EDUKACJA
lipiec - grudzień

2018

Przygotuj się.
Czy jesteś gotowy na więcej?

Schmidtdental
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Udoskonal swoje umiejętności
na każdym poziomie zaawansowania.
Lipiec 2018
9-13 lipca 2018		

Londyn		

ITI Education Week London

11-15 lipca 2018		

Pretoria		

ITI Education Week Pretoria

Sierpień 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®

12-17 sierpnia 2018

Hong Kong

ITI Education Week Hong Kong

					

/ dr n. med. Bartłomiej Górski

20-24 sierpnia 2018

Berno		

ITI Education Week Bern

17 listopada 2018		

Warszawa

ITI Study Club Mazovia

23-24 listopada 2018

Warszawa

Zaawansowane szkolenie na preparatach ludzkich

Wrzesień 2018

					

/ dr Wojciech Ryncarz i dr Michał Szałwiński
Chirurgia – kurs zaawansowany / dr Wojciech Ryncarz

1 września 2018		

Kraków

2. Sympozjum Perio – Orto – Implanty – Laser

30 listopada-1 grudnia 2018 Warszawa

3-7 września 2018

Daegu/Seoul

MegaGen Korea Tour Seminar

5-7 września 2018

Berno		

Master Course in Esthetic Implant Dentistry

Grudzień 2018

8 września 2018		

Warszawa

Protetyka na implantach – kurs zaawansowany / dr Wojciech Ryncarz

1 grudnia 2018		

Wrocław

ITI Study Club Wrocław

8 września 2018 		

Białystok

ITI Study Club Białystok

3-7 grudnia 2018		

Daegu/Seoul

MegaGen Korea Tour Seminar

8-9 września 2018

Świdnica		

Od techników dla techników / tech. dent. Marcin Sajdak, tech. dent. Arkadiusz Piontek

7 grudnia 2018		

Poznań

ITI Study Club Poznań

10-12 września 2018

Berno		

Master Course Edentulism: A challenging condition

7 grudnia 2018		

Szczecin

ITI Study Club Szczecin

13-15 września 2018

San Francisco

Digital Dentistry Symposium: The Time is Now

7 grudnia 2018		

Biłgoraj		

ITI Study Club East Poland

13-15 września 2018

Szczecin		

Atroficzna żuchwa. Jak poradzić sobie z problemem. / dr Radosław Jadach

8 grudnia 2018		

Warszawa

ITI Study Club Warszawa Polonika

14-16 września 2018

Genewa		

From non-invasive procedures to fixed implant reconstructions – The Geneva Concept 2

8 grudnia 2018		

Białystok

ITI Study Club Białystok

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

21-22 września 2018

Gdańsk

Complex Cases / dr n. med. Michał Chrobak i dr Krzysztof Chmielewski

27-29 września 2018

Monachium

MegaGen – Education & Oktoberfest

28 września 2018		

Biłgoraj		

ITI Study Club East Poland

28 września 2018				

ITI Study Club Szczecin + ITI Study Club Łódź + ITI Study Club Poznań

Październik 2018
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Listopad 2018

ZAPOWIEDZI 2019 - 2020
8-9 marca 2019		

Malta		

Straumann Symposium: Women in Implantology

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,

6 października 2018

Warszawa

Sympozjum ITI Polska

					

prof. dr med. dent. Urs Brägger

6-7 października 2018

Las Vegas

The 14th Annual MegaGen International Symposium in Las Vegas

12 października 2019

Warszawa

Sympozjum ITI Polska

12-13 października 2018 Warszawa

Implantacja w koncepcji Pro Arch / dr Barbara Sobczak

14-16 maja 2020		

Singapur		

ITI World Symposium 2020

13 października 2018

Warszawa

Straumann coDiagnostiX™ / dr Krzysztof Chmielewski

13 października 2018

Jelenia Góra

Karkonoska Konferencja Implantologiczna

13 października 2018

Kraków		

ITI Study Club Kraków

13-14 października 2018

Warszawa

1 etap III edycji Curriculum Implantologicznego ITI

					

/ dr Krzysztof Chmielewski, dr Wojciech Ryncarz

15-19 października 2018

Genewa		

From non-invasive procedures to fixed implant reconstructions – The Geneva Concept

17 października 2018

Gdańsk		

Wykład specjalny Neodent / Prof. Dr Sérgio Rocha Bernardes

18 października 2018

Warszawa

Wykład specjalny Neodent / Prof. Dr Sérgio Rocha Bernardes

19 października 2018

Wrocław

Jednoczasowe ekstrakcje i implantacje. Techniki zachowania objętości zębodołu.

