munkafolyamatát fogom bemutatni. A beavatkozások olyan mérföldköveire helyezem
a hangsúlyt, melyek helyes elvégzésével garantált lesz a siker és hosszú élettartamú lesz a fogpótlás. Bemutatom, hogy a mai
modern technikát hogyan hívhatjuk segítségül, és hogyan készíthetünk teljes biztonsággal, tökéletesen élethű koronákat.
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leges fogsorvázak, nyomtatott diagnosztikai wax-up az intraorális próbákhoz, frézelt és nyomtatott koronahosszabbító surgical
guide, valamint a nyomtatott diagnosztikai modellek gyártásának új technológiáit.
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Az összes ismert implantátum
rendszerrel kompatibilis.
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Idő- és pénzmegtakarítás
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Német mérnökök és fogászati
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hogy tökéletes protetikai
rendszert alkossanak.

ESZTÉTIKA KONGRESSZUS
2022. október 15., szombat
Dr. Gombos Ádám, Dr. Volom András

09.50–10.00 Megnyitó
10.00–12.00 Dr. Giuseppe Marchetti:
Indirekt restauratív és adhéziós fogpótlások 2022-ben:
a tudomány jelenlegi állása szerint
Az esztétikai indirekt restauratív technikák a határvonal a konzervatív fogászat és a protetika között, egy olyan határvonal, amelyet ma már mindenki elérhet. A lehetőség, hogy elsajátíthassuk őket, egyszerű és megismételhető módon, biztosítja számunkra,
hogy idővel stabil eredményeket és hosszú távú klinikai sikereket érjünk el. A restauratív eljárások minden lépését bemutatjuk és
ismertetjük, a rehabilitáció minden fázisának részleteivel, akár egyszerű, akár komplex esetek esetében. Az általános fogorvosok is
elsajátíthatják a következő ismereteket, a sikeres kivitelezéshez szükséges alapvető fogalmakat az indirekt esztétikai rehabilitáció
megvalósításához.

12.00–13.30 Ebédszünet
13.30–14.30 Dr. Radoslav Asparuhov: Direkt, félig
direkt és indirekt restaurációk – mikor, miért és hogyan?
Közvetlen vs. közvetett restaurációk – megfontolandó tényezők. Az egyszerű és kiszámítható esztétikai és funkcionális restaurációk protokolljai. Drill & Fill vagy Heal & Seal? A maradó szövetek megerősítése – mikor és hogyan? A csúcsívek lefedésének
kritériumai és technikái. Teljes vagy részleges indirekt restaurációk? Előkészítési irányelvek.

14.30–15.30 D
 r. Póti László: Fogászati betétek
készítése gyakorlatias megvilágításban
Az adhezív fogászat térhódításának köszönhetően a betétek alkalmazása egyre népszerűbb megoldássá válik. A nemzetközi
trendek hazánkba is fokozatosan begyűrűznek. Személyes álláspontom szerint a teljes borító koronák készítésénél egy betét
olykor jobb döntés lehet. Előadásomban a betétek készítését szeretném bemutatni, olyan megvilágításban, ami a hétköznapi
rendelésről is ismerős lehet. Hiszem, hogy egy forgalmas rendelőben az ideális esetek megoldása mellett rutinosan kell kezelni a
kihívást jelentő szituációkat is. Viszonylag új felhasználóként szeretnék kitérni az intraorális scannerekkel kapcsolatos élményeimre. Informatikában otthonosan mozgó fogorvosként árnyaltabb a véleményem a CAD/CAM forradalomról, ami a digitális átállást
fontolgató kollégák számára segítség lehet a döntés meghozatalában.

15.30–16.30 R
 átonyi József:
Esztétikai kérdések teljes fogatlanság esetén
A teljes fogatlanság rehabilitálása szakmánk egyik speciális területe, különösen ha azt kivehető lemezes fogpótlással kell megoldani. Vajon az esztétika szó mennyire kötődik a teljes kivehető fogpótlásokhoz? Vajon ugyanazok az aspektusok kerülnek reflektorfénybe, mint veneerek, teljes kerámiakoronák készítése esetén? A modern esztétikus műfogsorok nagyon komoly esztétikai
elvárásoknak képesek megfelelni, melyek azonban sokszor különböznek a rögzített esztétikai pótlásokkal támasztott kritériumrendszertől. Az előadásban ezek a különbségek kerülnek megvilágításra, szó lesz gnathológiáról, fogsorstabilitásról, arckarakterek közti hasonlóságról, iránysíkokról, anatómiai mérőpontokról… Felvillan egy-két apró szempont, ami egy kivehető protézist
esztétikussá, az adott arccal harmonikussá, azaz igazi arc-rehabilitációvá tesz megkülönböztetve azokat az átlagos, konfekcionált
fogsoroktól.
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„

ENDODONTIA
KONGRESSZUS

„

Ajánlom a háromnapos kongresszust minden gyakorló fogorvosnak, aki szeretné elmélyíteni a tudását, illetve
megismerni a legújabb endodonciai trendeket.
2022-ben az általános, minőségvezérelt és pácienscentrikus endodonciai megközelítés mellett nagy hangsúlyt
kap a dentális traumatológia és az endodonciai mikrosebészet is.

Dr. Benyőcs Gergely

témavezető

ENDODONTIA KONGRESSZUS
2022. október 13., csütörtök
Dr. Benyőcs Gergely

09.50–10.00 Megnyitó
10.00–12.30 Dr. Hani Ounsi: A martenzites ötvözetek
felhasználása az endodontia területén
A nikkel-titán rotációs műszerek jelentősen felgyorsították a formázási eljárásokat. Bár nagyon hatékonynak tűnnek, és rekordidő alatt
lehetővé teszik a kezelést, hozzájárultak ahhoz, hogy a tisztítás alapvető szempontjai háttérbe szoruljanak, és tapasztalatlan kezekben
eltörhetnek. Más szempontból a standard NiTi-ötvözetek, bár jobb mechanikai minőséggel rendelkeznek, mint rozsdamentes acélból
készült társaik, még mindig rendelkeznek korlátokkal, ami csatornaelhajlást okozhat. A martenzites ötvözetek bevezetése kompenzálhatja ezt a tényt. Mivel kiterjedt klinikai és kísérleti adatok állnak rendelkezésre, a legújabb kutatási eredmények alkalmazása a mindennapi klinikai használatban, valamint az anyagok megértése és az endodontológia alapjainak szem előtt tartása jelentősen csökkentheti
az eszközleválást és javíthatja a végeredményt. Ez az előadás a fejlett nikkel-titán rotációs rendszerekre és klinikai használatuk optimalizálására összpontosít.

12.30–14.00 Ebédszünet

14.00–16.00 D
 r. Bogdan Moldoveanu:
Biokerámiák, szükségem van rájuk?
Klinikai perspektíva
Az endodontikus hidraulikus kalcium-szilikát alapú anyagokat a klinikai gyakorlatba való bevezetésük óta „különlegesnek” tekintették,
fiziko-kémiai és biológiai tulajdonságaik minden bizonnyal azzá tették őket. Az új biokerámia anyagokat manapság világszerte számos fogorvosi rendelőben használják pulpafedő anyagként, gyökércsatorna-záróanyagként vagy gyökértömő anyagként. Még ezen
anyagok egyre növekvő elfogadottsága mellett is, néhány gyakorló fogorvosban felmerül a kérdés, hogy az új kalcium-szilikát alapú
termékek vajon milyen célt találhatnak a mindennapi munkafolyamatban. A változás nyilvánvalóan nehéz, és ha valaki egy bizonyos
ideig viszonylag nagy sikerrel gyakorolta a fogászatot, természetesen megkérdőjelezi a változás szükségességét. Ez az előadás ezt az
aggályt igyekszik kezelni, és a hallgatóság számára megalapozott és indokolt következtetést nyújtani. Megvizsgáljuk ezen anyagok
klinikai alkalmazását, kiemelve az előnyöket és hátrányokat magyarázó tudományos kutatásokat, miközben a kérdés gyakorlati szempontjaira összpontosítunk. Mélyen elmerülünk a „miért” és a „hogyan” kérdésében, hogy a teremben mindenki világosan megértse,
mit jelent ezekkel az anyagokkal dolgozni, és az előadás végére remélhetőleg kielégítő választ kapjon erre az egy fontos kérdésre:
„Biokerámia, szükségem van-e rájuk?”

16.00–18.00 Dr. Benyőcs Gergely: Tervezés és
szervezés avagy mit tegyünk a file-ok használata előtt?

Nincs több
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• Könnyű és gyors
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•
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BioRoot™ RCS használatával jobb időkihasználás mellett emeli
rendelőjében a gyökértömések színvonalát.

