
13:30 - 14:00 ÉRKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ                                                                                                   

14:00 - 14:30 PIOTR DOMAGALA
     A PRIMETAPER IMPLANTÁTUM RENDSZER BEMUTATÁSA

14:30 - 15:15 DR. MOLNÁR BÁLINT
     ELSŐ TAPASZTALATOK A PRIMETAPER RENDSZERREL 

15:15 - 16:05 DR. LUCA GOBBATO
     A SIKERES IMPLANTÁTUM BEHELYEZÉS KULCSTÉNYEZŐI AZ
     ESZTÉTIKAI RÉGIÓKBAN: A LÁGYSZÖVET MANAGEMENT SZEREPE                                                                       

16:05 - 16:25 KÁVÉ SZÜNET                                                                                                   

16:25 - 18:25 PROF. DR. ANDY TEMMERMAN
     EGYEDI IMPLANTÁTUM KIALAKÍTÁS AZ INTEGRÁLT 
     MUNKAFOLYAMATOKHOZ      

Az implantátum geometriája nagyban befolyásolja az implantátum 
primer stabilitását. Kihívást jelent a megfelelő osseointegráció. Az 
innovatív implantátumok kialakítása segíti a sebészt az elsődleges cél, 
a stabilitás elérésében, mely lehetőséget ad az azonnali terhelhetőségre 
és az ideiglenes megoldásokra. Az innovációnak kéz a kézben kell járnia
az egyszerűséggel és a sebészeti beavatkozások során a biológiai 
alapelvekkel. Az előadás áttekintést ad az innovatív és prediktíven 
tervezett implantátum behelyezésről, a magas szintű osseointegrációról 
és az integrált munkafolyamatokról.
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18:30 - VACSORÁVAL EGYBEKÖTÖTT ÁLLÓFOGADÁS                                                                                                   



Dr. Molnár Bálint
Fogorvosi diplomáját summa cum laude minősítéssel, köztársasági ösztöndíjjal végezte a 
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán. Ezt követően PhD tudományos fokozatot 
szerzett. PhD dolgozatának címe Újszerű parodontális kemény- és lágyszöveti rekonstrukciós 
kezelési lehetőségek átfogó értékelése. 2015-ben a berlini Charité Egyetemen Specialist in 
dental regeneration képesítést szerzett. Az évek alatt parodontológiai szakvizsgát és orális imp- 
lantológiai szakvizsgát szerzett. 2008-tól egyetemi tanársegéd, 2014-től egyetemi adjunktus, 
majd 2019-től napjainkig egyetemi docens a Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinikán. 
Egyetemi oktatási tevékenysége kiterjed az előadások és gyakorlatok tartására magyar, angol, 
német nyelven a Semmelweis Egyetem graduális képzésén. Szakorvos továbbképző oktatási 
tevékenysége: a Semmelweis Egyetem szakorvos képzésében témavezetői és felügyelő tevé-
kenység, a kötelező szintentartó továbbképzések rendszeresen meghívott előadója. Implanto-
lógiai és parodontológiai továbbképző előadások és gyakorlati tanfolyamok előadója.

Dr. Luca Gobbato 
Dr. Gobbato fogorvosi diplomáját a padovai egyetemen szerezte, majd a bostoni Tufts 
Egyetemen parodontológiai master fokozatott szerzett. PhD fokozatot a barcelonai Univer-
sitad International de Catalunya Egyetemen kapott. Oktatóként közreműködik a Harvard 
Egyetem Parodonológia Klinikáján. 2012 óta a Padovai Egyetem Parodontológiai Klinikáján 
adjunktus. 2018-ban AAP díjat kap a Harvard Egyetemen. Aktív tagja az Olasz Parodonto-
lógiai és Implantológiai Társaságnak, az Olasz Osseointegrációs Társaságnak (IAO) és az 
Olasz Esztétikai Társaságnak is. Dr. Gobbato számos cikk, esetbemutatás és szakkönyvek 
fejezeteinek szerzője és társszerzője. Fő tudományos területe az implantátumok osseoin-
tegrációja, az implantátumok felületi jellemzői és a parodontális terápia.

Prof. Dr. Andy Temmerman
Andy Temmerman 2007-ben végzett fogorvosként a Genti Egyetemen, majd 
2010-ben parodontológusként a Leuveni Katolikus Egyetemen. 2017 májusá-
ban védte meg PhD disszertációját. Jelenlegi kutatási tevékenységei olyan témá-
kat érintenek, mint: testreszabott augmentációs eljárások, valamint a vérlemezke- 
koncentrátumokkal kapcsolatos ismeretek. Több mint 30 tudományos cikk társ- 
szerzője lektorált folyóiratokban. A Belga Parodontológiai Társaság tudományos bi-
zottságának tagja, valamint az EAO oktatási bizottságának társelnöke. 2009 óta egy 
magánklinikán dolgozik (ParoPlus, Aalst). A klinika a parodontológiára és az imp- 
lantációs fogászatra specializálódott.
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