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Introducere

 

„Mi-au plăcut întotdeauna prezentările Dlui. 
Dr. Steigmann pentru că sunt practice și 
abordează în profunzime și rațional 
problemele dezbătute.” 
Prof. Dr. Hom Lay Wang 

Prof. Dr. Marius Steigmann 

Deține un cabinet privat în Neckargemund ( lângă Heidelberg) și 
Frankfurt, cu practică limitată la estetică și implantologie.

Conferențiar în cadrul departamentului de parodontologie din 
cadrul Universității din Michigan.

Conferențiar  la Universitatea din Boston.

Conferențiar la Universitatea din Pennsylvania. 

Prof. onoro�c la Universitatea „Carol Davila” București.

Dr. Steigmann este autor a numeroase lucrări științi�ce.

Dr. Steigmann este membru în diferite asociații de pro�l precum : 
DGOI, FIZ, BDIZ și ICOI.

Este fondator și director științi�c al „Update Implantolgie Heidel-
berg” dar și fondator al „Steigmann Institute”.

“Dr. Steigmann este un profesor 
și clinician unic. Are capacitatea 
de a furniza cunoștințe pentru 
practica de zi cu zi, într-un mod 
ușor de înteles. Este un lider la 
nivel mondial în chirurgia 
țesutului moale. Nu rata opor-
tunitatea de a învăța de la cei 
mai buni” .

Team Atlanta: Maurice Salama, David 

Garber, Henry Salama
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Testimoniale
„Dragă Marius, 

Au trecut aproape 4 luni de când am fost la tine la curs în Germania și aș 

vrea să-ți trimit punctul de vedere al unui parodontolog. Am făcut 

implantologie mai bine de 20 de ani, și am fost la conferințe de chirurgie 

a țesutului moale, peste tot în lume. Aceasta este prima data în care am 

învățat proceduri care mi-au îmbunătățit predictibilitatea în implantolo-

gie. Procedurile concepute de tine sunt foarte diferite de tot ce am 

întâlnit până acum în literatura de specialitate. Am învațat deasemenea 

multe trucuri din punct de vedere restaurativ, trucuri pe care le am 

impărtașit și colegilor mei de cabinet.” 

Dr. Basil Fletcher, Australia 

„ Am activat în ramura implantologiei de mai bine de 15 ani, am 

participat la numeroase conferințe și seminarii internaționale, însă în 

cele 3 zile petrecute în Germania, am ajuns să realizez cat de simple sunt 

de fapt lucrurile. Protocolul foarte simplu dezvoltat de Dr. Steigmann 

ofera o abordare a tehnicilor chirurgicale, pe care le putem folosi în orice 

situație. Și ceea ce este cel mai important, nu trebuie să mă gândesc ce 

tip de incizie să aplic în chirurgia osoasă ghidată, deoarece indiferent de 

situație pot folosi același tip de protocol și același tip de instrumentar.

Dr. Damir Jelušić – Croația

„Am început deja să pun în aplicare tehnicile învățate de la profesorul 

Steigmann, complimentele mele pentru acest curs extrem de reușit. 

Chiar mi-a deschis ochii despre ce se poate face și ce nu în implantolo-

gie. O nouă era în viața mea profesională a început odată cu absolvirea 

acestui curs."  

Dr. Karleif Taksdal - Octombrie 2016 
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Filoso�a Steigmann-Institute 
De-a lungul anilor am realizat că pentru terapia implantară sunt necesare 
aptitudini și calități speci�ce. Din acest motiv cursurile din cadrul 
Steigmann Institute se focusează pe învățarea acestor tehnici speci�ce pe 
durata etapei chirurgicale cât și pe durata etapei protetice, iar Hands-
onurile pe țesut identic cu cel uman vor întregi aceste cunostințe teoretice. 

Modulul 1:

În prezent augmentarea osoasă nu se 

mai  face în clinici specializate, ci se poate 

face și în cabinte dentare  normale. Cu 

ajutorul materialelor de grefă, augmen-

tarea de volum în cabinetele normale a 

crescut în �ecare an. Cu toate acestea 

principala provocare constă în acoperirea 

cu țesut moale în cazul augmentărilor 

extinse în special în regiunea posterioară 

a mandibulei și a maxilarului. Am creat 

mai multe tipuri de lambouri și tehnici de 

suturi pentru rezolvarea acestei 

probleme în zona țesutului moale. 

