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Cuprins
Cursul oferă o gamă de soluții simple pentru cazuri complexe utilizând o largă varietate de implanturi Noris Medical. 
Cursul va fi bazat pe abordări chirurgicale practice de zi cu zi : implant imediat/ implant monoblock deformabil/
flexibilizabil, încărcare imediată, etc. Va fi prezentată întreaga gama de implanturi clasice și monoblock și se vor 
discuta aspectele practice de la “rutina” la abordări unice atât în ceea ce privește etapa chirurgicală cât și etapa 
protetică. Cu accent pe opțiunea protetică se vor discuta soluțiile analogice și digitale la nivel de implant și bont, 
toate incluzând multi-unit și atașamente specifice Noris Medical Acest curs va fi ținut de dr. Shlomi Birshan.

Obiectivele cursului
Introducere în sistemul Noris Medical cu marea varietatea de implanturi

Încărcarea imediată dupa plasarea de implanturi pe întreaga arcadă edentată

Soluții de reabilitare

Work Shop cu hands-on pe model

Speaker 

DR. SHLOMI BIRSHAN, DMD
Dr. Birshan este doctor în medicină si-a finalizat studiile la Universitatea din Tel Aviv în 1998.
El a primit licența de hipnoză în 1998 și licența de a efectua tratamente dentare sub anestezie 
generală în 2005 de la Ministerul Sănătății din Israel. Dr. Birshan a câștigat diferite premii 
pe parcursul carierei sale, cum ar fi Premiul IADR Young Dentist’s Award din Vancouver, 
Canada în 1999 pentru prezentarea tezei sale DMD.

Este diplomat al ICOI, expert în implantologie orală de la DGOI. A prezentat și diverse prelegeri la fel de cazuri complexe, 
inclusiv intervenții chirurgicale live la congrese mondiale. Dr. Birshan este instructor clinic pentru Noris Medical.
Dr. Birshan are un cabinet privat multidisciplinar și o sală de operații unde efectuează implantări dentare, proceduri 
auxiliare, augmentări complexe și reabilitare

Ordinea de zi
9:00-9:30 Primirea participantilor

9:30-10:15  Introducere in sistemul de implanturi Noris medical

10:15-11:00  Implant imediat, implant monoblock deformabil/flexibilizabil, încărcare imediată, bazele implantologiei

11:00-11:30 Coffee break

11:30-12:30  Prezentarea multi-unit Noris și atașamente

12:30-13:30 Studiu de caz

13:30-14:30 Prânz

14:30-16:30 Hands-on workshop pe model

16:30-16:45 Pauza și o mică gustare

16:45-17:30  Întrebari, răspunsuri și primirea diplomelor


