
DR CHOUKROUN PRF SZEMINÁRIUM

  22 - 23 Február 2019

Budapest

PRF PROCESS  MESTERKURZUS – 2 nap
az intelligens vérkoncentrátumok új technológiáival:

A gyógyulás elősegítése az új, Choukroun-féle A-PRF™ ás i-PRF™ technológiával.  
Egyszerűsítse a lágyszövet-kezeléseket és csontgraft alkalmazást A-PRF™ 
membránokkal. i-PRF™, mint mesenchymális
 őssejt terápia. Csontaugmentáció 
bioanyagokkal: megtanulhatja, hogyan 
használja ezeket, hogy növelje a kezelések                                                                                               
sikerességét a gyógyításban. 
És még sok minden más…

Kurzus nyelve angol, 
magyar nyelvű szinkrontolmácsolással

4m

4m

3m

3m

3m

A-PRF™ & Socket preservation

A-PRF™ & Soft tissue A-PRF™ & Soft tissue

A-PRF™                           i-PRF™

Bone grafting:  Biomaterials + A-PRF™ + Fast System



Név - keresztnév:.............................................     Cím:..............................................................
   
Tel:...................................................................     ......................................................................
            
E-mail: .......................................................          ......................................................................

Regisztrációs díjak:        1.nap: br. 98.670 Ft                              *early birds 1.nap: br. 81.840 Ft 
            2.nap: br. 114.900 Ft                            *early birds 2.nap: br. 98.670 Ft 
                   Mindkét nap: br. 197.670 Ft               *early birds mindkét nap: br. 164.670 Ft                                                                                              

A regisztrációs díjat kérjük erre a számlaszámra utalja: 

UniCredit Bank Hungary Zrt 
10918001-00000052-82710036

A sikeres regisztráció a kurzusdíj átutalásával valósul meg. 

PROGRAM

               PRF kurzus regisztráció: Budapest, 2019. február 22-23

Regisztráció: résztvevőnként    Küldje: SAVANTI: e-mail: dental@harmonycom.hu

NAP 1: Február 22. péntek - elmélet

PRF™, Advanced PRF™ és i-PRF™:

Növekedési faktorok: biológia és fiziológia háttér, működési 
mechanizmus.
Az A-PRF, azaz trombocitában gazdag fibrin koncepciója
Advanced-PRF™: Összetétele, hatása a szövetgyógyulásra 
Autológ BMP-k (csont morfogenetikus proteinek) az A-PRF-ből
i-PRF™: A PRF injektálható, azaz folyékony változata véralvadásgátló 
és más egyéb hozzáadott anyagok nélkül
Az A-PRF kiegészítése 
Indikációk, klinikai felhasználás a lágyszövet menedzsmentben:
Protokollok és klinikai eredmények
Indikációk és klinikai felhasználás a csontszövet augmentációban
Protokollok és klinikai eredmények
PRF és A-PRF bioanyagokkal: Protokollok és klinikai eredmények, új 
perspektívák a csont rekonstrukcióban.
i-PRF: indikációk, injektálási technikák, protokollok.
A negatív faktorok hatása (D vitamin szint, koleszterin,
szennyező anyagok, vérnyomás)
Bemutató Dr. Joseph CHOUKROUN klinikai eseteiből

+ Hands-on, demonstráció

08.30 - 09.00 : Érkezés és regisztráció
09.00 - 10.30 : PRF: Biokémiai alapok és törvényszerűségek
10.30 - 11.00 : Kávészünet
11.00 - 12.30 : A-PRF és i-PRF : protokollok és indikációk
12.30 - 13.30 : Ebéd
13.30 - 15.00 : A és i-PRF:klinikai felhasználás és eredmények
15.00 - 15.30 : Kávészünet
15.30 - 17.00 : A rendszer használatának bemutatása (A-PRF & i-PRF)

NAP 2: február 23. szombat – workshop, hands-on

Phlebotomia és varrástechnika :

Ahhoz, hogy az A-PRF és i-PRF koncentrátumokból a maximu-
mot hozza ki, tudnia kell vért venni a páciensétől. Ebben segít 
a vérvételi kurzus, amely elméleti és gyakorlati hands-ont is 
magában foglal. 
Gyakorlási lehetőség és az új protokollok bemutatása.

+ Hands on, demo

08.30 - 09.00 : Érkezés és regisztráció
09.00 - 10.30 : Új protokollok
10.30 - 11.00 : Kávészünet
11.00 - 12.30 : Phlebotómia kurzus
12.30 - 13.30 : Ebéd
13.30 - 16.00 : Hands on 

Helyszín : Courtyard Marriott City Center : Jozsef krt. 5 Budapest H-1088 Hungary
                 Tel : +36-1-327-5100   -    Web : http://www.marriott.com/

Regisztráció : Harmonycom Kft. 2089 Telki, Zápor u. 31.      

Kapcsolat : Hegedüs Gábor - dental@harmonycom.hu - tel : +36309427560

*Early birds (kedvezményes) regisztrációs és fizetési 
határidő 2018. december 15.

(Meghirdetett áraink tartalmazzák az Áfa-t, 
továbbá az édes és sóssüteményeket is 
kínáló kávészüneteket, valamint a pazar 
svédasztalos ebédeket)


