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Program kayıtları başvuru sırasına göre kabul edilecektir. 
Katılım 20 kişi ile sınırlıdır. Son kayıt tarihinden önce 
kontenjanın dolması durumunda, kayıtlar kapanacaktır.

guldemkocel@istitutostomatologicotoscano.it
guldemkocel@implatech.com.tr - info@implatech.com.tr
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+90 212 530 33 44
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Kadavra Kursu

Uzman eğitmen gözetimi ve desteği ile organize edilen 
pratik hands-on uygulamalı 
fresh frozen kadavra kursu

ICLO
Via A. Einstein, 12/A-B
52100 Arezzo - Italya

Adres

Kurs Ücreti
3.250,00 €   Standart
2.950,00 €   Erken Kayıt

Fiyata Neler Dahil: 

• İstanbul-Bologna-İstanbul Uçak bileti
• Havaalanı-Otel-Havaalanı transferleri 
• Arezzo'da 3 gece konaklama oda/kahvaltı konaklama 
• ICLO Research & Training Center’da gerçekleştirilecek eğitime katılım 
• Eğitim materyal ve dokümanları 
• Kahve molalarındaki ikramlar ve öğle yemekleri 
• Gala Yemeği
• Sertifika



Istituto Stomatologico Toscano, 1990 yılından bu yana farklı lisansüstü kurs ve MSc programları 
düzenlemektedir. Oral cerrahi ve implantoloji, estetik ve dijital diş hekimliği, diş hekimliğinde 
lazer, endodonti bunlardan başlıcalarıdır. 

“Dental İmplantolojide Kadavra Kursu”,  implant uygulamaya yeni başlayan veya deneyimli,  
implant uygulayan, uygulamayı planlayan tüm diş hekimleri için tasarlanmıştır. 

Kurs süresince katılımcılar dikiş atma, yumuşak doku greftleri, kemik grefti, soket koruyucu,  
membranlı sırt büyütme, otojen blok greftleme, allogreft blok greftleme, sinüs greftleme 
teknikleri, osteotom ve anında implant yerleştirme konularında detaylı ve pratik bilgiler edinecekler; 
Kadavralarda implant ameliyatı, kemik grefti, yumuşak doku grefti ve anatomik diseksiyon yapma 
şansına sahip olacaklardır. 

Kurs sonrasında katılımcılar, dental implantoloji alanındaki günlük 
tedavi uygulamalarının teşhis, analiz ve tedavi etmek için gerekli becerilere sahip olacaklardır.

1990 yılında Prof. Ugo Covani tarafından kurulan Istituto Stomatologico Toscano, 
klinik araştırmalar ve diş hekimliğinde yüksek öğrenim programları sunan kar amacı gütmeyen 
bir kurumdur. Yüksek lisans eğitim programları, dişhekimleri ve hijyenistlerine yönelik bilgi 
tazeleme kursları ve sağlık görevlileri için eğitimler düzenler. 

Kurumda çalışan uzman profesyoneller tarafından organize 30 yıla yakın deneyimin 
zenginliğini kullanarak bunu uluslararası platformda öğrenmenin  çalışan profesyonellerin 
çoğu tarafından organize edilen kursların yaklaşık 20 yıllık deneyim zenginliğini kullanarak.

Bu eğitimsel aktivite sınıftaki teorik dersler aracılığıyla ve uygun olduğunda simülatörler 
üzerine uygulamalı alıştırmalar ile ve ayrıca programlanmış frekans ve rehberli klinik 
aktiviteler aracılığıyla gerçekleştirilir. Programlar hemen hemen tüm diş bilim disiplinlerini 
ve hem İtalyan hem de uluslararası bilinirliği olan, nitelikli konuşmacıların katılımıyla 
gerçekleştiriliyor. Programlar modern diş hekimliğinin en ilgi çekici konularını ele alıyor: 
İmplantoloji, Ağız Cerrahisi, Periodonti, Ortodonti, Kozmetik Diş Hekimliği, Konservatif 
Diş Hekimliği, Dijital Diş Hekimliği, Lazer Diş Hekimliği, Ağız Hijyeni, Bilgisayar Destekli 
İmplantoloji, Rejeneratif ve Rekonstrüktif Kemik Cerrahisi vb.
Enstitünün eğitim faaliyetleri üniversitenin bir bölümünde yer almakta ve İtalyan ve yabancı 
üniversitelerle ortaklıklar ve / veya anlaşmalar yapmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. 
Üniversite programları PISA - İtalya, GENOVA Üniversitesi - İtalya, ROME - Guglielmo Marconi - İtalya, 
Buffalo Üniversitesi - ABD, Marconi Uluslararası - ABD üniversiteleri ile ortaklaşa yürütülmektedir. 



