
28-29 mai
2021

Hotel Unirea,
IAŞI

Curs teoretic și practic (2 zile)

Noţiuni de bază
ale implantologiei orale
Teorie & Hands-on

Plata se face în cont AMSPPR Filiala Moldova,
IBAN RO25 BTRL 0240 1205 M 93453 XX,
CUI 13480091 deschis la Banca Transilvania Iași sau la sediul filialei.

INFORMAŢII: Radu Alexandra
Tel. 0751 24 79 87 | e-mail: amsppr.moldova@dental.ro
Rezervarea locului se face doar telefonic.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:
Rezervarea locului se face numai în momentul plăţii unei taxe de avans în valoare de 50%.
Plata diferenţei se face cel târziu cu 7 zile înainte de data de începere a cursului.
Renunţarea la curs se poate face cu minim 14 zile faţă de data de începere a cursului.
Nerespectarea acestei perioade duce la pierderea taxei achitate.

DR. ANDREI ZUCHI
Specialist Implantologie 

și Parodontologie

DR. RADU COLTEANU 
Specialist Implantologie și 
Chirurgie Dento-Alveolara

1850 lei - membrii AMSPPR
2450 lei - nemembri
Numărul de locuri limitate.

TAXA DE PARTICIPARE (Curs teoretic și practic -2 zile):
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Noțiuni de anatomie necesare plasării implanturilor dentare
1. Osteointegrarea și factorii care o in�uentează
- Suprafața implantului 
- Tehnica chirurgicală și protocolul de inserție a implantului
- Tipul de protetică și conexiunea cu implantul
2. Dosarul pacientului 
- Instrucțiuni pre și post chirurgicale, 
- Modelul de studiu
- Poze intra și extra orale
- Consimțământul informat
- Examenul radiologic – rx, CBCT
3. Evaluarea locala și generală a pacientului – examene clinice și paraclinice necesare
4. Evaluarea factorilor de risc în tratamentul implanto protetic
5. Sistemul implantar BIOMET 3I  prezentarea kit-ului chirurgical
6. Plani�carea tratamentului cu implanturi
-  Evaluarea țesuturilor moi 
-  Evaluarea țesuturilor dure
-  Importanța design-ului lamboului chirurgical
-  Medicația pre și post chirurgicală
7. Igiena purtatorului de implanturi, importanta dispensarizarii pacientului
     purtator de implanturi. 
8. Sesiune HANDS-ON pe mandibula de origine animala – inserarea implanturilor
Fiecare cursant va insera un implant OSSEOTITE 3i Zimmer Biomet
La sfarsitul modulului, cursanții vor putea:
1. Să cunoască trusa chirurgicală Biomet 3I
2. Să ia decizii în cunoștiință de cauză despre alegerea implantului în funcție de oferta osoasă
3. Să evalueze corect un caz clinic din punct de vedere al ofertei osoase
4. Să poziționeze corect tridimensional un implant 
5. Să folosească corect tehnica de incizie și sutura plagii

Obiectivele cursului:  
Deprinderea de către cursant a noțiunilor
de bază în vederea inserării implanturilor
și însusirea protocolului chirurgical speci�c
sistemului implantar

Vineri, 28 mai
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1. Descoperirea implantului, obținerea mucoasei cheratinizate și alegerea
      șurubului de vindecare.
 -  Descoperirea cu lambou sau bisturiu circular
 -  Grefa epitelio conjunctivă, lamboul repozitionat apical, roll �ap,
                  grefa subepitelială conjunctiva
2. Amprenta preliminară
3. Amprenta functională – lingura închisă/deschisă
4. Amprenta uni sau multi implantară
5. Materiale de amprentă, validarea amprentei
6.Transferul poziției implantului 
7. Alegerea bontului protetic și a soluției �nale
8. Conexiunea tip “Certain” bont – implant
9. Proba metalului
10. Proba componentei �zionomice
11. Restaurări tip AO6/AO4
12. Supraprotezări pe implanturi
13. Restaurări bimaxilare pe implanturi
14. Gutiera de protecție
15. Dispensarizarea și recall-ul pacientului
16. Scanarea intraorală și �uxul digital ăn amprenta pe implanturi
17. Scanarea initială
 -  Scanarea cu body scan
 -  Proba bontului și a coroanei
 -  Cimentarea/înșurubarea coroanei

Obiectivele cursului:  
Însușirea procedurilor, tehnicilor și materialelor
necesare amprentarilor pe implanturi pentru
rezultate durabile pe termen lung.
De la simplu la complex.

Sâmbătă, 29 mai
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Lectorii cursului:

Dr. Colteanu Radu-Valentin
Dr. Colteanu Radu Valentin este medic stomatolog cu specializarea în chirurgie și 
implantologie orală, absolvent al Facultății de Medicină Dentară (2007) din cadrul 
Universitatii de Medicină și Farmacie” Carol Davila”-București.
Dr. Colteanu a devenit specialist în Chirurgie Orală și Implantologie în urma 
cursurilor urmate timp de 3 ani la Universitatea de Medicină și Chirurgie din 
Padova (Italia). De asemenea, în 2011, a obținut Diploma de Master de Nivel II în 
Implantologie Osteointegrată în cadrul aceleași universități.
În 2016, Dr Colteanu a obținut Diploma de Master în prevenția și managementul 
complicațiilor în implantologia estetica si tehnici avansate de regenerare osoasa 
ghidata ca urmare cursurilor sustinute in Berna, Elvetia de renumiții Prof. Prof. 
D.Buser și Prof. U.Belser.

Dr. Zuchi Stelian-Andrei
Medic stomatolog cu competențe în Implantologie orală și Radio-
diagnostic, absolvent al Facultății de Medicină Dentară din cadrul 
Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, Dr. Zuchi a tratat 
mii de cazuri complexe, a participat la sute de congrese și cursuri la 
nivel mondial și a devenit membru în zeci de asociații și academii 
internaționale de specialitate.

Și-a continuat perfecționarea în domeniul implantologiei și chirurgiei orale prin aprofundarea noilor 
tehnologii de implantologie osteointegrată, a tehnicilor privind blocajul rigid al maxilarelor în chirurgia 
preimplantologică și terapii prin implanturi endo-osoase la pacienții afectați de boala parodontală. De 
asemenea, în 2016, Dr Colteanu a absolvit cursurile referitoare la „Protecția radiologică în radiologia de 
diagnostic și radiologia interventională cu eliberarea permisului de radiologie sub aziv CNCAN.
Dr. Colteanu este membru activ ITI (International Team for Implantology) din ianuarie 2014 și membru 
activ SIO (Societatea Italiană de Implantologie Osteointegrată) din februarie 2009.
De peste 10 ani, Dr Colteanu impărtășește din experiența sa acumulată în urma studiilor și practicii în 
clinici medicale din România și Italia în calitate de lector al cursurilor de Implantologie orală.
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Este membru E.A.O. (European Academy of Osteointegration), membru al “Bone, Biomaterials and 
Beyond Academy” și al “International Team of Implantology”.
Este coautor al articolului “Human Histologic Evaluation of the Use of Er,Cr:YSGG Laser to Decontaminate 
an Infected Dental Implant Surface in Preparation for Implant Reossteointegration” publicat in “The 
International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry 2020 by Quintessence Publishing Co, Inc.
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