
 

nasza pasja edukacji – twoja satysfakcja 

CHIRURGIA  dwudniowy KURS ZAAWANSOWANY 

 

PROWADZĄCY:  dr Wojciech Ryncarz 

MIEJSCE:   Sala wykładowa PROIMPLANT -  C.Śniegockiej 8, Warszawa 

TERMINY:   06,07 listopad  

GRUPA:   maksymalnie 10 osób 

FORMA: dwudniowy kurs teoretyczno - praktyczny z ćwiczeniami na materiałach 
zwierzęcych oraz fantomach 

Kurs przeznaczony dla lekarzy z własnym doświadczeniem klinicznym, po pierwszych 

wykonanych samodzielnie prostych implantacjach, chcących poznać techniki 

wspomagające implantacje w trudnych warunkach anatomicznych.  

 

Podczas wykładów omówione zostaną instrumentarium i techniki chirurgiczno-

augmentacyjne. W praktyce wspólnie przećwiczymy na preparatach zwierzęcych i modelach 

omówione wcześniej techniki.  

W czasie kursu istnieje możliwość konsultacji przypadków własnych. 

 

Godziny kursu 9:00-18:00 z lunchem i przerwami kawowymi 

CENA: 3600 zł brutto 

Poruszane zagadnienia: 

• przypomnienie zasad pozycjonowania implantów, diagnostyki i kwalifikacji 

pacjentów 

• problemy deficytu tkanki kostnej w miejscu planowanej implantacji i planowanie 

leczenia w takich przypadkach 

• biologia gojenia kości 

• okolice anatomiczne do pozyskania materiału autogennego 

• materiały ksenogenne w sterowanej regeneracji kości 

• niezbędne narzędzia do procedur (elewatory, śruby, piny itp.) 

• urządzenia wspomagające zabiegi 

• implantacja natychmiastowa – korzyści i niebezpieczeństwa 

• pionowa i pozioma rekonstrukcja wyrostka: 

- bloki kostne 

- ring technika 

• sinus lift: 

- anatomia i stany patologiczne zatok 

- diagnostyka radiologiczna 
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- przeciwwskazania ogólnoustrojowe i miejscowe 

- techniki zabiegowe oraz „kiedy i na co” trzeba szczególnie uważać 

- sinus lift jednoczasowy z implantacją oraz z implantacją odroczoną 

- biomateriały wypełniające oraz rola czynników wzrostu i kości autogennej 

- premedykacja i postępowanie pozabiegowe 

- powikłania śródzabiegowe i pozabiegowe 

- postępowanie przy powikłaniach 

• rozszczepienie wyrostka: 

- instrumentarium i czułe punkty procedury 

• postępowanie z tkankami miękkimi po zabiegach augmentacji 

• protokoły pooperacyjne i powikłania 

• procedury chirurgii miękkiej wokół implantów: 

  - otwieranie implantów, rekonstrukcje brodawek, plastyka przedsionka 

- wolne przeszczepy łącznotkankowe oraz płaty uszypułowane 

 

 
 
 
 
 
 

 

informacja:  tel. dystrybutor SchmidtDental: +48 58 341 45 79 

  tel. koordynator kursów PPZ: +48 793 199 770 

mail PPZ :  szkolenia@pracowniapz.pl  

 

rejestracja:  pracowniapz.pl 
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