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DS PRIMETAPER™

PREDSTAVÍME VÁM

DOKONALÉ SPOJENIE 
TVARU A FUNKČNOSTI

DS PrimeTaper je ukážkou harmónie 
vedy a umenia. Jeho inovatívny dizajn 
umožňuje predvídateľné a bezpečné 
zavedenie do všetkých typov kostí.
Tieto jedinečné implantáty doplnia a 
vylepšia vašu prácu vďaka možnosti 
okamžitého zaťaženia a intuitívnym 
digitálnym pracovným postupom.



Piatok, 7. október 2022

WORKSHOP

09:00 – 11:30 Augementácia kostí  – ako fungujú zosieťované membrány.
Praktický kurz s Ossix membránami a Ossix Block 
Dr. Sasha Virnik

11:30 – 12:30 obed pre účastníkov workshopu

PROGRAM

12:30– 13:00

13:00– 13:05 Úvodné slovo
MUDr. Igor Čech

13:05– 13:35 DS PrimeTaper – nový implantačný systém od Dentsply Sirona.
Piotr Domagala

13:35– 14:35 Tvar implantátu a digitálne protetické aktualizácie pre 
predvídateľné a spoľahlivé riešenia v pokračujúcich, vedecky 
podporených vývojoch.
Dr. Marco Toia

14:35– 15:30
 
Sinuslift s komplexným pacientom a zosieťované membrány. 
Dr. Sasha Virnik

15:30– 16:00   Prestávka s občerstvením formou fi ngerfood bufetu

16:00– 16:55 Minimálne invazívna implantológia – kráľovská cesta na prevenciu 
komplikácií.
Dr. Matija Gorjanc

16:55– 17:50

 

Komplexná chirurgická a protetická rehabilitácia úplne bezzubých 
pacientov s pokročilými defektmi tvrdých a mäkkých tkanív.
Dr. Bálint Molnár

17:50– 18:00

 

 Diskusia, otázky & odpovede

18:05  Záverečné slovo & ukončenie Sympózia
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WORKSHOP

Augementácia kostí  – ako fungujú zosieťované membrány.
Praktický kurz s Ossix membránami a Ossix Block

PREDNÁŠKA

Sinuslift s komplexným pacientom a zosieťované membrány

Tento workshop zahŕňa výber materiálov a precvičovanie techník na 
dosiahnutie maximalizovaných a predvídateľných výsledkov. Účastníci zažijú 
nasledujúce praktické postupy: štepenie lôžka s OSSIX™ Bone, OSSIX® Volu-
max pre bukálnu konkávnosť a technika pre GBR s OSSIX Plus® tiež kostný 
blok Ossix.
Prednáška ukazuje rôzne techniky, ak máte vážnu situáciu.
Ukáže sa riadenie rizík a riadenie komplikácií. 
Regeneračné postupy sa používajú na konzerváciu lôžok, augmentáciu dutín a 
horizontálne a vertikálne zväčšenie hrebeňa.
A uvidíte, že použitie zosieťovaných membrán by mohlo byť lepším riešením 
pre komplexných pacientov. 

Je veľmi dôležité urobiť augmentáciu kosti v sinuse pokiaľ je tam málo kosti.
Prednáška ukazuje rôzne techniky, ak máte vážne situácie.
Je ukázaný manažment rizika a komplikácii.
Ukážem ako používať implantáty a iba 1 mm kosti v jednom kroku.
Regeneračné procedúry sa používajú na prípravu lôžka, augmentáciu sinusu 
a horizontálnu a vertikálnu augmentáciu hrebeňa.
A vidíte, že použitie zosieťovaných membrán by mohlo byť   lepším  riešením 
pre komplexných pacientov. 
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DDR. Sascha Virnik

Štúdium všeobecného lekárstva (Univerzita Viedeň)
Štúdium zubného lekárstva (Univerzita Viedeň)
Vedúci pre maxillo-faciálnu chirurgiu (hlavné zameranie na rekonštrukčnú 
chirurgiu maxilo-faciálnych defektov)
Výskumné skúsenosti v parodontológii, implantológii a maxillo-faciálnej 
chirurgii
Špecialista na parodnotológiu (Rakúska spoločnosť parodontológie)
Člen etickej komisie
Riaditeľ študijného klubu ITI
Predseda ITI Rakúska a člen ITI
Súkromná prax parodontológie a implantológie
Súdny expert pre orálnu a maxilofaciálnu chirurgiu
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Tvar implantátu a digitálne protetické aktualizácie pre predvídateľné 
a spoľahlivé riešenia v pokračujúcich, vedecky podporených vývojoch