					

/ Dr Radosław Jadach

17-20 października 2018

ITI Education Week Toronto

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

Toruń		

Zarządzanie placówkami stomatologicznymi

20 października 2018

Lublana		

NeoEvent – Castle Symposium

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

Schmidtdental.
Education team
Więcej informacji: www.schmidt-dental.pl
Więcej informacji: www.itipolska.pl
Kontakt: iti@itipolska.pl
Marta Gańska
marta.ganska@schmidt-dental.pl
Tel.: +48 58 341 22 06

Katarzyna Skura
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl
Tel.: +48 58 341 22 06

Schmidtdental
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19.10.2018 – Wrocław

SAVE THE DATE:

bone & tissue days 2018
World Congress

Dr Radosław Jadach

Jednoczasowe ekstrakcje i implantacje.

9 -10 November 2018

Techniki zachowania objętości zębodołu.

THE NEW DIMENSION

Program:
W trakcie szkolenia przedstawione zostaną podstawowe i zaawansowane techniki
ekstrakcji i jednoczasowej implantacji. Słuchacze będą mogli obserwować na żywo
trzy zabiegi, podczas których będzie prowadzony wykład ze szczegółowym opisem
każdej procedury. Przed każdym zabiegiem zostaną omówione wskazania oraz przeciwskazania do zastosowania danej techniki chirurgicznej. Natomiast po zabiegu dokonana zostanie ocena jego przebiegu, podjętych decyzji lub uzasadnienia zmian decyzji
śródzabiegowo.

Dr.

Dr.

Priv. Doz. Dr. Dr.

Prof.

Dr.

Prof.

Krzysztof „Kris“
Chmielewski

Arndt Happe

Marius
Steigmann

Leonardo
Trombelli

Orcan Yüksel

Giovanni
Zucchelli

BERLIN
DATA:

CZAS TRWANIA:

LICZBA UCZESTNIKÓW:

19.10.2018

9:00-18:00

15 osób

MIEJSCE:

OPŁATA:

REJESTRACJA:

Dr Radosław Jadach
Dental Salon
Horbaczewskiego 53a
54-130 Wrocław

1500 zł

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

Przyjdź i uczestnicz w 100% w procesie leczniczym!
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BARCELONA

WARSAW

Details on boneandtissue.com
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Implantacja w koncepcji Pro Arch

Straumann® Pro Arch

Rehabilitacja pacjentów bezzębnych przy późnej implantacji oraz
przy natychmiastowej implantacji z natychmiastowym obciążeniem w koncepcji Pro Arch
Wymagania pacjentów i możliwości technologiczne sprawiają, że stawiane są przed
nami coraz to nowsze wyzwania. Jednym z najważniejszych w implantologii jest okres
gojenia się implantów i uzupełniania tymczasowe w tym okresie. Pacjenci nie chcą nosić protez, jeżeli nie muszą, a my nie chcemy żeby protezy miażdżyły tkanki wypracowane przez nas w trakcie zabiegu. Rozwiązaniem optymalnym są mosty tymczasowe
przykręcane zaraz po wszczepieniu implantów. Użycie multi abutmentów ułatwia nam
to zadanie. Koncepcja Pro-Arch poza możliwością łatwego odkręcania i przykręcania
prac pozwala na ich modyfikację i wymianę, w przypadku zaniku tkanek, bez wpływu na
implanty. Dlatego warto wprowadzić ten sposób rehabilitacji do własnej praktyki.

Szkolenie teoretyczno - praktyczne
Barbara Sobczak, DDS, MSc

Dzień pierwszy, omówienie zagadnień:
1. Natychmiastowa implantacja

DATA

12-13.10.2018

2. Stabilizacja pierwotna i natychmiastowe obciążenie
3. Koncepcja pro arch - multi unity
4. Planowanie odbudowy typu most overdenture na implantach - rozmieszczenie

Straumann® Pro Arch Solution

Unparalleled treatment options
									for fixed full-arch restoration.

implantów
5. Szablon chirurgiczny według projektu protetycznego - na przykładzie Implant

MIEJSCE
Dr Sobczak Klinika Babice
Generała Leopolda Okulickiego 5,
05-082 Stare Babice

studio
6. Wycisk/skan protetyczny - most tymczasowy PMMA, frezowanie

Dzień drugi:
• Live surgery - nawigowana implantacja

LICZBA UCZESTNIKÓW
Max. 8 osób

• Frezowanie mostu tymczasowego z PMMA w gabinecie

OPTIONS

• Finalizacja, czyli założenie mostu pacjentowi

Freedom of the right choice
depending on clinical case

Zobacz i naucz się tych procedur krok po kroku.