BioRoot™ RCS Sikert ér el.
További tájékoztatásért látogasson el weboldalunkra:

www.septodont.com

ENDODONTIA KONGRESSZUS
2022. október 14., péntek
Dr. Benyőcs Gergely

09.50–10.00 Megnyitó
10.00–12.30 Dr. Rui Pereira da Costa:
Hőkezelt file-ok használata a napi gyakorlatban

12.30–14.00 Ebédszünet
14.00–15.45 Dr. Sérgio Quaresma: Gyökércsatotnák
megmunkálása modern file-rendszerekkel

15.45–17.30 D
 r. João Meirinhos:
Hatékony gyökértömés technikák

A NEW MINDSET
NEODENT ® ZIRCONIA IMPLANT SYSTEM
A new ﬂexibility mindset
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ENDODONTIA KONGRESSZUS
2022. október 15., szombat
Dr. Benyőcs Gergely

09.50–10.00 Megnyitó
10.00–12.00 Dr. Marc Semper:
Maradó fogak traumás sérüléseinek endodontiai kezelése
A klinikusok körében némi bizonytalanság uralkodik azzal kapcsolatban, hogy a fogászati traumát
követően minden fogazatban mikor indokolt az endodontiai kezelés. Ez az előadás bizonyítékokon
alapuló és átfogó áttekintést nyújt az indikációval kapcsolatos endodontiai kezelési lehetőségekről.
Hasonlóképpen szó lesz arról is, hogy hol nem indokoltak. Emellett bemutatásra kerülnek a fogászati
traumát követő regeneratív kezelési megközelítések lehetőségei és korlátai. Az előadás célja, hogy a
résztvevők számára bizonyítékokon alapuló és irányelvekhez igazodó megközelítést nyújtson arról,
hogy az endodontiai és regeneratív kezelések hogyan és mikor járulhatnak hozzá a fogászati traumák utáni sikeres kimeneteléhez.

12.00–13.30 Ebédszünet
13.30–15.00 Dr. Guillaume Jouanny:
Anatómiailag vezérelt, minimálisan invazív endodontia
Az elmúlt 20 évben az endodontiai műszerek folyamatosan fejlődtek. Új mozgásokat, új ötvözeteket, új technikákat fejlesztettek ki, mindig ugyanazt a célt szem előtt tartva: az endodontiai terápia
minőségének javítását. A minimálisan invazív endodontia egy új irányzat, amely megpróbálja ös�szeegyeztetni az egészséges dentin megőrzését a lehető legjobb kemomechanikai fertőtlenítéssel.
Ez az előadás ismerteti és elemzi az endodontiai műszerek fejlődését, jelenlegi kihívásait és jövőjét.

15.00–17.00 Dr. Nuno Pinto:
Inside Endodontic Concepts: a mindennapi rendelői
tevékenységünk egyszerűsítésének fontossága
A modern endodontia egyik legnagyobb titka az, hogy megpróbálja biztonságosan egyszerűsíteni a
protokollokat, biztosítva a jobb kezelést egyetlen időpont alatt. Előadásomban megosztom az összes
lépésemet a kezelés kezdetétől a végéig, tippeket és trükköket adva. Megmutatom, hogyan lehet
hatékonyan és biztonságosan használni az irrigációs tűket, és hogy a „flat side” hogyan jelent előrelépést a műszerezésben, megelőzve a többi hasonló rendszert. Az új reciprok kialakítás, a formázás
elérésének és javításának módja. A mikroszkóp a mindennapi életünk alapvető útja. Nélküle lehetetlen megfelelően kezelni és elérni a szükséges minőséget. Manapság kötelező vele dolgozni, mert ha
nem látunk, akkor lehetetlen kezelni.
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IMPLANTOLÓGIA
KONGRESSZUS

„

Ajánljuk a háromnapos kongresszust minden gyakorló fogorvosnak, aki szeretné elmélyíteni a tudását, illetve
megismerni a legújabb implantológiai trendeket.

Dr. Németh Zsolt

Dr. Sidó Levente

témavezetők

IMPLANTOLÓGIA KONGRESSZUS
2022. október 13., csütörtök
Dr. Németh Zsolt, Dr. Sidó Levente

09.30–09.45 Megnyitó
09.45–11.15 Dr. Carlos Jurado:
Transzlucens cirkónium az esztétikai zónában történő
implantációs fogpótlásokhoz
Bár az implantációs terápia nagyon megbízható kezelési lehetőség a fogatlan betegek számára, számos megfontolásra van szükség, amikor az implantátumokat az elülső fogak esztétikai területére helyezik be. A figyelem
a lágyszövetek kezelésére irányul, amikor implantátumokat helyeznek elülső fogakba, különösen a felső elülső
területen. Az esztétika a harmóniához és a szimmetriához kapcsolódik, és az implantológiai fogászatban az összes
környező lágyszövetnek utánoznia kell a természetes fog körüli lágyszövetet. Számos szisztematikus áttekintés
foglalkozott azzal, hogy a sikerhez szükséges tényezők összetettsége miatt magas színvonalú kezelésekről kell
beszámolni az esztétikai zónának nevezett felső frontális területen.
Ezenfelül különös figyelmet fordítottak a „rózsaszín esztétikum” néven ismert, az esztétikai zónában az implantátumok közötti papilla fenntartására. Az esztétikai eredményt az egészséges periimplantáris szövet, a terhelési idő,
az ideiglenes restauráció és a végleges implantátumkorona határozza meg. Az előadás célja az implantátum behelyezés konzervatív megközelítésének bemutatása, az ideális lágyszöveti kontúrozás és az újszerű transzlucens
cirkónium-dioxiddal történő restaurálás az esztétikai zónában.

11.15–12.45 Dr. Angelo Cardarelli, dr. Andrea Tonon:
Osseodensifikációs eljárás a sinus maxillaris lift
alternatívájaként
Az előadás célja, hogy bemutasson egy alternatív technikát a normál sinuslifthez a felső állkapocsban, minimálisan invazív megközelítéssel, a biológiai költségek csökkentése érdekében, az oszteodenszifikációs móddal.
Valójában ezt a technikát követve egyidejűleg lehetséges az implantátum nagy elsődleges stabilitással történő
behelyezése és a vertikális csontmagasság növelése csontátültetéssel és anélkül. A hagyományos technikához,
mint például a laterális sinuslifthez vagy a kézi osteotómával történő crestal megközelítéshez képest ez az eljárás
kevésbé invazív, kiszámíthatóbb és pontosabb.

12.45–14.00 Ebédszünet
14.00–16.00 Prof. dr. Marcel Wainwright:
A periimplantitis megelőzése: hosszú távú lágyszöveti
egészség

16.00–17.30 Dr. Alexander Lazarov:
A kortikobazális implantátumok esetében alkalmazott
stabil csont-implantátum kapcsolat (bone-to-implant
contatc, BIC) lehetséges módszereinek ismertetése
A módszerek alkalmazásának klinikai indikációi és a kivitelezésük lehetséges módjainak bemutatása. Mivel a kortikobazális implantátumok kialakítása jelentős mértékben különbözik a hagyományos kétrészes implantátumok
kialakításától ezért fontos tudomásul vennünk, hogy a kortikobazális implantátumok alkalmazásának indikációs
területe és a behelyezésük módja lényegesen eltér a hagyományos implantátumok esetében megszokottól. A
hagyományos kétrészes implantátumok kialakítása az „osszeointegráció” révén megvalósított elhorgonyzás eléréséhez szükséges követelményeknek megfelelően lett megtervezve míg a kortikobazális implantátumok alkalmazása során mindig közvetlen kortikális elhorgonyzás kialakítására törekszünk (osszeofixáció).
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IMPLANTOLÓGIA KONGRESSZUS
2022. október 14., péntek
Dr. Németh Zsolt, Dr. Sidó Levente

09.30–09.45 Megnyitó
09.45–11.15 Dr. Ernest Lucas Taulé:
Új trendek és protokollok az implantológiai fogászatban
A digitális implantátum-fogászat új korszaka beköszöntött. Új trendek és protokollok jelentek meg a fogászati
implantológiában, melyek előtérbe helyezik a minimálisan invazív sebészeti eljárásokat. Az új anyagok használata
és a digitális munkafolyamatot alkalmazó új stratégiák befolyásolják az implantológia mindennapi gyakorlatát.
Az előadás átfogó áttekintést ad a legújabb digitális munkafolyamatról.
Célok: A kemény- és lágyszövet kezeléssel kapcsolatos ismeretek bővítése. Az irányított sebészeti technikák
előnyeinek és hátrányainak bemutatása. A 3D implantátum tervező szoftver napi gyakorlatba való beépítésének
megértése.

11.15–12.45 Dr. Francesco Amato: Szóló foghiány
pótlása az esztétikus területen: Hogyan érjük el az ideális
eredményt: Indikációi a kötőszöveti graftok használatának
Ebben az előadásban a szerző megosztja kutatásainak eredményeit az esztétikai régióban a szóló fogpótlás
során bekövetkező dimenzióváltozásokkal kapcsolatban, valamint arról, hogyan lehet megőrizni a kemény és
lágy szövetek felépítését annak érdekében, hogy hosszú távú optimális esztétikai eredményt érjünk el. A kötőszöveti graft alkalmazásának indikációit és klinikai alkalmazását fogja bemutatni, amely gyakorlati útmutatást ad
a különböző klinikai forgatókönyvekhez, ideértve a súlyosan kompromittált implantációs területeket is.