ICLO Eğitim ve Araştırma Merkezi, anatomi ve kadavra 
üzerinde cerrahi tekniklerin uygulanması başlıklı kurslar 
konusunda uzman bir kurumdur. ICLO St. Francis tesisi, 
cerrahlara, tıbbi cihaz üreticilerine, tıp alanındaki 
araştırmacılara, pratik ve cerrahi deneyimlerini geliştirmek 
ve mükemmelleştirmek için ideal alan ve ekipman sunar.

ICLO, tüm tıbbi uzmanlık alanlarındaki cerrahlar için İtalya'da 
referans noktası olan lider bir eğitim ve araştırma merkezidir, 
tesiste “Taze Dondurulmuş” anatomik örneklere dair geniş 
bir çeşitlilik mevcuttur.

Merkezin toplam 47 çalışma istasyonu olan 7 laboratuvarı ve 
her laboratuvarın kendi brifing ve soyunma odası bulunmaktadır. 
Tüm laboratuarlar eğitim etkinlikleri sırasında etkileşim ve 
katılımın en üst düzeyde olmasını sağlamaya yönelik olarak 
en gelişmiş görsel / işitsel teknoloji ile bağlantılıdır.

Kurs boyunca tüm pratik çalışmalar, katılımcılar tarafından 
insan kadavraları üzerinde yapılacaktır. Kurs, her katılımcının 
deneyim, bilgi ve kabiliyetine göre bireysel olarak 
öğrenmesini sağlar.

İki gün boyunca kurs katılımcıları, bilgilerini ve engin 
tecrübelerini kendileri ile paylaşacak olan uzman 
dişhekimlerinin danışmanlığı ve gözetimiyle cerrahi tekniklerini 
geliştirme şansını elde edeceklerdir.

Kurs, ISTITUTO STOMATOLOGICO TOSCANO, İTALYA sertifikası vermektedir.



Ne giymeli?

Laboratuarda fotoğraf çekebilir miyim?

Uygulamalarda giymeniz için cerrahi önlükler ve ıslak zeminde kaymanızı 
önleyecek terlikler size eğitim öncesinde temin edilecektir. Önlük altında 
rahat edebileceğiniz günlük kıyafetler tercih edilmelidir. 
Latex’e alerjiniz varsa lütfen kendi hipo alerjik eldivenlerinizi 
getirmenizi tavsiye ederiz.

Kadavra donörlerine saygı gereği, katılımcıların laboratuarda video ve 
fotoğraf çekimi yasaktır. Ancak edinilen bilgilerin hatırlanması amaçlı 
olarak, kısmen fotoğraf çekimine izin verilebilse de, bu fotoğrafların 
internet vb ortamlarda kullanılması, yasal ve etik açıdan kesinlikle yasaktır.

Kadavralardan hastalık kapabilir miyim?

Herkes aynı kadavra üzerinde mi çalışacak?

Kadavralar mumyalanmamıştır, diseksiyon odasında kullanılmadan önce 
dondurulmuştur. Kurstan önce yıkanmış ve hazırlanmıştır. Ve bu işlem 
donöre saygı çerçevesinde en estetik şekilde yapılmıştır. Donörlerin 
bulaşıcı hastalık geçmişi olmaması sağlanmıştır.

Kadavra kursu olarak anılan benzerlerinden farklı olarak bizim 
programımızda her iki katılımcıya bir kadavra tahsis edilmiştir. 
Diğer istasyonlardaki farklı operasyonlar hakında da istediğiniz 
takdirde bilgi edinmeniz mümkündür. 

Hasta üzerinde uygulamak istediğiniz prosedürleri denemek.

Çok hassas anatomik yapıların ne kadar yakın olduğunu 
tespit ederek bunları incelemek

Farklı anatomik düzlemleri, kasları, sinirleri, arterleri, damarları 
group, dokunup,  keşfetmek

Yapısal anomalileri incelemek.

