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MANAGEMENTUL 
ȚESUTURILOR 
PERIIMPLANTARE 
– de la incizie la sutură, de la 
inserare la descoperirea implantului

18 Mai 2019

Dr. Odor Alin Alexandru



08:30 – 09:00  Întâlnirea participanților 
09:00 – 10:30  Partea teoretică 1
10:30 – 10:45  Pauză de cafea
10:45 – 12:15   Partea teoretică II
12:15 – 13:15    Pauză de masă
13:15 – 16:30   Hands-on 

Succesul postoperator și pe termen lung al terapiei implanto-protetice se bazează 
pe o serie de parametri. Printre aceștia, evaluarea țesuturilor periimplantare și 
intervențiile chirurgicale ulterioare reprezintă factori cheie. În cadrul acestui curs 
se vor prezenta abordări și tehnici de incizie și sutură necesare pentru inserarea 
implanturilor dentare cu sau fără augmentarea țesuturilor periimplantare. 

Partea I – Incizia: Când? Cum? Unde?
•Instrumentar necesar în funcție de tehnică
•Tehnici de incizie 
•Design-ul lamboului în funcție de tipul augmentării
•Cazuri clinice – inserare implanturi

Partea II – sutura 
•Cazuri clinice – inserare implanturi (continuare)
•Ce tip de instrumentar este necesar?
•Cum alegem firul de sutură?
•Ce tehnică de sutură aplicăm?

Hands-on
•Fiecare participant va practica tehnicile de incizie și de sutură pe 
    mandibule de origine animală, dar și inserarea unui implant dentar.

La sfârșitul cursului, participanții vor putea:

    Să evalueze corect țesuturile periimplantare

    Să aleagă corect tehnica de incizie

    Să realizeze incizia split-thickness 

    Să manipuleze corect țesuturile moi

    Să aplice corect materialul și tehnicile de sutură

2012 - Absolvent al Universității “Ovidius” din Constanța - Facultatea de 
Medicină Dentară. 

2013 - Doctorat în cadrul Școlii doctorale de Medicină a Universității 
„Ovidius” din Constanța cu titlul „Studiu prinvind optimizarea tratamentelor 
parodontale cu ajutorul laserilor stomatologici”, având cotutelă la 
Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, Spania.

2014 - Medic specialist în terapia laser și ofițer în utilizarea laserului 
stomatologic, RWTH Aachen University, Germania

2017 - Specialist în periodontologie, UMF “Gr.Topa” Iași, România.

2017 - Masterat „Reabilitări orale cu agregare implantară” în cadrul 
Facultății de Medicină Dentară Universitatea „Titu Maiorescu”, București 
sub tutela Prof. Dr. Horia Barbu.

2019 -  La începutul anului a susținut teza de doctorat, fiind lider de opinie 
în utilizarea laserului în tratamentele stomatologice.

2019 -  Asistent universitar – catedra de Parodontologie a Facultății de 
Medicină Dentară, Universitatea „Titu Maiorescu” București. 

Participant la congrese naționale și internaționale ca speaker invitat, 
publicând mai multe articole în domeniul parodontologiei asistate laser.

Dr. Odor s-a axat în special pe regenerarea țesuturilor osoase și gingivale 
atât parodontale cât și periimplantare, aplicând tehnici de microchirurgie 
plastică parodontală.

Dr. Odor Alin 
Alexandru 
DDS, MSc, PhD(c)
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Taxa de participare: 165 euro (TVA inclus)


