
 
 

 

Кой е Д-р Джозеф Шукрун? 

 Д-р Шукрун е президент на SYFAC, Международен симпозиум за растежни 
фактори. През 2000 г. разработва A-PRF протокола и е съавтор на множество 
научни публикации за клетъчна стимулация чрез растежни фактори. 

 Изобретател на PRF техниката. PRF (Platelet Rich Fibrin) за пръв път е 
разработен и изобретен във Франция от Д-р Джозеф Шукрун в областта на 
оралната и лицево-челюстната хирургия. 

 Специалист по обща хирургия, анестезиология & мениджмънт на болката. 
 Той е изобретател на три PRF техники: L-PRF, A-PRF и i-PRF. 
 Автор на научни и клинични статии. 
 Международен лектор. 
 Д-р Шукрун е получил своето медицинско образование в Монпелие, Франция и е 

собственик на частна болнична клиника в Ница, Франция. 

 

Кратко описание: 

В днешно време съществуват значими доказателства относно обогатения на 
тромбоцити фибрин PRF. PRF се използва в регенеративната дентална медицина и при 
мениджмънт на меките тъкани. 
 
 Този семинар ще представи всички новости в PRF концепцията: Advanced PRF 

и Injectable PRF. Новостите са постигнати чрез концепцията на центрофугиране 
при ниска скорост. Целта е да се увеличи клетъчното съдържание чрез 
освобождаване на растежни фактори и стволови клетки. Новите протоколи 
показват по-добри резултати при използването на A-PRF & i-PRF.* 

 
 Представяне на новия протокол A-PRF liquid, чиято цел е по-лесно получаване 

на “sticky bone”. 
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 Този семинар ще Ви даде всички необходими знания за постигане на по-добри 

резултати и дългосрочна стабилност чрез биологичния статус на пациента: 
витамин D и холестерол. 

 
 Усъвършенстване на хирургичните умения с цел постигане на по-добра 

ангиогенеза и поддръжане на кръвоснабдяването чрез: 
o Soft Brushing technique: как да удължите ламбото без периостална инцизия 
o Нови техники на зашиване 
o Управление на натиска върху костта 
o Намаляване на стреса върху костните присадки 
o По-добра васкуларизация на ламбото 

 
 
 
 
 

PRF™, Advanced PRF™ & i-PRF™  
o Растежни фактори: биология и физиология, механизми на действие. 
o Концепция на PRF Platelet Rich Fibrin. 
o Advanced-PRF™: Състав и въздействие върху тъканното възстановяване. 
o Автоложен костен морфогенетичен протеин (BMP) от A-PRF. 
o i-PRF™: PRF injectable без добавени антикоагуланти или добавки. 
o Показания и клинична употреба при мениджмънт на меките тъкани: протоколи & 

клинични резултати. 
o Показания и клинична употреба при костна аугментация: протоколи & клинични 

резултати. 
o PRF & A-PRF с биоматериали: протоколи & клинични резултати, нови 

перспективи в костната реконструкция.  
o i-PRF: индикации, техники на инжектиране, протоколи. 

 
Негативни фактори, които противодействат на костния растеж: 
холестерол, инфекция, недостиг на витамин D, натиск, напрежение, възпаление. 
 
Soft Brushing technique: как да удължите ламбото без периостална 
инцизия. 
 
Основни точки: 

o Нови PRF™ протоколи : Advanced PRF™ & i-PRF (за инжектиране). A-PRF течен 
за Sticky Bone. 

o Подобряване на мекотъканното възстановяване. 
o Ускорено оздравяване на меките тъкани. 
o Внимание към биологичните фактори в оралната хирургия: правилата на  

Mammoto & Choukroun. 
 

Демострация: soft brushing & техники на шевовe 
 
Ще бъде осигурен превод на български език. 
 
 

Програма за деня 02 ноември 2018 г.                                      
9:00 – 18:00 часа 



 
 

 

 
 

 

Такси участие: 

 

 

 

 

Начин на плащане:  

o в брой в офиса на „ВЕ и ХА България“ ЕООД или  
o по банков път 

Банка: УниКредит Булбанк      

IBAN: BG74UNCR96601021808406      

BIC: UNCRBGSF 

Основание за плащане: участие в PRF курс 

 

 

 

Организатор:      Медиен партньор:   

 

 

 

Генерален спонсор:  

 

 

Спонсори:  

 

 

Записване : до 15 октомври 2018 г. 500 лв. 

Записване след 16 октомври 2018 г. 550 лв. 

 
W&H Bulgaria Ltd.   t +359 (0)2 854 95 65 
91 Pirin Str., office № 6    f +359 (0)2 854 95 90 
1680 Sofia, Bulgaria    office.bg@wh.com    wh.com 
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