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THEORETICAL PRESENTATION HANDS-ON

MODUL 1 07 - 08 aprilie 2017

LECTORI: Prof. Dr. Bratu Emanuel, Dr. Sorin Mihali

PROPEDEUTICĂ  IMPLANTOLOGICĂ

1. scurt istoric al evolutiei implantologiei orale 
2. anatomie aplicată a cavitații orale 
3. prezentarea noilor concepte din implantologie și chirurgie 
4. descrierea instrumentarului și a aparatelor utilizate în implantologie 
5. diagnostic preoperator, clasificarea edentației și a ofertei osoase 
6. c las ificarea mater ia le lor pentru implantur i în func ț ie de 

biocompatibilitate, imunologie și proveniența lor 
7. clasificarea tipurilor de implanturi 
8. prezentarea structurilor de implanturi Zimmer 
9. protocolul pentru inserarea implantelor 
10.descrierea tipurilor de incizii, lambou (aplicabilitatea acestora în cazuri 

variate) și a tehnicilor de sutură  
11.tehnici de incizie în zona estetică pentru: implantarea târzie, 

implantarea întarziată, implantarea imediată cu lama vestibulară 
integral / parțial resorbită / în lipsa lamei vestibulare 

12.pricipiile funcționale și estetice ale prelevării grefei de țesut moale

IMPLANTURI Ș I  TEHNICI DE INSERARE
INCIZII Ș I  SUTURI ÎN IMPLANTOLOGIE

1. inserare de implante pe capete de phantom Frasaco 
2. diverse lambouri în zona estetică în funcție de anatomia osului 

și a țesutului moale: lambou triunghiular, lambou trapezoidal, 
lambou dreptunghiular, lambou pentru prezervarea papilei, 
lambou bucal estetic, incizie la baza papilei 

3. tehnici de sutură: sutura nod dublu simplu, sutura în saltea 
orizontală pentru zona estetică, sutura în saltea orizontală 
modificată, sutura repoziționată coronar, sutura repoziționată 
apical 

4. manipularea părților moi precum și prelevarea de țesut 
conjunctiv pe capete de porc.

LA SFÂRȘITUL MODULULUI, CURSANȚII VOR PUTEA:
1. să aleagă implantul optim, în funcție de situația clinică 
2. să poziționeze corect tridimensional un implant 
3. să evalueze corect un caz din punctul de vedere al ofertei osoase 
4. să manipuleze corect țesuturile moi 
5. să aleagă corect tehnica de incizie, materialul de sutură și sutura



THEORETICAL PRESENTATION HANDS-ON

MODUL 2 26 - 27 mai 2017

LECTORI: Prof. Dr. Bratu Emanuel, Dr. Sorin Mihali

EXAMINAREA PACIENTULUI

1. importanța investigațiilor radiologice pentru evaluarea stării generale de 
sănătate a pacientului 

2. avantajul, diagnosticul, indicația de implantare cu estimarea cantității de 
os interdentar și interradicular utilizând tehnica CT. 

3. descrierea tehnicilor de manipulare a părților moi, cu indicațiile și 
protocoalele chirurgicale în intervențiile avansate pe țesuturi moi 

4. prezentarea tehnicilor de augmentare osoasă, laterală și verticală în 
regenerarea osoasă ghidată 

5. anatomia și procedeul de vindecare a țesuturilor periimplantare 
6. tehnici avansate de mărire a ofertei de țesut moale periimplantar 
7. protocoalele susținute științific în grefarea țesuturilor moi 
8. manipularea țesutului moale în situațiile de  implantare imediată 
9. tehnici de descoperire a implanturilor cu mărirea ofertei de țesut moale 

periimplantar 
10.prevenirea și managementul accidentelor și complicațiilor în chirurgia 

țesutului moale 
11.alegerea și înțelegerea materialelor de augmentare 
12.tehnica Ridge Splitting 
13.tehnici de augmentare periimplantară

TEHNICI DE MANIPULARE A ȚESUTURILOR MOI
TEHNICI DE AUGMENTARE OSOASĂ

1. examinarea radiologică prin mijloace clasice: radiografie, 
ortopantomografie și metode moderne de imagistică 
tridimensională (CBCT-3D) 