V priebehu uplynulých rokov sa biologický a klinický výkon implantátových 
systémov konštantne zlepšoval. Kľúčové výzvy v otázke designu implantá-
tových systémov boli smerované k zvýšeniu primárnej stability, mechanickej 
robustnosti, dlhodobému prežívaniu implantátov ako aj k zjednodušeniu 
používania. 
Spomedzi mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť konečný klinický 
úspech, jedným z najväčších faktorov je chirurgický výkon. Keď sa zameria-
vame špeciálne na inštrumentáciu pri osteotómii a zavedení implantátu, 
optimálna operačná technika by mala ideálne zabezpečiť adekvátnu primár-
nu stabilizu implantátu a zároveň by mala predchádzať prehriatiu a tkaniva 
a kompresívnej traume. 
Digitálny pracovný postup spolu s utesnením rozhrania implantát-abutment 
prispievajú k pasívnemu prispôsobeniu protetických rekonštrukcií, ktoré 
predstavujú predvídateľné klinické výsledky.
Do dnešného dňa, väčšina klinických pokusov zaznamenali porovanteľne 
vysokú hodnotu prežívania implantátov, spolu s dlhotrvajúcou funkciou a 
estetikou, čo uspokojuje ako klinické očakávania, tak aj požiadavky pacienta. 
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Marco Toia, DDS, Ph.D.

Titul DDS  v roku 2001 na Univerzite v Miláne, Taliansko
Špecializačný titul v ortodoncii (2004) a orálnej chirurgii (2007) na 
Univerzite v Miláne
Ph.D na oddelení ústnej a maxilofaciálnej chirurgie a orálnej medicíny, 
Fakulta odontológie, Univerzita  Malmö (2020)
Aktívny čeln talianskej akadémie pre Osseointegráciu (IAO), taliansky 
President of Peers (Dentsply Sirona Academy)
Člen AIOP (Talianska akadémia protetickej stomatológie) a EAO (Európska 
akadémia osseointegrácie)
Autor recenzovaných publikácii. Súkromná prax v Miláne (Taliansko) a 
pridružený na Univerzite v  Malmö
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Minimálne invazívna implantológia – kráľovská cesta na prevenciu 
komplikácii?

Najlepšie výsledky v implantológii – zahŕňajúce spokojnosť pacientov – môže 
byť dosiahnutá nájdením optimálnej rovnováhy medzi mierou náročnosti 
procedúry, funkčnosti, estetiky a dlhodobého výsledku. Skúsenosť pacienta je 
dôležitou vecou pre dosiahnutie konečného výsledku ošetrenia. 
Od prvotných čias implantológie vieme, že bola závislá na chirurgických 
parametroch. Kosť bola stredobodom pozornosti, kosť udávala tón. Kvôli 
biológii kosti vo vzťahu k jednoduchým titánovým povrchom, priemerná doba 
liečby bola dlhá: Osseointegráciu sm eneočakváli skôr ako o 6-12 mesiacov. 
Táto paradigma často viedla k extenzívnym chirurgickým zákrokom. Kostné 
štepy z extraorálnych miest, veľké odkrytia kosti, štepy mäkkých tkanív, 
distrakčná osteogenéza atď.
Ako následok,  bolo nevyhnutné vykonať mnohé chirugické zákroky pri jednej 
liečbe. Ako aj komplikácie. Do dnes tieto procedúry hrajú rolu v súčasnej 
implantológii keď čelíme veľkým kostným defektom. 
Ale pre väčšinu pacientov v dnešnej dobe platí, menej je viac. S redukciou 
času na ošetrenie, vývojom biomateriálov a inováciou postupov, chirurgia v 
implantológii sa stáva menej invazívna. Ako dôsledok, môže byť niekedy 
vykonávaná vśeobecnými praktickými zubármi bez väčśích chirurgických 
zručností. Je to požehnanie alebo to môže byt riziko?
V našaje prezentácii si posvietime na zvyšujúcu sa popularitu minimálne 
invazívnej implantológie.Vysvetlíme že ide o oveľa viac ako len minmálne 
invazívnu operáciu. Je to nastavenie mysle, kde treba brať do úvahy mnohé 
aspekty. Je rozdiel medzi – čo sa dá urobiť -  a  - čo je bezpečné urobiť?  - 
Aké sú komplikácie ktoré môžeme očakávať zmenšovaním chirurgie?  Ukáže-
me mnohé klinické prípady, aby sme iliustrovali naše 25 ročné skúsenosti v 
tejto oblasti.
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Matija Gorjanc, MD, DMD

