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Zaawansowane szkolenie
na preparatach ludzkich
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Założenia
Program kursu jest tak zaprojektowany, aby dać możliwość pogłę-

• postępowanie z tkankami miękkimi po zabiegach augmentacji

bienia i powtórki wiedzy z zakresu anatomii klinicznej głowy pod

• procedury chirurgii miękkiej wokół implantów

kątem implantologii i chirurgii stomatologicznej.

- plastyka przedsionka
- wolne przeszczepy łącznotkankowe oraz płaty

Cele

uszypułowane

Dostarczenie rzadkich i niezapomnianych warsztatów, podczas

• implantacja natychmiastowa

których uczestnicy wnikliwie poznają anatomię głowy na prepa-

• pionowa i pozioma rekonstrukcja wyrostka:

ratach mrożonych – najwierniej oddających warunki pracy in vivo.

- bloki kostne - iGen

Zajęcia praktyczne wspólnie z trenerem dadzą możliwość przepro-

• rozszczepienie wyrostka

wadzenia najbardziej złożonych zabiegów z zakresu implantologii

• lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego

i chirurgii jamy ustnej oraz dyssekcję preparatów. Program opra-

• omówienie i preparowanie obszarów „anatomicznie niebezpiecz-

cowano tak, aby uczestnicy byli nie tylko obserwatorami, ale też

nych” w implantologii i chirurgii stomatologicznej

samodzielnie angażowali się w pracę i doświadczyli anatomii człowieka w najlepszy z możliwych sposobów.

Za kurs jest przyznawanych 14 punktów edukacyjnych.

Wymagania

Wykładowcy:

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 zwłokach. Uczestnik musi jednak być w pełni zaangażowany w nasz proces edukacji i być pełen szacunku dla dawcy.

Program, procedury do przećwiczenia
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Chirurgiczne techniki preparacji i szycia tkanek z uwzględnieniem
anatomii obszaru jamy ustnej i twarzy

Liczba uczestników:

max. 8 uczestników (4 preparaty ludzkie)

sinus lift:

Data: 			

29-30 czerwca 2018 / 8:30 -17:00

- diagnostyka radiologiczna

Koszt: 			

7.500 PLN lub zakup w ofercie z implantami

- przeciwwskazania miejscowe i budowa anatomiczna

Miejsce: 			

Centrum Edukacji Medycznej

- techniki zabiegowe
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