Pozvánka na stretnutie s Dr.
Gian
Luca
Rovesti
Porous TTA a MI
MVDr. Jan Èuèka

XXII. v˝roèní konference
Pre ORTOPÉDOV používajúcich alebo
zaujímajúcich sa o techniku Filozofia
TTA a jednoduchosù techniky Porous TTA
Èeské asociace veterinárních lékaøù
mal˝ch zvíøat (ÈAVLMZ)
Kongresové centrum Aldis, a.s.
Hradec Králové

Organizátor:
Dátum / Miesto CZ:
Dátum / Miesto SK:

LS promotion, MVDr. Ladislav Smatana
Dobré hojenie pri technike MIO
Sobota 11.10.2014
11.3.2016 / Nesuchyně, Hotel Lions
Studio, 2. patro
(minimálna
invazívna osteosyntéza)
19.8.2016 / Veterinárna klinika Žilina
s.r.o.

Program :
15:00

13:15 - 14:00

Vyuûitie trakèného chirurgického stolu
pri ortopedick˝ch operaciách
AD Maiora & LS promotion V

Vyhodnotenie údajov z 318 klinických prípadov

Porous T

MVDr. Ja

s použitím porous TTA
15:30

Problémy a možné riešenia pre implantáty

Filozofia a jednoduchosù technik

16:00

Diskusia

16:15

Problémy a možné riešenia pre operačnú techniku

Dobré hojenie pri technike MIO
(minimálna invazívna osteosynt

16:45

Diskusia

17:00

Coffee break

17:30

Problémy pri opravnej chirurgii

18:00

Diskusia

18:15

Ďalší vývoj: názory a návrhy

18:45

Diskusia a záver stretnutia

!

Gian Luca Rovesti drMedVet, dipl. ECVS
Je ortopéd a búra mýty. Mýty o tom, že sofistikované riešenie ruptúry LCC musí byť nákladné a operácia musí trvať dlhú dobu.
Dr. Rovesti - absolvent Univerzity v Parme (1982) pôsobí od začiatku 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 časopisoch.
LYSSETKY do svojej ponuky pridali aj produkty firmy Ad Maiora, ktorú Dr. Rovesti založil. Nie je to len Porous TTA, ale aj funkčné chirurgické
stoly, externé fixátory, zariadenie na predoperačné kostné trakcie… Kompletný sortiment nájdete na: http://www.ad-maiora.eu/en/Main.asp
Produkty firmy Ad-Maiora môžete nakúpiť za rovnaké ceny priamo od nás (LS promotion / LYSSETKY). Takže ako vidíte, vydali sme sa cestou
podpory vašich ortopedických snáh. Práve Dr. Rovesti a jeho praktické skúsenosti stoja za jednoduchosťou a funkčnosťou ortopedických
produktov ktoré navrhol. Na lepšie porozumenie inovatívnych ortopedických techník, v tomto prípade techniky Porous TTA sme sa rozhodli
usporiadať stretnutie s Dr. G.L.Rovesti, bude to voľný seminár pokročilej ortopédie pre používateľov TTA alebo pre záujemcov o túto techniku.
Seminár sa bude konať zdarma, ale kvôli zabezpečeniu miestnosti a občerstvenia Vás prosíme, aby ste svoju účasť nahlásili.
Kontaktná osoba: Rastislav Štúr, tel. +421 905 512 015 , email: rasto@lyssetky.sk , web: www.lyssetky.sk
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Vyuûitie trakèného chirurgického
pri ortopedick˝ch operaciách