Maxillo-faciálny chirurg
Po ukončení štúdia všeobecného a zubného lekárstva s vyznamenaním a s 
víťazstvom v niekoľkých študentských súťažtiach, absolvovval špecializovaný 
tréning na univerzite v Ľubľane v Slovinsku, v Rakúsku na Univerzite vo 
Viedni na klinike maxilofaciálnej a orálnej chirurgie a na klinike orálnej a 
implantologickej chirurgie Univerzity J.W. Goetheho vo Frankfurte/Moha-
nom, v Nemecku.  
Po ročnej práci na jednotke intenzívnej starostlivosti sa začal špecializovať 
na maxillofaciálnu chirurgiu a presunul väčšinu svojho chirurgického a 
vedeckého záujmu na liečbu traumy tváre, poruchy temporomandibulárneho 
kĺbu a implantologickú chirurgiu. Dr. Gorjanc a jeho tím zaviedli otvorený 
chirurgický prístup pri liečbe zlomeniny mandibulárneho kondylu do klinickej 
praxe ako aj počítačovo asistovaný system plánovania, ktorý umožňuje 
optimálnu a objectívnu presnosť pri umiestňovaní dentálnych implantátov.
Od roku 1998 uskutočnil viac ako 20 000 implatácii s viac ako 99% úspe-
chom pri osseointegrácii vo všetkých indikačných triedach. Vykonáva všetky 
relevantné osteoplastické postupy v implantológii, vrátane augmentácie dna 
sinusu, transpozície nervus alveolaris inferior, kostné štepy. Je mienkotvor-
ným lídrom a referenčným chirurgom pre jeden z hlavných implantačných 
systémov na svete a je aj prednášajúcim na kongresoch a stretnutiach 
expertov. Vedie kurzy implantologickej chirurgie a vzdeláva v strednej 
Európe, kde sa jeho kurzov zúčastnilo už viac ako 500 všeobecných a 
zubných lekárov. Je bývalým prezidentom Slovinskej asociácie maxilofaciĺa-
nej a orálnej chirurgie. 
Skoro 12 rokov pracoval na oddelení kliniky Maxilofaciálnej a orálnej chirurgie 
na Univerzite medical Centre v Ľubľane, kde bola j súčasťou učiteľského 
zboru Univerzity. Od roku 2007 stál na čele implantologického inštitútu – 
jedna z najväčších súkromných maxillofaciálnych kliník v Slovinsku kde je 
úplne oddaný svojim pacientom. Taktiež sa deli p svoje znalosti s kolegami 
pri príležitostných intenzívnych indidivuálnych klinických kurzoch. Nachádza 
vela podpory a motivácie pre svoj profesionálny výkon vo svojej rodine a v 
pravidelnom športovaní – najmä cyklistike, plávaní a horolezectve.
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Komplexná chirurgická a protetická rehabilitácia úplne bezzubých 
pacientov s pokročilými defektmi tvrdých a mäkkých tkanív