12.45–14.00 Ebédszünet
14.00–15.30 Dr. Maja Chmielewska:
A digitális munkafolyamat gyakorlati megvalósítása
a klinikai fejlesztéstől a laboratóriumig és vissza
A számítógépek gyorsabbá teszik a munkánkat és megkönnyítik az életünket, ha tudjuk, hogyan kell használni az
egyes eszközöket. Az „egyszer” sok kérdést vet fel. Mik a minimális követelmények a digitális munkafolyamatok
alkalmazásához? Mire van szükség a teljesen digitális munkavégzéshez, és ami a legfontosabb – mire számíthatunk.

15.30–17.00 D
 r. Norman von Sternberg:
Vezérelt implantológiai munkafolyamat, 3D tervezés és
esettanulmányok
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IMPLANTOLÓGIA KONGRESSZUS
2022. október 15., szombat
Dr. Németh Zsolt, Dr. Sidó Levente

09.50–10.00 Megnyitó
10.00–11.30 Dr. Pedro Rodrigez: Kulcsfontosságú
sikertényezők a teljes ív azonnali, graft nélküli terhelésénél
A fogatlan és terminális fogazatú betegek kezelésére óriási az igény, és ebben a modern korban mindenki mindent gyorsan és azonnal akar! Ebben az előadásban a graft nélküli teljes íven történő azonnali terhelés kulcsfontosságú sikertényezőire fogok összpontosítani, mint például a tervezés, az esztétika, a biostabilitás, a funkció és a
fenntartás. De leginkább arra, hogy hogyan érhetünk el mindig kiszámítható és megismételhető eredményeket.

11.30–13.00 Dr. Benedek Gábor:
X-Guide – a dinamikusan navigált műtéti eljárás
Az X-Guide egy olyan navigációs műtéti protokoll, mely során a sebész valós időben, interaktívan, 3D-s környezetben követi a rendszerben előre megtervezett implantátumok beültetését. Így lehetőség van arra, hogy az előre
elkészített digitális műtéti terv a legnagyobb pontossággal kerüljön kivitelezésre figyelembe véve a protetikai
szempontokat is. A dinamikus rendszer előnye, hogy akár a műtét közben is módosíthatunk a terven és azonnal
az új terv szerint tudjuk folytatni a navigált beavatkozást. Az előadásom során ismertetem a rendszer elvi alapjait
és a gyakorlatban nyújtott előnyeit. Esetek segítségével bemutatom az előkészítés, a tervezés és kivitelezés egyes
lépéseit.

13.00–14.00 Ebédszünet

14.00–15.00 Dr. Dominic O’Hooley:
Alloplasztika, helyspecifikus implantátumok és új
technikák alkalmazása az eredmények optimalizálása
érdekében a felső állkapocsban
Egyedi, bevált rendszereket vettem és kombináltam őket, hogy szinergiát érjek el. A logika, a biológia és a mérnöki tudomány harmóniában. Milyen céllal? Hogy a test optimális módon gyógyíthassa önmagát. Igazi gazdatest
csontregeneráció. Helyspecifikus implantátumok és kiszámítható csontmódosítás a kiszámítható siker érdekében.

15.00–16.30 D
 r. Hanee Bae:
Minimál invazív implantációs technikák
Ebben az előadásban egy innovatív koncepciót mutatunk be a minimálisan invazív implantológiai kezelésről
különböző klinikai helyzetekben. A minimálisan invazív műtéti technikák mellett bemutatásra kerülnek az ilyen
műtéti technikákat lehetővé tevő egyedülálló fogászati implantátumok is.
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„

ORTHODONTIA
KONGRESSZUS

„

Ajánlom a háromnapos kongresszust minden gyakorló fogorvosnak, aki szeretné elmélyíteni a tudását, illetve
megismerni a legújabb orthodonciai trendeket.

Dr. Borbély Péter

témavezető

ORTHODONTIA KONGRESSZUS
2022. október 13., csütörtök
Dr. Borbély Péter

09.50–10.00 Megnyitó
10.00–11.30 Dr. Rebecca Komischke:
Tippek és trükkök az Aligner terápiában... és hogyan lehet
a kezelést beépíteni a mindennapi gyakorlatba?
Az aligner-terápia megkezdése sokszor nem akadálymentes. De elég könnyűvé válhat, ha megérti, hogyan lehet ezeket az akadályokat leküzdeni. Ezeket a kérdéseket fogom megválaszolni Önnek:
- Hogyan találja meg és közelítse meg a megfelelő pácienseket
- Milyen diagnosztika szükséges az aligner kezeléshez, és hogyan lehet azt a legjobban elvégezni
- Hogyan kell értékelni a kezelési tervet
- Hogyan kell elvégezni az IPR-t és elhelyezni az aligner készüléket
- Mi az az Align-Bleach-Bond, és hogyan használjuk esztétikai koncepcióként a mindennapi gyakorlatban
- Hogyan használjunk gombokat és gumiköteleket az aligner kezelés megkönnyítése érdekében?

11.30–12.30 Dr. Dercsár Veronika: A prevenció
jelentősége – avagy mit tehetünk a jövő generációjáért
Miért fontos, hogy időben felismerjük az eltéréseket és a mögöttük meghúzódó diszfunkciókat? A funkciós nevelés szerepe a
megelőzésben és a kezelésben.

12.30–14.00 Ebédszünet
14.00–15.30 Dr. Bruno Kauer:
Spark eszközök a kiemelkedő kezelési tervekhez I.
A Spark Approver szoftvert folyamatosan fejlesztették, hogy ne csak a valós gyökerek vizualizációja révén tegye lehetővé a kiszámíthatóbb kezelési terveket, hanem egy barátságos felületet is biztosítson, amelyen az orvosok könnyen elvégezhetik a fogászati
mozgások és segédeszközök különböző elemzéseit és testreszabását. Ezen az előadáson megismerheti azokat az eszközöket,
amelyekkel maximalizálhatja a 3D vezérléssel kapcsolatos tapasztalatait, valamint a Spark esetek felülvizsgálatának lépéseit,
amelyek célja a cad tervezőkkel való kommunikáció javítása.

15.30–17.00 Prof. dr. Sunil Muddaiah:
Légúti szemléletű fogszabályozás: az indiai tapasztalatok
Az obstruktív alvási apnoé kihívása, a hozzá kapcsolódó társbetegségek gyakorisága és annak felismerése, hogy a fogszabályozás elsődleges szerepet játszhat ezek diagnózisban és a craniomandibularis funkciók módosításában, kiemeli a légúti szemléletű fogszabályozás relevanciáját. A diagnózis, a kulturális és etnikai kihívásokkal való megküzdés és a mandibulát repozicionáló
készülékek (mandibular repositioning appliances, MRA) használata újító kezdeményezés volt. Az előadásban bemutatásra kerül
az egyénre szabott MRA-k olyan módon történő használata, hogy az állkapocs pozíciójának a változtatása ne okozzon okkluzális
mellékhatásokat. Ugyancsak szó lesz az alvási apnoéra való rutinszerű szűrés lehetőségéről. A prezentáció fókuszálni fog az obstruktív alvási apnoé incidenciájára és prevalenciájára indiai népességben, és az egyénre szabott MRA-k használatára az alvási
apnoé kezelésében.

ORTHODONTIA KONGRESSZUS
2022. október 14., péntek
Dr. Borbély Péter

09.50–10.00 Megnyitó
10.00–11.30 Prof. dr. Dhirawat Jotikasthira:
Sagittalis és vertikális fogszabályozási kontroll
miniimplantátum segítségével
Szindrómával rendelkező összetett eset bemutatása. Ideiglenes elhorgonyzási eszköz (TAD) segítségével a teljes felső és alsó
fogívet disztalizáljuk a felső, alsó frontális torlódás, a középvonal eltolódás és elülső keresztharapás kezelésére.

11.30–12.30 Prof. dr. Guglielmo Giuseppe Campus:
Szuvasodás és fogszabályozás – a szuvas elváltozások
megelőzésének és kezelésének új megközelítési módszere
A rögzített fogszabályozás negatív mellékhatásokkal jár, többek között a fogszuvasodás - elsősorban a zománcban kialakuló kezdeti szuvasodás, de a fogágyban manifeszt szuvasodás is - fokozott kockázatával. Úgy tűnik, hogy a szuvas elváltozások ellenállnak a teljes remineralizációnak. Az elváltozások gyakran atipikus felületeken, például a frontfogakon jelentkeznek, ami esztétikai
problémákat okozhat a páciensnek. Ha a páciensnél a kezelés során súlyos szuvasodás alakul ki, szükségessé válhat a kezelés
megszakítása a kezelés befejezése előtt, ami néha a malokklúzió romlását eredményezi. Mivel a fogszuvasodás kezelése költséges és problémás, ezért a fogszabályozás során a fogszuvasodás megelőzése annyira fontos. Az előadás során bemutatásra kerül
egy új megközelítés bizonyítéka a gyermekkori fogszuvasodás megelőzésére és kezelésére, és néhány megfontolásra kerül sor a
fogszabályozó kezeléssel kapcsolatban.