2. exerciții practice de recoltare și grefare de țesuturi moi 
3. prelevarea de grefă de țesut conjunctiv, grefa liberă de țesut 

conjunctiv și grefă pediculată din palat 
4. tipuri de membrane și fixarea acestora în tehnicile de 

augmentare osoasă 
5. utilizarea tehnicii si aparatul Piezosurgery 
6. recoltarea unor grefe osoase de tip bloc din linia oblică 

externă 
7. augmentari laterale și verticale cu material particulat sau 

bloc osos

LA SFÂRȘITUL MODULULUI, CURSANȚII VOR PUTEA:
1. să cunoască și să decidă ce tehnică de augmentare este necesară într-o 

anumită situație clinică 
2. să recolteze țesut osos prin diferite tehnici 
3. să îmbunătățească oferta osoasă 
4. să descopere implanturile subgingivale 
5. să augmenteze parțile moi periimplantare

Workshop-ul de hands-on va avea drept 
suport mandibule de plastic și elemente 

anatomice animale



THEORETICAL PRESENTATION HANDS-ON

MODUL 3 16 - 17 iunie 2017

LECTORI: Prof. Dr. Bratu Emanuel, Dr. Sorin Mihali

1. restaurări provizorii în implantologie (restaurările provizorii cimentate și 
însurubate în edentațiile unidentare și pluridentare)  

2. restaurarea protetică provizorie a edentaţiilor parţiale 
3. amprenta și modelul în protetica implantologică 
4. introducere în studiul restaurărilor protetice fixe a edentaţiilor parţiale: 

definiţii, clasificare, terminologie  
5. restaurări pe bonturi hibride 
6. restaurări protetice fixe convenţionale şi moderne 
7. biomecanica restaurărilor protetice fixe pe implanturi 
8. restaurări parţiale fixe în funcţie de situaţia clinică şi topografică 
9. sisteme integral ceramice în protetica fixă pe implanturi 
10.adaptarea şi fixarea restaurărilor parţiale fixe 
11.metode şi dispozitive de ablaţie a restaurărilor parţiale fixe 
12.măsuri de igienizare individuală şi profesională a restaurărilor protetice 

pe implanturi

AMPRENTA ÎN IMPLANTOLOGIE 
RESTAURĂRI PROTETICE FIXE PE IMPLANTURI

1. amprentări prin diverse materiale si tehnici 
i. amprenta și individualizarea dispozitivelor de transfer 
ii. tipuri de linguri și rolul lor 
iii. manipularea si utilizarea corectă a materialelor de amprentă 
iv. tehnica de amprentare directă și indirectă 

2. restaurări protetice provizorii pe implante: tehnica directă 
i. materiale disponibile - proprietăți și tehnici 
ii. realizarea unei restaurări directe după wax-up 
iii. alegerea corectă a tipului de stâlp implantar 
iv. diferite metode de realizare a provizoriei prin tehnica directă 
v. realizarea profilului de emergență în vederea ghidării 

țesuturilor moi 
3. tehnica de fixare - cimentare vs. înșurubare

1. să efectueze manevrele de amprentare prin diferite tehnici 
2. să decidă tipurile de restaurări fixe cimentate vs înșurubate 
3. să decidă tipurile de restaurări provizorii 
4. să adapteze și să fixeze restaurările fixe pe implanturi

PROVIZORII PE IMPLANTE

LA SFÂRȘITUL MODULULUI, CURSANȚII VOR PUTEA:



THEORETICAL PRESENTATION HANDS-ON

MODUL 4 07 - 08 iulie 2017

LECTORI: Prof. Dr. Bratu Emanuel, Dr. Sorin Mihali

1. tipuri și sisteme speciale de mezostructuri - design-ul și agregarea 
acestora 

2. design-ul restaurărilor mobilizabile pe implanturi 
3. restaurări CAD/CAM în implantologie 
4. suprastructurile mobilizabile între funcționalitate, estetică și costuri 
5. tipuri de supraprotezare și opțiuni de tratament 
6. reconstituiri protetice mobilizabile pe implanturi pentru diferite situații 

clinice (edentația parțială, edentația totală mandibulară și cea maxilară) 
7. ratele de succes și eșec în tratamentele prin diverse suprastructuri 

mobilizabile 
8. accidente, complicații, tratamentul periimplantitei 
9. complicații chirurgicale și protetice 
10.managementul leziunilor nervoase și hemoragiilor 
11.patologia periapicală la implanturi, fracturi 
12.stabilitate și instabilitate primară

ACCIDENTE, COMPLICAȚ I I  Ș I  
MANAGEMENTUL ACESTORA

1. prezentarea si analiza cazurilor finalizate de către participanți 
2. înmânarea diplomelor

1. să adapteze și să fixeze restaurările mobilizabile pe implanturi 
2. să gestioneze complicații periimplantare 
3. să soluționeze complicațiile protetice

RESTAURĂRI PROTETICE 
MOBILIZABILE PE IMPLANTURI

LA SFÂRȘITUL MODULULUI, CURSANȚII VOR PUTEA:
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