
תוכנית הערב
18:45-19:00

התכנסות וכיבוד קל

19:00-19:30
מאחורי הקלעים של קו תחליפי העצם 

מבית אלפא ביו טכ.
עילם אורון, מנהל מוצר

19:30-20:30
שיקום לסת שלמה על גבי שתלים -

לתכנן נכון ולהימנע משגיאות
ד"ר אייל טרזי

20:30-20:45
הפסקת קפה

22:00
קינוחים

20:45-22:00
שיקום לסת שלמה על גבי שתלים -

המשך
ד"ר אייל טרזי

האיגוד הישראלי לכירורגיית הפה והלסתות

שיקום לסת שלמה על גבי שתלים - 

שייערך ביום חמישי ה 23 בנובמבר 2017
במרכז ההדרכה האקדמי של אלפא-ביו טכ. רחוב התנופה 4 פתח תקווה

הערב בחסות אלפא-ביו טכ. 
נשמח לראותכם

עיון לערב  להזמינך  מתכבד  טכ.  אלפא-ביו  חברת  עם  בשיתוף 

 

 

ביו טכ. מזמין את ציבור -האיגוד הישראלי לכירורגיית הפה והלסתות בשיתוף עם חברת אלפא
 הרופאים לערב עיון 

 שיקום לסת שלמה על גבי שתלים 

  2017בנובמבר  23חמישי ה שייערך ביום 

 פתח תקווה 4ביו טכ. רחוב התנופה -במרכז ההדרכה האקדמי של אלפא

 

 תוכנית הערב

 התכנסות וכיבוד קל 18:45-19:00

 עילם אורון, מנהל מוצר -טכ.   תחליפי העצם מבית אלפא ביוקו מאחורי הקלעים של  19:00-19:30

 -  לתכנן נכון ולהימנע משגיאות -שיקום לסת שלמה על גבי שתלים  19:30-20:30
 ד"ר אייל תרזי

 הפסקת קפה 20:30-20:45

 המשך. –שיקום לסת שלמה על גבי שתלים  20:45-22:00

 

 אותו הדבר מההזמנה הקודמת 1:1כל החלק הזה הוא 

מזכירת  -לורדההרצאות ללא תשלום אך מחייבות רישום מראש להרשמה: יש לפנות 

03-או למרכז שרות הלקוחות בטל:  -il.org.ida@vered מייל 03-628-3712האיגודים טל: 

 .או מנהלי המכירות האזוריים של אלפא ביו טכ  9291000

 נקודות זכות במסגרת "רופא שניים מעודכן"  4המשתתפים בכנס זה יהיו זכאים ל

לתכנן נכון ולהימנע משגיאות

ההרצאות ללא תשלום אך מחייבות רישום מראש  | להרשמה: יש לפנות לורד- מזכירת האיגודים טל: 03-628-3712
מייל - vered@ida.org.il, למרכז שרות הלקוחות בטל: 03-9291000  או מנהלי המכירות האזוריים של אלפא ביו טכ.



הערב בחסות אלפא-ביו טכ. 
נשמח לראותכם

ערב עיון בנושא שיקום לסת שלמה על גבי שתלים -
לתכנן נכון ולהימנע משגיאות

בוגר הפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה בשנת 1992 . בוגר תוכנית ההתמחות 
בשיקום הפה באותה פקולטה, סיום קבלת תואר מומחה בשנת 1997 . משנת 1997 קלינאי ומדריך במרכז 
"הטיפול במתרפא מחוסר השיניים"  בין השנים 1997-2006 מרכז קורס קליני  השתלות של הפקולטה. 
שנה ו'. משנת 2010-2006 מרכז קורס תח"ק-סגר. משנת 2006 מרכז החלק השיקומי של קורס "השימוש 
בשתלים דנטליים לשיקום מערכת הלעיסה", קורס משולב של המחלקות לשיקום הפה, פריודונטיה, 

וכירורגיה פה ולסת.
במרפאה  פועל  הפה.  לשיקום  במחלקה  הדנטליות  ההשתלות  מרכז  את  מנהל  היום  ועד   2010 משנת 

פרטית בקיסריה משנת 1998 .

בגורמים  וכלה  מהטיפול  השאיפות  המטופל,  מאישיות  החל  למשוואה  נכנסים  מאד  רבים  שיקולים 
והיכולת לספק אותה באיכות  ומכאניים. הבחירה בסוג הטיפול המתאים  סיגריים  ביולוגים, אנטומיים, 
גבוהה מרכיבים את הנוסחה להצלחה. שאלות אלו עולות בשיקום ע״ג 2 שתלים או 10 שתלים בלסת. 
ההרצאה תקנה למשתתפים בו יכולת לבחירה בין מגוון רחב של אפשרויות טיפול. כמו כן, יוצגו השיקולים 
לביצוע שיקום קבוע על גבי 3 או 4 שתלים לבין שיקום קבוע על גבי 6 או 8 שתלים ומעלה והיכן מומלץ 
של  חדשני  לביצוע  אפשרות  תוצג  נשלף  לשיקום  קבוע  שיקום  שבין  בדילמה  השתלים.  את  למקם 

שיקום קבוע-נשלף המשלב בין היתרונות של שניהם באמצעות בר טיטניום מוברג ורוכב ננעל מדויק.

ד"ר אייל טרזי 
מומחה בשיקום הפה, מנהל מרכז ההשתלות הדנטליות של 

הפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה.

תקציר 
שיקום לסת שלמה על גבי שתלים דנטליים מהווה אתגר מורכב גם לרופא המנוסה ביותר.

 

 

ביו טכ. מזמין את ציבור -האיגוד הישראלי לכירורגיית הפה והלסתות בשיתוף עם חברת אלפא
 הרופאים לערב עיון 

 שיקום לסת שלמה על גבי שתלים 

  2017בנובמבר  23חמישי ה שייערך ביום 

 פתח תקווה 4ביו טכ. רחוב התנופה -במרכז ההדרכה האקדמי של אלפא

 

 תוכנית הערב

 התכנסות וכיבוד קל 18:45-19:00

 עילם אורון, מנהל מוצר -טכ.   תחליפי העצם מבית אלפא ביוקו מאחורי הקלעים של  19:00-19:30

 -  לתכנן נכון ולהימנע משגיאות -שיקום לסת שלמה על גבי שתלים  19:30-20:30
 ד"ר אייל תרזי

 הפסקת קפה 20:30-20:45

 המשך. –שיקום לסת שלמה על גבי שתלים  20:45-22:00

 

 אותו הדבר מההזמנה הקודמת 1:1כל החלק הזה הוא 

מזכירת  -לורדההרצאות ללא תשלום אך מחייבות רישום מראש להרשמה: יש לפנות 

03-או למרכז שרות הלקוחות בטל:  -il.org.ida@vered מייל 03-628-3712האיגודים טל: 

 .או מנהלי המכירות האזוריים של אלפא ביו טכ  9291000

 נקודות זכות במסגרת "רופא שניים מעודכן"  4המשתתפים בכנס זה יהיו זכאים ל


