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PREZENTACJA IMPLANTÓW Z PORTFOLIO STRAUMANN®  

 
PROWADZĄCY:  dr Wojciech Ryncarz 

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

TERMINY:   5 marca   

GRUPA:   maksymalnie 10 osób 

FORMA:   kurs teoretyczno - praktyczny z ćwiczeniami na fantomach 

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

CENA: 900 zł brutto 

Całodniowe spotkanie dla praktykujących implantologię lekarzy, którzy planują lub są w 

trakcie prac z implantami Straumann® -  chcą zapoznać się z niezbędnym instrumentarium 

chirurgicznym i protetycznym jak też sami przećwiczyć podstawowe procedury. 

System Implantów Straumann® oferuje dwie rożne koncepcje - implanty poziomu 

tkanek miękkich oraz implanty poziomu kości. Najpopularniejsze obecnie implanty Bone 

Level są odpowiednie do zagłębiania na poziom kości i przystosowane do gojenia zarówno 

zamkniętego jak też otwartego.   

Na zajęciach zostanie omówiony nowy implant - stożkowy Bone Level, który spełnia 

założenia ochrony kości zgodnie z Straumann® Bone Control Design™ oraz ma połączenie 

CrossFit® korespondujące z odpowiednimi elementami protetycznymi jakie mamy dla 

dotychczasowych implantów Bone Level®. Jego wierzchołek zwęża się i ma formę 

samogwintującą, dzięki czemu jest szczególnie odpowiedni do implantacji w miękkiej oraz 

bardzo miękkiej kości lub świeżych zębodołach poekstrakcyjnych, gdzie stabilizacja 

pierwotna jest najtrudniejsza do uzyskania. 

 
Poruszane zagadnienia: 
 

 budowa poszczególnych grup implantów – który i kiedy ma najlepsze wskazania 

 biało – czerwona estetyka – wyzwania i ocena ryzyka niepowodzeń 

 połączenia z łącznikiem SynOcta® oraz CrossFit®  

 kaseta chirurgiczna i osprzęt do chirurgii 

 procedury krok po kroku dla implantów BL, BLT, SP 

 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 
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ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: 
 
zapoznanie się z instrumentarium oraz implantacje na fantomach żuchwy 
możliwość wspólnej analizy zdjęć rtg i modeli przywiezionych przez kursantów  
 

 
 
 
Informacja i rejestracja: 

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

oraz regionalni przedstawiciele handlowi 

mailto:marta.ganska@schmidt-dental.pl

