CURS ACADÈMIC 2018-2019
CURS ÀCID HIALURÒNIC:
MANEIG ODONTOLÒGIC, QUIRÚRGIC,
PERIODONTAL I FACIAL.
TEORIA I PRÀCTICA

28.06.2019 - 29.06.2019

INTRODUCCIÓ
Conferència magistral teoricopràctica basada en la literatura i evidència científica, fotografies
de casos clínics odontològics, vídeos animats en 3D i vídeos reals de casos clínics, on
s’ensenyarà al participant des del més bàsic fins al més avançat en “tècniques d’injecció
d’àcid hialurònic”, des d’una visió de rehabilitació oral estètica, on primer de tot es destaquin
els valors de la bellesa i joventut del somriure per aconseguir una “expressió facial natural”.

OBJECTIUS
Capacitar el professional des d’una visió “estètic-buco-facial” en l’ús de l’Àcid Hialurònic”
com a material de rebliment, així com actualitzar el participant en les últimes tècniques que
ofereixin millores de:
• Somriures gingivals (estètica dental i rehabilitació oral)
• Perfil facial (ortodòncia)
• Pèrdua de volum peri-oral en tractaments amb pròtesi convencional (pròtesi)
• Pèrdua de volum peri-oral en tractaments amb pròtesi sobre implants (pròtesi sobre
implants)
• Regeneració òssia (implantologia)
• Tancar espais negres interproximals (teixits tous: papil·les)
• Postoperatoris i cicatrització de teixits (cirurgia)
• Estabilitat gingival (periodòncia)
• Embelliment de somriures a partir del tractament de llavis en relació amb les dents, genives
i rostre: llavis hipoplàsics, asimètrics, secs, sense perfil o sense suports adequats de bellesa i
joventut (estètica dental i rehabilitació oral)
• Eliminació d’arrugues peri-orals (estètica dental i rehabilitació oral)
• Revitalitzat de teixits peri-orals (estètica dental i rehabilitació oral)
* TOT EL CURS ESTARÀ ENFOCAT DES D’UN PUNT DE VISTA ODONTOLÒGIC I ES PRESENTARAN
CASOS CLÍNICS

PROGRAMA
Divendres, 28 de JUNY de 2019 – 9:30h-19:00h
Sessió teòrica: 9:30h-13:00h
•
•
•
•

Importància de l’àcid hialurònic en l’odontologia estètica
Importància de l’àcid hialurònic en implantologia
Importància del rostre en l’estètica dental
Importància dels llavis en l’estètica dental

CURS ACADÈMIC 2018-2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relació de rostre-àrea perioral-llavis-dents-genives
Bases fisiològiques
Histologia perioral i labial bàsica
Anatomia i musculatura perioral i labial
Conceptes generals en el tractament de llavis
Introducció als materials de rebliment
Indicacions
Classificació
Material de rebliment ideal
Àcid hialurònic lineal, reticulat i aminoàcids
Combinació de productes
Introducció a l’odontologia: materials de rebliment
Aplicació odontològica del rebliment de llavis
Bases legals odontològiques per a ús de l’àcid hialurònic com a material de rebliment
Tipus d’anestèsia
Tècniques d’aplicació (vídeos 3D)
Tècniques d’aplicació (vídeos casos clínics)
Avaluació, diagnòstic i planificació de casos
Modelat de llavis
Hidratació de llavis
Perfilat de llavis
Engreixament de llavis (hipoplàsia labial)
Rebliment de llavis i arrugues periorals
Tècniques de rebliment en somriures gingivals
Tècniques de rebliment en casos de pèrdua de volum
Tècniques de rebliment en casos combinats amb pròtesis amovibles convencionals i/o
pròtesis sobre implants
Tècniques de rebliment en casos combinats amb tractaments gingivals, facetes dentals i/o
fundes i ponts
Tècniques d’ús de l’àcid hialurònic en cirurgia implantaria
Tècniques d’ús de l’àcid hialurònic en combinació amb empelts ossis
Tècniques d’ús postquirúrgic
Revitalització de teixits periorals
Indicacions postinjecció
Manteniment de casos tractats amb àcid hialurònic

Sessió pràctica: 15:00h-19:00h
•
•

Sessió pràctica en laboratori: realitzada pels participants del curs (en motlles)
Pràctic demostratiu en pacient: injeccions d’àcid hialurònic (realitzat pel dictant i seguit per
circuit tancat)

Dissabte, 29 de JUNY 2019 – 9:00h-19:00h
Sessió pràctica sobre pacients: 9:00h-18:00h
• Diagnòstic, pla de tractament i tractament amb àcid hialurònic: realitzat pels participants
del curs: injeccions d’àcid hialurònic (amb guia i ensenyament personalitzat pel dictant)
Resolució: 18:30h-19:00 h
• Dubtes i discussió de casos post intervenció (resultats immediats aconseguits en el pacient
prèviament tractat)
• Cloenda del curs
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REQUISITS PER REALITZAR LA PART PRÀCTICA
•

Cada alumne que vulgui injectar hialurònic ha de portar un pacient

MATERIAL NECESSARI PER A la REALITZACIÓ DE LA PRÀCTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retolador permanent.
Pijama i/o bata i sabates de clínica.
TABLET (Iplad o un altre, si l'alumne no té tablet ha de portar càmera de fotos i
ordinador, però és més còmode i interactiu la Tablet)
Xeringa d'Anestèsia amb anestèsia
Anestèsic tòpic
Set bàsic d'exploració (mirall, sonda, pinça)
Separador Labial
Vaselina
Regla mil·limetrada transparent (petita)
Llapis de delinear ulls (blanc

INFORMACIÓ PRÀCTICA
DATES
Divendres, 28 de juny 2019
Dissabte, 29 de juny del 2019
HORARIS
Divendres – 9:30h-19:00h
Dissabte, – 9:00h-19:00h
PREU INSCRIPCIONS
Col·legiats COEC: 390€
Col·legiats COEC (antiguitat inferior a 2 anys): 390€
Col·legiats no COEC: 490€
AFORAMENT
Places limitades
LLOC
Col·legi Oficial d’ Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/

