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* Seminar implantologie 
  Dr Dragoș Slăvescu

9.30
*parte teoretică 
managementul substratului osos
posibilități de augmentare a substratului 
osos
metode chirugicale pentru a crea un 
substrat osos favorabil implantului dentar: 
sinus lift, bonesplitting
metode de regenerare osoasă ghidată
metode de regenerare tisulară ghidată - 
regenerarea țesutului moale.
*stabilirea planului de tratament la pacienții 
selectați 

12.00 - 13.00 
prezentare comercială

13.00 - 14.00
pauză prânz

14.00 - 19.00
*operații live
efectuarea intervențiilor chirurgicale pentru 
a crea un substrat osos favorabil implantu-
lui dentar: sinus lift, bonesplitting

Tehnici de regenerare osoasă și tisulară ghidată

22 - 23 octombrie
*curs clinic și practic

22

23 *operații live
*rezultate, discuții și concluzii.



9.00 
*parte teoretică
introducere în implantologie
anatomie practică - condiții locale
planningul tratamentului implanto-
protetic
managementul suportului osos
tehnici chirurgicale de inserție a im-
plantului endoosos
incidente, accidente, complicații
managementul eșecurilor
*stabilirea planului de tratament la 
pacienții selectați

12.00 - 13.00 
prezentare comercială

13.00 - 14.00
pauză prânz

14.00 - 19.00 
*parte practică
*operații live
pregătirea câmpului operator, anest-
ezie, incizie, decolare, pregătirea neoal-
veolei, inserția implantului, sutura.

Studii:
1992 - 1998 – Facultatea de Stoma-
tologie, U.M.F. “Carol Davila” 
1998 - 2001 – Facultatea de 
Medicină Generală, U.M.F. “Carol 
Davila” (București, România)
1999 - 2000 – Curs de specializare 
în Radiologie Dentară, U.M.F. “Carol 
Davila”
1999 - 2001 – Curs de specializare 
în Implantologie Orală, Academia 
Europeană de Implantologie, Paris
Medic specialist Chirurgie O.M.F.
Doctor în Medicină - U.M.F. “Carol 
Davila”  (Titlul tezei – “Valoarea 
tehnicilor moderne de reconstrucţie 
a etajului inferior al feţei”)
2006 - curs de Management Sanitar
Medic rezident Chirurgie Plastică, 
Microchirurgie Reconstructivă, 
Spitalul Clinic de Urgenţă București 
(Floreasca)

Activitate didactică:
2003 - 2005 predă Implantologia 
orală și Urgente medico-chirurgicale 
la Facultatea de Stomatologie - 
Universitatea “Titu Maiorescu” 
(București, România)
2005 - 2006 predă Anatomie și 
embriologie, anestezie și sedare 
în medicina dentară și Urgente 
medico-chirurgicale la Facultatea de 
Stomatologie - Universitatea “Titu 
Maiorescu” (București, România)
Din 2006 - șef lucrări la catedra de 
Anesteziologie și Chirurgie O.M.F la 
Facultatea de Stomatologie - Uni-
versitatea “Titu Maiorescu” 

Membru al:
Societăţii Europene de Chirurgie 
maxilo-facială
Asociaţia Chirurgilor Plastici din 
România
Societăţii Române de Chirurgie 
maxilo-facială
Societăţii Române de Biomateriale

Colectivului de redacţie al Revistei 
Naţionale de Stomatologie, Chirur-
gie maxilo-facială și Chirurgie orală

Multiple lucrări științifice prezentate 
și participări la congrese naționale și 
internaționale pe perioada 2000-
2011, numeroase articole publicate 
în reviste naționale și internaționale 
de specialitate.
Healing Kinetics of Periapical Le-
sions Enhanced by the Apexum 
Procedure: A Clinical Trial, Zvi 
Metzger, Ronen Huber, Dragos 
Slavescu, Dan Dragomirescu, Jour-
nal of Endodontics Vol. 35, Issue 2, 
Pages 153-159, Feb 2009.

Cărţi: Dr. A. Bucur, Dr. Ruxandra 
Cioacă, Dr. I. Nicolescu, Dr. V. 
Ghiţă, Dr. T. Niţă, Dr. L. Preda, Dr. 
O. Dincă, Dr. Dragoș Slăvescu, Dr. 
H. Ionescu - „Urgenţe și afecţiuni 
medicale în cabinetul stomatologic”, 
2004, Editura Etna, București 

Brevete de invenţie: Dragoș 
Slăvescu, Dan Slăvescu, V. Rogo-
jinaru - „Implant dentar tip șurub, 
metodă de implantare și trusă 
instrumentar”, Brevet nr. A 00561, 
2003

Cercetare științifică: Contractul 
333/2004 incheiat între Academia 
de Științe Medicale UCPN-VIASAN 
și Universitatea TITU MAIORESCU 
„Studii privind efectul vaccinului 
stafilococic corpuscular folosit în 
tratamentul periodontitei”, noiembrie 
2007.
“ImplantLock Clinical Research”, 
Dr.Dragoș Slăvescu, Inovative Im-
plant Solutions, ianuarie 2009.
“Healing Kinetics of Periapical 
Lesions Enhanced by the Apexum 
Procedure: A Clinical Trial”, Zvi 
Metzger, Ronen Huber,  Dr.Dragos 
Slavescu, Dan Dragomirescu, febru-
arie 2009.
“A single or multi-center trial to 
evaluate the safety and efficacy 
of the Sinus Lift Implant device 
and clinical procedure” Dr. Dragos 
Slăvescu principal investigator, 
Maxillent octombrie 2010

11

Etapizarea tratamentului implanto-protetic

11 Iunie - 12 iunie 
*curs teoretic și practic

12 *operații
pregătirea câmpului operator, an-
estezie, incizie, decolare, pregătirea 
neoalveolei, inserția implantului, 
sutura
*discuții și concluzii

9.00
*parte teoretică
managementul substratului osos
tehnici de creare a unui substrat osos fa-
vorabil: sinus lift, bonesplitting
implantul inserat postextracțional
implantul cu încărcare imediată
implantul în zonele cu exigențe fizionomice 
deosebite
tehnica chirurgicală, examinare clinică 
radiologică, etapizarea tratamentului, acci-
dente, incidente, complicații, managemen-
tul eșecurilor.
*stabilirea planului de tratament la pacienții 
selectați

12.00 - 13.00
prezentare comercială

13.00 - 14.00
pauză prânz

14.00 - 19.00
*intervenții chirurgicale operații live
efectuarea operației de sinus-lift prin teh-
nica deschisă + inserare de implanturi
efectuarea operației de bonesplitting + 
inserție de implanturi
inserare implant cu încărcare protetică 
imediată
efectuarea extracției dentare și inserția 
imediată a implantului postextracțional
inserarea implanturilor la frontalii superiori.

18

19

Abordarea chirurgicală a situațiilor limită în 
cadrul tratamentului implanto - protetic

18 iunie - 19 iunie 
*curs teoretic și practic

*intervenții chirurgicale
*rezultate, discuții și concluzii

Dr Dragoș 
Slăvescu
Pregătire 
Profesională