Participanții vor învăța atât teoretic cât și 

practic cum să rezolve această problemă 

a închiderii cu țesut moale în funcție de 

localizare. 

Modulul 2:

În trecut s-a observat o tendință generală 

de a imita / reproduce dinții cu ajutorul 

implanturilor și de a păstra atât funcția 

cât și estetica. S-au folosit tehnici 

chirurgicale sau parodontologice, care 

însă s-au dovedit  inutile din punct de 

vedere estetic. Ca urmare este necesară o 

nouă poziție, adâncime și angulație a 

tipului de incizie, în corespondență cu 

osul interproximal și cu biotipul țesutului 

moale. 

Am îmbunătățit și dezvoltat astfel noi 

tipuri de lambouri și tehnici de suturi, 

speci�ce zonei estetice din jurul implan-

turilor, pentru a evita sau corecta 

eșecurile în această zonă. Veți învăța 

tehnici de păstrare a țesutului moale sau 

repararea țesutului moale supus eșecului. 

Modulul 3:

Odată cu intervenția chirurgicală foarte 

importantă este și crearea pro�lului de 

emergență , esențial în zona estetică. 

Pro�lul emergetic este compus din 2 

părți: bontul protetic și partea 

subgingivală a coroanei. Forma bontului 

poate � individualizată pentru un aspect 

natural, și poate varia în funcție de 

profunzimea, angulația și diametrul 

implantului. Uneori poate chiar dicta 

poziția implantului. Din perspectiva 

chirurgicală, înălțimea țesutului moale, 

poziția și grosimea, trebuies diagnosti-

cate și corectate la nevoie. Din punct de 

vedere protetic, pro�lul emergetic este 

creat pentru  a imita și păstra aspectul 

natural. Cursul vă va învăța pas cu pas 

cum să obțineți succesul protetic, de la 

restaurările pe implant unidentare până 

la restaurările totale.
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MODULUL 1

ZIUA 1

Sutura fără tensiunea ţesutului moale 

Adaptarea lamboului fără tensiune – mai multe opțiuni 

Tehnici de sutură cu și impotriva tensiunii 

Manipularea adecvată a țesutului moale pentru biotipul 
gros și subtire 

Îmbunătățirea grosimii țesutului moale 

Obținerea elasticității țesutului moale 

Obținerea de gingie keratinizată 

Managementul țesutului moale în 
augmentarea osoasă

Diferitele biotipuri 
reacționează diferit la 
trauma chirurgicală. 
Din această cauză am 
adaptat abordarea 
chirurgicală pentru �ecare 
biotip speci�c �ecărui 
pacient în parte dar și în 
funcție de localizarea în 
cavitatea orală.
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ZIUA 2

 

PPF --> Periosteal Pocket Flap

VBF --> Versatil Buccal Flap

Elevarea de sinus

Managementul țesutului moale în cazurile de elevare de 
sinus 

Augmentarea osoasă în lamboul deschis maxilo-palatinal 

Augmentarea osoasa în cazul PPF, VBF și Steipod 

Grosimea țesutului indică felul în 

care este manipulat în cazul 

augmentărilor de volum. Biotipul 

gros poate � manipulat într-o 

manieră clasică, însa biotipul 

subțire necesită abordări chirurgi-

cale noi și instrumente speci�ce. 

Cursul va descrie pas cu pas 

îmbunătățirea țesutului moale în 

cazurile cu grosime redusă.
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MODULUL 2

ZIUA 1 Managementul țesutului moale în 
zona estetică 

Incizii în zona estetică
 
Diferite tipuri de lambouri în zona estetică 

În cazurile de regenerare osoasă ghidată

Pentru îmbunătățirea țesutului moale 

Pentru crearea de gingie keratinizată 

Pentru îmbunătățirea elasticității țesutului 

Lambou rotat, lambou pedicular, tehnici de descoperire a 
țesutului moale 

Tehnici de sutură avansate 

Obținerea esteticii optime în 

cazurile de implanturi pe dinții 

anteriori a fost întotdeauna o 

mare provocare pentru numeroși 

clinicieni. Cheia succesului stă în 

abilitatea clinicianului de a 

manageria adecvat țesutul moale 

din jurul implanturilor.

