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Przygotuj się.
To dopiero początek…
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W dzisiejszych czasach wymagania stawiane wobec lekarzy stomatologów są wyższe niż kiedykolwiek, 

co niesie za sobą potrzebę nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji. Każdy ze specjalistów posia-

da niepowtarzalne umiejętności, które czerpie z własnej praktyki i doświadczeń. W najnowszym pro-

gramie edukacyjnym skupiliśmy się na innowacyjności i różnorodności. Oferujemy profesjonalne szko-

lenia, idealnie dopasowane do potrzeb zarówno lekarzy stomatologów, jak i techników dentystycznych 

na każdym etapie pracy zawodowej.

Naszym celem jest zapewnienie wszechstronnych szkoleń, a także dostarczenie praktycznych umie-

jętności w dziedzinie chirurgii i protetyki z uwzględnieniem najnowszych technologii dostępnych na 

każdym etapie leczenia, od prostych do najbardziej złożonych przypadków.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacji, która jest tylko wstępem, ponieważ w 2018 roku 

przygotowujemy dla Państwa znacznie więcej…

Nasz program jest kombinacją wykładów, warsztatów, video oraz operacji na żywo z udziałem wybit-

nych specjalistów – wszystko po to, aby połączyć teorię z praktyką i móc wykorzystać zdobytą wiedzę 

już następnego dnia. 

Poza wydarzeniami, które zawiera niniejszy folder, mamy do zaoferowania dużo więcej interesujących 

aktywności dlatego zapraszamy do odwiedzania stron www.schmidt-dental.pl i www.itipolska.pl 

oraz do kontaktu z nami. 

    

	 	 	 					Marta	Gańska																																							Oliver	Schmidt.

Styczeń 2018
12-13 stycznia 2018 Warszawa  Chirurgia – kurs zaawansowany / dr Wojciech Ryncarz 

18-20 stycznia 2018 Wrocław  Perio Curriculum / prof. Anton Sculean / kontakt: szkolenia@ede.pl

Luty 2018
2-3 lutego 2018  Ateny  botiss – bone & tissues days 

3 lutego 2018   Poznań   ITI Study Club Poznań / Dyrektor ITI Study Club: dr Hanna Sobota 

5 lutego 2018  Dubaj  The 3rd MegaGen MEASM in Dubai 

9-10 lutego 2018  Wrocław Complex Cases / dr n. med. Michał Chrobak i dr Krzysztof Chmielewski

19-23 lutego 2018 Melbourne ITI Education Week

24 lutego 2018   Biłgoraj   ITI Study Club East Poland / Dyrektor ITI Study Club: dr n. med. Janusz Goch

28 lutego 2018  Warszawa  ITI Study Club Warszawa / Dyrektor ITI Study Club: dr Wojciech Ryncarz

Marzec 2018
5 marca 2018  Gdańsk   Implantacja z nawigacją komputerową Straumann / dr Krzysztof Chmielewski

9-10 marca 2018  Warszawa  Chirurgia – kurs praktyczny, indywidualny 1:1 / dr Wojciech Ryncarz

10 marca 2018  Warszawa  ITI Study Club Warszawa Polonika / Dyrektor ITI Study Club: 

     dr Dorota Schmidt i dr Maja Danecka

15-17 marca 2018 Berlin  botiss – dr Marius Steigmann & Prof. dr Giovanni Zucchelli. Premium course with the two  

     leading experts in the field of dental aesthetics, periodontology & implantology.

16 marca 2018  Warszawa  Protetyka na implantach – kurs zaawansowany / dr Wojciech Ryncarz

23 marca 2018  Wrocław  ITI Study Club Wrocław / Dyrektor ITI Study Club: dr Michał Karolewski

23-24 marca 2018 Wrocław Implantacja w strefie estetycznej - właściwe zarządzanie tkankami jako klucz do sukcesu .  

     Kurs teoretyczno - praktyczny / dr n. med. Michał Chrobak

26-27 marca 2018 Bolonia  Reconstructive periodontal plastic surgery in the aesthetic zone / Prof. Giovanni Zucchelli

Kwiecień 2018
6-7 kwietnia 2018  Warszawa  Protetyka na implantach – kurs podstawowy / dr Wojciech Ryncarz

9-13 kwietnia 2018 Daegu/Seoul MegaGen Korea Tour Seminar

14 kwietnia 2018  Białystok ITI Study Club Białystok/ Dyrektor ITI Study Club: dr Bartosz Bagiński

14 kwietnia 2018  Warszawa MegaGen Sympozjum

16 kwietnia 2018  Gdańsk  Implantacja z nawigacją komputerową Straumann / dr Krzysztof Chmielewski

21 kwietnia 2018  Katowice Protetyka na Implantach Straumann – Kurs Praktyczny / dr n. med. Janusz Goch

Maj 2018
3-5 maja 2018  Bukareszt MegaGen Days 

10-11 maja 2018  Tel Aviv  botiss - bone & tissue days

12 maja 2018  Warszawa Regeneracja tkanek przyzębia z wykorzystaniem preparatu Emdogain® 

     / dr n. med. Bartłomiej Górski

14-18 maja 2018  Daegu/Seoul MegaGen Korea Tour Seminar

18-19 maja 2018   Warszawa  Chirurgia – kurs podstawowy / dr Wojciech Ryncarz

19 maja 2018   Biłgoraj   ITI Study Club East Poland / Dyrektor ITI Study Club: dr n. med. Janusz Goch

23 maja 2018   Warszawa ITI Study Club Warszawa / Dyrektor ITI Study Club: dr Wojciech Ryncarz

26-27 maja 2018   Wiedeń   Hands-on Human Cadaver Course: Advanced Dental Implantology including hard and Soft  

     Tissue Management / dr Bernhard Giesenhagen, dr Norbert Fock and dr Frank Kloss

Przygotuj się. To dopiero początek…

Schmidtdental

Udoskonal swoje umiejętności 
na każdym poziomie zaawansowania.
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Czerwiec 2018
4-5 czerwca 2018  Bolonia  Reconstructive periodontal plastic surgery in the aesthetic zone / Prof. Giovanni Zucchelli

4-8  czerwca 2018 Boston  ITI Education Week Boston

8-9 czerwca 2018  Berlin  1st International Dental Photography Congress

16 czerwca 2018  Wrocław Zarządzanie tkankami miękkimi / dr n. med. Michał Chrobak

21-25 czerwca 2018  Daegu/Seoul MegaGen Korea Tour Seminar

22 czerwca 2018  Warszawa Planning, surgery, prosthetics: How to achieve Esthetics in today’s economic climate 

     treating the fully edentulous patient with implants? / dr Sergio Piano

23-30 czerwca 2018 Reykjavik Icelandic Education Week / dr Bjarni E. Pjetursson, Prof. Niklaus P. Lang

29-30 czerwca 2018 Warszawa Zaawansowane szkolenie na preparatach ludzkich 

     / dr Wojciech Ryncarz i dr Michał Szałwiński

Lipiec 2018
9-13 lipca 2018  Londyn  ITI Education Week London

11-15 lipca 2018  Pretoria  ITI Education Week Pretoria

Sierpień 2018
12-17 sierpnia 2018 Hong Kong ITI Education Week Hong Kong

20-24 sierpnia 2018 Berno  ITI Education Week Bern

Wrzesień 2018
1 września 2018  Kraków   2. Sympozjum Perio – Orto – Implanty

3-7 września 2018 Daegu/Seoul MegaGen Korea Tour Seminar

8 września 2018  Warszawa  Protetyka na implantach – kurs zaawansowany / dr Wojciech Ryncarz

8-9 września 2018 Świdnica  Od techników dla techników / tech. dent. Marcin Sajdak, tech. dent. Arkadiusz Piontek 

15 września 2018     ITI Study Club Warszawa + ITI Study Club Polonika + ITI Study Club Kraków 

     + ITI Silesia Study Club Katowice

18-22 września 2018  Lizbona   Lisbon Implantology Week

27-29 września 2018 Monachium MegaGen – Education & Oktoberfest

Październik 2018
6 października  2018 Warszawa Sympozjum ITI Polska

6-7 października  2018 Las Vegas The 14th Annual MegaGen International Symposium in Las Vegas 

13-14 października 2018  Warszawa   1 etap III edycji Curriculum Implantologicznego ITI 

     / dr Krzysztof Chmielewski, dr Wojciech Ryncarz 

17-20 października 2018 Toronto  ITI Education Week Toronto

19-20 października  2018 Warszawa  Protetyka na implantach – kurs podstawowy / dr Wojciech Ryncarz

19-20 października  2018 Wrocław Implantacja w strefie estetycznej - właściwe zarządzanie tkankami jako klucz do sukcesu .  

     Kurs teoretyczno - praktyczny / dr n. med. Michał Chrobak

20 października  2018 Jelenia Góra Karkonoska Konferencja Implantologiczna

26-27 października  2018 Warszawa  Chirurgia  – kurs praktyczny, indywidualny 1:1 / dr Wojciech Ryncarz

26-27 października  2018 Berlin  botiss – Two day Human Cadaver Course / dr Theodor Thiele and dr Stavros Pelekanos

Listopad 2018
5-6 listopada 2018 Bolonia  Reconstructive periodontal plastic surgery in the aesthetic zone 

     / Prof. Giovanni Zucchelli 

9-10 listopada 2018 Warszawa botiss – bone & tissue days World Congress (The New Dimension)

9-10 listopada 2018 Berlin  Prosthetic considerations for the CAD/CAM era and Digital solutions

     / Prof. Per Vult von Steyern

11 listopada 2018  Warszawa  Spotkanie ITI wyłącznie dla członków ITI ze specjalnym udziałem dr. Paolo Casentini

12-16 listopada  2018 Daegu/Seoul MegaGen Korea Tour Seminar

17 listopada 2018  Warszawa Regeneracja tkanek przyzębia z wykorzystaniem preparatu Emdogain® 

     / dr n. med. Bartłomiej Górski

30 listopada-1 grudnia 2018 Warszawa  Chirurgia – kurs zaawansowany / dr Wojciech Ryncarz

Grudzień 2018
1-2 grudnia 2018   Wiedeń   Hands-on Human Cadaver Course: Advanced Dental Implantology including hard and   

     Soft Tissue Management  / dr Bernhard Giesenhagen, dr Norbert Fock, dr Frank Kloss 

3-7 grudnia 2018  Daegu/Seoul MegaGen Korea Tour Seminar

8 grudnia 2018  Warszawa  ITI Study Club Warszawa Polonika / Dyrektor ITI Study Club: 

     dr Dorota Schmidt i dr Maja Danecka

ZAPOWIEDZI 2019 - 2020
12-16 marca 2019 Kolonia  IDS Cologne 

18-20 marca 2019  Frankfurt   2 etap III edycji Curriculum Implantologicznego ITI / dr med. dent. Orcan Yüksel, 

     prof. dr Aleksa Markovic, dr Paolo Casentini

9-13 września 2019  Bazylea    3 etap III edycji Curriculum Implantologicznego ITI / prof. dr med. dent. Irena Sailer, 

     prof. Anton Sculean, dr med. dent. Bruno Schmid, prof. dr med. dent. Giovanni Salvi, 

     prof. dr med. dent. Urs Brägger

8-9 czerwca 2019  Kraków    Perio Master – Moduł Drugi / Prof. dr Giovanni Zucchelli

16-17 września 2019  Bolonia    Perio Master – Moduł Pierwszy / Prof. dr Giovanni Zucchelli

14-16 maja 2020  Singapur  ITI World Symposium 2020

21-22 września 2020  Bolonia    Perio Master – Moduł Trzeci / Prof. dr Giovanni Zucchelli

     

     Więcej informacji: www.schmidt-dental.pl 
          Kontakt: marta.ganska@schmidt-dental.pl 

          Więcej informacji:  www.itipolska.pl

          Kontakt: iti@itipolska.pl

Schmidtdental
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SERGIO PIANO
DDS 

 ITALY

Graduated DDS at the University of 
Genoa in 1988. Visiting Assistant in 1991-
1992 at the University of Geneva. Active 
Member of SIO, IAED, EAED, ITI fellow. 
Private practitioner in Genoa.

Planning, surgery, prosthetics: 
How to achieve Esthetics in today’s 
economic climate treating the fully-
edentulous patient with implants?

DATE:  22.06.2018 

TIME:  9:00 - 17:00

VENUE:  Warsaw

FEE:    1200 zł / ITI members: 700 zł

22.06.2018 – Warsaw

More than often today, it is necessary to offer edentulous or hopeless dentition pa-
tients a treatment with implants that resolves functional and esthetic problems. Usu-
ally, these patients would like to avoid removable provisional prosthesis and to move 
straight from their compromised dentition to a fixed rehabilitation on implants, even 
if these solutions are rather expensive and time consuming as well.

