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Kedves Kolléganők és Kollégák!

Nagy örömünkre szolgál, hogy ismét meghívhattuk Önöket a Szegedi Tudományegye-
tem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Általános Orvostudományi Kar Arc-, Állcsont- 
és Szájsebészeti Klinika és a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar által kö-
zösen szervezett posztgraduális továbbképzésünkre.

A 2010-es nagy sikerű „Első Szegedi Nemzetközi Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Szim-
pózium Fogorvosok Részére” hagyományteremtő alkalom volt. 2012 februárjában ismét 
rangos nemzetközi előadók részvételével immáron harmadszor rendezzük meg ezt a 
továbbképzést.

A harmadik szimpózium – hasonlóan az előzőkhöz – ismét határterületi témákat 
tárgyal, melynek során arc-, állcsontsebészek, dentoalveoláris szájsebészek és fogorvo-
sok szoros együttműködésére van szükség: melynek témája a fogászati-sebészet aktuális 
kérdései.

Az előadások során szeretnénk a téma jelentőségén kívül bemutatni, hogy a fogásza-
ti-sebészeti eljárások területén milyen jelentősebb változások történtek az elmúlt évek, 
évtizedek során.

A tavalyi évhez hasonlóan, a szombati szimpózium előtt pénteken workshop kerül 
megrendezésre.

Pénteki tanfolyamunk ismételten az implantátum-protetika aktuális kérdéseivel fog-
lalkozik. Ennek az az oka, hogy a tavalyi hasonló témájú továbbképzésünk igen nagy 
érdeklődést keltett. Ez a téma nem csak az implantológiával rendszeresen foglalkozó arc-, 
állcsont sebészet / szájsebészek érdeklődési köréhez tartozik, hanem úgy gondoljuk, hogy 
mivel az implantológia ma már visszavonhatatlanul és elválaszthatatlanul a modern orá-
lis rehabilitáció és fogászati-protetikai folyamatok részévé vált, ezért kiemelt jelentőségű 
lehet, hogy az ezzel rendszeresen foglalkozó szakembereken kívül a gyakorló fogorvosok 
széles rétege is megismerhesse a legmodernebb implantátum-protetikai alapelveket és el-
járásokat.

Zöllner Professzor úr személyében a pénteki workshop-on ennek a témának nem-
zetközi szinten is az egyik legjelentősebb szakemberét köszönthetjük. Az ITI egyik 
vezető szakemberéről van szó, és ez az organizáció ma minden kétséget kizáróan az 
implantológia tudományos eredményeinek világszerte legmeghatározóbb társasága.  

Köszöntő
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Professzor úr számos nemzetközi multicenter-study vezetője és részese is volt és éve-
ken keresztül irányította Németország egyik legnagyobb privát egyetemének protetikai 
tanszékét. A magyar szakemberek egy szűk rétege már hallhatta Őt, egy nemzetkö-
zi implantológiai mesterképző tanfolyam keretében és most nagy örömünkre szolgál, 
hogy meghívásunkat elfogadva szélesebb szakmai körben is megismerhetjük őt. Bizto-
sak vagyunk benne, hogy úgy szakmai, mint előadói kimagasló képességei jelentősen 
hozzájárulnak a szimpózium színvonalának emelésében. 

Szombaton Cankay Tanár úr – ismételten elfogadva meghívásunkat – egy rendkívül 
izgalmas témáról, a gyökércsúcs rezekciókról tart előadást. Az elmúlt évtizedekben 
ennek nem csak sebészeti technikája, hanem az implantológia fejlődésével indikációs 
területe is jelentősen változott. Az aktuális legmodernebb ismeretek összefoglalása, biz-
tosak vagyunk benne, hogy nagyon sok tanulsággal szolgál mindannyiunk számára.

Örömmel számolhatunk be arról, hogy Joób-Fancsaly Árpád Tanár úr a bölcsesség-
fog-eltávolítás aktuális kérdéseiről fog nekünk beszámolni. Személyében a témakör egyik 
legavatottabb magyarországi szakemberét üdvözölhetjük. 

Zöllner Professzor úr szombati előadásában a csontmegőrző technikákról ad átte-
kintést.

