
מרצה: ד״ר איתן קראוזה
מועד: 19/11/19 | יום שלישי | 15:00-9:00

קורס שיקום על גבי שתלים - שלב א׳‹

 מטרת הקורס:
הקורס מיועד להקנות ידע בסיסי ותכליתי בשיקום על גבי שתלים הקורס מיועד 

לרופאים ללא נסיון קודם או בעלי נסיון מועט בשיקום על גבי שתלים.

נושאי הקורס:
אבחנה ותכנית טיפול לשיקום על גבי שתלים

היסטוריה ומחקר בסיסי על שתלים

הכרת חלקי השיקום

בחירת סוג שיקום על שתלים

טכניקות מטבע בשיקום על גבי שתלים

סדנה מעשית - הכרת חלקי השיקום וטכניקות לביצוע מטבעים

והתנסות מעשית מודרכת
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הקורס יתקיים במרכז ההדרכה בבית איי בי דנטל, רח׳ היהלומים 19 אשדוד.
לפרטים והרשמה ניתן לפנות להילה כנפו, רכזת ההדרכה:

 hilak@ab-dent.com :08-8531388 שלוחה 405 או לדוא״ל

 Tel. +972-8-8531388  | Fax. +972-8-8522562  | Web. www.ab-dent.com

סדנה 
מעשית 

ע״ג מודליםופרקטית

קיום הקורסים מותנה במס׳ משתתפים מינימלי



מרצה: ד״ר סטן ברודי
מועד: 12/12/19 | יום חמישי | 15:00-9:00

קורס השתלות ממוחשבות

מטרת הקורס:

נושאי הקורס:
תכנון מספר שתלים תוך התייחסות לשיקום הסופי

החדרת שתל באזור צר בין שתי שיניים

All On 4-5-6 שתלים בהטיה - הימנעות מאוגמנטציה והרמת סינוס

Guide הרמת סינוס סגורה מודרכת

תכנון השתלות עצם -
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קיום הקורסים מותנה במס׳ משתתפים מינימלי

הקורס יתקיים במרכז ההדרכה בבית איי בי דנטל, רח׳ היהלומים 19 אשדוד.
לפרטים והרשמה ניתן לפנות להילה כנפו, רכזת ההדרכה:

 hilak@ab-dent.com :08-8531388 שלוחה 405 או לדוא״ל

 Tel. +972-8-8531388  | Fax. +972-8-8522562  | Web. www.ab-dent.com

הקורס מקנה כלים לטיפול במקרים מורכבים יותר 

השימוש בתכנון לפני הניתוח בצורה נכונה והשימוש של Guides כירורגיים 

ככלי להעביר את התכנון לפה המטופל

אמצעים אלו נותנים לרופא כלים להציע למתרפא מגוון רחב יותר של 

אפשרויות טיפול מזה שהוא יכול להציע כיום

אין צורך ללמוד את השימוש בתוכנה

העמסה מיידית

סדנה מעשית - שימוש במודלים, Guides וקיטים ייעודיים של 

ABGuidedService



מרצה: ד״ר איתן קראוזה
מועד: 11/2/20 | יום שלישי | 15:00-9:00

קורס שיקום ע״ג שתלים למתקדמים שלב א׳‹

 מטרת הקורס:
הקורס מיועד להקנות ידע נוסף ומתקדם בשיקום על גבי שתלים במצבים 

מורכבים. הקורס יקנה ידע תאורטי בשילוב עם הצגות מקרים רלוונטיות. הקורס 

מיועד לרופאים שצברו נסיון בשיקום על גבי שתלים ומעוניינים להרחיב את 

ידיעותיהם בתחום.

נושאי הקורס:
מודלים אבחנתיים ומדריכים כירורגיים ורנטגניים

החדרת שתלים מודרכת מחשב

)CAD CAM עקרונות ביומכניים בשיקום על גבי שתלים )כולל

בחירת סוג השיקום - מוברג או מודבק

מבנים לשתלים

.1

.2

.3

.4

.5

הקורס יתקיים במרכז ההדרכה בבית איי בי דנטל, רח׳ היהלומים 19 אשדוד.
לפרטים והרשמה ניתן לפנות להילה כנפו, רכזת ההדרכה:

 hilak@ab-dent.com :08-8531388 שלוחה 405 או לדוא״ל

 Tel. +972-8-8531388  | Fax. +972-8-8522562  | Web. www.ab-dent.com

קיום הקורסים מותנה במס׳ משתתפים מינימלי



מרצה: ד״ר איתן קראוזה
מועד: 12/3/20 | יום חמישי | 15:00-9:00

קורס שיקום ע״ג שתלים למתקדמים שלב ב׳‹

 מטרת הקורס:
הקורס מיועד להקנות ידע נוסף ומתקדם בשיקום על גבי שתלים במצבים 

מורכבים. הקורס יקנה ידע תאורטי בשילוב עם הצגות מקרים רלוונטיות. הקורס 

מיועד לרופאים שצברו נסיון בשיקום על גבי שתלים ומעוניינים להרחיב את 

ידיעותיהם בתחום.

)קורסי שיקום למתקדמים אינם תלויים זה בזה וניתן להירשם רק לאחד מהימים. 

הנרשמים לשניהם יקבלו הנחה של 10%(

קיום הקורסים מותנה במס׳ משתתפים מינימלי

נושאי הקורס:
שיקום לסת שלמה מחוסרת שיניים

בחירת סוג שיקום על שתלים - נשלף או קבוע

העמסה מיידית בשתלים דנטליים

פתרונות למתרפא מחוסר שיניים בתקופת ההמתנה

שיקום על שתל בודד - אזור קדמי, אזור אחורי

.1

.2

.3

.4

.5

הקורס יתקיים במרכז ההדרכה בבית איי בי דנטל, רח׳ היהלומים 19 אשדוד.
לפרטים והרשמה ניתן לפנות להילה כנפו, רכזת ההדרכה:

 hilak@ab-dent.com :08-8531388 שלוחה 405 או לדוא״ל

 Tel. +972-8-8531388  | Fax. +972-8-8522562  | Web. www.ab-dent.com