12.30–14.00 Ebédszünet
14.00–15.30 Dr. Bruno Kauer:
Spark eszközök a kiemelkedő kezelési tervekhez II.
A Spark Approver szoftvert folyamatosan fejlesztették, hogy ne csak a valós gyökerek vizualizációja révén tegye lehetővé a kiszámíthatóbb kezelési terveket, hanem egy barátságos felületet is biztosítson, amelyen az orvosok könnyen elvégezhetik a fogászati
mozgások és segédeszközök különböző elemzéseit és testreszabását. Ezen az előadáson megismerheti azokat az eszközöket,
amelyekkel maximalizálhatja a 3D vezérléssel kapcsolatos tapasztalatait, valamint a Spark esetek felülvizsgálatának lépéseit,
amelyek célja a cad tervezőkkel való kommunikáció javítása.

15.30–17.00 Dr. Federico Migliori:
Egyszerű és összetett fogszabályozási esetek kezelése
Clear Alignerekkel
A Clear Alignereket ma már sikeresen alkalmazzák számos összetett esetben felnőtt és tinédzser pácienseknél egyaránt. Ez a siker
a ClinCheck Pro szoftver hihetetlen fejlesztéseinek köszönhető, amely most már lehetőséget ad a klinikusnak arra, hogy a kezelés
minden részletét előre digitálisan megtervezze, a Clear Aligner biomechanikájának javítása érdekében kiadott számos újítás mellett. Ezen az előadáson Dr. Migliori a clear aligner ortodontia széleskörű alkalmazhatóságáról fog beszélni, és a ma már 2022-ben
kezelhető malokulziók spektrumát fogja ismertetni.
Előadás célja
- A clear aligner technológián belüli innovációk és fejlesztések megértése
- Információszerzés a clear alignerekkel kezelhető fogszabályozási esetek köréről
- Az aligner biomechanika jobb megértése
- Ismereteket szerezhet a sikeres eredmények eléréséhez és a hatékonyság növeléséhez szükséges klinikai tippekről a clear alignerekkel végzett kezelések során.

ORTHODONTIA KONGRESSZUS
2022. október 15., szombat
Dr. Borbély Péter

09.50–10.00 Megnyitó
10.00–12.00 Prof. dr. Anmol S Kalha: Paradigmaváltás
a fogszabályozási diagnózisban és kezeléstervezésben:
mesterséges intelligencia, gépi tanulás, valós világi
adatelemzés és tanuló egészségügyi rendszerek
A fogszabályozás végeredménye egy pontos diagnózis és kezelési terv következménye, amely az optimális
készülék és kiegészítő elemeinek kiválasztásával jár együtt. A malokkúzió-központú fogszabályozásról történő
paradigmaváltás a páciensközpontú fogszabályzásra számos döntést és vitást kérdést vet fel. A diagnózis felállításához számos adat komplex elemzésére van szükség, melyek klinikai vizsgálatokon, diagnosztikus képalkotó
eljárásokon, biológiai és genetikai adottságokon alapulnak. Az orvosnak sokszor kevés bizonyíték áll rendelkezésére az olyan klinikai döntések meghozatalában, mint hogy történjen-e extrakció, vagy milyen készüléket kapjon
a páciens. Egy másik paradigmaváltás ezért a bizonyítékokon alapuló praxis helyett az praxisokon alapuló bizonyítékok elterjedése.
A mesterséges intelligencia, a gépi tanulás és a „big data” elemzés ígéretes lehetőség a klinikai döntések támogatásában, hogy azok kritikus kérdésekben precíz és kiszámítható eredményhez vezessenek. A prezentáció áttekinti
a technológia hatását és egy extrakciós előrejelző modell megalkotását egy indiai népességcsoport számára.
Az előadásban klinikai esetek és az extrakciós / nonextrakciós döntéshozatalt támogató interaktív modell kerül
bemutatásra. Hiszen a legjobb döntések mindig önelemzésből születnek.

12.00–13.30 Ebédszünet

13.30–15.00 Dr. Jan Raiman:
Modern fogszabályozás – kis lépésekkel a sikerhez
A fogszabályozás egy rendkívül kreatív szakma is lehet, amikor – lelkesen és bátran – új és bevált technikákat
alkalmaz a mindennapokban.

15.00–16.30 D
 r. Csiki Péter: Arcesztétika vezérelt
fogszabályozás Pitts protokollokkal
Paradigma váltás a Pitts Protokollokkal: arcesztétika vezérelt kezelés tervezés a tökéletes arcesztétikai és funkcionális eredmény eléréséhez. A legfontosabb Pitts mosoly és arcesztétikai szempontok. Pitts Mosolyvonal Beállító (SAP) bracket ragasztás, egyszerűsített ívszekvenciák, torque választás és korai torque kontroll, mesterséges
harapásemelés és azonnali lágy rövid gumihúzások. A „Korán Aktív” (Active Early) koncepció: rövidebb kezelés
idő a készülék-rendszer gyorsabb és hatékonyabb működése következtében. Esztétikai dizájn: fog kontúrálás,
interproximális redukció és lézeres ínykontúrálás a tökéletes esztétikai eredményhez Digitális Mosoly Tervezéssel
összekötve.

ClearQuartz™

**

Extraordinary
sustained force
Remarkably
comfortable

Amazingly
flexible

Truly, a leap ahead.*
Introducing ClearCorrect’s third generation,
state-of-the-art, tri-layer aligner material.

Outstanding
tear resistance

Exceptional
stain resistance

Optimized
clarity

You asked for comfortable, durable, multi-layer aligners that
feature sustained force, great clarity, and excellent tooth
adaptation. Our answer: ClearQuartz™. We’re proud to
present it to you, and we believe you’ll be proud to treat your
patients with it.

See ClearQuartz for yourself:
Visit info.clearcorrect.com/clearquartz to request a sample.

*Compared to ClearCorrect aligners previously made from single-layer .030 (Zendura A) material.
**Digital rendering, actual aligner samples available on request.
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Fantastic tooth
adaptation

A TÖKÉLETES PÁROS!
Form 3B+
3D nyomtató

Medit i700w
wireless intraorális szkenner

A digitális fogászatban élenjáró két gyártó termékei remekül együttműködnek, hogy Ön még kényelmesebben és
gyorsabban tudjon tökéletes végeredményt elérni, páciensei megelégedésére. Amennyiben szeretne többet megtudni a termékekről vagy érdeklődik a digitális fogászat iránt, várjuk szíves megkeresését ismert elérhetőségeinken.

9400 Sopron, Faller Jenő u. 5 | Tel.: 99/508-698 | Fax: 99/508-696
iroda@dentalplus.hu | www.dentalplus.hu
BCW Irodaház . 1113 Budapest, Nagyszőlős u. 11-15. / I. emelet
(Budapesti bemutatótermünkben előzetes egyeztetés alapján tudjuk fogadni Önöket!)

DIGITÁLIS FOGÁSZATI
KONGRESSZUS

„

Az idei Dental World-ön debütáló önálló Digitális Fogászati szekció számos szakmai érdekességet és izgalmat tartogat a résztvevők számára.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, a digitális fogászati technológia kezdő és haladó felhasználóit egyaránt, hiszen a felkért előadók olyan tartalmat adnak majd át, mely
mindenki számára inspiráló és hasznos tudást jelent.

Dr. Nagy Zsolt

témavezető

DIGITÁLIS FOGÁSZATI
KONGRESSZUS
2022. október 15., szombat
Dr. Nagy Zsolt
09.50–10.00 Megnyitó

13.00–14.00 Ebédszünet

10.00–11.00
Dr. Alessandro
Cucchi: Digitális
technológiák és
innovatív megoldások az alveoláris
csont augmentációban

14.00–15.00
Dr. Miguel
Constantino
Mendes de Oliveira:
Irányított implantációs sebészet:
könnyen kezelhető digitális
munkafolyamatok

11.00–12.00
Dr. Roberto Turrini:
Modern koncepciók az
adhezív fogászatban:
analóg vs. digitális munkafolyamatok

Mivel a fogorvosok interdiszciplináris esetekkel szembesülnek, előnyös a digitális
tervezés a helyes és hatékony irányított kivitelezés érdekében. A protetikai rehabilitációval kombinálva gyorsabb, kiszámíthatóbb és kevésbé invazív kezelést tudunk
kínálni a páciensnek. Az előadás során a DIO navy és a DIO guide rendszerekkel
kiszámítható digitális munkafolyamatokat mutatunk be, melyek előre megtervezett,
pontosan kivitelezett kezelést eredményeznek.