In this presentation, a simplified approach for minimising both the surgical impact, 
the treatment time and the cost, nevertheless improving the final esthetic quality, 
is proposed thanks in particular to an accurate pre-operative analysis, the reduced 
number of implants used (the two distal of them often placed in tilted position), and 
a simplified prosthetic phase. 

Moreover, when the reduction of the costs is not one of the main issues, the same 
accurate pre-operative analysis can be used to develop a “state-of–the-art” final re-
habilitation, involving digital tools such as guided surgery and CAD/CAM procedures.

Straumann Pro-Arch components allows the dentist to face all these cases reducing 
the overall complexity without compromising the outcomes.

During the lecture, emphasis will be placed on diagnosis and treatment planning, and 
on prosthetic, surgical and laboratory protocols. 

A wide array of successful clinical cases will illustrate with pictures and videos the 
efficacy of this approach.

COURSE LANGUAGE: English

REGISTRATION:     Schmidtdental. - Marta Gańska
        Tel.: 58 341 22 06
        marta.ganska@schmidt-dental.pl

Straumann® Pro Arch Solution

Unparalleled treatment options 
         for fixed full-arch restoration.

OPTIONS
Freedom of the right choice 
depending on clinical case

PROSTHETICS
Full prosthetic options  

for both treatment  
approaches 

SHORTER
Shortest screw-type  

implant available

STABILITY
High mechanical  

and primary stability  
according to need

PROVEN 
Clinically proven mate-
rials and components, 

scientifically backed
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Development / Production / Distribution

cerabone®

Natural bovine 
bone graft

maxgraft® 
cortico

maxgraft®

bonebuilder

Patient matched  
allogenic bone 
implant

maxresorb® 
inject

Synthetic injectable 
bone paste

maxresorb®

Synthetic biphasic 
calcium phosphate

maxgraft® 
bonering 

Processed allogenic 
bone ring 

Processed allogenic 
bone plate

collacone® 

max

Flexible cone
(CaP / Collagen 
composite)

mucoderm®

3D-stable soft 
tissue (Collagen) 
graft

Jason® 
membrane

permamem® 

Native pericardium 
GBR / GTR 
membrane

High-density PTFE 
barrier membrane

collprotect® 
membrane

Native collagen 
membrane

collacone®

...... 

Collagen hemostat 
(Cone)

maxgraft®

Processed allogenic 
bone graft

botiss academy bone & tissue days

       SCIENCE              EDUCATION        
 CLINIC

maxresorb® flexbone

Straumann® Emdogain®

Jason® membrane

mucoderm®

permamem®

collprotect® membrane

Jason® fleece

collacone®..max

cerabone®

maxgraft® cortico 

maxgraft® blocks

maxgraft® bonebuilder

maxgraft® granules

maxgraft® bonering

maxresorb® inject

maxresorb® 

academy

bo
ne

 s
ub

st
itu

te
s

biologic factors

collagen &
 barriers

collacone®

COLLAGEN

SYNTHETIC

SYNTHETICS

ALLOGRAFTS

XENOGRAFT

maxresorb® 
flexbone

Flexible blocks 
(CaP / Collagen 
composite)

Straumann® 
Emdogain®

Enamel matrix 
derivative 

Jason® fleece
...... 

Collagen hemostat 
(Sponge)

botiss biomaterials system

360°
World of

Regeneration

mucoderm®

3D-REGENERATIVE SOFT TISSUE GRAFT

Natural porous collagen structure

A highly interconnected porosity makes mucoderm® 

an excellent scaffold for ingrowing cells and vessels 

thus supporting a fast revascularization and tissue 

integration. 

Reduced operating time & morbidity

Complete remodeling within 6-9 months

The three-dimensional collagen matrix strongly 

resembles the human dermis and will be gradually 

replaced by patient‘s own soft tissue.

Three-dimensionally stable acellular collagen matrix derived from porcine dermis

- Soft tissue thickening
- Broadening of attached gingiva

- Recession coverage

A successful solution for soft tissue augmentation 

For further information 
about our product portfolio visit:

www.botiss-dental.com
botiss

biomaterials
bone & tissue  
regeneration
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DR WOJCIECH RYNCARZ

PROWADZĄCY: Dr Wojciech Ryncarz 

TERMIN:  12-13.01.2018
  30.11-01.12.2018 

CZAS TRWANIA: 9:00-18:00

MIEJSCE:  Sala wykładowa 
  PROIMPLANT 
  C.Śniegockiej 8,   
  Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 10 osób 

FORMA:   dwudniowy kurs teo-
  retyczno - praktyczny z 
  ćwiczeniami na mate-
  riałach zwierzęcych  
  oraz fantomach 

CENA:   3600 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Marta Gańska 
Tel.: 58 341 22 06
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl

 NASZA PASJA EDUKACJI 
– TWOJA SATYSFAKCJA 

               CHIRURGIA
                   – Kurs zaawansowany

Kurs przeznaczony dla lekarzy z własnym doświadczeniem klinicznym, po pierwszych wy-
konanych samodzielnie prostych implantacjach, chcących poznać techniki wspomagające 
implantacje w trudnych warunkach anatomicznych. Podczas wykładów omówione zostaną 
instrumentarium i techniki chirurgiczno-augmentacyjne. W praktyce wspólnie przećwiczy-
my na preparatach zwierzęcych i modelach omówione wcześniej techniki. W czasie kursu 
istnieje możliwość konsultacji przypadków własnych. 

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 
- 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 

PROWADZĄCY: Dr Wojciech Ryncarz 

TERMIN:  18-19.05.2018 

GODZINA: Dzień I – 10:00-18:00
  Dzień II – 9:00-17:00

MIEJSCE:  Sala wykładowa 
  PROIMPLANT 
  C.Śniegockiej 8,   
  Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 10 osób 

FORMA:   kurs teoretyczno -   
  praktyczny z ćwiczenia-
  mi na materiałach 
  zwierzęcych oraz fan-
  tomach 

CENA:   1800 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Marta Gańska 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl

               CHIRURGIA
                 – Kurs podstawowy

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 proce-
dury implantacji i technik szycia. 

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 

Ponadto bazując na wzorcu systemów implantów będących w dystrybucji Schmidtdental 
poprowadzone zostaną ćwiczenia 

PORUSZANE ZAGADNIENIA: 
• procedury krok po kroku dla implantów Straumann® Bone Level 

• kaseta chirurgiczna i osprzęt do chirurgii 
• omówienie preparacji łoża pod implant 
• 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 za-

biegach z lekarzem prowadzącym.

TERMIN:  do ustalenia indywidualnie - dniem kursu jest piątek 

 (koordynacja terminów – mail: szkolenia@proimplant.pl). 
FORMA:  asystowanie w zabiegach chirurgicznych na żywo możliwość samodzielnego operowania  

 swojego pacjenta. Czas trwania zajęć ok. 8 godzin (w tym ok. 2h na wspólne planowanie  

 przypadków lub poruszenie tematów indywidualnie dopasowanych do potrzeb kursanta).

DR WOJCIECH RYNCARZ
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               Protetyka na Implantach
                     – Kurs zaawansowany

DR WOJCIECH RYNCARZ

 NASZA PASJA EDUKACJI 
– TWOJA SATYSFAKCJA 

PROWADZĄCY: Dr Wojciech Ryncarz 

TERMIN:  6-7.04.2018
  19-20.10.2018 

GODZINA: Dzień I – 10:00-18:00
  Dzień II – 9:00-16:00

MIEJSCE:  Sala wykładowa 
  PROIMPLANT 
  C.Śniegockiej 8,   
  Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 10 osób 

FORMA:   dwudniowy kurs teo- 
  retyczno - praktyczny 
  z ćwiczeniami na fan- 
  tomach 

CENA:   1800 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Marta Gańska 
Tel.: 58 341 22 06
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl

               Protetyka na Implantach
                    – Kurs podstawowy

Kurs przeznaczony dla lekarzy nie mających doświadczeń w protetyce wspartej implantami    
i mających już za sobą pierwsze implantacje lub przygotowujących się do prac implantolo-
gicznych. Podejmuje tematy leczenia implantoprotetycznego ze wskazaniem na niebezpie-
czeństwa i podpowiedzi jak uniknąć kłopotów. Wspólnie przechodzimy przez podstawowe 
zasady projektowania prac na implantach bez względu na używany system. Drugi dzień ma 
na celu zapoznanie się z konkretnymi implantami pośród systemów będących w dystrybucji 
Schmidtdental. Omówienie ich od strony protetycznej pod kątem możliwości jak i ograniczeń 
protetycznych z pewnością ułatwi podejmowanie decyzji w czasie pracy. 

DZIEŃ PIERWSZY: Podstawy protetyki na implantach
Poruszane zagadnienia:
• biomechanika implantu 
• planowanie implanto-protetyczne - możliwości prac protetycznych i rodzaje konstrukcji 
• przygotowanie wax-up, szablony
• dylematy: prace cementowane czy przykręcane;  łączenie implantów i zębów własnych 
• biało-czerwona estetyka – wyzwania i ocena ryzyka niepowodzeń 
• indywidualizacja śrub gojących 
• kształtowanie tkanek wokół implantów 
• prace tymczasowe 
• wyciski z poziomu implantu i z poziomu łącznika 
• najczęstsze błędy i niedopatrzenia na etapie wycisków i ich konsekwencje 
• indywidualizacja transferów 
• procedury w laboratorium (maski dziąsłowe, modele gipsowe) 
• współpraca z technikiem, odbiór pracy z laboratorium 
• miara i wydanie pracy 
• kryteria sukcesu długoterminowego 
• higienizacja i informacje dla pacjenta 
• periimplantitis – analiza problemu i przykładowe terapie

Zajęcia praktyczne: wspólne planowanie przypadków

DZIEŃ DRUGI: Omówienie systemów będących w dystrybucji Schmidtdental od strony 
protetycznej w kontekście teorii z poprzedniego dnia 
Poruszane zagadnienia: 
• kasety protetyczne 
• instrumenty wspomagające 
• omówienie protetyki dla systemów z rodziny Straumann oraz AnyRidge 
• rodzaje transferów i analogi implantów 
• możliwości protetyczne 
• wyciski z poziomu implantu i z poziomu łącznika 
• zasady dobierania łączników 
• współpraca z technikiem 
• przegląd katalogów „strona po stronie” z omówieniem i wskazówkami praktycznymi 
• możliwości CAD/CAM 
rozwiązywanie problemów w sytuacjach awaryjnych 

Zajęcia praktyczne: wyciski na fantomach na łyżce otwartej i zamkniętej, indywidualizacja 
łączników, wspólne planowanie przypadków. 

PROWADZĄCY: Dr Wojciech Ryncarz 

TERMIN:  16.03.2018
   8.09.2018 

CZAS TRWANIA: 10:00-18:00

MIEJSCE:  Sala wykładowa 
  PROIMPLANT 
  C.Śniegockiej 8,   
  Warszawa

GRUPA:   5-10 osób

FORMA:   warsztaty z elementa- 
  mi krótkich wykładów  
  prowadzącego

CENA:   1400 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Marta Gańska 
Tel.: 58 341 22 06
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl

Kurs przeznaczony dla lekarzy, którzy wykonują prace protetyczne i znane im są podstawowe 
zagadnienia klasycznej protetyki jak też okluzji. Jednodniowe spotkanie w małej grupie ma 
na celu wymianę doświadczeń związanych ze specyfiką projektowania prac na implantach 
oraz brainstorming na bazie prezentowanych przypadków. Każdy z uczestników spotkania 
przynosi przynajmniej jeden przypadek do wspólnego omówienia (portfolio, CBCT, modele).

PORUSZANE ZAGADNIENIA:
• właściwe zbieranie danych, fotografia, plan leczenia dla pacjenta
• zasady bioadhezji i biomechaniki 
• wybór materiału w pracach opartych na implantach
• projekty częściowych uzupełnień protetycznych
• koncepcje leczenia i przywrócenia funkcji bezzębia 
• odbudowa stałego łuku w obrębie szczeki i żuchwy w koncepcji ProArch
• uzupełnienia prowizoryczne na czas gojenia implantów, obciążenie natychmiastowe 
• konsultacje i planowanie leczenia dla kompleksowych przypadków
• SAC jako narzędzie oceny ryzyka i klasyfikacji przypadków 
• aspekty finansowe w rozważaniach nad rodzajem rozwiązań protetycznych, komunikacja 

z pacjentem, zasady gwarancji

DR WOJCIECH RYNCARZ
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permamem®

HIGH-DENSITY PTFE BARRIER MEMBRANE

Engineered for open healing 
in socket/ridge preservation

Due to its dense structure permamem® acts as an 
efficient barrier against bacterial and cellular 

penetration, and may therefore be left in place for 
open healing in socket or ridge preservation. 

Alveolar socket augmentation without primary wound closure

100% synthetic PTFE barrier membrane

permamem® is a biologically inert membrane made 
of 100% high-density polytetrafluoroethylene (PTFE).

Exceptionally thin, non-resorbable and biocompatible membrane

Main indications:
- Socket/ridge preservation (open healing)
- Horizontal/vertical ridge augmentation

Oral and CMF Surgery, Implantology and Periodontology
 

For further information 
about our product portfolio visit:

www.botiss-dental.com
botiss

biomaterials
bone & tissue  
regeneration

Dr. R. Rannula 

Tallinn, Estonia

PROWADZĄCY: Dr n. med. Bartłomiej  
  Górski 

TERMIN:  12.05.2018
  17.11.2018

CZAS TRWANIA: 9:00 – 18:00

MIEJSCE:  Sala wykładowa 
  PROIMPLANT 
  C.Śniegockiej 8,   
  Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 10 osób 

FORMA:   kurs teoretyczno -   

  praktyczny z ćwiczenia- 
  mi na materiałach  
  zwierzęcych z zakresu  
  periodontologicznej  
  chirurgii regeneracyjnej 

CENA:   1200 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Marta Gańska 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl

              Regeneracja tkanek przyzębia
           z wykorzystaniem preparatu Emdogain®

Kilkadziesiąt lat doświadczenia firmy Straumann® w implantologii skutkuje zrozumieniem 
różnorodności potrzeb, wskazań i właściwych rozwiązań dla każdego indywidualnego pa-
cjenta. Straumann® oferuje wyjątkową gamę biomateriałów, a wśród nich Emdogain®, któ-
ry będąc mieszanką białek macierzy szkliwa stymuluje komórki i fundamentalne procesy 
regeneracji przyzębia.

Liczne badania naukowe dostarczają dowodów klinicznych na zasadność stosowania prepa-
ratu Emdogain® w różnych wskazaniach periodontologicznych. Kurs przeznaczony dla lekarzy 
z różnym doświadczeniem własnym, którzy chcą zgłębić tajniki pracy z tkankami przyzębia 
oraz technikę stosowania macierzy szkliwa. Prowadzący posiada specjalizację z periodonto-
logii, jest pracownikiem Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM.

PORUSZANE ZAGADNIENIA:
• diagnostyka kliniczna i radiologiczna zapaleń przyzębia 
•  określenie rokowania
•  algorytmy kompleksowego leczenia zapaleń przyzębia
•  przygotowanie pacjenta do leczenia chirurgicznego
•  narzędzia i nici stosowane w chirurgii przyzębia
•  materiały stosowane w periodontologicznej chirurgii regeneracyjnej      

(przeszczepy, biomateriały, błony zaporowe, czynniki wzrostu)
• chirurgiczne leczenie chorób przyzębia - procedury krok po kroku 

(OFD - open flap debridement, MIST - minimalnie inwazyjne techniki chirurgiczne)
•  opieka pozabiegowa
•  faza podtrzymująca (co robić, aby uzyskać sukces długoterminowy?)
•  ocena skuteczności leczenia chirurgicznego zapaleń przyzębia

Zajęcia praktyczne (ćwiczenia na fantomach tkankowych):
•  cięcia oszczędzające brodawki dziąsłowe (MPPT, SPPF)
•  zmodyfikowana minimalnie inwazyjna technika chirurgiczna (M-MIST) w leczeniu 

niewielkiego ubytku kostnego z wykorzystaniem Emdogain®
•  augmentacja rozległego ubytku kostnego z wykorzystaniem materiału kościozastępczego 

i membrany zaporowej
•  techniki szycia

DR N. MED. BARTŁOMIEJ GÓRSKI

 NASZA PASJA EDUKACJI – TWOJA SATYSFAKCJA 
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Complex Cases. Leczenie implanto-protetyczne w złożonych 
przypadkach. Od planowania do wykonania. 
W	 trakcie	 spotkania	 zaprezentowany	 zostanie	 protokół	 postępowania	 w	 leczeniu	

złożonych	 przypadków	 implanto-protetycznych.	 Celem	 jest	 przedstawienie	 prak-

tycznych	wskazówek	wpływających	 na	 podejmowanie	 decyzji	 o	 wyborze	 pozycji	 im-

plantów,	typów	implantów,	technik	i	materiałów	do	regeneracji	kości,	a	także	wyboru	

właściwych	uzupełnień	protetycznych	dobranych	nie	tylko	pod	względem	estetyki,	ale	

także	wieku	pacjenta	i	zasobów	finansowych.	

PROGRAM
PIĄTEK 9 LUTEGO / 9:30 – 17:30
Wykładowca:	Dr	Krzysztof	Chmielewski,	DDS,	MSc

Moduł 1: Planowanie	złożonych	przypadków	-	dokumentacja,	analiza,	
	 	planowanie	cyfrowe,	badania,	ograniczenia.

Moduł 2:	Podstawy	biologii	i	sterowanej	regeneracji	kości	-	typy	biomateriałów,	
	 	dobór,	reakcje	biologiczne,	ograniczenia,	wskazania	i	przeciwwskazania.

Moduł 3:	Nawigacja	komputerowa	w	złożonych	przypadkach	-	narzędzia	i	techniki,		 	
	 	typy	szablonów,	uzupełnienia	protetyczne	natychmiastowe.

Moduł 4:	Uzupełnienia	protetyczne	w	złożonych	przypadkach	-	techniki	wyciskowe	
	 		w	dobie	CAD/CAM,	prace	przykręcane,	prace	nieruchome,	prace	ruchome.

SOBOTA 10 LUTEGO / 9:00 – 17:00
Wykładowca:	Dr	n.	med.	MSc	Michał	Chrobak

Moduł 1:	Implantacja	w	strefie	estetycznej	-	diagnostyka,	planowanie,	czynniki	ryzyka.

Moduł 2: Zarządzanie	tkankami	miękkimi.

Moduł 3:	Implantacja	natychmiastowa	-	dobór	przypadków,	możliwości	i	ograniczenia.

Moduł 4:	Bezzębie	-	strategie	terapeutyczne,	możliwości	protetyczne.

 Dr n. med. MSc
 Michał Chrobak

Dr Krzysztof Chmielewski,
DDS, MSc

MIEJSCE

Hotel Radisson Blu

ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 10

50-156 Wrocław

OPŁATA

1200 zł

REJESTRACJA

Schmidtdental – Marta Gańska

Tel.: 58 341 22 06

marta.ganska@schmidt-dental.pl

Complex 
Cases
Leczenie implanto-protetyczne 
w złożonych przypadkach. 
Od planowania do wykonania. 

9–10.02.2018 
Wrocław

Focus on Soft Tissue Management.
Całodniowy	 kurs	 teoretyczny	 obejmujący	 zasady	 diagnostyki	 i	 	 postępowania	 tera-

peutycznego	w	 przypadku	 leczenia	 implantologicznego	 i	 periodontologicznego.	 Jak	 i	

kiedy	planować	leczenie,	żeby	uzyskać	trwały	efekt	estetyczny	oraz	jak	postępować	w	

przypadku	niepowodzeń?	Podczas	kursu	przedstawione	zostaną	metody	augmentacji	

tkanek	miękkich	na	podstawie	przypadków	klinicznych.	

• Biologia i budowa tkanek przyzębia i tkanek  okołowszczepowych.

• Estetyka różowa - kryteria oceny.

• Kwalifikacja pacjenta do leczenia implantologicznego w zależności 

od warunków anatomicznych tkanek wyrostka zębodołowego.

• Rodzaje autogennych przeszczepów tkanek miękkich i potencjalne 

miejsca dawcze.

• Substytuty przeszczepów autogennych

• Strategie terapeutyczne jak i kiedy wykonać augmentację tkanek miękkich?

• Przewidywalność i stabilność efektów leczenia.

• Kształtowanie profilu wyłaniania i zasady projektowania prac protetycznych 

• Możliwe komplikacje i niepowodzenia.

 Dr n. med. MSc
 Michał Chrobak

MIEJSCE

Hotel Radisson Blu

ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 10

50-156 Wrocław

OPŁATA

730 zł

REJESTRACJA

Schmidtdental – Marta Gańska

Tel.: 58 341 22 06

marta.ganska@schmidt-dental.pl

Zarządzanie 
tkankami 
miękkimi

16.06.2018 
Wrocław
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TERMIN 
23-24.03.2018
19-20.10.2018

MIEJSCE
Limed Klinika Ortodoncji i Implantologii

ul. Ołtaszyńska 37

53-010 Wrocław

CZAS TRWANIA
9:00-17:00

UCZESTNICY
Max. 8 osób

OPŁATA
3200 zł 

REJESTRACJA
Schmidtdental. - Marta Gańska

Tel.: 58 341 22 06

marta.ganska@schmidt-dental.pl

Implantacja w strefie estetycznej - właściwe 
zarządzanie tkankami jako klucz do sukcesu 
Kurs	teoretyczno	-	praktyczny

OMAWIANE ZAGADNIENIA 
Estetyka	w	implantologii,	diagnostyka	i	planowanie	implantacji	w	strefie	

estetycznej,	prawidłowa	pozycja	implantu	uwarunkowana	czynnikami	

biologicznymi	,	przewidywalność	efektu	leczenia,	implantacja	natychmia-

stowa	vs	odroczona	vs	późna,	podstawy	mikrochirurgii.

AUGMENTACJA TKANEK TWARDYCH 
–	wybór	metody	i	materiałów	uwarunkowane	czynnikami	biologicznymi	

–	kość	autogenna	Allograft,	Xenograft,	materiały	syntetyczne,	membrany			

				zaporowe,	Bloki	Kostne	–	GBR

ZARZĄDZANIE TKANKAMI MIĘKKIMI: 
właściwy wybór metody
–	projektowanie	płata

–	rodzaje	płatów

–	roll	flap

–	płat	uszypułowany

–	wolny	przeszczep	w	różnych	sytuacjach	klinicznych	

–	metoda	tunelowa

–	odsłona	implantu

–	formowanie	profilu	wyłaniania	

–	augmentacja	tkanek	miękkich	wokół	implantu

–	postępowanie	w	przypadku	niepowodzeń

PROTETYKA – istotny czynnik sukcesu 
–	zasady	doborów	materiałów	i	projektowania	łączników

–	obciążenie	natychmiastowe

     Dr n. med. M. Sc. Michał Chrobak

Master Courses at the University of Bern 
School of Dental Medicine

Master Course in Esthetic Implant Dentistry
Course Directors: Prof. Dr. Daniel Buser and Prof. Dr. Urs C. Belser

Master Course on the Bernese Concept for the Treatment  
of Periodontally Compromised Patient
Course Director: Prof. Dr. Anton Sculean 

Master Course in GBR and Sinus Floor Elevation Procedures
Course Director: Prof. Dr. Daniel Buser

Master Course in Regenerative and Plastic-Esthetic Periodontal Surgery 
Treatment of Peri-Implant Infections and Soft Tissue Defects at Implants
Course Director: Prof. Dr. Anton Sculean

Master Course in Prevention and Management of Esthetic Implant Failures
Course Directors: Prof. Dr. Daniel Buser and Prof. Dr. Urs C. Belser

O R G A N I Z E D  B Y

Information and Registration: www.ccde.ch
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   2. Karkonoska Konferencja Implantologiczna 
   Praktyczna Implantologia: chirurgia, protetyka, prawo – cenne wskazówki dla każdego stomatologa.        

20.10.2018 – Jelenia Góra

Zarezerwuj Termin

2. Sympozjum  
Perio – Orto – Implanty

Jeden pacjent - jedna stomatologia - wiele rozwiązań prowadzących do sukcesu.

01.09.2018 – Kraków

LIW – Lisbon Implantology Week is an experience with two components, one focused on learning and acquiring knowl-
edge and skills based on an intensive course in Implantology – Implantology Training Course and the other with entertain-
ment component – Living Lisbon – that will promote cultural experiences and the discovery of the beautiful Lisbon and 
other historical places in Portugal. The LIW is intended as a challenge, an enriching and unforgettable experience of per-
sonal and professional point of view. Dentists participating expand their network and share knowledge and experiences.

GOALS
To educate dentists to the proficiency level and capability 
to deliver the treatment implant surgery and subsequent 
rehabilitation.

• Acquisition of essential theoretical knowledge to highest 
quality practicing in the areas of implantology and oral 
rehabilitation;

• Treatment planning;

• Digital Planning;
• Patient management and preparation of the operating 

room;
• Surgical sequences;
• Implants surgery in view of prosthetic rehabilitation;
• Identification and use of correct prosthetic components 

for rehabilitation.

CONDITIONS
Training from 8:30 a.m. to 6:30 p.m.
Duration: 45h. Theoretical 15 hours and 30 hours practices.

MORE DETAILS marta.ganska@schmidt-dental.pl

ORAL SURGERY,
IMPLANT SURGERY
AND ORAL MEDICINE.

ORAL SURGERY,
& IMPLANT 
REHABILITATION.

IMPLANTOLOGY &
ADVANCED ORAL
SURGERY.

PERIODONTOLOGY.

