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Krajši čas celjenja in
vraščanja implantata

hkrati z lateralnim dvigom
sinusa - mit ali realnost?
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Operacija v živo!

Marko Nikolić
dr. dent. med, spec. oralne krg.

Šolanje:
• 1986-1994, Osnovna šola: OŠ Reka,
• 1994-1998, Srednja šola: SŠ Antuna Barca, Crikvenica,
• 1998-2005, Študij: Stomatologija, Medicinska fakulteta v 
Reki,
• 2009-2012 Specijalizacija iz oralne kirurgije, Zagreb. 

Delovne izkušnje:
• 2005-2006, Zdravstveni dom Crikvenica,
• 2006-2007, Zasebna zobozdravstvena ordinacija dr. Ivan 
Milić, Poreč,
• 2007-danes, Poliklinika Rident, Reka,
• 3.5 leta med specijalizacijo, delo v KBC Reka, KBC 
Dubrava in Stomatološka Fakulteta Zagreb.

Član: 
• Hrvaške zbornice dentalne medicine,
• Hrvaškega zdravniškega zbora,
• Hrvaškega društva dentalne implantologije,
• Hrvaškega društva za maksilofacijalno kirurgijo.

Predavatelj na:
• 3. mednarodnem kongresu Hrvaškega društva za 
dentalno implantologijo 2009, Zadar,
• 2. kongresu Hrvaškega društva za oralno kirurgijo 2009, 
Zagreb,
• 2. kongresu Hrvaškega društva za maksilofacijalno 
kirurgijo 2009, Zagreb,
• 4. mednarodnem kongresu Hrvaškega društva za 
dentalno implantologijo 2011, Opatija,
• 5. mednarodnem kongresu Hrvaškega društva za 
dentalno implantologijo 2013, Varaždin,
• Balkan Stomatological Society (BaSS congress) 2014, 
Beograd,
• Delovni tečaj na temo Split crest 2014, Beograd,
• mednarodnem kongresu Hrvaškega društva za 
dentalno implantologijo 2015, Vodice, 
• Delovni tečaj na temo Interni sinus lift 2015, Beograd.

Udeleženec številnih domačih in tujih preda-
vanj in praktičnih delavnic.
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Ob 1. obletnici zobozdravstvenega 
centra Osovnikar, vas vabimo v 
Dvorano z razgledom, na strokovno 
izobraževanje - predavanje in 
operacijo »v živo« na temo:

KRAJŠI ČAS CELJENJA IN 
VRAŠČANJA IMPLANTATA 
HKRATI Z LATERALNIM 
DVIGOM SINUSA- MIT ALI 
REALNOST?
Cilj predavanja je prikaz, da je 
mogoče, tudi v  primerih hujše resorp-
cije zgornje čeljustnice, istočasno 
implantirati in dograditi kost, če 
imamo zato dovolj znanja, pravilne 
instrumente, izkušnje in poznamo 
pravilno tehniko.

Marko Nikolić, dr. dent. med, specialist 
oralne kirurgije, ki ima večletne izkušn-
je z različnimi kirurškimi tehnikami, nam 
bo predstavil tehniko, kako vstaviti 
zobni vsadek v posteriornem delu 
zgornje čeljustnice, kadar je na voljo 
samo še 1 do 3 mm kosti. 

PROGRAM

13:45 - 14:00 Prihod in pozdrav 
Otvoritev, pozdravni nagovor in pred-
stavitev predavatelja, Marka Nikolića, 
dr. dent. med., specialista oralne 
kirurgije.

14:00 - 15:30 Teoretični del
V uvodnem predavanju bomo na 
kratko obnovili znanje o anatomiji 
zgornje čeljustnice, ponovili teorijo o 
različnih tehnikah dviga sinusnega dna 
in kako pomemben je CBCT pri načr-
tovanju tovrstnih operacij. Predstavili 
bomo prednosti, ki jih ponuja uporaba 
PRP (plazma bogata s trombociti), pri 
dvigu sinusnega dna.
Prikazani bodo različni klinični primeri 
lateralnih dvigov sinusa, s takojšnjo 
vstavitvijo zobnega vsadka, predvsem 
tistih »mejnih« primerov, ko je višina 
kostnega grebena le od 1 do 3 mm .

16:00 - 17:00 »Live« operacija
Dr. Nikolić nam bo prikazal primer 
vsaditve dveh vsadkov v zgornji čeljus-
ti, hkrati z lateralnim dvigom sinusa, pri 
pacientu z minimalno višino grebena.
Operacija bo »v živo«,  v predavalnici 
bomo spremljali prenos. Moderatorka 
v predavalnici bo Nina Varljena Niko-
lić, dr. dent. med., tako, da bo že med 
samo operacijo možnost vprašanj.

17:30 - 18:30 Diskusija

19:00 - Večerja

Po intenzivnem popoldnevu vse 
udeležnce vabimo na večerjo, kjer 
bomo v sproščenem vzdušju lahko 
izmenjali vtise in izkušnje, v upanju, da 
tako na prijeten način zaokrožimo 
celoten dogodek.

Podatki o dogodku:

datum:        19. 2. 2016

kraj: 

 

organizator: Dental market d.o.o.

kotizacija:   190 € + DDV

informacije: info@dentalmarket.si   

ZOBOZDRAVSTVENI 
CENTER OSOVNIKAR, 
Kapucinski trg 12, 
4220 Škofja Loka

Prijave sprejemamo do 31. 1. 2016 na: 
info@dentalmarket.si
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