OPŁATA
3900 zł
3700 zł – Członkowie ITI

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

Clinically proven materials and components,
scientifically backed

SHORTER

Shortest screw-type
implant available

PROSTHETICS

Full prosthetic options
for both treatment
approaches

STABILITY

High mechanical
and primary stability
according to need
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															Protetyka na Implantach
																	

– Kurs zaawansowany

															Protetyka na Implantach

																		 – Kurs podstawowy

Kurs przeznaczony dla lekarzy, którzy wykonują prace protetyczne i znane im są podstawowe

Kurs przeznaczony dla lekarzy nie mających doświadczeń w protetyce wspartej implantami

zagadnienia klasycznej protetyki jak też okluzji. Jednodniowe spotkanie w małej grupie ma

i mających już za sobą pierwsze implantacje lub przygotowujących się do prac implantolo-

na celu wymianę doświadczeń związanych ze specyfiką projektowania prac na implantach

gicznych. Podejmuje tematy leczenia implantoprotetycznego ze wskazaniem na niebezpie-

oraz brainstorming na bazie prezentowanych przypadków. Każdy z uczestników spotkania

czeństwa i podpowiedzi jak uniknąć kłopotów. Wspólnie przechodzimy przez podstawowe

przynosi przynajmniej jeden przypadek do wspólnego omówienia (portfolio, CBCT, modele).

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.

PORUSZANE ZAGADNIENIA:

DR WOJCIECH RYNCARZ

• właściwe zbieranie danych, fotografia, plan leczenia dla pacjenta

DZIEŃ PIERWSZY: Podstawy protetyki na implantach

• zasady bioadhezji i biomechaniki

Poruszane zagadnienia:

• wybór materiału w pracach opartych na implantach

• biomechanika implantu

• projekty częściowych uzupełnień protetycznych

• planowanie implanto-protetyczne - możliwości prac protetycznych i rodzaje konstrukcji

• koncepcje leczenia i przywrócenia funkcji bezzębia
• odbudowa stałego łuku w obrębie szczeki i żuchwy w koncepcji ProArch

DR WOJCIECH RYNCARZ

• przygotowanie wax-up, szablony
• dylematy: prace cementowane czy przykręcane; łączenie implantów i zębów własnych

• uzupełnienia prowizoryczne na czas gojenia implantów, obciążenie natychmiastowe

• biało-czerwona estetyka – wyzwania i ocena ryzyka niepowodzeń

• konsultacje i planowanie leczenia dla kompleksowych przypadków

• indywidualizacja śrub gojących

• SAC jako narzędzie oceny ryzyka i klasyfikacji przypadków

• kształtowanie tkanek wokół implantów

PROWADZĄCY:

Dr Wojciech Ryncarz

TERMIN:

19-20.10.2018

CZAS TRWANIA: 10:00-18:00

GODZINA:

Dzień I – 10:00-18:00

• najczęstsze błędy i niedopatrzenia na etapie wycisków i ich konsekwencje

MIEJSCE:

		

Dzień II – 9:00-16:00

• indywidualizacja transferów

		PROIMPLANT

MIEJSCE:

Sala wykładowa

• procedury w laboratorium (maski dziąsłowe, modele gipsowe)

		

		PROIMPLANT

• współpraca z technikiem, odbiór pracy z laboratorium

		Warszawa

		

• miara i wydanie pracy

GRUPA: 		

5-10 osób

		Warszawa

• kryteria sukcesu długoterminowego

FORMA: 		

warsztaty z elementa-

GRUPA: 		

maksymalnie 10 osób

• higienizacja i informacje dla pacjenta

		

mi krótkich wykładów

FORMA: 		

dwudniowy kurs teo-

		prowadzącego

		

retyczno - praktyczny

CENA: 		

		

z ćwiczeniami na fan-

PROWADZĄCY:

Dr Wojciech Ryncarz

TERMIN:		

8.09.2018
Sala wykładowa
C.Śniegockiej 8, 		

1400 zł

• aspekty finansowe w rozważaniach nad rodzajem rozwiązań protetycznych, komunikacja
z pacjentem, zasady gwarancji

C.Śniegockiej 8, 		

		tomach
INFORMACJA I REJESTRACJA:

CENA: 		

1800 zł

Marta Gańska
Tel.: 58 341 22 06

INFORMACJA I REJESTRACJA:

E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl

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

• prace tymczasowe
• wyciski z poziomu implantu i z poziomu łącznika

• 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

NASZA PASJA EDUKACJI
– TWOJA SATYSFAKCJA

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

		 Karkonoska Konferencja Implantologiczna
		Praktyczna Implantologia - chirurgia, protetyka, prawo – cenne wskazówki dla każdego stomatologa.

OMAWIANE ZAGADNIENIA
Estetyka w implantologii, diagnostyka i planowanie implantacji w strefie
estetycznej, prawidłowa pozycja implantu uwarunkowana czynnikami
biologicznymi , przewidywalność efektu leczenia, implantacja natychmiastowa 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
Dr Maciej Szklarczyk

ZARZĄDZANIE TKANKAMI MIĘKKIMI:
właściwy wybór metody
Dr n. med. M. Sc. Michał Chrobak

TERMIN

19-20.10.2018
MIEJSCE
Limed Klinika Ortodoncji i Implantologii
ul. Ołtaszyńska 37
53-010 Wrocław

CZAS TRWANIA

– 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 Jerzy Mazurec

Dr Radosław Jadach

		13.10.2018 – Jelenia Góra
PROGRAM
10:00-11:30

Dr Maciej Szklarczyk: Cyfrowy świat implantoprotetyki w oparciu o system CEREC.

11:30-11:45

Przerwa kawowa

11:45-13:00

Dr Jerzy Mazurec: Dokumentacja implantologiczna, a opinia biegłego sądowego.

13:00-14:00

Lunch

14:00-17:00
		

Dr Radosław Jadach: Jak otworzyć i jak zamknąć ranę w wybranych sytuacjach klinicznych?
(regeneracja tkanek twardych, miękkich, rewizje, resekcje, cystektomie, inne)

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
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DATA
13.10.2018
CZAS		
10:00 – 17:00
MIEJSCE
KCM Clinic S.A.
		
ul. Bankowa 5-7,
		
58-500 Jelenia Góra
CENA
300 PLN
		
Członkowie ITI 200 PLN
REJESTRACJA KCM Clinic S.A.
		
Telefon: 533 351 009
		dental@kcmclinic.pl

Zarejestruj się teraz!
Ilość miejsc ograniczona
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													 Regeneracja tkanek przyzębia

									z wykorzystaniem preparatu Emdogain®

															CHIRURGIA

																	 – Kurs zaawansowany

Kilkadziesiąt lat doświadczenia firmy Straumann® w implantologii skutkuje zrozumieniem

Kurs przeznaczony dla lekarzy z własnym doświadczeniem klinicznym, po pierwszych wy-

różnorodności potrzeb, wskazań i właściwych rozwiązań dla każdego indywidualnego pa-

konanych samodzielnie prostych implantacjach, chcących poznać techniki wspomagające

cjenta. Straumann® oferuje wyjątkową gamę biomateriałów, a wśród nich Emdogain®, któ-

implantacje w trudnych warunkach anatomicznych. Podczas wykładów omówione zostaną

ry będąc mieszanką białek macierzy szkliwa stymuluje komórki i fundamentalne procesy

instrumentarium i techniki chirurgiczno-augmentacyjne. W praktyce wspólnie przećwiczy-

regeneracji przyzębia.

my na preparatach zwierzęcych i modelach omówione wcześniej techniki. W czasie kursu
istnieje możliwość konsultacji przypadków własnych.

Liczne badania naukowe dostarczają dowodów klinicznych na zasadność stosowania preparatu Emdogain® w różnych wskazaniach periodontologicznych. Kurs przeznaczony dla lekarzy

PORUSZANE ZAGADNIENIA:

z różnym doświadczeniem własnym, którzy chcą zgłębić tajniki pracy z tkankami przyzębia

• przypomnienie zasad pozycjonowania implantów, diagnostyki i kwalifikacji pacjentów

oraz technikę stosowania macierzy szkliwa. Prowadzący posiada specjalizację z periodonto-

• problemy deficytu tkanki kostnej w miejscu planowanej implantacji i planowanie leczenia

logii, jest pracownikiem Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM.

