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PROGRAMA
Horari matí: Teoria

10:00 - 10:10 Presentació del curs
10:10 - 11:10 • Introducció a les malalties periimplantàries
 • Anatomia del periodont i dels teixits perimplantaris
 • Diagnosi clínica i radiogràfica de les malaties   
  periimplantàries
 • Epidemiologia de les malalties periimplantàries
 • Similituds i diferències amb les malaties    
  periondontals
11:10 - 11:40 Prevenció de les malalties periimplantàries
 • Etiologia i factors de risc
 • Importància de la prevenció
 • Consideracions sobre el pacient amb malaltia   
  periodontal
11:40 - 12:00 Descans
12:00 - 12:40 Tractament de les malaties periimplantàries
 • Tractament de la mucositis periimplantària
 • Tractament no quirúrgic de la periimplantitis
 • Tractament quirúrgic ressectiu
 • Tractament quirúrgic regeneratiu
 • Tractament quirúrgic combinat
 • Dificultat i limitacions del tractament

13:20 - 13:40 Manteniment
 • Implants sans
 • Implants tractats
13:40 - 14:00 Discussió i conclusions

Horari tarda: Taller pràctic

15:30 - 15:45 Introducció al taller: cirurgia en models
15:45 - 16:30 Cirurgia ressectiva
16:30 - 17:30 Cirurgía regenerativa
17:30 - 18:00 Descans
18:00 - 19:00 Cirurgia combinada
19:00 - 19:30 Discussió

INSCRIPCIONS
Col.legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya - Junta 
de Girona
Tel. 972 21 05 72
info@coecgirona.com

40€ curs teòric
72€ curs teòric i pràctic (inclou dinar)

Places limitades

Dr. Xavier Mir i Marí
-Pràctica privada exclusiva en Cirurgia, Implantologia i Periodòncia (2012-actualitat)
-Professor clínic i investigador del Màster de Cirurgia Bucal i Implantologia Bucofacial, Universitat de Barcelona (2012-actualitat)
-ITI Scholar, University of Zurich, Suïssa (Clinic of Fixed and Removable Prosthodontics and Dental Material Science; Prof. Dr. 
Christoph Hämmerle) (2011-2012)
-Màster en Investigació en Ciències Odontològiques, Universitat de Barcelona (2010-2011)
-Màster en Cirurgia Bucal i Implantologia Bucofacial, Universitat de Barcelona (2007-2010)
-Llicenciat en Odontologia, Universitat de Barcelona (2002-2007)

Principal interès investigador en les malalties periimplantàries i regeneració òssia.
Autor de nombroses publicacions en revistes d’impacte i ponències en relació a les malalties periimplantàries i la regeneració òssia.

Objectius

- Conèixer i diagnosticar les principals formes de malaltia periimplantària, la seva epidemiologia, etiologia i principals factors de risc.
- Establir un protocol per a la diagnosi temprana i la prevenció de les malaties periimplantàries
- Dominar les diferents tècniques, tant quirúrgiques com no quirúrgiques, pel tractament de la mucositis i la periimplantitis.

Amb la col·laboració de:

Organitzen:


