
Damir Škripec
Larisseger, 
dr.dent.med., član
IAOMT od leta 2014, 
SMART certificiran
od leta 2016.
Prepoten po posegu, 
a med njim povsem
zaščiten pred
stupenimi hlapi
živega srebra, ki se 
sproščajo ob
izvrtavanju
amalgamskih plomb. 
3M VERSAFLO sistem
za Hg.

Kako in zakaj vključiti varno
odstranjevanje amalgama po SMART 
protokolu v vašo prakso?

Povsem preprosto, kot prvi korak je potrebno

biti pripravljen posuti se s pepelom vpričo

lastne ignorance in naivnosti, ker je lažje

verjeti, da je amalgam inerten, kot pa se soočiti

z dejstvom s kakšnim strupom imamo

opravka.. AMPAK… ko pa uvidiš, da začneš

zares zdraviti, je občutek noro dober. 

• Predelati gradivo na to temo, ki je prosto dostopno na
www.iaomt.org, drugje na spletu in v knjižnicah.

• Udeležba na IAOMT konferenci v ZDA je veliko dražja, 
kot pa pred lastnim pragom, je pa zelo zaželeno
prisostvovati na vsaj eni izmed njih. 

• Relativno majhna začetna investicija v potrebno
zaščitno opremo.

• Izjemno veliko povpraševanje po varnem
odstranjevanju amalgama zaenkrat presega zmožnosti
izvajalcev storitve.

• Končno si ustrezno plačan za tako naporno,  umazano
in zdravju nevarno delo, kot je vrtanje amalgama.

Prijava na konferenco

Registracija

Registracija je možna le preko “on-line” 

prijave na spletni strani dogodka

www.ideuconference.org

ali preko spletne strani

www.albatros-bled.com

Dodatne informacije

Ga. Nina Bernard
Albatros Bled, Congress & Tourist Service
Ribenska 2, SI-4260 Bled, Slovenija
T: + 386 4 5780 350
F: + 386 4 5780 355
E: nina@albatros-bled.com
CC: europe@iaomt.org 

KONFERENCO ORGANIZIRA

VLJUDNO VABLJENI NA

2. LETNO KONFERENCO
EVROPSKE VEJE IAOMT -
MEDNARODNA AKADEMIJA ZA
ORALNO MEDICINO IN 
TOKSIKOLOGIJO

11.-12. Maj; Rikli Balance Hotel, 
(bivši Hotel Golf)

POKROVITELJI

Kotizacija

Zobozdravniki: 480€
Naturopati: 300€

Študenti: 130€

V kotizacijo je vključena udeležba na strokovnih
predavanjih, 4x odmor za kavo, 2x kosilo in 1x večerja. 
Če bodo sprejete, je ob udeležbi na voljo 14 KT. 
Predavanja bodo v angleščini, brez prevajanja.

SE REGISTRIRAŠ

TUKAJ ZDAJ

LAHKO

Varno odstranjevanje
amalgama

www.ideuconference.org

http://www.iaomt.org/
http://www.ideuconference.org/
http://www.albatros-bled.com/
mailto:nina@albatros-bled.com


Več kot stanovska organizacija…

Med govorniki na IDEU Bled 2018 tudi:

IAOMT aktivno sodeluje pri reševanju planeta

saj pod okriljem Okoljskega programa

Združenih Narodov (UNEP) aktivno pomaga

oblikovati in uresničevati zaveze Minamatske

konvencije. Zobozdravstvo je z dentalnim

amalgamom del globalnega kroga največjih

onesnaževalcev z živim srebrom, ki jih ta 

konvencija ureja in izloča iz uporabe.

2. Letna konferenca IDEU je portal v 
svet biološkega zobozdravstva.

Že drugo leto zapored se bo na butičnem

dogodku pri nas na Bledu zbrala peščica

zobozdravnikov iz različnih koncev sveta. 

Vljudno vabljeni, da se pridružite.

“Konferenca je izjemno

praktično usmerjena in daje

zares veliko možnosti za

strokovno rast.”

Katere teme bodo na sporedu?*

Dentalni amalgam – toksični učinki in varno

odstranjevanje, kavitacije, keramični

implantati, digitalna termografija, čeljustni

sklep, spalna apneja, mikroimunoterapija, 

toksični mrtvi zobje in principi biološkega

zobozdravstva.

Siti prepogostih rotacij na
govorniškem odru?

Na IDEU Bled 2018** damo kvalitetnim

govorcem, kot pri “slow food”, dovolj časa, 

da nam postežejo del njihovega kliničnega in 

raziskovalnega repertoarja, začinjeno z 

debato po vsakem predavanju, ko so še

vprašanja sveža.. 

Patološki preparati različic osteonekrotičnih lezij

Dovolj je, da v spletni brskalnik vpišete

“cavitations of the jawbone” ali “NICO jaw”, 

da vidite za kaj gre in da bi res bilo dobro o 

tem zvedeti kaj več, recimo kako

diagnosticirati, kako se lotiti kirurško, 

mogoče nekirurško, zdraviti z uporabo

mikroimunoterapije, ipd.

Mednarodno uveljavljeni predavatelji iz

ZDA, Anglije, Nemčije in Švice, ki delujejo

izven univerzitetnega okolja, v lastnih

priznanih klinikah, so vsi izjemno odprti za

pogovor in vir koristnih nasvetov. Pridite in 

jih spoznajte.

Govorniki na konferenci.

Ekipa IAOMT na COP-1 v Ženevi 2017. Damir Škripec
Larisseger (Slovenija), Lillian Ebuen (Filipini), Anita 
Tibau (Brazilija), Lisa Matriste (Australija), Dave 
Simone (ZDA). 

Dr. Johann Lechner iz Nemčije, je

eden najvidnejših kliničnih

raziskovalcev kavitacij v 

čeljustih zadnjih 20 let.   

www.dr-lechner.de

Dr. Sammy Noumbissi iz ZDA je

predsednik IAOCI-Mednarodne

Akademije za Keramično

Implantologijo. 

www.milesofsmilesdental.net

** IDEU - IAOMT Doctors of Europe, je uradno ime evropske veje

IAOMT.

* Program je na voljo na spletni strani dogodka. 