Riadená kostná regenerácia sa bežne používa na rekonštrukciu horizontál-
nych a vertikálnych alveolárnych defektov. V kombinácii s beznapäťovou 
chlopňou, ktorá vedie k primárnemu uzavretiu rany, umožňuje aj implantač-
no-protetickú rehabilitáciu úplne bezzubých pacientov. Bolo popísaných 
niekoľko metód na zlepšenie presnosti umiestnenia implantátu v prípade 
dlhšej straty zubov. Štúdie potvrdili nadradenosť riadeného umiestňovania 
implantátu oproti umiestňovaniu implantátu voľnou rukou. Zarovnanie súboru 
údajov CBCT a digitálneho obrazu diagnostického wax-up v plánovacom 
softvéri umožňuje lekárovi virtuálne plánovať polohu implantátu v troch 
rozmeroch. Ak je umiestnenie chirurgického vedenia presné, riadený chirur-
gický protokol môže eliminovať nepresnosť umiestnenia implantátu, čo 
umožňuje funkčnú a estetickú, na CAD-CAM celooblúkovú implantologicko-
-protetickú rehabilitáciu. Cieľom tejto prednášky je predstaviť najmodernejšie 
chirurgické rekonštrukčné prístupy pri pokročilom úbytku tvrdých a mäkkých 
tkanív s následnou implantologicko-protetickou rehabilitáciou úplne bezzu-
bých pacientov.
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 Dr. Molnár Bálint PHD

Dr. Bálint Molnár je profesorom na oddelení parodontológie, Fakulta zubné-
ho lekárstva Semmelweisovej Univerzity v Budapešti, Maďarsko. Dosiahol 
stupeň DMD v roku 2004 (summa cum laude), obhájil prácu PhD v roku 
2013. Bol ocenený cenou v súťaži „Program mladých výskumníkov” v roku 
2016 sponzorovanej spoločnosťou NSK Europe. Získal ocenenie Semmelweis 
Merit v roku 2017. Získal ocenenie Semmelweis Innovation za najinovatívnejší 
klinický výskum v roku 2018. Je členom mnohých národných a medzinárod-
ných profesných spoločností (Medzinárodný tím pre implantológiu – člen, 
Európska federácia medzinárodného osteologického sympózia 27.-29.- apŕila 
2023, parodontológia, delegát, funkcionár výboru pre vedecké záležitosti, 
Maďarská parodontologická spoločnosť – sekretár, Maďarská spoločnosť 
implantológie – člen vedenia, Maďarská zubárska asociácia – člen vedenia). 
Je kvalifikovaným špecialistom na parodontologickú regeneratívnu chirurgiu, 
postupy spojené s prekrytím koreňa autogénnymi a xenogénnymi materiál-
mi, rekonštrukcie tvrdých a mäkkých tkanív okolo zubných implantátov. 
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POPLATOK  Dentsply Sirona Implants Kongres účastnícky poplatok

  110 Eur
včasná registrácia do 19.septembra 2022

  115 Eur
registrácia do 30.septembra 2022

  55 Eur
účastnícky poplatok pre študentov

WORKSHOP 5 5 Eur
Registrácia je potrebná vopred, max.počet 16 účastníkov

TLMOČENIE  Pre prednášky v anglickom jazyku bude zabezpečené
simultánne tlmočenie do slovenského jazyka.

KONTAKT  Sanitaria spol. s r.o.
sanitaria@sanitaria.sk
00421/903416825
trela.robert@gmail.com
00421/903747760
andrea.kicinova@dentsplysirona.com

 
Vyplnený registračný formulár prosím pošlite na e-mail sanitaria@sanitaria.sk

REGISTRÁCIA & 
ADMINISTRATÍVA
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Piatok, 07.októbra 2022 
Falkensteiner Hotel Bratislava 

REGISTRAČNÝ FORMULÁR
Dentsply Sirona Implants Kongres

Meno

E-mail
*pre potvrdenie registrácie

Názov firmy

Adresa

IČO

Tel.číslo

Meno

Dátum Podpis

Fakturačné údaje Kongres Workshop

Vyplnený registračný formulár prosím pošlite na e-mail sanitaria@sanitaria.sk



NOTES



NOTES
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LOKALITA

MIESTO KONANIA
Falkensteiner Hotel Bratislava
Pilárikova ulica 5
811 03 Bratislava

Falkensteiner Hotel Bratislava 
sa nachádza na Pilárikovej ulici 5, 
priamo v centre Starého mesta 
a je veľmi ľahko dostupný 
hromadnou dopravou:

Autobus 93 a 80: 
Zastávka „Zochova“ 

v spolupráci s 