A monolitikus kerámiából készült fogpótlások a leplezett korona fogpótlások
alternatíváját jelentik. A minimálisan invazív fogelőkészítési eljárás lehetővé
teszi a fogak egészséges szerkezetének maximális megőrzését, így garantálva
a fogak vitalitását és a restaurátum nagyobb ellenállóképességét az adhezív
ragasztási technika által kínált tagadhatatlan előnyöknek köszönhetően is.
Napjainkban egy új klinikai megközelítés, amely egy innovatív, minimálisan
invazív protetikai eljáráson (MIPP) alapul, és teljes korona restaurációk esetén
is alkalmazható, lehetővé teszi a vitalitás és a fogszerkezet megőrzését. A kerámiaanyagok széles választéka lehetővé teszi a kiváló és tartós esztétikai eredmények elérését az implantátumokon végzett vegyes rehabilitációk esetén is.
Ez a protetikai kezelési munkafolyamat egy esztétikai és funkcionális tervvel
kezdődik, amely lehetővé teszi az esztétikai, biológiai és funkcionális követelmények ideális integrációját. A minimálisan invazív eljárás számos különböző
klinikai helyzetben alkalmazható, az egyszerűtől az összetett protetikai és adhezív rehabilitációs esetekig, ahol az indirekt részleges vagy teljes restaurációk
esztétikai és funkcionális szerepet játszanak mind az anterior, mind a posterior
területek esetében. A cél az, hogy a résztvevők klinikai tippeket kapjanak – a
diagnózistól a karbantartásig – a diagnózis, az előkészítés, a lenyomatvétel és
a ragasztás helyes, lépésről lépésre követett protokollját követve. A klasszikus
és az új digitális trendek elemzésére kerül sor a végső cél elérése érdekében.

12.00–13.00
Dr. Riaz Yar:
Mozgásvezérelt
rehabilitációk a Modjaw
rendszer segítségével

15.00–16.00
Dr. Alexandros
Manolakis: Digitális
implantációs munkafolyamatok – előnyök és limitációk
A technológia gyorsan fejlődik, és megváltoztatja a fogászat arculatát. Ez vajon megkönnyíti vagy bonyolultabbá teszi mindennapi munkánkat?
Az elmúlt években jelentős előrelépés történt a fogászatban az egységesebb
digitális megoldások és felhasználóbarátabb technológia irányába. Ezek a
fejlesztések számos, az elmúlt évtizedekben használt implantációs protokollt
kihívás elé állítanak. Különféle digitális 3D eszközök segíthetnek bennünket a
csont felmérésében (CBCT diagnosztika), az implantátum pozíciók megtervezésében, az implantátumok elhelyezésében (irányított műtét) és azok helyreállításában (CAD/CAM fogpótlás).
Ez az előadás bemutatja, hogy a technológia miként tud segítségünkre lenni
abban, hogy kiszámítható módon gyorsabban és precízebb fogászati implantációs-kezelést biztosítsunk. Ezenkívül a sebészet és a fogpótlások közötti
digitális kapcsolat átalakítja a fogorvos és a fogtechnikus közötti interakciót
is. Bármilyen fontos a digitális munkafolyamat megvalósítása, fontos elismerni
azokat a korlátokat is, amelyekkel még ma is szembe kell néznünk.

16.00–17.00
Dr. Gulshan Murgai:
Szemléletváltás a
digitális fogászatban
Digitális fogászati utazásom 2003-tól 2022-ig, és azon túl. Előadásomban bemutatom, hogyan segíthet az új technológia adaptálása egy új, vagy meglévő
fogorvosi rendelőben, hogy az egyedi értéket jelentsen a praxis számára. Megnézzük a jelenlegi digitális fogászati munkafolyamatokat a fogak és implantátumok helyreállítása során, legyen szó akár egyetlen fogról, több fogról vagy
teljes fogívről. Valós esetek és napi munkafolyamatok, amelyek bemutatják a
chairside, egynapos munkafolyamatok koncepcióit. A fogtechnikai laboratóriumokkal való kommunikáció és a legjobb eredményt biztosító anyagválasztás
teszi az előadás témáját igazán érdekessé, amely minden résztvevőt gondolkodásra késztet.

Komplett megoldás a digitális fogászatban
– egy szoftverrel

A Planmeca biztosítja a digitális munkafolyamat összes eszközét,
amelyekkel lehetővé válik a páciens adatok megszerzése,
a kezelések megtervezése, a sebészeti sablonok 3D nyomtatása
és a restaurációk kimarása.
Így a munkafolyamat összes lépése egy szoftverben kivitelezhető: Planmeca Romexis

Magyarországon forgalmazza:

Bővebb információ, árajánlat kérés: (+36-1) 336-0884, 336-0885
E-mail: shop@sanitaria.hu • Honlap, webshop: www.sanitaria.hu

A SZÁNKAT
MEGVÉDJÜK
KÍVÜLRŐL
ÉS BELÜLRŐL?

Védje magát CPC* tartalmú termékekkel!
*Cetilpiridinium-klorid

VÉDJÜK A SZÁJÜREGÜNKET,
MOST JOBBAN, MINT EDDIG BÁRMIKOR!

®

Jó szájhigiénia a jó általános egészségért.

PREVENCIÓS
KONGRESSZUS

„

A Dental World szakkiállítás és kongresszus regionális térnyerése évről évre jelentősebb, mind több hazai és külföldi
résztvevővel, előadóval és programmal futó rendezvény.
Nem lesz ez másképp idén sem: 3 tartalmas nap a modern fogászat szerteágazó témáiban. Óriási örömmel tölt
el, hogy a 2022-es Dental World rendkívül „színes-szagos"
szakmai programjában immár kétnapos eseményként jelenik meg a Szájhigiénés és Prevenciós Kongresszus.
A téma nyilvánvaló fontosságán túl ez azt is reprezentálja,
hogy igény is mutatkozik az ilyen jellegű
előadásokra. Bár az esemény fogászati
asszisztensek és higiénikusok számára
akkreditált, minden esztendőben több és
több fogorvostan-hallgató és végzett fogorvos mutat érdeklődést. Ezúttal is neves
és agilis előadók fogadták el felkérésünket. Dr. Radánovics-Nagy
Dániel
témavezető

PREVENCIÓS KONGRESSZUS 1
2022. október 14., péntek
Dr. Radánovics-Nagy Dániel

10.00–10.10 Megnyitó
10.10–11.00
Kovács Noémi:
A fogérzékenység dentálhigiéniai
vonatkozásai
A fogérzékenység definíciója, anatómiája.
Kialakulása, lehetséges okai.
Diagnosztikája kérdőíves felmérés segítségével.
Terápiája.

11.00–12.00
Dr. Nemes Judit:
A passzív dohányzásról a
fogorvos szemszögéből
A passzív dohányzás egyrészt a dohányos személy
által kilégzett füst, másrészt a dohánytermékek parázsló folyamata által kibocsátott oldalsó áramlású füst belélegzését jelenti. Ez
a füst több mint 7000 vegyi anyagot tartalmaz, amelyek jelentős része igencsak káros az egészségre és több mint 50 rákkeltő. A WHO szerint a gyermekek közel fele akaratlanul is passzív dohányos, és évente 65 ezer gyermek hal
meg a dohányzáshoz kapcsolódó betegségekben. A passzív dohányzás fokozza a gyermekek fogékonyságát bizonyos malignus betegségekre, ilyenek
a leukémia, limfóma, májrák és az agydaganatok, emellett a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában is jelentős szerepet játszik. A belégzett dohányfüst irritálja a légutakat és súlyosbítja az allergiában és asztmában szenvedők állapotát. A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) legjelentősebb
kockázati tényezője. A szülői dohányzás direkt úton és az indirekt belélegzett
dohányfüst korai csecsemőhalálhoz, mentális és viselkedési problémákhoz és
veleszületett fejlődési rendellenességekhez is vezethet. A passzív dohányzás
miatt, a fent említett egészségügyi problémák mellett, számos szájüregi elváltozás, betegség, valamint fejlődési rendellenesség is kialakulhat. Az előadás
a passzív dohányzásnak elsősorban a gyermekek szájüregi egészségére gyakorolt hatásait vizsgálja. Feltárja a legvalószínűbb mechanizmusokat, melyek
révén a dohányfüst rendszeres, akaratlan belégzése a szájüreg és a fogak
egészségét károsítja, megváltoztatja azok fejlődését és működését.

12.00–13.00 Mester Emese:
Hatékony és megbízható
környezetbarát szájápolási
eszköz – létezik?
Manapság már egyre több emberben ébred felelősségtudat a környezeti értékeink megóvása iránt. Sokan csak apró lépésekben, néhány alapvető hétköznapi dologgal igyekeznek
csökkenteni a karbonlábnyomukon. A környezetvédelmi témákat boncolgató
platformok elsők között javasolják a zöldítés mára már ikonikus kellékének számító bambusz fogkefét. De valóban hatékonynak számítanak a környezetbarát
szájápolási eszközök? Szakemberként elengedhetetlen, hogy tájékozottak
legyünk a piacon kapható környezetbarát szájápolási eszközök terén, így tehetünk csak biztonsággal javaslatot pácienseink számára. Vállaljunk felelősséget pácienseink és környezetünk hosszú távú egészségéért. Célom bemutatni
olyan környezetbarát szájápolási eszközöket, amelyek bizonyítottan hatékonyak lehetnek a megfelelő technika alkalmazása mellett. Nem szeretnék afelett
sem elsiklani, hogy a prevenciós szemlélet továbbra is a legtöbb szempontból
páciensbarát módszer, valamint a legkörnyezetkímélőbb megoldás, hiszen minden megelőzhető fogászati beavatkozásnak óriási a karbonlábnyoma. Szánjunk
elegendő időt az instruálására, motiválására, valamint térjünk el a megszokottól
és javasoljunk számukra valóban hatékony, valamint megbízható környezetbarát szájápolási eszközöket. Tágítsuk nézőpontunkat és tegyünk mindannyian a
klímaválság ellen a szájüregi prevenció számos szintjén.

