
SPONZORI:

90 bodov 
KVL SR, KVL ÈR

za každý deò

v kontinuálnom vzdelávaní
veterinárnych

lekárov

POZÝVAME  VÁS  NA 

PRAKTICKÝ  SEMINÁR
POKROÈILEJ  ORTOPÉDIE

Kongresové centrum Aldis
Hradec Králové, ÈR 13.-14.09.2018

GIAN LUCA ROVESTI  D R M E D V E T,  D I P L .  E C V S
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Je ortopéd a hlavne ve ký praktik. Ú astníci jeho kurzov sa nau ia aký
konkrétny postup zvoli  u konkrétneho pacienta a ako to urobi  minimálne
invazívnym spôsobom. Jeho kurzu by sa mal zú astni  každý ortopéd.
Dr. Rovesti - absolvent Univerzity v Parme (1982) pôsobí od za iatku
svojej kariéry na Veterinárnej klinike M.E.Miller v talianskom Cavriago.
Pôsobil tiež na univerzitách v Zürichu, v USA (Colorado, Florida, Sev.
Karolína, Texas.) V r.1997 zložil skúšku z veterinárnej chirurgie ECVS.
Má za sebou viac než 150 vystúpení na rôznych prednáškach a
seminároch, okrem iného prednášal aj na stretnutiach Americkej
asociácie veterinárnych chirurgov ACVS. V rokoch 2009-2010 pôsobil
ako konzultant na viedenskej veterinárnej univerzite. Na klinike
M.E.Miller je šéfom chirurgie. Je autorom asi 60 publikácií, z ktorých
mnohé boli zverejnené v medzinárodných asopisoch.

 
ŠTVRTOK     13.09.2018

PIATOK   14.09.2018

Praktick u

Lab 1: prv  kontakt s implantátmi a technika ich použitia

Lab 2: aplik zlomeniny stehennej a ramennej 
           kosti

ý kurz lieèby zlomením uzamykate¾nou platnièko

ý

ácie platnièky na 

08.30  Registr  úèastníkov
09.00  Biomechanické aspekty použitia u
09.30  Pre a proti r zných systémov u
09.50  Nástroje a predoperaèn  príprava
10.15  Techniky použitia platni
10.30  
11.00  
12.00  Technika aplik  na pecifick  segment kostí
13.00  
14.30  

16.30  Prezent cia prípadov a vzájomná diskusia
18.00  Otázky a koniec kurzu
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Prestávka

Prestávka

Praktický kurz využitia X-POROUS TTA pri ruptúre predného 
skríženého väzu kolena

Lab 1: nevyhnutn  merania pri použití TTA

Lab 2: chirurgický postup pri použití X-Porous TTA na modeli 
           kolena - každý úèastník

08.30  Registr  úèastníkov
09.00  Biomechanické aspekty r zných techn k stabiliz cie 
           kolenn ho k bu
09.30  Filozofia a zvláštnosti použitia X-Porous TTA
09.50  Nástroje a predoperaèn  merania
10.15  Diagnostické postupy pri výbere chirurgickej techniky
10.30  
11.00  
12.00  Chirurgický postup pri použití X-Porous TTA krok za krokom
13.00  
14.30  

16.30  Komplik ce pri pužití X-Porous TTA a ich riešenia
18.00  Otázky a koniec kurzu

ácia
ô í á

é å

é

á

Prestávka
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LYS KS YET ®

Prihlášky na e-adrese lyssetky@lyssetky.sk alebo na tel. è. +421 905 512 015.
Vzh¾adom k obmedzenej kapacite 

uprednostòujeme úèastníkov prihlásených na oba dva dni.

CENA KURZU bežná cena

Štvrtok 13.9.2018 220 €

220 €

385 € 329 €

192 €

192 €Piatok 14.9.2018

Celý kurz (2 dni)

Všetky ceny sú uvedené bez DPH

odberate¾ 
LYSSETIEK
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