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Prof. Paulo Malo baigë odontologijos studijas 1989 metais Lisabonos universiteto odontologijos fakultete. 1995 metais 
jis ásteigë MALO KLINIKÀ ir sukûrë MALO KLINIKOS protokolà, kuris visame pasaulyje buvo pripaþintas kaip ðiuolai-
kinës atkuriamosios implantologijos revoliucija. Prof. Paulo Malo sukurta All-on-4® gydymo metodika bei naujoviðki 
produktai, tokie kaip naujasis skruostikaulinis Zygoma implantas, NobelSpeedy® implantas ir paþangus techninis 
sprendimas - MALO KLINIKOS tiltas, yra taikomi visame pasaulyje. Prof. Paulo Malo yra vizituojantis dëstytojas keliuo-
se universitetuose, jis yra publikavæs daugybæ straipsniø moksliniuose þurnaluose ir þinomas kaip keliø vadovëliø 
bendraautorius. Reguliariai skaitydamas paskaitas tarptautinëse konferencijose, prof. Paulo Malo gavo daugybæ 
ávertinimø bei apdovanojimø uþ laimëjimus odontologijos srityje, lyderystæ bei ágûdþius verslo srityje.

Giacomo Fabbri gimë 1979 metais Italijoje. 2003 metais jis ágijo Pavijos universiteto odontologijos ir periodontologijos 
mokslø daktaro laipsná. Studijavo kelias protezavimo, periodontologijos, implantavimo bei estetinës odontologijos 
magistro programas Italijoje ir uþsienyje. 2012 metais tapo Italijos protezavimo akademijos nariu (Italian Academy of 
Prosthetic Dentistry A.I.O.P). Tai – prestiþinë mokslinë akademija, jungianti estetinës ir protezavimo odontologijos 
srities specialistus. Ðiuo metu gydytojas periodontologas Giacomo Fabbri yra jauniausias ðios organizacijos narys. 
Jis bendradarbiauja su Neapolio Federiko II universitetu (Prof. F. Zarone) bei Sienos universitetu (Prof. M. Ferrari), kur 
sudarinëja tyrimo protokolus, susijusius su moderniomis naujoviðkomis medþiagomis ir nauju poþiûriu á dantø 
restauracijà. Jis taip pat yra publikavæs keletà moksliniø straipsniø tarptautiniuose moksliniuose þurnaluose dantø 
protezavimo tematika, siekiant pristatyti dantø estetikos ir minimaliai invaziniø metodø panaudojimà praktikoje. 
Giacomo Fabbri reguliariai skaito paskaitas tarptautiniuose kursuose, konferencijose ir kituose mokomuosiuose 
renginiuose, daugiausiai dëmesio skirdamas implantologijai, protezavimui ir estetikai. Jis dirba privaèioje praktikoje 
„Ban Mancini Fabbri Specialist Dental Practice“, kuri yra ásikûrusi Katolika mieste, Italijoje. Pagrindinë darbo sritis – 
estetika bei protezavimas ant natûraliø dantø bei dantø implantø.

Prof. Paulo Malo

Dr. Giacomo Fabbri
Lektorius

Lektorius



8:00-9:00 Registracija

9:00-9:10 Simpoziumo atidarymas

9:10-10:30 Prof. Paulo Malo

All-on-4® gydymo metodika.
Gydymo protokolø evoliucija dantø netenkantiems pacientams. 
Perëjimas prie gydymo dantø implantais (I dalis)

10:30-11:00 Kavos pertraukëlë

11:00-12:00
All-on-4® gydymo metodika.
Gydymo protokolø evoliucija dantø netenkantiems pacientams. 
Perëjimas prie gydymo dantø implantais (II dalis)

Prof. Paulo Malo

12:00-13:00 Pietûs

2 tema – Gydymo stiprinimas ir tobulinimas, árodymais pagrásti rezultatai

14:00-15:00
Skubi atrofuotø þandikauliø reabilitacija taikant 
All-on-4® gydymo metodikà: protezavimo protokolas

Dr. Giacomo Fabbri

15:00-15:30 Kavos pertraukëlë

15:30-16:30
Implanto ir atramos jungties svarba ilgalaikiam stabilumui ir 
sëkmingiems gydymo rezultatams Dr. Giacomo Fabbri

16:30-18:00
Minkðtøjø audiniø integracija aplink implantà– barjeras, 
kurio negalima paþeisti

Dr. Giacomo Fabbri

18:00-20:00 Simpoziumo priëmimas

8:30-9:00 Registracija

9:00-10:30
Minkðtøjø audiniø integracija aplink implantà – barjeras, 
kurio negalima paþeisti

Dr. Giacomo Fabbri

10:30-11:00 Kavos pertraukëlë

11:30-12:00 Klausimø ir atsakymø sesija Dr. Giacomo Fabbri

13:00-14:30 Dr. Giacomo Fabbri

14:30-15:00 Kavos pertraukëlë

15:00-16:30

Gleivinës adhezijos iðsaugojimo svarba naudojant nenuimamus 
protezavimo komponentus. Nauja On1 koncepcija ir universali 
bazë (I dalis)

*Minimali minkðtojo audinio manipuliacija aplink dantø implantus yra itin svarbi, siekiant uþtikrinti ilgalaikæ gydymo sëkmæ. 
Operacijos metu pritvirtinti protezo nenuimami komponentai uþtikrina tvirtà minkðtojo audinio sukibimà, todël iðvengiamos 
papildomos jungiamojo epitelio traumos.   

12:00-13:00 Pietûs

Gleivinës adhezijos iðsaugojimo svarba naudojant nenuimamus 
protezavimo komponentus. Nauja On1 koncepcija ir universali 
bazë (II dalis)

Laikas               Pavadinimas Lektorius

Laikas               Pavadinimas Lektorius

„Master class“ sesija

Praktinë sesija*

Programa

2017 m. spalio 6 d.

2017 m. spalio 7 d.

13:00-14:00 Prof. Paulo Malo
All-on-4® gydymo metodika.
Gydymo protokolø evoliucija dantø netenkantiems pacientams. 
Perëjimas prie gydymo dantø implantais (III dalis)



Data
 

2017 m. spalio 6 d. (penktadienis), 9.00 - 18.00 val.
 

2017 m. spalio 7 d. (ðeðtadienis), 9.00 - 16.30 val.

Vieta
„Kempinski Hotel Cathedral Square"
Universiteto g. 14, Vilnius, 01122, Lietuva

Kaina
180 EUR* - kaina uþ 2017-10-06 d. konferencijà
150 EUR* - kaina uþ 2017-10-07 d. praktinæ sesijà
300 EUR* - dviejø dienø kaina

* Rezidentams bei studentams taikoma 50% nuolaida.

Registracija
indre.janaviciute@nobelbiocare.com
Tel.: + 370 682 30 475

Renginio informacija

nobelbiocare.com/vilnius2017


