
קורס שיקום מתקדם על שתלים בהעמסה מידית 

 ובגישות זעיר פולשניות
למטופלים בעלי חוסר שיניים מלא או חלקי

חברת נוריס מדיקל וחברת ICD ישראל מתכבדות 
 להזמינכם להשתתף בקורס בנושא שיקום מתקדם

על שתלים בהעמסה מידית ובגישות זעיר פולשניות.

 הקורס יתקיים בתאריך:
 17 בנובמבר 2016

בדן פנורמה תל אביב

הקורס יועבר ע"י ד״ר יוסי קפלאוי

פרטים והרשמה:
 חברת נוריס מדיקל:

 צפון - נאוי זילכה: 052-701-4121
 מרכז - מירי אבוקסיס: 052-704-9809
 ירושלים - אלי יונתן: 054-458-2374
 דרום – אביגיל חיון: 054-458-9699

סמנכ"לשיווק – איל בונה: 050-688-4127

 חברת ICD ישראל:
 שלמה: 054-7253184
 רוית: 054-7762770

 ליאורה: 054-2842140
03-5002090 

INFO@icd-israel.co.il



ד"ר יוסי קפלאוי 
ד"ר יוסי קפלאוי, בוגר בית הספר לרפואת שיניים של 

האוניברסיטה העברית- הדסה ירושלים בשנת 1983.
 בעל ניסיון ניכר )משנת 1988( בכירורגיה ובשיקום מעל

שתלים דנטאליים.

 מוכר כ- Diplomate מטעם ה- ICOI ובעל מרפאה פרטית
ברמת גן, המוגבלת להשתלות דנטאליות ולשיקום מעל שתלים.

לד"ר יוסי קפלאוי ניסיון ניכר בשימוש בשתלים מוטים לצורך 
 שיקום המטופלים מחוסרי השיניים בגישות זעיר פולשניות.
 )ללא "הרמות סינוס" וללא " הגבהות רכסים"(, והינו מחזיק

Only on 4/6 בניסיון הרב ביותר בארץ בשיטת הטיפול הייחודית 
ונחשב לבין המנוסים בעולם בגישת טיפול חדשנית זו.

ד"ר יוסי קפלאוי עוסק במחקר קליני בתחומים: שתלים מוטים, 
השתלות מידיות, העמסה מידית, השתלות דנטאליות במטופלים 
סוכרתיים ובמטופלים אוסטאופורוטיים. ואת ניסיונו בנושאים אלה 

הציג בכנסים מקצועיים בארץ ובעולם.

תותבות על - נתמכות שתלים מול שיקום קבוע - נתמך שתלים, בלסתות אטרופיות –   
Why? When? and How?

One stage surgery – Immediate Function – יתרונות, עקרונות, צפי הצלחה  

שיקום על גבי שתלים בהטיה – 13 שנות מעקב   

עקרונות וכללים בבניית תכנית הטיפול לשיקום על גבי שתלים בשיקומים מורכבים  

  ,Immediate provisionals- הפרוטוקולים השונים להעמסה מידית 
ויתרונות השיקום הזמני המוברג

   )Screw Retained( מול שיקום סופי מוברג -  )Cemented( שיקום סופי מודבק
יתרונות, חסרונות וסקירת ספרות

כיצד יש לקחת מידות להעמסה מידית ואיך מעבירים למעבדה יחסים בין לסתיים  

  Cook Book – מסירת השיקום הזמני המוברג

הכרת כל החלקים והאביזרים הפרותטיים לשיקום מוברג ולשיקום מעל שתלים בהטייה  

כיצד ניתן לבצע שיקום כלל לסתי בדיוק ובאסתטיקה מיטביים ובזמן כיסא מופחת   
,Step-by-step Cook Book -  )משמעותית )3-4 ישיבות טיפוליות 

עם הנחיות מפורטות לכל ישיבה טיפולית

סבוכים וכישלונות – גם אם נדירים כיצד ניתן לטפל בהם.  

שיקומים מוברגים מזירקוניה   

עבודה מול המעבדה  

תרגול מודרך על גבי מודלים בשימוש בחלקי העל לעבודה מוברגת, בלקיחת מידות,   
ובהעברת היחסים הבין לסתיים למעבדה

נושאי יום העיון:

לו"ז יום העיון
8:30 – 8:00 התכנסות

9:00 – 8:30 הצגת החברות נותנות החסות

10:30 – 9:00 הרצאה

11:00 – 10:30 הפסקת קפה

13:00 – 11:00 הרצאה

14:00 – 13:00 הפסקת צהריים )ארוחה(

15:30 – 14:00 הרצאה

18:00 - 15:30 סדנאות ותרגול