LISBON IMPLANTOLOGY WEEK // 18 to 22 September 2018
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DR JANUSZ GOCH
Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie Wy-
działu Stomatologii (1994r). Doktor nauk medy-
cznych ze specjalizacją z Chirurgii Stomatologicz-
nej. Swoją wiedzę zdobywał między innymi w 
Rosji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, 
Włoszech, Szwajcarii, Izraelu. Prowadzi prywatną 
praktykę stomatologiczną GENESIS w Biłgoraju i 
w Janowie Lubelskim. Przez kilka lat pracował w 
Wielkiej Brytanii. Doświadczony praktyk z zakresu 
implantologii oraz sterowanej regeneracji kości i 
tkanek. Autor publikacji z dziedziny implantologii. 
Od kilku lat wykładowca i konsultant medyczny 
firmy Straumann AG.

PROWADZĄCY: Dr n. med. Janusz Goch
TERMIN:  21.04.2018
GODZINA: 9:00 - 19:00
MIEJSCE:  Katowice   
CENA:   900 zł 

REJESTRACJA: 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl

  Protetyka na Implantach Straumann
                          Kurs praktyczny

Uzupełnienie protetyczne na implantach to idealny sposób, by pacjent na nowo cieszył 
się pięknymi zębami. Dobranie odpowiedniej metody odbudowy protetycznej jest 
kluczowym elementem estetyki i funkcjonalności leczenia implanto-protetycznego. 
Uzyskanie naturalnego wyglądu zarówno pojedynczego zęba, jak i rekonstrukcja pełne-
go uzębienia na implantach jest już sztuką wymagającą poznania paru technik.

Kurs ma na celu pokazanie różnych możliwości odbudowy protetycznej na implantach 
Straumann. Uczestnicy nauczą się całego przebiegu leczenia od momentu odsłonięcia 
implantu, poprzez techniki zarządzania tkankami miękkimi, po oddanie pracy prote-
tycznej. Zostaną pokazane i wspólnie przećwiczone zarówno odbudowy pojedynczych 
koron, jak i rekonstrukcje całego łuku zębowego. Szkolenie to przede wszystkim zaję-
cia praktyczne na modelach z zastosowaniem różnych łączników w różnych sytuacjach 
klinicznych.

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik samodzielnie będzie potrafił:
- wybrać odpowiednią metodę odbudowy protetycznej,
- zarządzać tkankami miękkimi wokół implantów,
- unikać błędów podczas wykonywania pracy protetycznej.

PROGRAM
PROTETYKA NA IMPLANTACH
• rekonstrukcje protetyczne na implantach – rodzaje, kryteria wyboru
• wycisk z poziomu implantu / łącznika
• techniki pobierania wycisku łyżką otwartą i zamkniętą

Zajęcia praktyczne: 
• pobieranie wycisków

Praca protetyczna na implantach
• przegląd łączników i procedur laboratoryjnych
• planowanie protetyczne w strefie estetycznej
• kryteria odbioru pracy protetycznej – na co zwrócić szczególną uwagę
• prace pełnoceramiczne na łącznikach indywidualnych
• Straumann CARES

Niechirurgiczne zarządzanie tkankami miękkimi wokół implantów
• metody kształtowania tkanek miękkich wokół implantów
• indywidualne śruby gojące i prace tymczasowe
• indywidualne transfery wyciskowe

Zajęcia praktyczne: 
• prace tymczasowe,
• planowanie pracy protetycznej,
• wykonanie indywidualnego transferu 

wyciskowego,
• przykręcana pojedyncza korona,
• cementowana pojedyncza korona,

• most cementowany,
• most przykręcany,
• proteza na belce,
• proteza na zatrzaskach kulowych,
• proteza na lokatorach.

DLACZEGO WARTO?
• indywidualne	podejście

• bardzo	mała	grupa	-	tyko	4	osoby

• poznanie	procedur	planowania,	technik	i	narzędzi	
wykorzystywanych	przy	zabiegach	

• obecność	przy	zabiegu	na	żywo	

PROGRAM
09:00 - 10:00  Wykład: Nawigacja komputerowa z systemem Straumann BLT

10:00 - 11:00  Planowanie i projektowanie szablonu do nawigacji komputero- 
  wej z użyciem programu CoDiagnostix®

11:30 - 13:00  Zabieg implantacji z wykorzystaniem nawigacji komputerowej

13:00 - 13:30  Omówienie przeprowadzonego zabiegu

13:30 - 14:30  Przerwa - lunch

14:30 - 16:30  Wykład: zabiegi z wykorzystaniem szablonów do nawigacji 
  komputerowej - ząb pojedynczy, most, bezzębie

DATA 
05.03.2018
16.04.2018

MIEJSCE
SmileClinic, 

ul. Szymanowskiego 2

Gdańsk

LICZBA UCZESTNIKÓW
Max. 4 osób

OPŁATA
1800 zł 

REJESTRACJA
Schmidtdental. - Marta Gańska

Tel.: 58 341 22 06

marta.ganska@schmidt-dental.pl

Dzień	Zabiegowy	z	dr.	Krzysztofem	Chmielewskim

Implantacja z nawigacją komputerową Straumann

Dr Krzysztof Chmielewski, DDS, MSc
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For further information 
about our product portfolio visit:

www.botiss-dental.com
botiss

biomaterials
bone & tissue  
regeneration

PROCESSED HUMAN BONE GRAFT

A successful solution for natural regeneration

maxgraft® 

processed / sterilized / stable bone matrix
- Preserved native structure of human bone

- Supports natural and controlled bone remodelling 

mineralized 
collagen

.

macroporous 
structure

100x magnification500x magnification

maxgraft® bonebuilder
PATIENT CUSTOMIZED 
ALLOGENIC BONE BLOCK

maxgraft® bonering
SIMULTANEOUS BONE AUGMENTATION 

AND IMPLANT PLACEMENT

maxgraft® cortico
BONE AUGMENTATION 

WITH THE SHELL TECHNIQUE

maxgraft® cortico
ALLOGENIC CORTICAL STRUTS FOR THE SHELL TECHNIQUE

Excellent regeneration 
in combination with maxgraft® granules.

The created cavity is filled with a bone substitute. 
maxgraft® granules are particularly suitable, 

as the human bone matrix and collagen are ideal 
for bone regeneration and natural remodeling.

BONE RECONSTRUCTION WITHOUT DONOR SITE MORBIDITY

Creates a stable container 
for bone regeneration

The stable and thin bone plate 
(25 x 10 x 1 mm) is fixed with defined 
spacing to the local bone. 
At the same time the plate serves as 
resorption protection.

Shell technique without time-consuming harvesting 

and splitting of autologous bone plates

For further information 
about our product portfolio visit:

www.botiss-dental.com
botiss

biomaterials
bone & tissue  
regeneration

- Proven surgical concept without donor site morbidity
- No time-consuming adaptation of bone blocks

- Controlled bone regeneration

cortico trimmer for safe and precise adaptation of maxgraft® cortico
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course overview Patients’ aesthetic demand, due to the exposure, 
during smiling or function, of portions of the root surface, is the main 
indication for root coverage surgical procedures. Very often the most 
coronal millimeter/s of the root exposure is the only visible part of the 
recession when smiling, therefore the presence and/or the persistence 
after therapy, even of a shallow recession may be an aesthetic problem
for the patient. Thus, complete root coverage, up to the cemento-enam-
el junction, is the goal to be achieved when patient complains about 
the aesthetic appearance of his/her teeth. The coronally advanced flap 
has been used to treat single and multiple recession defects affecting 
adjacent teeth in patients with aesthetic demands. This surgical tech-
nique has been demonstrated to achieve complete root coverage in 
most of the patients irrespective to the number of recessions treated 
in each intervention.

learning objectives
Treatment of gingival recession has become an important therapeutic 
issue due to the increasing number of cosmetic requests form patients. 
Participants will learn about the adjunctive use of substitute material 
and biological mediators will be discussed.

content
– Aesthetic mucogingival surgery

• Prognosis of root coverage
• Predetermination of root coverage
• The flap moved coronally
• Bilaminar techniques
• Connective tissue graft removal
• Connective tissue graft substitute
• Wound healing in mucogingival surgery
• Straumann Emdogain in mucogingival surgery
• Surgical treatment of multiple recessions in
pasients with aesthetic demands

– Treatment of gingival recessions around implants
• Increase of keratinized tissue before and during

implant installation
• Increase of soft tissue thickness during implant

installation.
– Hands on training.
– Live surgery.
– Session where you bring your own cases and

discuss them with Prof. Zucchelli.

Reconstructive periodontal
plastic surgery in the aesthetic zone

Prof. Giovanni Zucchelli

bologna, italy
date― 26.– 27. March 2018 
second date―4.–5. June 2018
third date―5.–6. November 2018
duration―2 days
location―Studio odontoiatrico Prof. 
Giovanni Zucchelli, Viale XII Giugno 26, 
 Bologna, 40124 Italy 
host―Studio Prof. Giovanni Zucchelli 
course lecturer―Prof. Giovanni 
Zucchelli - Professor in Periodontology at 

the University of Bologna/Italy. PhD in Me-

dical Biotechnology applied to Dentistry

fee―1220 EUR (The registration fee 
includes: attendance to all scientific 
sessions, congress kit, attendance cer-
tificate, coffee-break, lunch, dinner)

registration and information―
FC EVENTI SRL
Mrs. Francesca Casali 
Phone: +39 (0) 51236895 
info@fc-eventi.com 
www.fc-eventi.com

Piazza Maggiore

Prosthetic considerations for the
CAD/CAM era and Digital solutions
DENTISTS AND DENTAL TECHNICIANS

berlin, germany
date―9.– 10. November 2018

duration―2 days
location―Berlin, Germany
course lecturer―
Per Vult von Steyern - Professor and 

specialist in prosthetic dentistry

target group―
Dentists and dental technicians
number of participants―20

further information―
Marta Gańska 
marta.ganska@schmidt-dental.pl 

Working with reconstructive dentistry has never been so stimulating as 
right now. With many new materials and technological advances, there 
are a lot of new opportunities. But it is also important to be updated to 
know how to get the most out of materials and methods.

goal
Where and when can we use the new materials and methods and how 
do you use them? Which cement do you use and can you use the intra-
oral scanner to implant patient. During the course we will go through 
how to work with new materials and techniques, and digital sloutions. 
We use clinical cases and compare the new with what we did before. 
What are the pros and cons of each technology and how can new tech-
nologies make it easier in the clinical practice?

target group
Dentists and dental technicians with some experience in prosthetic
dentistry and implant treatment.

plan
A one day and a half day course.

content
• Strategic choices for new materials and methods.
• Where and how do we use the new technologies best?
• Treatment planning and communication.
• Clinical workflow.
• Cements and cementing techniques.
• CAD / CAM or analogue treatment aids.
• Biomechanical considerations.
• Aesthetic considerations.
• Digital solutions.
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Wykładowcy
tech. dent. Marcin Sajdak, tech. dent. Arkadiusz Piontek, tech. dent. Jose Sousa
 

Założenia
Program kursu jest tak zaprojektowany, aby dać możliwość pogłę-
bienia i powtórki wiedzy z zakresu anatomii klinicznej głowy pod 
kątem implantologii i chirurgii stomatologicznej. 

Cele
Dostarczenie rzadkich i niezapomnianych warsztatów, podczas 
których uczestnicy wnikliwie poznają anatomię głowy na prepa-
ratach mrożonych – najwierniej oddających warunki pracy in vivo. 
Zajęcia praktyczne wspólnie z trenerem dadzą możliwość przepro-
wadzenia najbardziej złożonych zabiegów z zakresu implantologii 
i chirurgii jamy ustnej oraz dyssekcję preparatów.  Program opra-
cowano tak, aby uczestnicy byli nie tylko obserwatorami, ale też 
samodzielnie angażowali się w pracę i doświadczyli anatomii czło-
wieka w najlepszy z możliwych sposobów.
 
Wymagania
Kursy te są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które na co 
dzień praktykują chirurgię na poziomie zaawansowanym. Nie jest 
wymagane wcześniejsze doświadczenie w pracy na ludzkich zwło-
kach. Uczestnik musi jednak być w pełni zaangażowany w nasz pro-
ces edukacji i być pełen szacunku dla dawcy.

Program, procedury do przećwiczenia
Chirurgiczne techniki preparacji i szycia tkanek z uwzględnieniem 
anatomii obszaru jamy ustnej i twarzy
sinus lift:
 - diagnostyka radiologiczna
 - przeciwwskazania miejscowe i budowa anatomiczna
 - techniki zabiegowe 

Zaawansowane szkolenie 
na preparatach ludzkich

29–30 
czerwca 
2018

• postępowanie z tkankami miękkimi po zabiegach augmentacji
• procedury chirurgii miękkiej wokół implantów
               - plastyka przedsionka
  - wolne przeszczepy łącznotkankowe oraz płaty 
    uszypułowane
• implantacja natychmiastowa 
• pionowa i pozioma rekonstrukcja wyrostka:
 - bloki kostne   - iGen
• rozszczepienie wyrostka
• lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego
• omówienie i preparowanie obszarów „anatomicznie niebezpiecz-

nych” w implantologii i chirurgii stomatologicznej

Za kurs jest przyznawanych 14 punktów edukacyjnych.

