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הקורס יועבר ע”י ד”ר יוסי קפלאוי

קורס שיקום מתקדם על שתלים



נושאי יום העיון:
תכנון הגשר מהשלב הכירורגי	 

 	 )Screw Retained( מול שיקום סופי מוברג - )Cemented( שיקום סופי מודבק 
יתרונות, חסרונות וסקירת ספרות.

כיצד יש לקחת מידות להעמסה מידית ואיך מעבירים למעבדה יחסים בין לסתיים.	 

 	.Cook Book – מסירת השיקום הזמני המוברג

הכרת כל החלקים והאביזרים הפרותטיים לשיקום מוברג ולשיקום מעל שתלים בהטיה.	 

כיצד ניתן לבצע שיקום כלל לסתי בדיוק ובאסתטיקה מיטביים ובזמן כיסא מופחת	 

 	 ,Step-by-step Cook Book )משמעותית )3-4 ישיבות טיפוליות 
עם הנחיות מפורטות לכל ישיבה טיפולית.

שיקומים מוברגים מזירקוניה.	 

עבודה מול המעבדה.	 

תרגול בלקיחת מידות לשיקום ובהעברת היחסים הבין לסתיים למעבדה.	 

הדגמה של חברת 3Shape והרצאה על יתרונות הסריקה הדיגיטלית בשיקום מוברג.	 

לו"ז יום העיון
08:00-08:30 התכנסות

08:30-09:00 הצגת החברות
09:00-10:45 הרצאות

10:45-11:15 הפסקת קפה
11:15-13:00 הרצאות

13:00-14:00 ארוחת צהרים
14:00-16:00 סדנאות תרגול
16:00-16:30 הפסקת קפה

16:30-17:30 ד״ר ערן כץ - חברת  3Shape שיטות סריקה והכרת התוכנה
17:30-18:00 חלוקת תעודות

ד"ר יוסי קפלאוי
ד"ר יוסי קפלאוי, בוגר בית הספר לרפואת שיניים של האוניברסיטה 
העברית- הדסה ירושלים בשנת 1983. בעל ניסיון ניכר )משנת 1988( 

בכירורגיה ובשיקום מעל שתלים דנטאליים.
מוכר כ- Diplomate מטעם ה- ICOI ובעל מרפאה פרטית ברמת 
גן, המוגבלת להשתלות דנטאליות ולשיקום מעל שתלים. לד"ר יוסי 
קפלאוי ניסיון ניכר בשימוש בשתלים מוטים לצורך שיקום המטופלים 
מחוסרי השיניים בגישות זעיר פולשניות. )ללא "הרמות סינוס" וללא 
ביותר בארץ בשיטת  בניסיון הרב  והינו מחזיק  " הגבהות רכסים"(, 
הטיפול הייחודית Only on  4/6 ונחשב לבין המנוסים בעולם בגישת 

טיפול חדשנית זו.
מוטים,  שתלים  בתחומים:  קליני  במחקר  עוסק  קפלאוי  יוסי  ד"ר 
במטופלים  דנטאליות  השתלות  מידית,  העמסה  מידיות,  השתלות 
אלה  בנושאים  ניסיונו  את  אוסטאופורוטיים.  ובמטופלים  סוכרתיים 

הציג בכנסים מקצועיים בארץ ובעולם.


