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Trauma 3D
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Majeed Rana
José Luis del Castillo
Alicia Dean

Departament d’Activitats i Congressos 
Xavier Nieves
Major de Can Caralleu, 1-7 · 08017 Barcelona
Tel. 932 031 318 · xaviernieves@academia.cat
www.maxilocat.cat

Secretaria tècnica - informació

coL·LaBoraDorS
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inScripcionS4formulari d’inscripció4https://bit.ly/2m8ie90
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Parador d’Arties
C/ Sant Joan, 1
25599 Artíes, Naut Aran Lleida
Tel. +973 640 801
Coordenades GPS4Latitud N 42º 42’ 2,8” | Longitud E 0º 52’ 17,29”

 

tipus d’inscripció Quota
Normal 120 €

Reduïda 
Metges residents de cirurgia maxil·lofacial i oral, ORL,  
cirurgia plàstica i oftalmologia

60 €

Sopar de Gala - Divendres 17 a les 22:00 hores 40 €

La inscripció inclou
Lliure accés a les activitats científiques programades, documentació, cafès entre 
sessions i certificat on-line d’assistència.



OrgANitzA / OrgANizA

PONeNts / PONeNtes
Majeed rana
José Luis del Castillo
Alicia Dean 

proGrama  

trauma 3D

17 i 18 de gener de 2020  •  Parador d’Arties - Vall d’Aran

DiVenDreS / VierneS 17417:00 a 21:00 h.

1 majeeD rana

primary orbital reconstruction using computer assisted surgery 
reconstrucció orbital primària mitjançant cirurgia assistida per ordinador 
reconstrucción orbital primaria mediante cirurgía asistida por ordinador

2 joSé LuiS DeL caStiLLo

maneig de les anquilosi temporomandibulars amb planificació virtual
manejo de las anquilosis temporomandibulares con planificación virtual

maneig endoscòpic de fractures mandibulars
manejo endoscópico de fracturas mandibulares

3 aLicia Dean

principis de la planificació virtual i navegació quirúrgica en traumatologia facial
principios de la planificación virtual y navegación quirúrgica en traumatología facial

21:30 Sopar / Cena de Gala

DiSSaBte / SÁBaDo 18416:00 a 21:00 h.

4 majeeD rana

posttraumatic midface reconstruction
reconstrucció posttraumàtica de la cara mitja
reconstrucción postraumática de la cara media

endoscopic assisted transoral reduction of condylar fracture
reducció endoscòpica transoral assistida de fractura condil·lar 
reducción transoral asistida endoscópica de fractura condilar

5 joSé LuiS DeL caStiLLo

fractures patològiques de mandíbula i fractures panfaciales    
fracturas patológicas de mandíbula y fracturas panfaciales

6 aLicia Dean

trauma orbitari. com millorar els resultats funcionals i estètics
trauma orbitario. cómo mejorar los resultados funcionales y estéticos

fractures del si frontal. paper actual de la planificació virtual i navegació 
quirúrgica en les fractures del si frontal 
fracturas del seno frontal. papel actual de la planificación virtual y 
navegación quirúrgica en las fracturas del seno frontal

COMitè OrgANitzADOr / COMité OrgANizADOr 
Junta Directiva / Junta Directiva
President Josep rubio Palau
Vicepresident Joan grau Cases
Secretari Manuel saez Barba
Tresorer  Jordi garcia Linares
Vocal Primer silvia Cuscó Albors
Vocal Segon sheyla sironvalle soliva
Vocal Tercer Javier Mareque Bueno
Vocal Resident Adrián Muñoz Blanco