Wykładowcy:

          Dr Michał Szałwiński          Dr Wojciech Ryncarz

Liczba uczestników:  max. 8 uczestników (4 preparaty ludzkie) 
Data:    29-30 czerwca 2018 / 8:30 -17:00
Koszt:    7.500 PLN lub zakup w ofercie z implantami
Miejsce:    Centrum Edukacji Medycznej CEMED
    ul. W. Broniewskiego 89, 01-876 Warszawa
Rejestracja:   marta.ganska@schmidt-dental.pl

DR WOJCIECH RYNCARZ

PROWADZĄCY: Dr Wojciech Ryncarz 

TERMIN:  9-10.03.2018
  26-27.10.2018 

GODZINA: 10:00- 18:00

MIEJSCE:  Sala wykładowa 
  PROIMPLANT 
  C.Śniegockiej 8,   
  Warszawa

GRUPA:   2 uczestników

FORMA:   zajęcia praktyczne  

  z pacjentami z   

  elementami wykładów 

  prowadzącego

CENA:   3600 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Marta Gańska 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl

Kurs przeznaczony dla lekarzy początkujących w implantologii, którzy są jeszcze przed pierw-
szymi zabiegami - maksimum partnerskiej relacji z trenerem, bez stresu i skrępowania obec-
nością w grupie. Kurs odbywa się w systemie zajęć 1:1 w sali wykładowo – ćwiczebnej oraz w 
gabinecie. Taka forma zajęć daje bezpośredni niepowtarzalny kontakt z nauczycielem oraz 
możliwość wykonania zabiegów przy pacjencie. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie czuł 
się na siłach do samodzielnego przeprowadzania przećwiczonych procedur.

Program zajęć obejmuje zakres tematyki z teoretycznego podstawowego kursu chirur-
gicznego wzbogacony, w oparciu o przyjmowanych wspólnie pacjentów, z elementami 
praktyki:

• planowania leczenia
• planowania cyfrowego
• przygotowania pacjenta i przygotowanie sali operacyjnej
• planowania sekwencji chirurgicznych

Uczestnik przygotowuje oraz przeprowadza swoje dwie operacje wspólnie z trenerem, 
umieszczając samodzielnie implanty u pacjenta. Istnieje możliwość zgłoszenia na kurs 
swoich pacjentów i przyjęcia ich w ramach ćwiczeń.

               CHIRURGIA
                – kurs praktyczny, indywidualny 1:1

 NASZA PASJA EDUKACJI – TWOJA SATYSFAKCJA 
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course overview A Master Course in Modern Evidence Based Im-
plant Dentistry focusing on both surgical and prosthetic aspects. This 
one-week course, taking place in Reykjavik and its beautiful surround-
ings on the volcanic island, Iceland, addresses the experienced general 
practitioner, the specialist and the post-graduate student during their 
training.

The concept of modern comprehensive treatment planning, based on 
the evidence obtained in dental research in the last decades, will be 
presented. Case presentations, group work and discussions will be car-
ried throughout the course in order to train the participants in setting 
up comprehensive treatment plans, using dental implants.

Besides the theoretical part, several live surgeries will be performed. 
Modern periodontal regenerative procedures and modern plastic peri-
odontal surgery, utilizing the latest developments in microsurgical tech-
niques and materials will be addressed. Moreover, live implant surger-
ies with and without guided bone augmentations (GBR) in the esthetic 
zone and implant surgery in the posterior maxilla in conjunction with 
sinus floor elevation will be performed. The participants will have the 
possibilities to practice these techniques in several hands-on exercises. 
Prosthetic rehabilitation of partially and totally edentulous patients 
with dental implants and how optimal esthetic results can be achieved 
in post extraction sites utilizing new materials will be discussed.

course topics include
 ѹ Biological background, initial therapy & treatment planning
 ѹ Surgical protocols, periodontal surgery, GTR
 ѹ Implant surgery in the esthetic zone, guided bone regeneration
 ѹ Implant surgery – sinus floor elevation
 ѹ Prosthetics aspects
 ѹ Soft tissue management, peri-implantitis & maintenance
 ѹ Evidence based treatment planning

Icelandic Education Week 

reykjavik, iceland
date―23. June– 30. June 2018
duration―8 days
social activities―Lectures are 
combined with sightseeing in Iceland 
including visits to the Blue Lagoon, 
Gullfoss, Geysir, Thingvellir and the 
south coast of Iceland
location―VallHöll Center, 
Háaleitisbraut 1, 105 Reykjavík 
host―Reykjavik Implant Center 
& The University of Iceland 

fee―2650 EUR
max. participants―40 
target group―Dentists
speakers―Dr. Bjarni E. Pjetursson, 
 Prof. Niklaus P. Lang

registration and information―
The Icelandic Week, 
Dr. Magnús Björnsson
Phone: +354 (0) 5682522
Fax: +354 (0) 5888026 
magnusbjo@simnet.is
www.icelandicweek.com

Czy w pełni wykorzystujesz 
          potencjał gojenia 
  swoich pacjentów?

Straumann® SLActive®

Wyniki przeszły wszelkie wyobrażenia.

98.2 %
wskaźnik przetrwania

100 %
wskaźnik sukcesu

Poznaj możliwości i potencjał gojenia powierzchni SLActive 
http://slactive.straumann.com.

WSKAŹNIK PRZEŻYWALNOŚCI 
IMPLANTÓW OBCIĄŻONYCH 

NATYCHMIASTOWO PO 10 
LATACH OBSERWACJI

Randomizowane kontrolowane 
badanie wieloośrodkowe 

(30 pacjentów, 39 implantów) 

Randomizowane 
badanie kliniczne 

(19 pacjentów, 97 implantów)

ROCZNE OBSERWACJE 
PRZEŻYWALNOŚCI IMPLANTÓW U 
PACJENTÓW PO RADIOTERAPII I Z 

OSŁABIONĄ KOŚCIĄ
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Konsultanci Schmidtdental
W celu uzyskania większej ilości informacji 
zapraszamy na stronę www.schmidt-dental.pl

Dr n. med. Michał Chrobak
Wrocław

Tech. dent. Marcin Sajdak
Kraków

Dr n. med. Marzena 
Wyganowska- Świątkowska 
Poznań

Dr Bartosz Bagiński
Białystok

Dr Barbara Sobczak
Warszawa

Dr Przemysław Jawor
Kraków

Dr Wojciech Ryncarz
Warszawa

Dr n. med. Janusz Goch
Biłgoraj

Dr Dorota Schmidt
Ksawerów

Dr Artur Frydrychewicz
Warszawa

Dr n. med. Robert Łyszczarz
Kraków

Dr Janusz Skrzypczyński
Warszawa

Dr Bernard Zadrożny
Warszawa

Dr n. med. Monika 
Dąbrowska Warszawa

Tech. dent. Arkadiusz Piontek
Świdnica

Dr Michał Karolewski
Wrocław

Dr Maja Danecka-Pasieka
Katowice 

Dr Krzysztof Chmielewski
Gdańsk

Dr Jerzy Mazurec
Wrocław/ Wojkowice

8-9.09.2018 
Godzina:
Dzień I 10:00-18:00
Dzień II 9:00-17:00

Miejsce: 
Laboratorium Protetyki 
Stomatologicznej Multident
Reja 8, 58-100 Świdnica

Cena: 1800 zł

Informacja i rejestracja:
Marta Gańska
Tel.: 58 341 22 06
marta.ganska@schmidt-dental.pl

Prowadzący: Tech. dent. Marcin Sajdak, Tech. dent. Arkadiusz Piontek

Dzień I
• Wprowadzenie

- odświeżenie wiadomości na temat systemów implantologicz-
nych Straumann
- przypomnienie podstawowych informacji: planowanie, rodza-
je konstrukcji protetycznych, wax-up, szablony
- wstęp do nawigacji komputerowej

• Nowe możliwości systemowe w portfolio producenta
• Omówienie procedur laboratoryjnych, tips &tricks oraz FAQ, 

komunikacja z lekarzem
• Materiały nowoczesnej implantoprotetyki 

- kryteria wyboru
- prace cementowane czy przykręcane

• Podsumowanie pierwszego dnia, panel dyskusyjny

Dzień II
• Omówienie przypadków kursantów
• Tkanki miękkie, a maska dziąsłowa na modelu

- jak z nią pracować i unikać niepowodzeń
- kształtowanie profilu wyłaniania
- ovate pontic
- biała i czerwona estetyka

• Łączniki indywidualne: wskazania, możliwości, 
ograniczenia, zasady projektowania cyfrowego

Skanowanie, projektowanie łączników (exocad), omówienie za-
sad projektowania CAD, belki i uzupełnienia hybrydowe, Pro Arch, 
ogólne zasady projektowania.
• Digital way - skanery wewnątrzustne, CARES, nawigacja kom-

puterowa, druk 3D w implantoprotetyce, protokoły kliniczne i 
laboratoryjne, pułapki i korzyści.

• Podsumowanie i dyskusja, czas na omówienie zagadnień przy-
gotowanych przez uczestników, pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy proszeni są o przygotowanie do omówienia na panelu 
dyskusyjnym szczególnie interesujących ich tematów i własnego 
przypadku (planowanie, trudności techniczne, rozwiązania pro-
tetyczne). Wspólnie omówimy przypadki, próbując znaleźć naj-
lepsze rozwiązanie protetyczne, omawiając procedury kliniczne 
i laboratoryjne.

PORUSZANE ZAGADNIENIA
· planowanie implantoprotetyczne - możliwości prac protetycznych i rodzaje konstrukcji · wax-up, szablony, nawigacja komputerowa ,druk 3D,prace 
tymczasowe · nowoczesna implantoprotetyka - rozwiązania cyfrowe, możliwości, ograniczenia, pułapki · prace cementowane czy przykręcane oraz 
łączenie implantów i zębów własnych · biała i czerwona estetyka, kształtowanie prawidłowego profilu wyłaniania, stabilność tkanek miękkich · naj-
częstsze błędy i niedopatrzenia na etapie wycisków i ich konsekwencje  · współpraca i komunikacja z gabinetem · indywidualizacja transferów wyci-
skowych jako znaczący czynnik wpływający na efekt pracy finalnej  · przeniesienie pracy lekarza z prowizorium na uzupełnienie ostateczne · procedury 
laboratoryjne · kryteria sukcesu długoterminowego · periimplantitis i analiza problemu w kontekście błędów technicznych

                Kurs Protetyczny
                 – Od techników dla techników

PROGRAM

WARSZTATY
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starget.straumann.com
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DID YOU KNOW?
STARGET is now available online and is 
freely accessible to anyone who wants 
more information about what is going 
on as soon as it happens.

Straumann® BLT ∅ 2.9 mm – the SmallOne

Another legend is born:
Small, strong and enduring.

Contact your local Straumann® representative today to find out  
more about the SmallOne. Or visit smallone.straumann.com.

NATURAL LOOKING 
ESTHETICS

Novel prosthetic design  
that closely matches the  

anatomy of teeth.

 
FULL STRENGTH 

A strong and reliable  
treatment option  

thanks to Roxolid®.

 
LESS INVASIVE*
A perfect combination  
of shape, strength and  

healing power.

*if GBR can be avoided

 

 
 

Strau
man

n®

Dental Implant S
ys

te
m

Lif
et

im
e Guarantee



36 37

Globus 
Zucchelli

TRZY REWELACYJNE 
MODUŁY PRAKTYCZNE

INTERDYSCYPLINARNE 
KURSY STOMATOLOGICZNE

PERIOPRAKTYK

PROCEDURY KLINICZNE
W NAJLEPSZYM WYDANIU 

TERAPIA IMPLANTOLOGICZNA ORAZ REGENERACYJNA 

MODUŁ TRZECI

BOLONIA
21-22

września 
2 0 2 0

MODUŁ DRUGI

KRAKÓW

NIECHIRURGICZNE LECZENIE CHORÓB PRZYZĘBIA,
TERAPIA RESEKCYJNA, REHABILITACJA PROTETYCZNA

08-09
czerwca
2 0 2 0

Szczegółowych informacji szukaj na periopraktyk.pl oraz www.facebook.com/perioszkolenia

DWA MIASTA 

JEDEN MISTRZ 
Prof. dr Giovanni ZUCCHELLI 

CHIRURGIA PLASTYCZNA TKANEK W STREFIE ESTETYCZNEJ 
- ZARZĄDZANIE RECESJAMI DZIĄSŁOWYMI

MODUŁ PIERWSZY

BOLONIA

września 
2 0 1 9

16-17

Master (Msc.) in Implantology and Periodontology at the 
“University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry” (DTMD)  Luxembourg

Details of the Master Program (Two in One): 
• 24 Students per year

• 2 years with apprx. maximum 8 weeks 

• Locations: Luxembourg, Frankfurt/Mainz and Warsaw 

• In accordance with the Bologna guidelines, the master’s program is modular and divided into BASIC 

modules and  Specialization modules. There are classroom modules and e-learning modules as well 

as Hospitation/Supervision modules. Therefore, time efficiency is very high and on-site lectures are 

compact and reduced in time to avoid cost and time overhead.