Prof. Dr. Dr. Peter Proff, a Regensburgi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára az 
ortodonciai kezelésekhez kapcsolódó fogászati-sebészeti beavatkozások aktuális kérdéseit 
foglalja össze. Véleményünk szerint ennek a rendkívül fontos témának az összefoglalása 
olyan új ismereteket adhat, amelyet a gyakorló fogorvosok mindennapi munkájukba be-
építhetnek és eredményesen alkalmazhatnak.

Záró előadásként Piffkó Professzor úr áttekintést fog adni maxillo-faciális régió 
cisztózus elváltozásainak kezeléséről. 

Prof. Dr. Dr. Piffkó József

SZTE SZAKK ÁOK  
Arc- Állcsont- és Szájsebészeti Klinika 

tanszékvezetője,
A szimpózium elnöke

Prof. Dr. Nagy Katalin

SZTE Fogorvostudományi  
Kar dékánja,

A rendezvény védnöke
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A szimpózium időpontja: 

2011. február 24 – 25. (péntek – szombat)

A szimpózium helyszíne: 

SZTE Tanulmányi és Információs Központ (TIK)
6722 Szeged, Ady tér 10. 

Meghívott előadók: 

•  Dr. Rasim Cankay •  Prof. Dr. Dr. Peter Proff

•  Dr. Joób-Fancsaly Árpád •  Prof. Dr. Axel Zöllner

Tanfolyami adatok:

A február 24-i Workshop pontértéke: 20 pont

A február 25-i Szimpózium pontértéke: 18 pont

Aki részt vesz a 2012. 02. 24-i workshopon, annak a szimpóziumon való részvétel ingyenes.

Részvételi díj: 

2012. február 24. 
Workshop részvételi díj: 50.000 Ft + ÁFA

2012. február 25. 
Szimpózium részvételi díj: 5.000 Ft + ÁFA

Aki részt vesz  a 2012. 02. 24-i tanfolyamon, annak  
a Szimpóziumon való részvétel ingyenes!

5

Általános információk

A szimpózium elnöke: 

Prof. Dr. Dr. Piffkó József, 
tanszékvezető egyetemi tanár

A Szervező Bizottság Elnöke: 

Prof. Dr. Dr. Piffkó József, 
tanszékvezető egyetemi tanár

A rendezvény fővédnöke: 

Prof. Dr. Pál Attila,  
SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Elnöke

A rendezvény védnöke: 

Prof. Dr. Nagy Katalin, 
SZTE Fogorvostudományi Kar Dékánja



EGYSZERÛEN JOBB
STRAUMANN® SLActive

Straumann® SLActive    a felszíntechnológia következô korszaka – 
 Nagyobb biztonság és gyorsabb osszeointegráció minden indikációban    Rövidebb gyógyulási idô, 6-8 hét helyett  

akár 3-4 hét  A kezelések jobb előreláthatósága a klinikai protokolokban

 

Based on the following studies: preclinical: Buser et al. (2004), 
Schwarz et al. (2006/2007) clinical: Zöllner et al. (2007), 
Oates et al. (2007) internal data on file
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Straumann® SLActive

További információ:
Straumann GmbH Magyarországi Fióktelepe

Tel.: +36 1 787 10 95
info.hu@straumann.com

www.straumann.hu
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Támogatók, kiállítók:

Á-Dent Kft.

Alpha Implant Kft.

Dent-East Kft.

Dentech Bt.

Denti System Kft.

Dóm-Dent Kft.

Front-Dent Kft.

Full-Tech Kft.

Merfol Kft.

Nobel Biocare Kft.

Sanatmetál Kft.

SGS International Kft.

Straumann GmbH Mo. Fióktelepe

Synthes Medical Kft.

Valid Dental Medical Kft.

Támogatók, kiállítók
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2012. február 24. (péntek)

Prof. Dr. Axel Zöllner:  
IMPLANTÁTUM-PROTETIKAI WORKSHOP

10 00 – 13 00 Üdvözlés és bevezetés

 1. RÉSZ: EGYES FOGHIÁNY

 Megbeszélése:
 – Előkezelés
 – Provizórikus protetika
 – Lenyomatvétel / felépítmény kiválasztása:
    Csavarozni vagy becementezni

13 00 – 14 30 Ebédszünet

14 30 – 16 00 2. RÉSZ: SORKÖZI FOGHIÁNY 

 Megbeszélése:
 – Hány implantátumra van szükség? 
 – Sablonok 

 3. RÉSZ: KIEGÉSZÍTŐ IMPLANTÁTUMOK 

 Megbeszélése:
 – Kiegészítő polygon 

16 00 – 16 30 Kávészünet

16 30 –  4–5. RÉSZ: FOGATLAN ÁLLCSONT 

 Megbeszélése:
 – Fix vagy kivehető?
 – Összekötő elemek
 – Maximál vagy minimál?

