
דאהר דנטל דיפו בשיתוף עם חברת אלפא-ביו טכ. 
מזמין את ציבור הלקוחות לערב עיון

"שיקום ממוחשב מודרך של מקסילה אטרופית
באמצעות שתלים צרים והעמסה מיידית"
שייערך ביום שלישי ה 27 מרץ 2018
במרכז ההדרכה של דאהר דנטל דיפו, רחוב אכסאל 4069 נצרת

הערב בחסות אלפא-ביו טכ. 
נשמח לראותכם

ההרצאות ללא תשלום אך מחייבות רישום מראש  |  להרשמה יש לפנות לדאהר דנטל דיפו: 04-646-1067 
או לדניאל גלזמן, מנהל מכירות איזור צפון )אלפא-ביו טכ.( : 054-2272047

תוכנית הערב

18:00-18:30

20:30

התכנסות

ארוחת ערב

18:30-19:00
"מהר יותר, פשוט יותר ומדויק יותר - 

יתרונות השיקום הדיגיטלי"

ד"ר איילת בוקאי, מנהלת תחום דיגיטל 
אלפא-ביו טכ.

״היבטים כירורגים ושיקומיים בתכנון 
השתלה ממוחשבת"

ד"ר זכריא אבו ראס

19:00-20:30



הערב בחסות אלפא-ביו טכ. 
נשמח לראותכם

ערב עיון בנושא שיקום ממוחשב מודרך
של מקסילה אטרופית באמצעות שתלים צרים 

והעמסה מיידית

ד"ר זכריא אבו ראס הינו בעל ניסיון של למעלה מ-25 שנה כרופא שיניים. התמחה במחלקת 
השיקום של בית הספר לרפואת שיניים הדסה עין כרם בירושלים, הוסמך כמומחה בשיקום 
ההסתדרות  של  המדעית  המועצה  בחינות  את  בהצלחה  ועבר  הבריאות  משרד  מטעם  הפה 
לרפואת שיניים. יכולתו הקלינית של ד"ר זכריא  מבוססת על הניסיון שצבר בטיפול במקרים 
כיהן כחבר המחלקה  עין כרם.  והדרכה בבית החולים בהדסה  מורכבים במהלך שנות עבודה 
לשיקום הפה ומדריך סטודנטים בבית ספר לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה 
- ירושלים בין השנים 2005-2015. ד"ר זכריא מקפיד להתעדכן בחידושים ובעדכונים  עין כרם 
מקצועיים  בכנסים  והשתתפות  המקצועית  בספרות  ובקיאות  קריאה  תוך  השיניים,  ברפואת 
בתחום  מבוקש  למרצה  ונחשב  המקצועית  הדנטלית  בספרות  מאמרים  כתב  ובחו"ל,  בארץ 

שיקום הפה והאסתטיקה בקרב קהילת רופאי השיניים.
.ITI ד"ר זכריא הינו חבר האיגוד הישראלי לשיקום הפה וחבר האיגוד העולמי להשתלות

ד"ר זכריא מרצה ומנהל קורסים בארץ ובעולם בנושא השתלות שיניים ואסתטיקה.
ד"ר זכריא מכהן היום בכמה תפקידים:

מנהל המרכז הרפואי DR. ZAKARIYA - מרכז מומחים לשיקום הפה והכשרת רופאים.
מנהל מכבי דנט נצרת עילית.

ד"ר זכריא אבו ראס

תקציר 
את  לשחזר  זה  במקרה  המטופלים  ציפיות  מורכב,  מקצועי  אתגר  מהווה  שלמה  לסת  שיקום 

הפונקציונאליות והאסטתיקה הינן מקסימאליות.
ניתוח אסטתי,  נתונים מקיף,  אובדן שיניים בלסת שלמה מחייב את הרופא המשקם לבצע איסוף 
ציפיות עם המטופל טרם כל פעולה. והצגת אפשריות הטיפול תוך כדי תיאום  נכונה  אבחנה 

הדיון יתמקד בטיפול בשיקום לסת שלמה, יוצגו השיקולים בבחירת אופן הטיפול:

האם להיעזר בסדים כירורגים ממוחשבים
האם להשתמש בשתלים צרים ללא הרמת מתלה או להיכנס לכירורגיה יותר רחבה

ייבחנו האפשריות הקליניות בין העמסה מיידית או מאוחרת