• 14.400 Euro per Year

• Finished with a Masterthesis and Oral examination (disputation)

• All details by end February for the Polish Group 

• Applications accepted until the end of March 2018

• The Acceptance Comitee of the University will revue all students and make a decision in April 2018

• Starting in June 2018 in DTMD 

More information on: 
https://dtmd.eu   

Registration and Contact:  
master@focusonimplants.com
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Dlaczego warto być częścią 
globalnej społeczności ITI?
ITI to wiodąca organizacja naukowa skupiająca się na implantologii, oferująca najwyższej jakości 
wsparcie edukacyjne oraz szeroki wachlarz korzyści, aby uatrakcyjnić aktywności zawodowe.

 
      Korzystaj z potęgi lokalnej sieci ITI Study Club. 
      Bycie członkiem ITI to coś wyjątkowego.

• Bezpłatne uczestnictwo w spotkaniach 12 ITI Study Club na 

terenie całej Polski. W 2018 roku w ramach ITI Polska od-

będzie się ok. 40 wydarzeń, w których możesz wziąć udział

• Drukowana wersja kolejnego tomu z serii ITI Treatment 

Guide zaraz po opublikowaniu (tylko członkostwo klasyczne)

• Drukowana subskrypcja ITI journal Forum Implantologicum 

(tylko członkostwo klasyczne)

• 100 Punktów Akademii na cały rok członkostwa do wyko-

rzystania w ITI Akademii Online (tylko członkostwo cyfrowe)

• Dostęp online do wszystkich tomów z serii ITI Treatment 

Guide oraz każdego wydania Forum Implantologicum

• Regularne aktualizacje literatury

• Dostęp do portalu online ITInet unikatowej globalnej plat-

formy kontaktów i wymiany informacji 

• Znaczące zniżki na udział w międzynarodowych i krajowych 

kongresach i innych wydarzeniach edukacyjnych ITI

• Pełen dostęp do obszernych aktywności krajowych ITI

• Bezpośredni dostęp do największej i prestiżowej implantolo-

gicznej międzynarodowej sieci akademickiej

www.itipolska.pl

Twoje korzyści z przystąpienia do ITI Polska:

Zapisz się już 
dziś na 

www.iti.org

W celu rejestracji, skontaktuj się 
z dyrektorem lokalnego ITI Study Club:

  www.itipolska.pl

Spotkania ITI Study Club 2018:

14.01.2018 – ITI Study Club Mazovia

03.02.2018 – ITI Study Club Poznań

24.02.2018 – ITI Study Club East Poland

28.02.2018 – ITI Study Club Warszawa

10.03.2018 – ITI Study Club Polonika

23.03.2018 – ITI Study Club Wrocław

14.04.2018 – ITI Study Club Białystok

19.05.2018 – ITI Study Club East Poland

23.05.2018 – ITI Study Club Warszawa

15.09.2018 – ITI Study Club Warszawa + ITI Study Club Polonika 
      + ITI Study Club Kraków + ITI Silesia Study Club Katowice

06.10.2018 – ITI Symposium Warszawa

11.11.2018 – ITI Meeting as Closed meeting in Warszawa for all ITI members 
       with very special lecture of Dr Paolo Casentini/Italy

08.12.2018 – ITI Study Club Polonika

Więcej terminów dostępnych wkrótce...

TYLKO 
DLA 

CZŁONKÓW 
ITI
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ITI
Sympozjum
Warszawa
06.10.2018

www.itipolska.pl

 
Dr Shakeel Shahdad / England
BDS, MMedSc, FDS RCSEd, FDS (Rest. Dent.) RCSEd, 
DDS, FFDT Ed Consultant

 
Dr n. med. Grzegorz Wasiluk / Poland
DDS, PhD, Vice President PASE

 
Prof. Matteo Chiapasco / Italy
Professore Associato di Malattie Odontostomatologiche 
dell’Università di Milano

First speaker announcements:

Opłata: 600 zł
                  200 zł dla Członków ITI

Prosthetically Guided Regeneration (PGR): a new 
approach to treat Complex Cases in Implant Dentistry.

How to combine Different Soft and Hard Tissue 
Augmentation Techniques to improve the final result.

Paolo Casentini, DDS

Teacher at the Post-Graduate Courses in Oral 
Implantology and Oral Surgery at the Univer-
sity of Milano-Italy. Fellow and Chairman of 
the Italian section of the ITI and Active mem-
ber of the the IAO (Italian Academy of Osseo-
integration).

SPECIAL
ITI POLSKA EVENT

  TERMIN:    11.11.2018     

  CZAS TRWANIA:  10:00-13:00  

  MIEJSCE:    Warszawa     

  REJESTRACJA:   marta.ganska@schmidt-dental.pl   
Udział w spotkaniu możliwy tylko po wcześniejszej rejestracji. 

TYLKO 
DLA 

CZŁONKÓW 
ITI
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www.itipolska.pl

Curriculum Implantologiczne ITI

ETAP I     13-14 października 2018 Warszawa

ETAP II     18-20 marca 2019 Frankfurt

ETAP III     9-13 września 2019 Bazylea

  

  Rejestracja: iti@itipolska.pl

  Etap I-III z tłumaczeniem na język polski

Więcej informacji na stronie:
www.itipolska.pl

10 Days
10 Speakers
Top Level

www.iti.org

Learn, interact, grow.

Sign up for a free lifetime account today: academy.iti.org

Geared to you and your individual educational needs, the ITI Online Academy offers you 
a motivating and rewarding learning experience.

•  Comprehensive, evidence-based curriculum 
with well-structured modules and a wide range 
of related materials

• Free assessments to identify knowledge gaps

•  Unique user-centric approach for an 
individually tailored education path at 
every knowledge level

• Extensive free content and services

Online
Academy

Tap into the most complete
e-learning off ering in implant dentistry!

CME HOURS

ITI Foundation is an ADA CERP recognized provider. ADA CERP is a ser-
vice of the American Dental Association to assist dental professionals in 
identifying quality providers of continuing dental education. ADA CERP 
does not approve or endorse individual courses or instructors, nor does 
it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry.

ITI_Online_Academy_Flyer_210x297.indd   1 25.09.14   15:34

www.iti.org

Learn, interact, grow.

Sign up for a free lifetime account today: academy.iti.org

Geared to you and your individual educational needs, the ITI Online Academy offers you 
a motivating and rewarding learning experience.

•  Comprehensive, evidence-based curriculum 
with well-structured modules and a wide range 
of related materials

• Free assessments to identify knowledge gaps

•  Unique user-centric approach for an 
individually tailored education path at 
every knowledge level

• Extensive free content and services

Online
Academy

Tap into the most complete
e-learning off ering in implant dentistry!

CME HOURS

ITI Foundation is an ADA CERP recognized provider. ADA CERP is a ser-
vice of the American Dental Association to assist dental professionals in 
identifying quality providers of continuing dental education. ADA CERP 
does not approve or endorse individual courses or instructors, nor does 
it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry.

ITI_Online_Academy_Flyer_210x297.indd   1 25.09.14   15:34
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ITI Education Weeks 2018

Sharpen your skills in implant dentistry!

ITI Education Weeks are the ideal place to extend your knowledge 
and sharpen your skills in implant dentistry.

• Up to the minute evidence-based teaching
• Top lecturers at state-of-the-art facilities
• Continuing education credits
• Participation in treatment planning
• Surgical and prosthetic sessions: live and hands-on 

These comprehensive, practically oriented courses are delivered by    
top academic institutions around the world in partnership with the ITI, 
a leading provider of evidence-based education in implant dentistry. 

FEBRUARY 19–23: ITI Education Week Melbourne
University of Melbourne, Melbourne Dental School, Australia

JUNE 4–8: ITI Education Week Boston
Harvard School of Dental Medicine & Tufts University School 
of Dental Medicine, USA

JULY 11–15: ITI Education Week Pretoria
Oral and Dental Hospital, University of Pretoria, South Africa

JULY 9–13: ITI Education Week London
Queen Mary University of London, UK

AUGUST 12–17: ITI Education Week Hong Kong
University of Hong Kong, Prince Philip Dental Hospital, PR China

AUGUST 20–24: ITI Education Week Bern
University of Bern, School of Dental Medicine, Switzerland

OCTOBER 17–20: ITI Education Week Toronto
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, Canada

For more information go to: www.iti.org/educationweek

Wrocław

23.03.2018

18:00 - 21:00 

Dołącz do nas i weź udział w wykładzie w wersji 3D! 

Implantologia, zabieg periodontologiczny i biologia tkanek w innym 

wymiarze. Poznaj nowoczesną odsłonę zarządzania tkankami!

Dwa tematy podczas jednego dnia

1. Częste interwencje w chirurgii przyzębia i implantologii. Przegląd z praktycznym 

     podejściem – P1: Walcząc o zęby, P2: Zęby beznadziejne, P3: Braki zębowe.

2. Ksenogenne i syntetyczne biomateriały do zarządzania tkanką twardą i miękką. 

     Przegląd wskazań z praktycznym podejściem – wykład 3D.

Skorzystaj z zaproszenia ITI Polska i weź udział w wydarzeniach za darmo.

Bezpłatny udział tylko po uprzedniej rejestracji mailowej  

itistudyclubwroclaw@gmail.com

Dr Dávid Botond Hangyási

www.itipolska.pl

ITI Study Club Implantologia 
w wymiarze 3D
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LOCATION:
Dan Panorama Hotel Tel Aviv

Kaufmann St. 10

Tel Aviv-Yafo, Israel

www.boneandtissue.com
FURTHER INFORMATION ON:

SPEAKER: 
Dr. Ilan Beitlitum, Prof. Dr. Nitzan Bichacho,

Dr. Dr. Oliver Blume, Dr. Guy Carmeli,

Dr. Mirela Feraru, Dr. Ran Herzberg,

Jan Kielhorn, Dr. Cobi Landsberg, 

Dr. Benny Retzkin, 

Prof. Dr. Dr. Daniel Rothamel, 

Dr. Martina Stefanini, Dr. Marius Steigmann, 

Prof. Dr. Giovanni Zucchelli

FEES
Congress lectures: 750 NIS

Congress lectures and workshop: 1,950 NIS

DAY 1
Prof. Dr. Daniel Rothamel & Dr. Ilan Beitlitum: 360° world of regeneration

Jan Kielhorn: Update on maxgraft® cortico: Shell technique reloaded

Dr. Ran Herzberg & Dr. Guy Carmeli:  Regenerative periodontal therapy for 

aesthetic and predictable results. What are the limits? 

Dr. Cobi Landsberg: The aesthetic implant: Can soft tissue grafting compensate for the partially missing bone?

Dr. Benny Retzkin: Complications in sinus elevation surgery

Dr. Marius Steigmann: Preventing and solving complications for bone grafting

2 parallel workshops: 

Jan Kielhorn: maxgraft® cortico: Shell technique reloaded – new ways for an established technique

Prof. Dr. Zucchelli/ Dr. Martina Stefanini: Mucogingival esthetic surgery

DAY 2
Prof. Dr. Giovanni Zucchelli: Soft tissue defects around osteointegrated implants

Dr. Mirela Feraru & Prof. Dr. Nitzan Bichacho: Managing the perio-restorative interface of implant-based 

restorations at the smile zone: Concepts and strategies – Part 1

Dr. Mirela Feraru & Prof. Dr. Nitzan Bichacho: Managing the perio-restorative interface 

of implant-based restorations at the smile zone: Concepts and strategies – Part 2

Dr. Dr. Oliver Blume: Cutting-edge techniques in bone augmentation using a customized allogenic block

Congress Topic: 
360° World of Regeneration 

Tel Aviv
10 – 11 May 2018 
Day 1  08:00 – 17:30

Day 2  08:00 – 14:15

botiss
biomaterials

bone & tissue  
regeneration

bone & tissue days
Tel Aviv 2018

REGISTRATION:
Mrs. Meital Yaniv

E-Mail: meitalbotiss@gmail.com

Mobile: +972 (0)50 - 75 55 512

Tel.: +972 (0)3 - 65 44 570

BOTISS BIOMATERIALS                                            EDUCATION INTERNATIONAL

POL_Events_171221.indd   13 21.12.17   11:15

LOCATION:
Royal Olympic Hotel

Athens, Greece 117 43

www.boneandtissue.com
FURTHER INFORMATION ON:

SPEAKER: 
Dr. Krzysztof Chmielewski, DDS, MSc

Prof. Dr. med. dent. Anton Sculean, Dr. h.c., M.S.