Size ne kazandırır?Katılımcı Memnuniyeti % 95

Kalite ve Güleryüz % 98

Hijyenik Ortam % 96



Ugo Covani
İmplantoloji ve Diş Protezi Profesörü
Pisa Üniversitesi Oral İmplantoloji Yüksek Lisans Programı Direktörü
İstituto Stomatologico Toscano Yönetim Kur. Başkanı 
(San Camillo Hemşirelik Merkezi - Forte dei Marmi) 
Visiting Profesör – Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı - 
Buffalo New York Eyalet Üniversitesi
İtalyan Oral Cerrahi Derneği Eski Başkanı (1994/96)
Avrupa Oral Cerrahi Kurulu Başkanı (2004/08)
Yarısı uluslararası dergilerde, 200’den fazla yayınının yazarı

Enzo Rossi

Uzman 
Ekibimiz
Her biri alanında uzman cerrahlardan oluşan bu 
harika ekip ile katılımcılarımız eğitimlerden  en verimli 
şekilde faydalanma imkanı bulacaktır.

Sizi, teşhis, tedavi ve uygulamalar hakkında en açık ve net 
şekilde bilgilendirecek; tüm sorularınıza yanıt verecek 
bu uzman ekip ile tanışmaya davet ediyoruz...

Floransa Üniversitesi Tıp Diploması (İtalya) – 
Cagliari Universitesi Diş Hekimliği Fakültesi (İtalya) - 
Ağız Cerrahisi ve Ağız Patolojisi Uzmanlığı 
Bourgogne Dijon Üniversitesi (Fransa) - Oral - Maxillo Yüz Cerrahisi Uzmanlığı 
Sinai Hastanesi Detroit, Detroit Univ. (AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ) 
Oral - Maxillo Yüz Cerrahisi Doktorası
Marshall Üniversitesi Batı Virginia (ABD) - Estetik Cerrahi Yüksek Lisansı 
San Marino Üniversitesi - Estetik Tıp Yüksek Lisans Derecesi 
Siena Üniversitesi Klinik Professor Oral-Maxillofacial Cerrahi 
Aarhus Üniversitesi Hastanesi (Danimarka)

Giovanni B.M.Fabris
2001'de Pisa Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünden mezun oldu.
2003'te aynı üniversitede Implantoloji diplomasını aldı. 
2010’da Milano-Bicocca Üniversitesi'nde Ağız Cerrahisi uzmanlığı yaptı. 
Pisa Üniversitesi Ağız Cerrahisi (2011 - 2014) 2002'den 2009'a kadar 
Pisa Dental Üniversitesi'nde Implantoloji Profesörü olarak görev yaptı.
2014'ten günümüze, Buffalo, Buffalo, ABD'de SUNY Ağız ve Çene 
Hastalıkları ve Cerrahisi Profesörü, 
Roma Guglielmo Marconi Universitesi- Multidisipliner Rejeneratif 
Araştırmalar Anabilim Dalı Başkanı 
Toskana Diş Enstitüsü Vakfı - Lisansüstü master programları direktörü

Roberto Crespi
1982'de Pavia Üniversitesi'nde Tıp ve Cerrahiden mezun oldu.
1986’da aynı üniversitede Anatomi ve Patolojik Histoloji alanında uzmanlaştı.
Odontostomatolojik Hastalıklar Prof. -  Gugliemo Marconi Araştırmalar Ünv.
İmplantoloji dalında William Ödülü'nü kazandı. 
Amerikan Akademisi'nden R. Laney Ödülü 2015.
2006'da Oral Cerrahi Biliminde Avrupa Ustası.
Uluslararası Ağız ve Çene Yüz İmplantları Dergisi (JOMI), 
Quintessence Publishing Co., Illinois, Illinois (ABD) yayın kurulu üyeliği.
Diş Hekimliği Dergisinde Vaka Raporları Yayın Kurulu Üyesi
Klinik İmplant Diş Hekimliği Hakemi ve İlgili Araştırmalar.
Histoloji ve Histopatoloji Hakemi.
120 uluslararası bilimsel yayının yazarı - 6 kitabın yazarı.

Michele Nannelli
1988'de Università degli Studi di Firenze’den tıp ve cerrahi 
bölümünden derece ile mezun oldu.
1991'de “Diş protezlerinde estetik sektörlerde dişlerin birleştirilmesi” 
konusu ile Odontostomatolojide uzmanlaştı
2004 yılından bu yana diş hekimliğinde protez, implant ve çeşitli 
cihazlarla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarında yer almıştır.
Biyohorizons’ın konuşmacılarından biri olup uluslar arası pek çok
eğitim faaliyetinde yer almaktadır. Aynı zamanda Cresco sistemi için 
Astra bağlantıları araştırmasının da bir parçasıdır.  