Participanții vor învăța tehnici de 

lambou și tehnici de chirurgie a 

țesutului moale dezvoltate de Dr. 

Steigmann.
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ZIUA 2

Hands-On cu lambouri pentru zona estetică 

Incizii și suturi pe mandibule de porc 

Chirurgia estetică a țesutului moale 

Menținerea papilei 

Reconstrucția papilei 

Crearea iluziei de papilă 

Live surgery 

Obținerea esteticii optime în cazurile 

de implanturi pe dinții anteriori a fost 

întotdeauna o mare provocare pentru 

numeroși clinicieni. Cheia succesului 

stă în abilitatea clinicianului de a 

manageria adecvat țesutul moale din 

jurul implanturilor.

Participanții vor învăța tehnici de 

lambou și tehnici de chirurgie a 

țesutului moale dezvoltate de Dr. 

Steigmann.
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ZIUA 1

MODULUL 3

Managementul țesutului moale - etapa protetică
Îmbunătăţirea ţesutului moale

Designul bontului pentru suportul ideal al țesutului 
moale 
 

Designul corpului de punte pentru dezvoltarea estetică a 
țesutului moale 
 

Designul pro�lului de emergență pentru bont și coroană 
 

Diferite metode de wax-up 
 

Try-in estetice pentru diferite faze terapeutice 
 

De�nitivarea marginilor coronare 
 

Managementul gingiei cu provizorii și Mock-up-uri 
 

Hands-on pe modele 

Clinicienii vor învăța cum să facă 

un plan de tratament pentru 

�ecare caz în parte. Vor învăța să 

folosească tehnologii moderne de 

protetică dentară în cazurile de 

restaurări unidentare pe implant și 

restaurări multiple.
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ZIUA 2

Strategii și proceduri în protetica pe implant

Alegerea bontului în cazul restaurărilor unidentare 
(varianta pentru laborator și varianta pentru cabinet)

Alegerea bontului în cazuri de restaurări multiple 

Tehnica specială dublă de pregătire pentru țesutul moale 
în zona estetică 

Sesiune de Hands-On demonstrativă – Prezentare de 
cazuri și Live Demo 

Clinicienii vor învăța cum să facă 

un plan de tratament pentru 

�ecare caz în parte. Vor învăța să 

folosească tehnologii moderne de 

protetică dentara în cazurile de 

restaurări unidentare pe implant și 

restaurări multiple.



31 martie & 1 aprilie 2017
Managementul țesutului moale în augmentarea osoasă
Tarif - 1690 Euro + TVA 19 %

Modul I 
16 & 17 Iunie 2017
Managementul țesutului moale în zona estetică
Tarif - 1690 Euro + TVA 19 %

Modul II 
23 & 24 Februarie 2018
Managementul țesutului moale - etapa protetică
Tarif - 1690 Euro + TVA 19 %

Modul III
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Detalii module si inscriere:
toate modulele cuprind parte teoretică și parte practică
toate modulele sunt în limba română
numărul minim de participanți este 15 medici / modul
toate modulele de desfășoară în cadrul Steigmann Implant Institute Romania - Str. Dr. Louis Pasteur Nr. 1A, 
București
înscrierile se fac exclusiv pe site-ul www.sser.ro la sectiunea Cursuri

Detalii plăți:
participanții la două module bene�ciază de reducere de 5% din taxa de curs cumulată
participanții la 3 module bene�ciază de reducere de 10% din taxa de curs cumulată
bene�ciați de un discount suplimentar de 5 % în cazul în care taxa de curs se achită în avans cu 30 de zile față de 
data cursului
toate taxele se achita în contul Steigmann Institute: 
 Finanzamt Frankfurt a. M. 04523165677
 Commerzbank Frankfurt
 IBAN: DE80 5008 0000 0261 1612 00
 SWIFT-BIC: DRES DE FF XXX

Contact Steigmann Institute România:
021.317.58.64 / 0726.691.132
Dr. Louis Pasteur Nr. 1A, Sector 5, București



 

Societatea de Stomatologie Estetică din România
Str. Dr. Louis Pasteur nr. 1A, Sector 5, Bucureşti - Tel: 021.317.58.64 / 0726.691.132 - Web: www.sser.ro - Email: contact@sser.ro