Program és összefoglalók
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2012. február 25. (szombat)

  9 30 – 9 45 Bevezetés 
 Prof. Dr. Dr. Piffkó József

  9 45 – 10 30  Augmentatív technikák kezelési protokollja bovine eredetű csont-
pótló anyagok használata esetén 

 Prof. Dr Axel Zöllner

10 30 – 11 00 Kávészünet

11 00 – 12 00 Mikrosebészeti Endodoncia
 Dr. Rasim Cankay

12 00 – 13 00 Kávészünet

13 00 – 13 45 A bölcsességfogak szerepe a fogászat különböző szakterületein
 Dr. Joób-Fancsaly Árpád

13 45 – 14 30  Ortodoncia és Dentoalveoláris Sebészet – egy ideális 
szinergizmus a betegek kezelése során

 Prof. Dr. Dr. Peter Proff

14 30 – 15 00 Cisztózus jellegű elváltozások a maxillofaciális régióban 
 Prof. Dr. Dr. Piffkó József

15 00 – 15 30 Tesztírás

Program és összefoglalók



10

 Prof. Dr. Axel Zöllner: 
AUGMENTATÍV TECHNIKÁK KEZELÉSI PROTOKOLLJA BOVINE 
EREDETŰ CSONTPÓTLÓ ANYAGOK HASZNÁLATA ESETÉN 

Minden kétséget kizáróan az implantátumokra készülő protetikai rehabilitációk hosz-
szú távú eredményessége az implantátumok precíz, háromdimenziós elhelyezésén mú-
lik. Ez a jól ismert visszafelé tervezési alapelv, amely azt jelenti, hogy az implantátu-
mokat a protetikailag igényelt optimális helyre helyezzük. Ehhez megfelelő minőségű 
és mennyiségű csontra van szükségünk az adott helyen. A fogvesztést követő csont 
remodelláció és/vagy csontvesztés következtében gyakran van szükség augmentatív 
eljárásokra az implantáció során. Az aktuális irodalomra alapozva eseteken keresztül 
mutatjuk be a különböző kezelési protokollokat. 

Az alveoláris csont megtartására és újraépítésére használt technikák során xenogen 
bovine eredetű csontpótló anyagot és egy felszívódó, sertés eredetű, kollagén memb-
ránt használunk az elülső maxilla területén vagy a arcüreg-emeléshez.

Bemutatjuk az azonnali implantáció és az azonnali csontfelépítés, illetve a hagyo-
mányos kezelési stratégiák lépéseit, különös tekintettel a különböző betegcsoportok 
rizikó-profiljára.

Dr. Rasim Cankay:
MIKROSEBÉSZETI ENDODONCIA

Az évtizedekig használt hagyományos gyökérkezelések a gyökércsatorna makroszkopi-
kus ismereteire és a kezelő orvos tapasztalatára alapultak. 

Az új technikáknak és műszereknek köszönhetően az endodonciai kezelések az 
utolsó évtizedben jelentős fejlődésnek indultak és ezáltal alapvetően megváltoztatták 
a gyökérkezelések technológiáját. A gyökércsatorna-anatómia vizualizációjának új le-
hetőségei megnövelték a terápia sikerességi arányát és jelentősen javították a sikeresség 
megjósolhatóságát is. A mikrosebészeti technikával végzett gyökércsúcs rezekció szem-
ben a hagyományos gyökércsúcs rezekcióval, melynek sikerességi aránya kb. 59% körül 
volt, az egyszerű implantációk sikerességével (94%) hasonló eredményeket mutat. 

Ezek alapján kijelenthető, hogy a modern fogorvostudomány és a modern dento alveo-
láris sebészetnek manapság a mikroszkópikus endodoncia elengedhetetlen részévé vált.

Dr. Joób-Fancsaly Árpád:
A BÖLCSESSÉGFOGAK SZEREPE A FOGÁSZAT KÜLÖNBÖZŐ 
SZAKTERÜLETEIN

A bölcsességfogak ellátásának problematikája napjaink kiemelkedően aktuális, részben 
a gyakori gyulladások, részben a fogszabályozási folyamatokat befolyásoló hatása miatt. 

