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TERMIN

7-11.09.2019r.

WYKŁADOWCA

Dr Mauro Merli ukończył w 1986 roku z wyróżnieniem (cum laude) studia
z zakresu medycyny i chirurgii na Uniwersytecie w Bolonii, a w 1989 roku
ukończył również z wyróżnieniem specjalizację z zakresu stomatologii.
Jest profesorem wizytującym na Università Politecnica della Marche,
autorem pracy Implant Therapy: The Integrated Treatment Plan (Leczenie
Implantologiczne: Zintegrowany Plan Leczenia), a także licznych artykułów
naukowych. Jest wykładowcą na wielu konferencjach i kursach, zarówno
krajowych jak i międzynarodowych.Dr Merli prowadzi wraz z bratem Aldo
i siostrą Monica prywatną praktykę stomatologiczną założoną
przez ich ojca Mario, która specjalizuje się w interdyscyplinarnym
leczeniu trudnych przypadków klinicznych.

MIEJSCE

Klinika Mauro Merli:
https://www.clinicamerli.it/merli/global-website-english

PROGRAM

7.09

Wylot z Polski

8.09

DZIEŃ REKREACYJNY – ZWIEDZANIE RIMINI
Rimini jest najbardziej popularnym kurortem wakacyjnym we Włoszech
i jednym z najbardziej znanych nad całym Adriatykiem. Rimini w dzień tętni
życiem na kilkunastokilometrowej, szerokiej, piaszczystej plaży, a nocą miasto
nie zasypia, ponieważ życie toczy się dalej. Największym atutem jest szeroka,
piaszczysta plaża z łagodnym zejściem do Adriatyku. Morze jest w tym rejonie
czyste, ma piękny lazurowy kolor.

9.09

10.09

11.09
CENA

DNI SZKOLENIOWE
Day 1
- Collection of diagnostic information for the treatment planning
- Treatment plan: conformative and reorganisation solutions
- Live surgery for partially edentulism using the digital workflow
- Interactive discussion for complex clinical examples
Day 2
- Presentation of an advance bone reconstruction
- Live surgery of bone reconstruction
- Face analysis
- Hands on training for the soft tissue management
Wylot do Polski
Kurs, 3 uroczyste kolacje, zwiedzanie,
transfer busem z Bolonii do Rimini)
*kwota nie zawiera kosztów hotelu i przelotu

7800 PLN

Bilety lotnicze

850 PLN

OS 624K

Warszawa Chopina (Okęcie)
15:00

›

*OS 535K

Wiedeń Schwechat
20:30

›

OS 548K

Bolonia Guglielmo Marconi
10:45

›

Wiedeń Schwechat
12:05

OS 623K

Wiedeń Schwechat
13:05

›

Warszawa Chopina (Okęcie)
14:20

07 Wrzesień
07 Wrzesień
11 Wrzesień
11 Wrzesień

REJESTRACJA
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Wiedeń Schwechat
16:20
Bolonia Guglielmo Marconi
21:45

Marcin Miłkowski +48 609 929 691
Maja Brodzińska +48 663 133 163
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IMPLANT THERAPY
The Integrated Treatment Plan
Mauro MERLI
Specjalistyczny przegląd postępowania w implantologii.
Autor – wybitny implantolog praktykujący we Włoszech –
w szczegółach prezentuje takie zagadnienia jak m.in.
zasady zintegrowanego postępowania w implantologii, ogólne
i miejscowe czynniki ryzyka, zasady diagnostyki, implantację
poekstrakcyjną, chirurgiczne alternatywy dla regeneracji kości,
odbudowa i regeneracja ubytków kostnych. Uzupełnienie tej
tematyki o zasady postępowania z tkankami miękkimi wraz
z plastyczną chirurgią przyzębia czyni z tej pracy dzieło wyjątkowe,
praktyczny przewodnik po leczeniu implantologicznym.
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