A képzés napja
választható.

15

kreditpont

13.00–14.00 Ebédszünet
14.00–15.00
Dr. Tihanyi Dóra:
Biofilm-menedzsment
a fogszabályozásban – a kezelés sikeres összehangolása
A rögzített és kivehető fogszabályozó készülékekkel ellátott páciensek különleges gondoskodást igényelnek. A nem megfelelő biofilm-menedzsment
okozta további gyulladás és demineralizáció kockázata késleltetheti a kezelést, akadályozhatja a sikert és további komplikációkat okozhat. A készülékek
súlyosan akadályozzák a biofilm helyes eltávolítását, befolyásolják a biofilm
összetételének és eloszlásának változásait, és így kedvező feltételeket teremtenek a lepedék gyors megtapadásához és felhalmozódásához. Ahogy
a legfrissebb bizonyítékok is mondják: „A megfelelő szájhigiénia fontosságát
minden fogszabályozó páciensnek hangsúlyozni kell” Müller et al 2021. Világszerte számos fogászati szakember szembesül ezzel, és aggodalmát fejezi ki
amiatt, hogy nehéz a pácienseket oktatni a megfelelő szájhigiénia kezelésére
a fogszabályozó kezelés alatt. Általában a klinikusok rutinszerű szájhigiénés
utasításokat adnak a fogszabályozó pácienseknek, de az OHI hatékonysága
korlátozott lehet, mivel csak az egyénileg összeállított szájhigiénés terv fenntartható.

15.00–16.00
Dr. Radánovics-Nagy Dániel:

A különféle szájöblítők
helye és szerepe a megfelelő
szájhigiéne fenntartásában
– a klórhexidinnel kombinált cetilpiridinium-klorid tartalmú szerekben rejlő potenciál
A kémiai plakk-kontroll részeként számos szájöblítő készítmény található a piacon, az áruházak, drogériák polcain. Szükséges-e a szájvizek mindennapos
használata a megfelelő szájhigiéne fenntartásához? E szerek milyen csoportjait különíthetjük el az összetétel és a terápiás spektrum alapján? A klórhexidin (CHX) és a cetilpiridinium-klorid (CPC) kombinációjának hatása az orális
biofilmre, valamint antimikrobiális hatásukon kívül befolyásuk a különféle vírusok – így a influenza-, rhino- és a SARS-CoV-2 vírus – inaktiválása során.

16.00–17.00
Dr. Volom András és
dr. Volomné Varga Marianna:

Komplex myofunkcionális
szemlélet – avagy a rossz
fogsorzáródás multifaktoriális
okai és következményei
Nem lehet megdöbbenés nélkül szembenézni azzal
a ténnyel, hogy napjainkban szinte minden fiatal
fogszabályozásra szorul. Mi történt? Mit rontottunk
el? Az előadás az eredetre keresi a választ és egyúttal ajánlásokat is megfogalmaz, hogy mit és mikor
tehetünk e negatív folyamatok ellen. Ezen túl is lépünk és megmutatjuk, hogy
milyen egészségügyi kockázatokat rejt rövid és hosszú távon pácienseink számára a helytelen fogsorérintkezéssel való hosszas együttélés.

PREVENCIÓS KONGRESSZUS 2
2022. október 15., szombat
Dr. Radánovics-Nagy Dániel

10.00–10.10 Megnyitó
10.10–10.30
Székelyhidi Éva: A Magyar
Dentálhigiénikusok
Egyesületének bemutatása
A dentálhigiénikusok Magyarországon 24 éve vesznek részt tevékenyen a szájüregi egészség javításában. Tevékenységünk
kiterjed a fogorvos melletti invazív és non-invazív kezelésekre és a preventív
tevékenységre egyaránt. A szakma nagy utat járt be, az OKJ és BSc képzettségű, működési engedéllyel rendelkező kollégák száma mára megközelíti a
3500 főt. Hivatásunk fejlődése, innovációk megjelenése, szakdolgozói kötelezettségek sokasága indokolta a Magyar Dentálhigiénikusok Egyesületének
létrehozását. Az előadás az egyesület célját, tevékenységét mutatja be.

10.30–11.15
Dr. Németh Orsolya:
Szájnyálkahártya-elváltozások
felismerése és jelentősége a
dentálhigiénikusi gyakorlatban
A herpes, candida és lichenes nyálkahártya-elváltozásokat mindenki ismeri.
Ezenkívül azonban számos súlyos következményekkel járó elváltozásokkal
találkozhatunk nap mint nap, amit alátámaszt a fej-nyak területen kialakuló daganatok magas száma hazánkban. A felismerésben kiemelkedő szerepe van a
klinikai fogászati higiénikusoknak és dentálhigiénikusoknak. A stomatoonkológiai szűrések mögött több van, mint azt gondolnánk.

11.15–12.00
Prof. dr. Kivovics Péter:
Nehezen kezelhető páciensek
a dentálhigiénikus rendelésen
A dentálhigiénikus által nyújtott kezelés megtervezése során nem csak a szorosan vett diagnózist kell figyelembe venni, hanem
jelentős mértékben a páciens általános betegségeit, személyiségét, esetlegesen meglévő fogyatékosságát, szociológiai és pszichológiai sajátosságait.
Az előadás ismerteti az egyes fogyatékosságok és speciális szociológiai és
pszichológiai helyzetek kezelést befolyásoló tényezőit. Konkrét javaslatot ad
a nehezen kezelhető betegek dentálhigiénikusi ellátásához.

12.00–12.45
Dr. Németh Orsolya:
Az orvosi rehabilitációban
részesülő speciális ellátást
igénylő betegek fogászati
klasszifikációja és prevenciója
A születéskor várható átlagos élettartam, az orvostudomány és a technológia
fejlődésével, fokozatosan emelkedik. Ezzel egy időben folyamatosan növekszik az orvosi rehabilitáció alatt álló betegek száma. A megváltozott képességekkel rendelkező betegekkel való bánásmód, kommunikáció újabb kihívások elé állítja a fogorvosi teamet, különösen a klinikai fogászati higiénikusokat
és dentálhigiénikusokat. Az előadásban a speciális ellátást igénylő betegek
lehetséges prevenciós modelljeit mutatjuk be.

12.45–13.45 Ebédszünet
13.45–14.30
Dr. Simon Fanni: Dentális IQ,
páciens edukáció: egészséges
fogak egyszerűen
A nyugat-európai bevált fogászati prevenciós modellekről számos publikációt olvashatunk, azonban Magyarországon egységesen elfogadott fogászati prevenciós irányelv hiányában a magyar lakosság
szájhigiénés állapotára csupán következtetni tudunk a rossz epidemiológiai
eredményekből, a magas DMF-T indexekből, a fej-nyak területén kialakult
rosszindulatú elváltozások számának emelkedéséből. Az első maradó molárisok előtörését követően kialakulnak az első zárt fogközök. Huszonnégy óra
elteltével megjelennek olyan parodontopathogén és cariogén baktériumok,
melyek gyulladást indukálhatnak az adott területen. A fogászati prevenció
alapja a megfelelő oktatás, mely által a páciensek dentális tudása bővül. Az
elméleti oktatás alkalmával a páciensek a különböző szájüregi folyamatokkal
ismerkednek meg, mely után választ kaphatnak a felmerülő kérdésre: Mit tehetünk a tüneteinket kiváltó ok megszüntetése érdekében? Megtanulják, mitől
lesz orális egészségük hosszú távon, milyen eszközöket hogyan használjanak.
Megtanulják a BOB fogalmát, és ezen egyszerű index segítségével tudatosan
ellenőrizni tudják otthon is állapotukat. Ezen állapot fenntartásához viszont elengedhetetlen az időszakos kontroll a dentálhigiénikusok részéről.

14.30–15.15 Kis-György
Rita: Orális egészségfejlesztés,
annak jelentősége a
dentálhigiénés gyakorlatban
Hazánkban a szájüregi megbetegedések igen magas
számban fordulnak elő. Szokásaink megváltoztatásával, egészségtudatosságunk javításával számos szájüregi kórkép manifesztációja megelőzhető. A preventív szemlélet és egészségműveltség alakításában nagyon fontos szerepet
töltünk be mi, dentálhigiénikusok. Ismernünk kell a dentális edukáció, a változás előidézéséhez, támogatásához és a páciensek motiválásához szükséges
módszereket és technikákat, melyeket magabiztosan és hatékonyan tudunk
alkalmazni a mindennapi gyakorlat során. Munkánk legfontosabb célja, hogy
pácienseinket felkészítsük az orális egészség megőrzéséhez, fejlesztéséhez
szükséges elméleti tudással, gyakorlati készségekkel, valamint hogy egészségvédő attitűdöt alakítsunk ki esetükben.