Program és összefoglalók
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Tekintettel arra, hogy az elmúlt évtizedben a műtéti úton történő bölcsességfog eltávo-
lítások száma megduplázódott, ezért a műtétek indikációjának, kontraindikációjának 
kérdése, diagnosztikája, sebészi megoldásai mindennapi munkánk fontos részévé vál-
tak. Előadásnak hangsúlyozott része a műtét során és után előforduló szövődményve-
szélyek és ezeknek az ellátása és kezelése.
 
Prof. Dr. Dr. Peter Christian Proff:
ORTODONCIA ÉS DENTOALVEOLÁRIS SEBÉSZET –  
EGY IDEÁLIS SZINERGIZMUS A BETEGEK KEZELÉSE SORÁN

Az ortodonciai módszerekkel kezelt betegek körében az utóbbi években a komplex prob-
lémák arányának jelentős növekedése észlelhető. Ezek egy meghatározott interdiszcip-
lináris kezelési koncepciót igényelnek. Klinikai esetbemutatások segítségével demonst-
ráljuk az ortodonciai kezelés során szükséges dentoalveoláris sebészeti beavatkozások 
lehetőségeit és határait. Ehhez tartozik a fogak szabaddá tétele és a retineált fogak sorba 
állítása, a preprotetikai hídpillérek mozgatása mellett az implantációt megelőző rések 
kezelése, illetve az ortodonciai exclusio és azt ezt követő korona-meghosszabbítás is.
Foglalkozunk a parodontális sebészeti aspektusokkal a vörös-fehér esztétika során és 
bemutatjuk a GBR (Gide and Bone Regeneration) ötvözését az ortodonciai fogmoz-
gatással csontdefektusok területére. Végül, de nem utolsó sorban érintjük a bölcsesség 
fogak problematikáját az ortodonciai kezelés által elért eredmények stabilitásának as-
pektusából.

Prof. Dr. Dr. Piffkó József:
CISZTÓZUS JELLEGŰ ELVÁLTOZÁSOK A MAXILLOFACIÁLIS 
RÉGIÓBAN

A maxillofaciális régió cisztózus elváltozásai különböző eredetűek lehetnek. Ezeknek 
egymástól való elkülönítése klinikai és radiológiai vizsgálatok alapján az esetek egy 
részében jelentős differenciál-diagnosztikai problémát okoz. Jelen előadás keretében 
a különböző ciszták rövid áttekintését követően a modern terápiás alapelveket foglal-
juk össze, illetve érintjük azon jóindulatú daganatok kezelési protokollját is, melyek 
a cisztózus elváltozás tüneteit imitálják. Külön érintjük, mint az egyik legnehezebb 
klinikai problémát, a keratociszták kezelésének kérdését. A daganatos elváltozások te-
rületén különös figyelmet fordítunk a szerv-megtartó kezelés lehetőségeire és határaira. 

Program és összefoglalók
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A SZTE SZAKK ÁOK ARC-, ÁLLCSONT-  
ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA

bemutatja soron következő továbbképzését:

SEBELLÁTÁS AZ ARC-, ÁLLCSONT-  
ÉS SZÁJSEBÉSZETBEN

címmel

Időpont:  2012. október 20.  szombat

Cím:  6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Tanfolyam díja:  15.000,- Ft

Jelleg:  Előakkreditált / Szabadon választható továbbképzés

Oktatók: Dr. Raskó Zoltán
 Dr. Varga Renáta Ph.D

Program és összefoglalók

  9 00 A sebellátás története

10 00 Asepsis, antisepsis

11 00 A sebek keletkezése, fajtái

11 45 A sebellátás alapvető lépései

12 15 Fertőzött sebek ellátása

13 00 Antibiotikumok használata

13 00 Sebegyesítés, varratechnikák

14 15 A sebellátás lépéseinek elsajátítása

15 15 Varrattechnikák gyakorlása intraoralis modellen

16 15 Reanimáció

17 15 TESZTÍRÁS (vizsga) 
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www.sanatmetal.hu

Hosszú kúpos, hexagonális 
implantátum felépítmény kapcsolat

Platform switching

Azonos átmérőjű felépítmény 
bármely implantátum mérethez

Csapos végű összekötőcsavar a
felépítmény lazulás elkerülésére
 

BoneTact 

nanofelszín

Magyar termék
tervezéstől a gyártásig
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A KONFERENCIA ELNÖKE: 
Nagy Katalin
SZTE Fogorvostudományi Kar

A SZERVEZŐBIZOTTSÁG ELNÖKE: 
Antal Márk
SZTE Fogorvostudományi Kar

A TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG ELNÖKE:
Urbán István
SZTE Fogorvostudományi Kar

Szeged,  2012.  május  18 –19.