Kurs Programı Yusuf Alshafi - İngiltere
Ekipteki profesörlerin bilgi birikimi ve uzmanlığı ile mükemmelleşen
böyle bir kadavra kursunun ötesi yok,
Anatomi hakkında genel bilgi edindik ve blok greftleri, zigomatik
implantlar ve ID sinir lateralizasyonu gibi zorlu prosedürleri
uyguladık. İclo tesisleri de gerçekten harika...
Bu kursu şiddetle tavsiye ediyorum.

Tushar Tarwate - Hindistan
Muhteşem bir gerçek cerrahi deneyimi...
Bu kurstan sonra komplikasyonlara yönelik tüm endişe ve 
korkularımdan kurtuldum.
Tüm meslektaşlarıma tavsiye ederim...

Hediye Şahin - Türkiye
ICLO Reserach Centre da düzenlenen kursa katıldığımda sahip olduğum 
teorik bilgilerimi pratik alanda uygulama fırsatı yakaladim. Anatomik 
yapıları, kasları,sinirleri, arterleri ve kemik yapılarını görerek incelemenin 
yanında,  çok değerli hocalarımızdan öğrendiğimiz farklı teknikleri 
kullanarak implant cerrahisinden sinüs cerrahisine kadar birçok alanda 
eşsiz bir deneyim yaşama fırsatı buldum.
Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 

13.30  Hoşgeldiniz ve Kursa Giriş
14.00  Sunum : Baş ve Boyun Anatomisi
15.00  Anatomi Lab : Mandibular alanın tanımlanması ve hazırlanması
                    - Sinirler : Mandibular, Lingual, Inferior alveolar 
                    - Kemik yapıları : Spix ve  Mandibular foramen 
                    - Damarlar: Inferior alveolar, lingual, Submental ve Sublingual
16.30  Kahve Molası
17.00  Anatomi Lab: Maxillary alanın tanımlanması ve hazırlanması
                    - Sinirler : Maxillary, Infraorbital, Burun-Palatine
                    - Kemik yapıları : Burun Palatine tabanı, Maxillary foramen,
                    Nasal boşluk, Tuber
                    - Damarlar : Maxillar, Palatine, Fasiyal
18.30          Kapanış

08.30  Anatomi Lab: Flap: tasarım, parsiyel ve tam kalınlıklı, lingual ve 
                    bukkal bölgeden pasivasyon 
09.15  Anatomy Lab: Implant Kemik Cerrahisi
                    - Atravmatik çekim ve tekli, sıralı dişlerde çekim sonrası 
                    Immediate implantasyon prensipleri
10.00  Kahve Molası
10.30  Anatomi Lab: Sinus lift: crestal & lateral yaklaşımlar
12.30  Öğle Yemeği
13.30  Anatomi Lab: Kemik Atrofisinde alternatif tedavi teknikleri
                    - Açılı Implantasyon
                    - Pterygoid Implantlar
                    - Zygomatic Implantlar
15.30  Kahve Molası
16.00  Anatomy Lab: Kemik Augmentasyon teknikleri
                    - Intraoral Autologous Kemik Graftlama: Tuber ve  Ramus
                    - Kemik inşa etme prensipleri
19.00  Kapanış

Mohammed Amleh - Filistin

Marconi Üniversitesi’ne bağlı Arezzo'daki Iclo kadavra kursu; 
oral cerrahi ve implantoloji açısından ikinci deneyimim olmasına 
rağmen bana çok şey kattı.
Burası sadece diş hekimlerine değil; diğer tibbi branşlara da hizmet 
veren profesyonel bir kadavra merkezi.
İyi ki katılmışım, vesile olan İmplatech firmasına ve Marconi 
Üniversitesi hocalarıma teşekkür ediyorum.

Derya Konyar - Türkiye

İnanılmaz bir hizmet! Deneyimli bir cerrahın sizi desteklemesi
ve yönlendirmesi, size kendinizi implantolojist gibi
başarılı hissettiren bir özgüven veriyor.
Hastalarıma uygulamayı düşündüğüm teknikleri burada
deneme şansı bulduğum için mutluyum. Artık özgüvenle 
bu teknikleri tedavilerimde kullanabileceğim.


