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AnyRidge® - wspólnie odkryjmy jego jakość i nieograniczone możliwości   
 

 

PROWADZĄCY:  dr Wojciech Ryncarz 

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

TERMINY:   2 kwietnia  

GRUPA:   maksymalnie 10 osób 

FORMA: kurs teoretyczno – praktyczny  z ćwiczeniami na fantomach; uczestnicy zapoznają 
się z niezbędnym instrumentarium MegaGen jak też sami przećwiczą podstawowe procedury 

chirurgiczne dla sysytemu AnyRidge®.  

 
Godziny kursu 9:00-17:00 z lunchem i przerwami kawowymi 

CENA: 900 zł brutto 

Całodniowe spotkanie dla praktykujących implantologię lekarzy chcących poznać 
system implantologiczny AnyRidge®, którego budowa spełnia wszystkie obecnie uznawane 
zasady ochrony tkanek. Połączenie stożkowe samozaciskowe typu Morsa, brak mikroruchów 
i mikroprzecieków, wbudowana z myślą o estetyce zmiana platformy protetycznej, 
uniwersalność połączenia protetycznego oraz bogaty wybór łączników to podstawy 
niezawodności i braku resorpcji kości.  

AnyRidge®  wykazuje również znakomite wyniki w badaniach stabilizacji pierwotnej. 
Rewolucyjna koncepcja rdzenia w połączeniu z progresywnym gwintem pozwala uzyskać 
natychmiastową wysoką stabilność wszczepu nawet w kości D4. Całości dopełnia 
powierzchnia Xpeed® aktywująca osteoblasty juz w pierwszej fazie gojenia. 
W czasie spotkania podejmujemy tematy leczenia implantoprotetycznego ze wskazaniem na 
procedury konkretnego systemu i podpowiedzi jak unikac problemów w codziennej praktyce 
z implantami AnyRidge®. 

  
 

 

Poruszane zagadnienia: 

 anatomia i ograniczenia anatomiczne zastosowania implantów 

 wpływ makrobudowy śruby na stabilizację pierwotna implantu 

 połączenia z łącznikiem, a długofalowa stabilizacja kości 

 element planowania implanto-protetycznego w kontekście budowy AnyRidge® 

 kaseta chirurgiczna i procedury chirurgiczne preparacji łoża pod AnyRidge® 

 newralgiczne etapy procedury i podpowiedzi jak uniknąć kłopotów 

 biało – czerwona estetyka – wyzwania i ocena ryzyka niepowodzeń 
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 membrany iGen jako narzędzie w codziennej praktyce   

 wyciski w poziomu implantu i z poziomu łącznika 

 portfolio łączników na prace tymczasowe oraz różne rozwiązania prac ostatecznych 

 kastety protetyczne oraz instrumenty wspomagające 

 przegląd katalogów z omówieniem i wskazówkami praktycznymi 

 

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: 

wspólna analiza zdjęć rtg i planowanie przypadków, zapoznanie się z instrumentarium oraz 

implantacje na fantomach 

 

 

Informacja i rejestracja: 

Marta Gańska -  tel 58 / 343 23 87  lub mail  marta.ganska@schmidt-dental.pl 

 

mailto:marta.ganska@schmidt-dental.pl