AKKREDITÁLT PONTÉRTÉK:
2012. május 18. A parodontális sebészet elmélete és gyakorlata – 

kötelezően választható továbbképzés, 14 pont

2012. május 19. Az implantológia és parodontológia 
elmélete és gyakorlata – kötelezően választható továbbképzés, 10 pont

A két napos továbbképzés 24 pont. 

A szakdolgozói akkreditáció folyamatban van.

MEGHÍVOTT ELŐADÓK:
• Aroca, Sofi a  (PARIS, FRANCE)

• Buser, Daniel  (BERN, SWITZERLAND)

• Etienne, Daniel  (PARIS, FRANCE)

• Haraszthy, Violet  (BUFFALO, USA)

•  Jovanovic, Sascha  (LOS ANGELES, USA) 
(online)

• Kantarci, Alpdogan  (BOSTON, USA)

• Rasperini, Giulio  (MILAN, ITALY)

• Romanos, Georgios  (ROCHESTER, USA)

• Sculean, Anton  (BERN, SWITZERLAND)

• Stavropoulos, Andreas  (AARHUS, DENMARK)

• van Dooren, Eric  (LEUVEN, BELGIUM)

PERSPEKTÍVÁK 
A PARODONTOLÓGIÁBAN

A Szegedi Tudományegyetem 
Fogorvostudományi Karának

Tudományos Továbbképzó KonferenciájaTudományos Továbbképzó Konferenciája

A PARODONTOLÓGIÁBAN
2012



Nobel hird.

A neve: NobelReplace. Mindegy, hogy Ön kezdő vagy 
már tapasztalt szakember, biztos lehet benne hogy ez a 
természetes fog gyökerét formáló implantátum, megbíz-
ható és végleges megoldást nyújt minden indikációban. 
A színkódolt sebészeti és protetikai alkatrészek, illetve 
a végtelenül leegyszerűsített fúrási protokoll rendkívül 
felhasználóbaráttá teszi a rendszert és egyúttal jelentő-
sen megkönnyíti a megfelelő végeredmény elérését. 
Mostantól a különböző indikációknak és az adott felhasz-
náló igényeinek megfelelően több csatlakozás-típus 

közül választhatunk. A hagyományos Select csatlakozás 
és a Select csatlakozás platform shifting-es változata, 
mely „kattanással jelzi” a helyes felépítmény-pozíciót, 
valamint a különlegesen szoros, mikro  rés-mentes csat-
lakozást biztosító, integrált platform shiftinges, kónikus 
csatlakozás egyaránt elérhető. Fogászati termékek fej-
lesztésében szerzett 45 éves tapasztalat segített egy 
újabb időtálló és megbízható megoldást találni, mely 
hozzásegíti Önt a paciensek egyszerűbb kezeléséhez. 
A paciens mosolya, az Ön tudása, a mi megoldásaink.
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További információkért kérjük hívja 
a +36 20 972 02 00-as telefonszámot, 
vagy látogasson el honlapunkra: 
www.nobelbiocare.com/nobelreplace 

© Nobel Biocare Services AG, 2011. Minden jog fenntartva. A Nobel Biocare felirat,a Nobel Biocare logó és minden egyéb ami védjegynek minősül, a Nobel Biocare 
védjegyét képezi. Lemondó nyilatkozat: Egyes termékek nem kerülnek forgalomba az összes piacon. Kérjen tájékoztatást a Nobel Biocare helyi ügyfélszolgálatán az 
aktuális termékkínálatról. 1 Forras: Millenium Research Group. 2 Legjobb Termek 2011 NobelReplace Tapered – Dental Product Shopper szavazás.

2

Egy implantátum, három 
különböző csatlakozással.

Egyszerű alkalmazás, egyetlen 
fúrási protokollal.

A világon leggyakrabban használt 
implantációs rendszer.1

Egy implantátum rendszer, 
mely minden igényt kielégít.

Platform Shift és 
kónikus kapcsolat
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