15.15–16.00 Székelyhidi Éva:
A dentálhigiénikus gyakorlati
teendői orvosi rehabilitáció
alatt álló betegek mindennapos szájhigiéniás ellátásában
és edukálásában
A sérülékeny csoportba tartozó egyének alapbetegsége, megváltozott munkaképessége hátrányosan befolyásolja az önellátást, ami Magyarországon közel 500 000 fő esetében érinti a szájegészséghez szükséges ápolási feladatok
ellátását is. A rehabilitált betegek életminősége javítható a professzionális száj
ápolás kivitelezésével és a szájegészség fenntartásával, dentális edukációval,
melybe a pácienst, családtagot és ápoló személyzetet is be kell vonnunk. A
megfelelő eszközök és technikák ismeretével és alkalmazásával a napi száj
ápolási teendők elvégzésében egyénre szabottan, a sérültség fokához igazítottan tud segítséget nyújtani a dentálhigiénikus szakember.

16.00–16.45 Kerekasztal-beszélgetés

PRAXISMENEDZSMENT KONGRESSZUS
Kommunikáció és marketing, avagy mitől jön be
a páciens a rendelőbe 2023-ban?

2022. október 13., csütörtök

14

kreditpont

09.20–09.30 Friss Tamás: Megnyitó
09.30–11.30 K
 luka Attila: Kommunikáció 1.
Ki ül a székünkben? Pácienstípusok,
tipológiák, kommunikációs modellek. Ideális
recepciós, asszisztens, orvos-páciens
kommunikáció
11.30–13.00 O
 rosz Erika: A páciensélmény, avagy a
megváltozott páciensigények kiszolgálása
az új gazdasági körülmények között

13.00–14.00 Ebédszünet

14.00–15.30 B
 erka László: Marketing az adwordsön
túl – mit tehetek annak érdekében, hogy
a páciensek továbbra is bejöjjenek a rendelő
ajtaján?

15.30–17.30 K
 luka Attila: Kommunikáció 2.
Nagy értékű beavatkozások speciális
kommunikációs eszközei. Pácienskérdések
megerősítő megválaszolása a
kezelőhelyiségben

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!

Workshop-programok
Direkt restaurációk a frontfogakban:
rendkívüli mindennapi kompozitművészet
2022. október 13., csütörtök 14.00–18.00

Dr. Jason Smithson

Áttekintés
A frontfogazatban lévő direkt kompozitok funkcionális, rendkívül esztétikus, tartós töméseket eredményezhetnek,
amelyek konzervatívak a fogszerkezethez. Azonban a médiában az esztétikai fogászat térnyerésével a nyilvánosság
mint fogyasztó egyre igényesebb: a legjobbat várják és követelik. Dr. Smithson célja, hogy feltárja és megszüntesse
az olyan fogalmakat, mint az árnyalatválasztás, a mikro- és makroanatómia, és összevonja őket egy egyszerű, lépésről lépésre haladó protokollba, amely magában foglalja a diagnosztikát, a preparálást, a kompozit behelyezését és a
kidolgozást, következetesen lehetővé téve az átlagos felhasználó számára a kiemelkedő eredmények elérését.

Mit fog tanulni?
Árnyalatválasztás: tisztázza a tudományt és azt mindennapi gyakorlati eszközként használja. Átlátszóság, átlátszatlanság és opálosság: miért nem
minden kompozit tömőanyag egyforma. Egy egyszerű, gyors, mégis újszerű koncepció, amely a metszőél árnyalatát és hatását nyilvánvalóvá és
erőfeszítés nélkül elkészíthetővé teszi. Hogyan készítsünk gyorsan és olcsón diagnosztikai mock-up-okat és palatális szilikon indexeket a precíz incizális élpozíció eléréséhez. Preparációs tervezés és műszerezés a tartós kompozittömések megvalósításához, amelyeknek az emberi szem
számára láthatatlan szélei vannak. Átlátszatlan dentinárnyalatok: mikor és hol kell használni… és miért. Egyszerű, intuitív kidolgozási protokollok,
amelyek lehetővé teszik a kezelő számára, hogy magasra polírozott, természetes zománcot utánzó restaurációkat készítsen. Hogyan rétegezzen
kompozitot, hogy élethű incizális fényudvarokat és olyan hatásokat hozzon létre, mint a repedésvonalak és az átlátszatlanság. És még sok-sok más...
A hands-on során alkalmazott anyagok
A typodont modelleken minden szempont felhasználóbarát módon lesz áttekintve, ami egyaránt vonatkozik az általános gyakorló orvosra és a
specialistákra. Dr. Smithson mindvégig minden gyakorlatot lépésről lépésre, „kövesd a vezéremet” módszerrel, szoros támogatással hajt végre.
A hétköznapi megközelítés a résztvevőket arra ösztönzi, hogy munka közben tegyenek fel kérdéseket.
Tanulási célok:
· A láthatatlan 4. osztályú restauráció

Részvételi díj: 70 000 Ft (október 1. után: 85 000 Ft)
Jelentkezés: www.dentalworld.hu

Hogyan válasszunk optimális adózási formát?
Élet KATA-val és KATA után
2022. október 13., 15., csütörtök, szombat* 09.30–17.00
A szombati nap programja megegyezik a csütörtökivel.

*

Horváth Géza
Kuttner Viktor

Fogorvosi és tulajdonosi vagyontervezés a befektetéstől a vagyonosodás vizsgálatig. Mi az optimális adózási
forma? Milyen pénzügyi mutatókat kell havonta elemeznem? Hogyan készítsük fel a rendelőnket a következő
pénzügyi évre: csapdák és kockázatok az emelkedő bérektől és anyagáraktól az adóellenőrzésekig. Hogyan
nyerjünk ki értékes pénzügyi információkat a fogászati szoftverünkből? Fogászatok 2023-as pénzügyi-adózási
túlélőcsomagja: adó-ellenőrzési svájci bicska, pénzügyi checklist és a „vállalkozói örök élet” titka.

Részvételi díj: 49 900 Ft (szeptember 1. után: 59 900Ft)
Kreditpont: 14
Jelentkezés: www.dentalworld.hu

Jogi és peres esetek elkerülése
(10-szeres a növekedés)
2022. október 14., péntek 09.30–17.00
Igazságügyi és jogi kérdések a rendelőben. Elektronikus dokumentuezelés és aláírás. Igazszágügyi és jogi
esetek az Interpol tükrében. Jogi önvédelem, felkészülés a problémás páciensekre.

Friss Tamás
Dr. Gáspár Lajos
Dr. Lászlófy Csaba
Dr. Simon Botond

Részvételi díj: 39 900 Ft (szeptember 1. után: 49 900 Ft)
Jelentkezés: www.flexi-dent.hu/trening

Workshop-programok
Impaktált fogak piezosebészeti kezelése
2022. október 14., péntek 09.30–17.30
A teljesen vagy részben impaktált fogak eltávolítása az egyik leggyakrabban alkalmazott klinikai eljárás, amelyet
szájsebész végez. Ez a beavatkozás lehet relatív egyszerű vagy rendkívül fáradságos az eltávolítandó foghoz kapcsolódó számos változó tekintetében, mint például a lokalizáció, a fogkorona és a foggyökerek anatómiája, az
impaktáció mélysége és típusa stb. Amennyiben néhány impaktált fogeltávolítást rutin szájsebészeti beavatkozásnak tekintünk, a fog eltávolítása komoly technikai felkészültséget, minden nemes anatómiai struktúra pontos
ismeretét és kiforrott sebészeti tapasztalatot igényel. Alapvető fontosságú a helyes kezelési tervezés, amely leDr. Angelo Cardarelli, hetővé teszi egyrészt a műtét utáni szövődmények (fájdalom, ödéma, trizmus, alveolitis stb.) kockázatának minimalizálását, másrészt lehetővé teszi ezen szövődmények kezelését megfelelő módon, mindig a legalacsonyabb
Dr. Andrea Tonon
biológiai költséggel a páciens számára. Az elmúlt években a szájsebészet erősen megszenvedte az ezen a területen bevezetett technológiai újításokat. Különösen a sebészetben alkalmazott ultrahang alkalmazása változtatta meg a leggyakrabban előforduló
klinikai eljárások némelyikét, mint például a bölcsességfogak eltávolítását, így az egész fogászatban elterjedt egy innovatív koncepció: a piezoelektromos sebészet vagy a piezosebészet. Az implantológiától eltérően a fogorvosok körében ma már ez egy elterjedt ág, az extrakciós sebészet
még mindig „tabu” számos kolléga számára, akik napi szinten végeznek implantációs sebészeti beavatkozásokat, szívesebben hagyják gyakran
a fogeltávolításokat az arc- állcsont vagy szájsebészekre, tekintve, hogy ez nagyobb bonyolultságú beavatkozás, és gyakran szorongás- és stres�szforrás a kezelőorvos számára. Így a mintegy 10 éves egyszerű és komplikált extrakciós sebészeti gyakorlatom során szükségem volt egy olyan
TANFOLYAM kidolgozására, amelyben egyszerűen és lineárisan leírják a fogeltávolítás műtéti technikáit, hogy megismételhető és kiszámítható
megközelítést és módszert nyújtson annak érdekében, hogy csökkentsék a beavatkozások invazivitását és traumáját.

