


În 1986 Mauro Labanca a obținut diploma de medic la Universitatea din Milano, unde s-a specializat în Stomatologie și Chirurgie 
Generală.
Din 1992 practică chirurgia orală și implantologia în cabinetul său stomatologic, situat în centrul orașului Milano, Italia. 
Este un lector internațional și lider de opinie pentru multe companii dentare.
Este administratorul “Colegiului Internațional al Medicilor Dentiști” (ICD), secția italiană.
Este, de asemenea, Ambasador al Fondului Global Vizionar (GVF), ramura filantropică a Consiliului Internațional al ICD.
Este co-autor al:    - atlasului “Anatomie și Chirurgie în Stomatologie” (Elsevier-Masson) recent reprodus și actualizat;
      - cărții “Aspecte Clinice, Neurochimice și Experimentale ale Durerii Orofaciale în Stomatologie”;
   - DVD-ului “Anatomia și Chirurgia Dentară într-o practică de zi cu zi”;
Este autor al:        - DVD-ului “Suturi în Stomatologie: Materiale și Tehnici de Sutură - Ediția a doua”;
                           - câtorva articole științifice publicate în “Impacted Reviews”.
Din 2001 până în 2005 a fost fondator și director al primului curs în limba italiană “Chirurgia Anatomică pe cadavre în laborator”.
Din 2006 până în prezent este director al cursului “Chirurgia Anatomică pe cadavre în laborator” la Institutul de Anatomie de la 
Universitatea din Viena, Austria.
Din 2016 până în prezent este director al aceluiași curs în Italia pentru medicii stomatologi vorbitori de limba italiană.
Din 2006 este fondator și director al primului Master de Marketing și Comunicare în Medicină și Stomatologie Privată de la 
Universitatea “IULM” din Milano, Italia.
Din 2007 până în prezent este Consultant Internațional în Stomatologie pentru MEDACorp, Leerink Swann LLC Boston, MA, SUA.
Din 2007 până în prezent este Consultant Professor în Chirurgie Orală, în cadrul departamentului de Stomatologie la Universitatea 
“Vita e Salute” - Spitalul S. Raffaele - Milano, Italia.
Din 2008 până în prezent este Consultant Professor în Anatomie, la Departamentul de Medicină al Universității din Brescia, Italia.
Din 2009 este co-fondator și vicepreședinte al Societății Italiene pentru Studiul Durerii Orofaciale (SISDO).
Din 2011 este fondator și președinte al academiei “Labanca Open Academy” (LOA) dedicată îmbunătățirii tuturor aspectelor
stomatologiei. Academie creată pentru a avea o rețea deschisă între toți participanții la cursurile sale.
Din 2014 este președinte al Comitetului de aderare / admitere al “Societății Stomatologiei Digitale” (DDS).
Din 2015 este președinte al primului Congres Mondial privind Controversele în Stomatologie.
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GBR: NECESITATEA ALEGERII UNUI BIOMATERIAL ADECVAT

MANAGEMENTUL DURERII OROFACIALE

CHIRURGIA ORALĂ PRIVIND MANAGEMENTUL DURERII OROFACIALE ȘI 
GBR CU AJUTORUL PIEZOCHIRURGIEI

În practica dentară de zi cu zi, pacienții nu acordă destulă atenție multor aspecte tehnice, însă cu siguranță unul dintre aceste 
aspecte este de o importanță majoră pentru ei: percepția durerii. Durerea orofacială este primul motiv care aduce pacientul 
într-un cabinet dentar dar și un element cheie în asigurarea unei relații adecvate medic-pacient, în special în zilele noastre. 
De asemenea furnizarea unui tratament adecvat fără durere este unul dintre elementele determinante care face ca pacientul 
să-și judece propriul dentist. 

În timpul acestei prelegeri vom discuta despre modul în care este percepută durerea, cum să efectuați corect anestezia prin 
cunoașterea mai bună a diferitelor molecule anestezice și a reperelor anatomice corecte. Întâlnirea se va încheia cu o analiză a 
posibilelor leziuni ale nervilor și a managementului corect al acestora, precum și a medicamentelor utilizate în diferite cazuri, 
antibiotici, antiinflamatoare – scheme de tratament.

PROGRAM CURS: 
  9:30 -10:00 Înregistrare participanți și welcome coffee
10:00 -11:30 Teorie part 1: Managementul durerii
11:30 -12:00 Coffee break
12:00 -13:30 Teorie part 2: GBR: necesitatea alegerii unui biomaterial adecvat și Q&A
13:30 -14:30 Lunch break
14:30 –18:00 Hands-on GBR cu ajutorul Piezochirurgiei și inserarea succesivă de implante Zimmer în funcție de caz

Am discutat despre regenerarea osoasă ghidată (Guided Bone Regeneration - GBR) începând cu anul 1989: încercând să găsim 
cele mai bune tehnici chirurgicale, materiale de umplere și sisteme de fixare. După ce am făcut mari progrese, acum ne 
propunem să facem procedura mai simplă și mai previzibilă.
Această prezentare va analiza atât sensul biologic al GBR, cât și așteptările finale ale procedurii. Ghidați mai mult de știință
decât de sugestiile companiilor, vom examina, de asemenea, criteriile pentru îmbunătățirea selecției biomaterialelor.
În cele din urmă, vă vom propune sugestii de protocoale biologice cât și chirurgicale.



Fiecare cursant va lucra cu propriul SET-UP:

Taxă de înscriere:

Contact:

Mihaela Solomon: 0746.288.818
E-mail: mihaela@sitea.ro

Alexandra Lepădatu: 0754.021.469 
E-mail: alexandra@sitea.ro

Daniel Tică: 0746.288.987
E-mail: daniel@sitea.ro

Locație: JW Marriott Bucharest
Calea 13 Septembrie 90, București

Piezosurgery Mectron
Fiziodispenser W&H
Materiale regenerative și
implante Zimmer Biomet
Osteosinteza DeveMed
Instrumentar Medesy
Mandibule și coaste de porc

Teorie: 400 RON (coffee break inclus) 
Hands-on: 600 RON (coffee break & lunch inlcus) - 20 locuri

*prețurile includ TVA.


