CHIRURGIA - KURS PODSTAWOWY
PROWADZĄCY:

dr Wojciech Ryncarz

MIEJSCE:

Sala wykładowa PROIMPLANT - C.Śniegockiej 8, Warszawa

TERMINY:

21-22 października 2016

GRUPA:

maksymalnie 10 osób

FORMA:
kurs teoretyczno - praktyczny z ćwiczeniami na materiałach
zwierzęcych oraz fantomach
kurs przeznaczony dla osób, które nie miały praktycznie styczności z implantami - naszym
zadaniem jest nauczyć się rozmawiać o implantach ze swoimi pacjentami, diagnozować oraz
planować leczenie implanto-protetyczne. Chcemy, aby uczestnicy po powrocie do swoich
praktyk czuli się na siłach wykonać proste implantacje u swoich pacjentów.
Uczestnicy kursu zapoznają się z niezbędnym instrumentarium jak też sami przećwiczą
podstawowe procedury implantacji i technik szycia.
Godziny kursu:
21.10.2016 / 10:00-18:00
22.10.2016 / 9:00-17:00
CENA: 1800 zł brutto
Poruszane zagadnienia:

















możliwości zastosowania implantów – implanty, a klasyczna protetyka
anatomia i ograniczenia anatomiczne
kwalifikacja pacjenta do zabiegu
wywiad z pacjentem i przeciwwskazania
zlecenia badań i ich interpretacja
podstawy pozycjonowania implantów
analiza modeli i dokumentacji radiologicznej, omówienie i analizy TK
planowanie implanto-protetyczne
pozycjonowanie implantu, szablony chirurgiczne
dokumentacja wejściowa – set zdjęć portretowych i wewnątrz-ustnych
podstawy postępowania aseptycznego oraz przygotowanie gabinetu do zabiegu
podstawy biologii gojenia się kości i osteointegracji ( rola powierzchni i jakości
implantu)
materiały ksenogenne w sterowanej regeneracji kości
praca z kością oraz sprzęt i narzędzia niezbędne do zabiegu
procedury chirurgiczne - od planowania cięcia i preparacji płata do technik szycia
zgody pacjenta na zabieg
postępowanie pooperacyjne i instrukcje dla pacjenta, opieka pozabiegowa
gojenie otwarte i zamknięte, otwarcie implantu i przygotowanie do protetyki

nasza pasja edukacji – twoja satysfakcja

Ponadto bazując na wzorcu systemów implantów będących w dystrybucji SchmidtDental
poprowadzone zostaną ćwiczenia
Poruszane zagadnienia:





procedury krok po kroku dla implantów Straumann® Bone Level
o kaseta chirurgiczna i osprzęt do chirurgii
o omówienie preparacji łoża pod implant
o newralgiczne etapy procedury i podpowiedzi jak uniknąć kłopotów
czyszczenie i konserwacja instrumentarium
przegląd materiałów – omówienie katalogów

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: ćwiczenia na preparatach z technik szycia. wspólna analiza zdjęć rtg i
modeli przywiezionych przez kursantów - planowanie przypadków, zapoznanie się z
instrumentarium oraz implantacje na fantomach żuchwy.

DZIEŃ KLINICZNY DLA POCZĄTKUJĄCYCH (opcja )
dzień kliniczny uzupełniający kurs podstawowy i dający możliwość spędzenia całego dnia
przy zabiegach z lekarzem prowadzącym.
TERMIN:
FORMA:

do ustalenia indywidualnie - dniem kursu jest piątek
( koordynacja terminów – mail: szkolenia@proimplant.pl )
asystowanie w zabiegach chirurgicznych na żywo możliwość samodzielnego
operowania swojego pacjenta.
Czas trwania zajęć ok. 8 godzin ( w tym ok. 2g na wspólne planowanie przypadków
lub poruszenie tematów indywidualnie dopasowanych do potrzeb kursanta )

Informacja i rejestracja:
Marta Gańska -

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

nasza pasja edukacji – twoja satysfakcja