Részvételi díj: 130 000 Ft (október 1. után: 155 000 Ft)
Jelentkezés: www.dentalworld.hu

Kritikus állapotú beteg ellátása a fogászati
praxisban I. 2022. október 14., péntek 09.30–17.30

Dr. Vámos Zoltán

Egy rutin fogászati beavatkozás is számos veszélyt hordozhat magában. Mi a teendő, ha hirtelen rosszra fordulnak
a dolgok? Vajon valóban képesek lennénk higgadt és megfelelő döntéseket hozni vészhelyzet esetén? Tudnánk
kezelni akár „csak” egy ájulást? Esetleg egy epilepsziás vagy allergiás rohamot, szívmegállást, idegentest aspirációt? Hasznos lehet-e egy fogászati rendelő számára egy félautomata defibrillátor és hogyan kell használni? Miket
kell kötelező jelleggel a rendelő zárható gyógyszeres szekrényének tartalmaznia és mire valók ezek a készítmények? Ugyanakkor mik azok, amiket ezeken kívül feltétlenül javasolt volna beszerezni? Ha nem vagy biztos magadban vagy csak felfrissítenéd az ismereteidet, gyere el a DentOwl Academy legújabb work shop kurzusára, ahol
valóban hasznosítható gyakorlati tudást kapsz dr. Vámos Zoltán aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos,
mentőorvos tolmácsolásában. Sose legyen baj, de ha mégis megtörténik, tudd, mit kell tenned! A kurzus résztvevői hiper-realisztikus, ún. magas hűségű szimulátorokon gyakorolhatják a felnőtt- és gyermek-újraélesztést, a
légút- és perifériás véna biztosítást, illetve az automata defibrillátor használatát.

Részvételi díj: 39 000 Ft (október 1. után: 45 000 Ft)
Jelentkezés: www.dentowl.hu

Recepciósképzés
2022. október 14., péntek 09.30–17.00
Recepciós és páciens koordinátor gyorstalpaló.

Kluka Attila

Részvételi díj: 39 900 Ft (szeptember 1. után: 49 900 Ft)
Jelentkezés: www.flexi-dent.hu/trening

Indirekt preparációk
2022. október 15., szombat 14.00–17.00
A gyakorlati tanfolyam során minden résztvevő készíteni fog egy onlay és overlay preparátumot a poszterior és egy
veneer preparátumot az anterior régióban. Ezeket a szilikon index koncepciójának használatával fogják végezni,
hogy mindenki ellenőrizni tudja a preparátum vastagságát, és hogy azonnal használni tudja ezeket a koncepciókat
a rendelőben.

Részvételi díj: 55 000 Ft (október 1. után: 70 000 Ft)
Dr. Giuseppe Marchetti Jelentkezés: www.dentalworld.hu

Workshop-programok
Fémmentes koronák és héjak készítésének
részletes munkafázisai
2022. október 15., szombat 09.30–17.00

Dr. Rudolf Novotný

A workshop során az előadó végigvezeti a hallgatóságot a fémmentes koronák és héjak készítésének minden lépésén a protetikai tervezéstől a beragasztott restaurátum polírozásáig. Először bemutatja a csonkelőkészítés részleteit, majd a hagyományos lenyomatvétel helyett a CAD/CAM technológia rövid bemutatásával gyorsítjuk fel az
eseményeket. Cerec oral scanner segítségével szkenneljük be a mulázs lecsiszolt fogait, majd chair-side faragjuk ki
a cirkon és préskerámia fogpótlásokat. A gyakorlat ezen fogművek beragasztásával és polírozásával zárul.
A résztvevők párban dolgoznak majd, és a mai kor legmodernebb elvárásainak megfelelően mikroszkóppal végzik
a preparálásokat. Az előadó felkészültségének és segítségének köszönhetően ezt azonban senki sem fogja nehézségnek értékelni. Sőt! :)

Részvételi díj: 85 000 Ft (október 1. után: 99 000 Ft)
Jelentkezés: www.dentalworld.hu

Lézer Kurzus 2022. október 15., szombat

Dr. Gáspár Lajos
Dr. Tóth-Gáspár
Máté

09.00-09.30 D
 r. Gáspár Lajos: A lézerek orvosi alkalmazásának fejlődési tendenciái. A modern orvosi lézerek felépítése, működése, berendezések bemutatása
09.30–10.00 Dr. Gáspár Lajos: Szöveti hatások
10.10–10.40 Dr. Gáspár Lajos: Lézerek a fogászatban, szájsebészetben, lágyrészsebészetben
10.40–11.10 Dr. Gáspár Lajos: Lézerek esztétikai orvosi alkalmazása
11.20–12.00 Dr. Tóth-Gáspár Máté, dr. Gáspár Lajos: Gyakorlati fogások a lézeres szájsebészetben
12.00–13.00 Ebédszünet
13.00–13.30 Dr. Tóth-Gáspár Máté: Lézerek a gyökérkezelésben
13.30–14.00 Dr. Tóth-Gáspár Máté, dr. Gáspár Lajos: Soft lézer alkalmazás és APDT kezelés a szájhigiéniában
14.00–14.30 D
 r. Tóth-Gáspár Máté, dr. Gáspár Lajos: Lézerek a parodontális tasakok és a periimplantitis kezelésben
14.40–15.10 Dr. Gáspár Lajos: Lézerek a szájsebészetben, implantológiában, parodontológiában
15.10–16.30 Lézer workshop – hands-on gyakorlat lézerekkel
CO2 laser, Dióda lézer, APDT, parodontológia, endodontia, lágyrészsebészet, kezelési technikák gyakorlása.

A workshop programjában a lézerek orvosi alkalmazásának fejlődési tendenciái, a modern orvosi lézerek felépítése, működése, berendezések bemutatása szerepel. Tárgyalásra kerülnek a szöveti hatások, lézerek a szájsebészetben, a sebészi és soft lézer alkalmazás előnyei és hátrányai, indikációk
a fogászatban, implantológiában, lézerek a gyökérkezelésben, soft lézer alkalmazás és APDT kezelés, lézerek a parodontális tasakok kezelésében. A
workshopon lehetőség van a lézer eszközök gyakorlati megismerésére és kipróbálására.

Részvételi díj: 52 000 Ft (szeptember 1-től: 55 000 Ft, október 1-től: 60 000 Ft)
További információ: K
 eresztes Tímea, tel.: +36-30-701-3366 e-mail: iroda@gasparmed.hu
Jelentkezés: gmcoktatas.hu weboldalon – jelentkezés / tanfolyami jelentkezési lap

Kiégés, cégértékelés, cégeladás – EXIT
2022. október 15., szombat 09.30–17.00
A fogorvosi munkával és vállalkozással járó kiégés és a burn out szindróma kezelése. Mennyit ér a vállalkozásom?
CÉGÉRTÉKELÉS a három legnépszerűbb képlettel a gyakorlatban. Hogyan tehetem értékesebbé a cégemet? Mely
mutatók számítanak? Automatikus és valós idejű értékszámítás a fogászati szoftverben. Kiszállnék, eladó a rendelőm! EXIT stratégiák.

Kuttner Viktor
Máté Zoltán

Részvételi díj: 39 900 Ft (szeptember 1. után: 49 900 Ft)
Jelentkezés: www.flexi-dent.hu/trening

FF varrat- és lebenytechnikák hands-on
2022. október 15., szombat 09.00–16.30
A sebészeti továbbképzések során gyakran merül fel, hogy az új műtéti technikák, lebenyek, öltéstípusok megértése azért nehézkes, mert az alaptechnikák rendszerezése hiányzik. A Fiatalok Fiataloknak varrat- és lebenytechnikák hands-on kurzust azoknak találtuk ki, akik vezérfonalat keresnek a szájsebészetben és parodontológiában
használt technikák rengetegében. Az elméleti és hands-on részekből álló kurzuson olyan alapok lefektetését ígérjük, amik biztonságot adnak a műtőasztal mellett és segítik a későbbi fejlődést. Átfogó képet adunk a szájüregi
műtéteknél használt varrat- és lebenytechnikákról, amelyek begyakorlására is lehetőség lesz, sertés állcsontokon.

Dr. Bárka Csanád
Dr. Kesztyűs Artúr
Dr. Radóczy-Drajkó Zsombor

Részvételi díj: 65 000 Ft
Jelentkezés: fiatalok.fiataloknak@gmail.com

Gálaest

2022. október 14., péntek
19.30–01.00

Program:
19:30 kapunyitás, asztalfoglalás, welcome koktél
20:00 köszöntő, büféasztalos vacsora ínyencségekkel
20:30 revüműsor
21:30 é
 lő koncert
23:30 funkypop & dance
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