Dr. Marius Steigmann, PhD

Prof. Dr. Leonardo Trombelli, DDS, PhD

Dr. med. dent. Orcan Yüksel

Prof. Giovanni Zucchelli, DDS PhD

FEES
Congress:
HSP Members:  280 €

Non-Members:  350 €

Students:  200 €

Hands-on workshops: 
O. Yüksel & K. Chmielewski 

(each 120 min)  150€

G. Zucchelli (150 min)  200€

two workshops  300€

Organizing Committee: Phoebus Madianos, William Papaioannou, 

Spyridon Vassilopoulos, Georgios Charalampakis

DAY 1
Workshop Orcan Yüksel: Update in Bone Ring Technique: results after 5 years with allografts in 3-dimensional 

augmentation

Workshop Kris Chmielewski: Impression techniques for the individual emergence profile transfer and 

for CAD/CAM restorations 

Leonardo Trombelli: The application of treat-to-target to periodontal therapy: techniques and technology

Anton Sculean: Clinical concepts and new developments in reconstructive periodontal surgery

Marius Steigmann: Soft tissue management for high-volume augmentation in the aesthetic zone

DAY 2
Workshop Giovanni Zucchelli:  Mucogingival aesthetic surgery

Giovanni Zucchelli: Soft tissue defects around osteointegrated implants 

Kris Chmielewski: Prosthetic solutions for optimized soft tissue aesthetics

Orcan Yüksel: The Bone Ring Technique: 3D bone augmentation and implantation in a single step procedure

Organized by the 

Hellenic Society of Periodontology 

Athens
2 - 3 February 2018
Day 1  08:00 – 19:00

Day 2  08:00 – 18:00

botiss
biomaterials

bone & tissue  
regeneration

The Hellenic Society of Periodontology presents: 
1st Hellenic 

bone & tissue days
Athens 2018

REGISTRATION:
E-Mail: helperio@periodontology.gr

Tel. / Fax: +30 210 7484167

BOTISS BIOMATERIALS                                            EDUCATION INTERNATIONAL

POL_Events_171220.indd   7 20.12.17   11:49



48 49

LOCATION:
Humboldt Carré  

Behrenstraße 42 / 10117 Berlin 

www.humboldtcarre.de

botiss-academy.com
REGISTER FOR THE COURSE

SPEAKER: 
Dr. Marius Steigmann

Prof. Dr. Giovanni Zucchelli

ALL-IN PACKAGE
Three-day course with lectures, work-

shops and interactive panel discussion / 

Catering during the whole event / Dinner 

on Thursday evening / Evening event on 

Friday in the SOLAR SKY Lounge

Course fee incl./without accommodation*: 

3.299 € / 2.899 €

Hotels: TITANIC Gendarmenmarkt Berlin and  
Westin Grand Berlin 
All prices plus 19% VAT.
*Valid until 4 weeks before the event.

One course  
Two different approaches 
Three days of high quality learning

BERLIN: Premium course with the two 

leading experts in the field of dental 

aesthetics, periodontology & implantology  

botiss
biomaterials

bone & tissue  
regeneration

Day 1 LECTURES
Dr. Steigmann Prevention of flap opening in the aesthetic zone

Prof. Dr. Zucchelli Advantages of flap opening in the aesthetic zone

Dr. Steigmann Rules of incision flap design suturing in the aesthetic zone

Prof. Dr.  Zucchelli Flap design and soft tissue augmentation procedure during implant installation in the aesthetic zone

Day 2 WORKSHOP SESSIONS on pig jaws:
Dr. Steigmann Soft tissue preservation and correction of soft tissue failure in the aesthetic zone

Prof. Dr. Zucchelli Mucogingival aesthetic surgery

The workshops run parallel and in the afternoon, the workshop groups will switch to the other speaker.

Day 3 THE DEBATE Treatment of soft tissue complications in the aesthetic zone:

Dr. Steigmann Papilla loss and mid-facial recessions

Prof. Dr. Zucchelli Buccal soft tissue dehiscence and papilla loss

Dr. Steigmann & Prof. Dr. Zucchelli Conflict and dialog with Q&A

&steigmann
zucchelli

ImplantologyPeriodontology

15 – 17 March 20188

Aesthetics

Soft tissue management

BOTISS BIOMATERIALS                                            EDUCATION INTERNATIONAL

POL_Events_171220.indd   8 20.12.17   11:49

Program
Lecture
- Planning the surgery

- Step-by-step procedure

 Bone Ring Technique 

- Soft-tissue management as the

     basis for restoration with optimal

     function and aesthetics

- Complication management, medication 

 and post-operative care

Hands-on exercise:
- Vertical augmentation with bone rings 

 on mandible model

- Sinus floor elevation on maxilla model

Live surgery
The course will be held in English.

Fee
800 € plus 19% VAT (catering and dinner

with the speakers included).

Location
Education Centre 

Bockenheimer Landstraße 92 

60323 Frankfurt/Germany

Date
Please contact Marta Gańska

for further details:

marta.ganska@schmidt-dental.pl

Course instructors

Dr. Bernhard Giesenhagen
Kassel and Frankfurt/Germany

Dr. Orcan Yüksel
Frankfurt/Germany

The Bone Ring Technique: 
New perspectives in augmentation
Discover the potential of an alternative grafting technique. The Bone Ring Technique 

allows bone augmentation and implantation to be performed on large three-dimen-

sional bone defects in a single surgery. The technique is applicable for almost all indi-

cations, including a sinus lift with minimal bone height. In cases of large bone defects 

or advanced jaw atrophy, extensive horizontal and/or vertical bone augmentation is  

required to prepare the treatment site in two separate stages. The Bone Ring Technique 

can reduce the total healing phase by about five months compared to classical bone 

block grafts. This argument is very convincing for patients and provides a significant 

competitive advantage.

Develop new hands-on skills to perform this innovative, one-step procedure. The 

course provides participants with hands-on training while performing oral implant 

surgery using an allograft ring. 

More information: www.botiss-dental.com/products/maxgraft-bonering

The Bone Ring Technique –
Single-stage vertical augmentation and implantation 
with allogenic bone rings

Live surgery

botiss
biomaterials

bone & tissue  
regeneration
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+ +

+ +

+++

cerabone®

Jason® membranehard tissue Guided bone regeneration

Shell techniqueRidge preservationmaxgraft® bonebuilder 
concept

Recession coverage Peri-implant soft tissue 
thickening

Immediate implantation

soft tissueCLINICAL SUCCESS
with the right 

regeneration concept

Share your case!

The indication matrix supports you in choosing the most suitable treatment concept through 

an intelligent querying in the navigation bar on the left-hand side. 

The more specified the clinical situation, the more precise is the selection of treatment 

concepts displayed in the right-hand section.

The matrix contains > 150 clinical cases and videos as well as 

handling tips and recommendations of internationally recognized 

clinical experts.

POL_Events_171220.indd   11 20.12.17   11:49

SAVE THE DATE:

bone & tissue days 2018
World Congress 

THE NEW DIMENSION

9 -10 November 2018

BERLIN

WARSCHAUBARCELONA

Details coming soon on boneandtissue.com

POL_Events_171220.indd   12 20.12.17   11:49

botiss
biomaterials

bone & tissue  
regeneration
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BOTISS BIOMATERIALS                                            EDUCATION INTERNATIONAL

Hands-on
Human Cadaver Course 2018

LOCATION:
Center of Anatomy and Cell Biology 

of the Medical University of Vienna

botiss-academy.com

REGISTER FOR THE COURSE

SPEAKER: 
Dr. Bernhard Giesenhagen 

Dr. Norbert Fock MD DMD 

Dr. Dr. Frank Kloss

ALL-IN PACKAGE
Valid until 30 days before event

-  Course fee and catering during the   

    event

-  2 nights at the Hotel**** Regina 

-  Social Event on Saturday evening

Total price: 2.300 EUR plus 20% VAT

In this two-day course you learn and practice different bone augmentation concepts 

and soft tissue management to perform big augmentation procedures successfully.

The augmentation procedures will focus on the Bone Ring Technique for vertical aug-

mentation and block augmentation with allogenic bone blocks as well as CAD/CAM 

designed allogenic bone blocks.

The course focuses on state-of-the art oral implant dentistry and advanced soft  

tissue reconstruction. The course is highly practical and hands-on oriented on fresh 

frozen human heads (80% of the time), while about 20% will be lectures, technique-

explanation and live-/ video-taped surgeries. 

As a fi nal touch, you will get the chance to experience the vibes of Vienna city center 

at a historical 4-star hotel plus an evening event at Heuriger Welser, one of Vienna’s 

most famous winery offering traditional food, wine and live music.

Sponsored by:

Vienna: Advanced dental implantology 

including hard and soft tissue management

26 - 27 May 2018
01 - 02 December 2018

Time: 09:00 - 17:00
botiss

biomaterials
bone & tissue  
regeneration

POL_Events_171220.indd   9 20.12.17   11:49

Two-day 
Human Cadaver Course

LOCATION:
Medizin im Grünen – 

Medical competence center 

15864 Wendisch Rietz  / Germany

botiss-academy.com
REGISTER FOR THE COURSE

SPEAKER: 
Dr. Theodor Thiele 

Dr. Stavros Pelekanos

ALL-IN PACKAGE
includes: course fee and catering 

during the event, 

2 nights in a hotel from Thursday to 

Saturday, 

Dinner on Friday evening

Total price: 1.990 EUR plus 19% VAT

During this two-day course participants will learn and perform different concepts  

and techniques for hard and soft tissue augmentation and management. Starting with  

the presentation of the most important anatomical structures (nerves, vessels), to 

standard and advanced, innovative techniques for bone augmentation as well as  

incision and flap designs for optimal outcomes. Participants will get insight into all 

aspects of dental hard and soft tissue regeneration.

Two participants will work together on a cadaver skull. The fresh frozen cadavers en-

able a „close to reality“ training of the surgical procedures. Dr. Thiele and Dr. Pelekanos 

will show all techniques by live video transmission and will be around to support you 

together with the team of the competence center.

Hands-On course 

for hard and soft tissue management 

Wendisch Rietz / near Berlin
Fr/Sa, 26./27. October 2018 
Day 1  09:00 – 18:00
Day 2  09:00 – 17:00

botiss
biomaterials

bone & tissue  
regeneration

DAY 2
- Training of augmentation techniques

-  Biomaterials for hard tissue management

-  Harvesting of transplants

-  Hard and soft tissue management around  

 implants

-  Incision and flap design

-  Techniques for tension-free wound closure

DAY 1
-  Presentation of relevant structures and   

 dissection of anatomical danger zones

- Techniques for the restoration of the 

 functional and aesthetic emergence profile

- Mucosal and connective tissue grafts

-  Biomaterials for soft tissue management

Fo
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BOTISS BIOMATERIALS                                            EDUCATION INTERNATIONAL
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Mirela Feraru

Louis Hardan

Sascha Hein

Fernando Rey

Javier Tapia Guadix

Naoki Aiba

Carlos Ayala Paz

Panaghiotis Bazos

Kris Chmielewski

Alessandro Devigus

1st International
Dental Photography
Congress

8-9 June 2018
Hotel Berlin, Berlin

www.idpcongress.com

AZ_DentPhotKongr_171122.indd   1 12.12.17   16:30

Sprawdź na FB OBODA Group 

www.facebook.com/obodagroup

Szkolenia OBODA Group

Poznaj Mariusza Obodę i jego autorski model pracy z pacjentem, który zrewolucjonizował funkcjonowanie najlepszych praktyk 
w Polsce. Pracuj z niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie motywacji i psychologicznych aspektów pracy z pacjentem. 

MEMS 1: Psychologia motywacji do leczenia biologicznego (2 dni)

Dowiedz się, jak budować ponadprzeciętną motywację pacjenta do podjęcia i zakończenia kompleksowego leczenia 
biologicznego. 
Na szkoleniu nauczysz się:

 � profesjonalnie przeprowadzić rozmowę wstępną,
 � prezentować pacjentowi interwencyjnemu pojedynczy problem,
 � przeprowadzić rozmowę motywującą pacjenta interwencyjnego do przyjścia na oddzielną wizytę, 

podczas której zostanie wykonane kompleksowe badanie diagnostyczne,
 � przedstawiać pacjentowi jego problemy stomatologiczne tak, by budować w nim motywację do podjęcia leczenia.

Główne korzyści:
 � umiejętność motywowania pacjenta do rozpoczęcia, kontynuacji i zakończenia kompleksowego leczenia biologicznego,
 � wzrost efektywności: 80% Twoich niezmotywowanych pacjentów zakończy leczenie biologiczne w ciągu 3–6 miesięcy,
 � wysoki poziom satysfakcji pacjenta, a co za tym idzie – duża liczba rekomendacji,
 � umiejętność nawiązywania pogłębionej relacji z pacjentem oraz budowania autorytetu.

MEMS 2: Psychologia motywacji do leczenia protetycznego (2 dni)

Poznaj efektywny model rozmowy z każdym pacjentem, który umożliwia zmotywowanie i zaangażowanie do leczenia aż 80% 
pacjentów z potencjałem leczenia protetycznego. 

Na szkoleniu nauczysz się:
 � budować szczerą, głęboką, a jednocześnie profesjonalną relację z pacjentem,
 � prowadzić rozmowę w formie pytań, uważnie słuchać
 � budować zaufanie i autorytet w oczach pacjenta, rozpoznawać kryteria motywacyjne i decyzyjne pacjenta,
 � rozpoznać, jak i kiedy rozmawiać o rozwiązaniach oraz ich cenie.

Główne korzyści:
 � zdecydowany (nawet kilkukrotny) wzrost liczby i wartości kompleksowych planów leczenia,
 � umiejętność zindywidualizowania przekazu,
 � swoboda prowadzenia rozmowy na temat planu leczenia oraz jego kosztu.

Sprawdź datę najbliższych szkoleń na stronie internetowej OBODA Group (www.oboda.pl) bądź 
profilu FB (www.facebook.com/obodagroup). 
Więcej informacji uzyskasz u Marleny Majewskiej z OBODA Group tel. 601 370 962, marlena.majewska@oboda.pl

Koszt:
3640 zł za cykl dwóch szkoleń MEMS. Chcesz uzyskać specjalną ofertę w połączeniu z zakupami produktów implantologicznych? 
Skontaktuj się z Territory Manager Schmidtdental lub Rawex Dental. 
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Try it. Love it.

Wąska szyjka
Szerszy implant
w węższym wyrostku 
Zapewnia maksymalną
ochronę kości przez mini-
malizację naprężeń w części
korowej.

Stożkowy rdzeń
Wspaniała budowa ułatwia wprowadzenie
implantu i jego natychmiastowe obciążenie. 

Mała średnica
wierzchołkowa
Łatwe wprowadzenie implantu
w wąskich wyrostkach z techniką
rozszczepiania.

Gwint jak nóż
- Łatwe wprowadzenie
  implantu i większa 
  stabilizacja pierwotna. 
- Brak tnącej krawędzi dla
  mniejszej inwazyjności.
- Idealne rozwiązanie przy
  miękkiej kości.

Szerszy implant
w węższym
wyrostku
Maksymalizacja długoczasowego 
przetrwania implantów.

Powierzchnia

- Szybsza i silniejsza
  osteointegracja.
- Nowa technologia
  tworzenia powierzchni zawiera-  
  jącej jony Ca2+ wbudowane
  w powierzchnię SLA.
- 100% eliminacja resztek kwa-
  sowych powstających w konwencjo-
  nalnym procesie tworzenia SLA.

2018 MegaGen Korea Tour Seminar
Expand your Implant Surgery Skill & Knowledge of MegaGen Product!
And Enjoy the Extraordinary Beauty of Korea by Tour

 

1. MegaGen New factory & Mir Dental Hospital Tour
2. MegaGen Seminar

01 Contents

03 Registration
- The number of participants : Min 25 ~ Max 50
- Please contact your local MegaGen distributor for

more details

Dr. Kw
ang Bum

 Park

Dr. Jong Cheol Kim

Dr. Dae Hee Le e

Dr. Hyun Sik Park

Dr. Ung Tae k Han

Dr. Seong Eon Kim

Dr. Chang Hoon
Han

Dr. S eung Yeup Lee

Dr. M
yeong Hw

an Ahn

02 Speakers

Furthermore, many expert speakers will give various lectures for the participants.

3. MegaGen New Product Introduction
4. How to Deal with Unusual Clinical Cases
5. Live Surgery & Hands-on
6. Special Social Events Every Evening
7. Korean Traditional Village Tour

1) Implantation (XPEED, AnyRidge, AnyOne, and MiNi)
: Design Specialty with Soft tissue Management
: Apical Narrow of AnyRidge System Implant Switching with
Rounded Design_Thin Ridge Structure

2) Regeneration
: Advanced GBR& Sinus Elevation Technique

3) R2GATE
: The Eureka R2 - With the Aim of Full Digital Dentistry
: One Day Implant - The Next Paradigm Shift Scientific and

Clinical Rational
: Guidance for Precise usage of R2GATE Guide

 Package Price includes : •4 nights Accommodation
(4 night in 5 stars Hotel)

•First class Limousine Bus

•Full day Lecture & Live Surgery

•Exhibition & Hands-On

•Half day tour

•Meals (4Dinners, 4 Lunches)

•Certificate

★ Full day tour : Extra charge (Tour fee and 1 night accommodation)

04 Schedule

- MegaGen Implant Training Course (09:00 ~ 17:00)
: Specific Characterics and Clinical benefit & Application 

(Implant System, R2GATE, Digital Equipment, Regeneration Materials) 
: Live Surgery by Dr. Kwang Bum Park
: Certification Ceremony

This images are example

As all lectures will be given in english, so you may inquire your local sales distributors about simultaneous interpretation in your own language. 

• Education Part

• Tour Part

Date
DAY 1 Arrival in Incheon, Korea /  Move to Daegu

DAY 2
MegaGen Implant Training Course
MegaGen New Product Introduction & New Factory Tour

DAY 3
MegaGen Implant Training Course
Live Surgery & Mir Clinic tour 

DAY 4
MegaGen Implant Training Course
Certification Ceremony
Half Day Tour (or Rest)

DAY 5 Move to Seoul, Departure in Incheon

* The event schedules are subject to change.

* Option : Full Day Tour

LIVE SURGERY

∙  9th - 13th,   April

∙ 14th - 18th,   May

∙ 21th - 25th,   June

∙  3rd -   7th,   September

∙ 12th - 16th,   November

∙  3rd -   7th,   December

The 1st Korea Tour Seminar (Max. 250, Cherry Blossom Tour)

The 2nd Korea Tour Seminar 

The 3rd Korea Tour Seminar
(Connecting Korea Tour Seminar Schedule after “SIDEX”)

The 4th Korea Tour Seminar

The 5th Korea Tour Seminar

The 6th Korea Tour Seminar

05 Program
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YEARS 2008-2018

MEGAGEN ANNIVERSARY

Save the date

Dr. Kwang Bum Park 
Dr. Giovanni Zucchelli 
Dr. Howard Gluckman
Dr. Ali Tahmaseb
Dr. Miguel Stanley

MEGAGEN DAYS
3-4-5 MAY 2018

SAVE THE DATE for

JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL
10 Workshops and 2 Days of Conference

Tombola Megagen Award Hyundai Tucson SUV

Special Guests

Sympozjum MegaGen Warszawa – 14.04.2018
Do it the AnyRidge Way  

AnyRidge Goes Far Beyond  
the Basic Belief of Dental Implant
The key features of AnyRidge implant can be found when the immediate loading is considered. 
The new Loading protocol has been developed based on the clinical results by AnyRidge and 
your patients will  discover their new smiles faster than ever.

Dołącz i świętuj z nami 10 rocznicę AnyRidge!

Rejestracja: 
Marta Gańska
marta.ganska@schmidt-dental.pl

Wykładowcy: 
Dr Souheil Bechara
Dr Christian Dinu
Dr Irfan Abas
Dr Olaf Daum

Pre-op Post-op
6 Weeks Follow up

Final Prosthesis
7 Year’s Follow up

10 Year’s Follow up

- Courtesy of Dr. Chang Hoon Han, Mitsias E. Miltiadis
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Dr. Omid Moghaddas, Dr. Zaki Kanaan, 
Prof. Christian Makary, Prof. Jaafar Mouhyi, 
Dr. Jong Cheol Kim, Dr. Marcus Engelschalk,
Dr. Ali Tahmaseb, Dr. Rabih Abi Nader, 
Dr. Achraf Souayah

SAVE 
T H E 
DATE

6th-7th October 2018

The 14th Annual

International Symposium
in Las Vegas
Mandalay Bay Convention Center, Las Vegas
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www.schmidt-dental.pl

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w branży implantologicznej, a naszych Klientów traktujemy jako partnerów, z którymi 

budujemy wspólny sukces. Oferujemy wyłącznie produkty, w które wierzymy i kochamy to, co robimy. Sprawdzone koncepcje, serwis 

oraz wsparcie, a także jakość produktów są podstawą sukcesu. Z drugiej strony jest coś równie ważnego: ludzie lubią pracować z 

ludźmi, a my bez wątpienia posiadamy silny zespół z charakterem, duchem, wartościami oraz pasją i pozytywnym nastawieniem.

Schmidtdental

Marta Gańska 
Marketing and Education Manager
marta.ganska@schmidt-dental.pl
Tel. +48 58 341 22 06

Marcin Cieplechowicz
Territory Manager
marcin.cieplechowicz@schmidt-dental.pl
Tel. +48 881 957 168

Tomasz Lewandowski
Territory Manager
tomasz.lewandowski@schmidt-dental.pl
Tel. +48 570 300 686

Marek Karcz
Territory Manager
marek.karcz@schmidt-dental.pl
Tel. +48 731 477 669

Artur Gawlik
Territory Manager
artur.gawlik@schmidt-dental.pl
Tel. +48 695 667 260

Hanna Frankowska
Territory Manager
hanna.frankowska@schmidt-dental.pl
Tel. +48 882 512 840

Oliver Schmidt
General Manager
oliver.schmidt@schmidt-dental.pl
Tel. +48 720 841 888

Katarzyna Skura
Marketing and Education Manager
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl
Tel. +48 58 341 22 06

Daria Redlarska
Business Support Manager
daria.redlarska@schmidt-dental.pl
Tel. +48 58 341 45 79

Kinga Wąchała
Business Support Manager
kinga.wachala@schmidt-dental.pl
Tel. +48 58 341 45 79

Beata Marek
Territory Manager
beata.marek@schmidt-dental.pl
Tel. +48 512 243 009

Magda Fularczyk
Business Support Manager
magda.fularczyk@schmidt-dental.pl
Tel. +48 58 341 45 79

EDUCATION & OKTOBERFEST

 Dr.PETER RANDELZHOFER  Dr.CLAUDIO CACACI

+49 (0) 6221 - 4551140 

DATE:  27. - 29. September 2018

TIME:  09.00 - 17.00

FEE: 950.-€

REGISTRATION:    info@imegagen.de

     +49 (0) 6221 - 4551140

MORE INFORMATION:    www.schmidt-dental.pl

M
U

N
IC

H
I M P L A N T 

SEPTEMBER 2018

M U N I C H

Implant Course Munich

IN

27.-29.

D A Y S 

AGENDA

Thursday, 27.09.2018
Individual arrival in Munich and free night

Day 1 - Friday, 28.09.2018
08.45 Meet at the reception

09.00 - 10.00 
Welcome coffee in the practice

10.00-11.00
Theory and technique: Suture technique, surgical incision guide, 
flap design and “red white aesthetics”

11.00 - 11.45
Live Surgery: Abutment connection roll flap and vestibuloplasty

11.45 - 13:00 Lunch

13.00 - 13.45
Hands-on: Split flap. 2nd stage surgery (roll flap, vestibuloplasty)
- Free gingival graft on the pig ear including suture technique.

13.45-14.45
Theory: Anterior lmplants: Immediate implant placement, delayed
immediate implant placement, socket preservation.

14.45 - 15.15 Coffee break

15.15 - 17.00
Hands-on: Immediate implant placement with GBR on the pig jaw 
cadaver.

17.00 End of day 1

19.40 Meet at the reception
20.00 Dinner at a Restaurant

Day 2 - Saturday, 29.09.2018
08.50 Meet at the reception of the Hotel

09.00 - 09.15
Welcome coffee in the practice

09.15-12.30
Emergence profile design with prototype crowns, technique and
choice of material. The periodontally compromised patient. Single 
and multiple unit prosthetics with individualized prosthetic solutions 
facing soft tissue management. PRF Platlet rich fibrine in implant 
dentistry, a biological concept of augmentation.

12.30-13.00 Lunch

13.00-14.30
Life surgery: Implantation with simultanious augmentation of PRF 
and other materials. Short VS long lmplants, but joint connection. 
Which role does the hardware and the role of 3D Navigation in 
advanced cases with the AnyRidge Guide System play?

14.30 End of course

16.00
Meet at the reception of Hotel
Oktoberfest München
Dresscode: Lederhosen and Dirndl

23.00 End of Oktoberfest

Sunday, 30.09.2018
Individual Departure
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Schmidtdental Szymanowskiego 2 
80-280 Gdańsk 

+48 58 341 45 79 
biuro@schmidt-dental.pl www.schmidt-dental.pl 

www.minec.ac

www.imegagen.com

starget.straumann.com

www.straumann.com

slactive.straumann.com

www.itipolska.pl

academy.iti.org

www.iti.org

www.schmidt-dental.pl

www.wszystkooimplantach.pl

www.botiss.com

www.botiss-academy.com

www.botiss-bonering.com

www.rawexdental.com

www.dentalphotomaster.com

ONLINE EDUCATION