w takich przypadkach
• biologia gojenia kości

DR N. MED. BARTŁOMIEJ GÓRSKI

PROWADZĄCY:

Dr n. med. Bartłomiej

		Górski
TERMIN:		

17.11.2018

CZAS TRWANIA: 9:00 – 18:00
MIEJSCE:

Sala wykładowa

• okolice anatomiczne do pozyskania materiału autogennego

PORUSZANE ZAGADNIENIA:

DR WOJCIECH RYNCARZ

• diagnostyka kliniczna i radiologiczna zapaleń przyzębia

• materiały ksenogenne w sterowanej regeneracji kości
• niezbędne narzędzia do procedur (elewatory, śruby, piny itp.)

• określenie rokowania

• urządzenia wspomagające zabiegi

• algorytmy kompleksowego leczenia zapaleń przyzębia

• implantacja natychmiastowa – korzyści i niebezpieczeństwa

• przygotowanie pacjenta do leczenia chirurgicznego
• narzędzia i nici stosowane w chirurgii przyzębia

PROWADZĄCY:

Dr Wojciech Ryncarz

• materiały stosowane w periodontologicznej chirurgii regeneracyjnej

TERMIN:		

30.11-01.12.2018

		

(przeszczepy, biomateriały, błony zaporowe, czynniki wzrostu)
• chirurgiczne leczenie chorób przyzębia - procedury krok po kroku
(OFD - open flap debridement, MIST - minimalnie inwazyjne techniki chirurgiczne)

CZAS TRWANIA: 9:00-18:00
MIEJSCE:

Sala wykładowa

• pionowa i pozioma rekonstrukcja wyrostka:
- bloki kostne
- ring technika
• sinus lift:
- anatomia i stany patologiczne zatok

		PROIMPLANT

- diagnostyka radiologiczna
- przeciwwskazania ogólnoustrojowe i miejscowe

		PROIMPLANT

• opieka pozabiegowa

		

		

• faza podtrzymująca (co robić, aby uzyskać sukces długoterminowy?)

		Warszawa

- techniki zabiegowe oraz „kiedy i na co” trzeba szczególnie uważać

• ocena skuteczności leczenia chirurgicznego zapaleń przyzębia

GRUPA: 		

maksymalnie 10 osób

- sinus lift jednoczasowy z implantacją oraz z implantacją odroczoną

FORMA: 		

dwudniowy kurs teo-

		

retyczno - praktyczny z

		

ćwiczeniami na mate-

		

riałach zwierzęcych

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

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

C.Śniegockiej 8, 		

		oraz fantomach
CENA: 		

3600 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA:
Marta Gańska

INFORMACJA I REJESTRACJA:

Tel.: 58 341 22 06

Marta Gańska

E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl

- 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

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

NASZA PASJA EDUKACJI – TWOJA SATYSFAKCJA
NASZA PASJA EDUKACJI
– TWOJA SATYSFAKCJA
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permamem

®

HIGH-DENSITY PTFE BARRIER MEMBRANE
Straumann® Surgical Motor Pro

Strong, Simple and Safe.

Exceptionally thin, non-resorbable and biocompatible membrane

Dr. R. Rannula
Tallinn, Estonia

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

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

Oral and CMF Surgery, Implantology and Periodontology
Main indications:
- Socket/ridge preservation (open healing)
- Horizontal/vertical ridge augmentation

For further information
about our product portfolio visit:

www.botiss-dental.com
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2. Sympozjum
Perio – Orto – Implanty – Laser
Jeden pacjent - jedna stomatologia - wiele rozwiązań prowadzących do sukcesu.

01.09.2018 – Kraków
Program
LISBON IMPLANTOLOGY WEEK // 18 to 22 September 2018

09:00 – 09:10

Powitanie Dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak

09:10 – 10:40

Dr Jan Kielhorn

		

Zmiana zasad gry Część 1 Augumentacja - jak organizacja pracy i odpowiednie materiały przyspieszą twój sukces.
Zmiana zasad gry Część 2 Implantologia - jak organizacja pracy i odpowiednie materiały przyspieszą twój sukces.

10:40 – 11:30

Prof. Dr hab. Marzena Dominiak
Czy diagnostyka i leczenie recesji dziąsłowych jest wciąż wyzwaniem?

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

11:45 – 13:30

Dr Massimo Frosecchi

ORAL SURGERY,
IMPLANT SURGERY
AND ORAL MEDICINE.

Periimplantitis – zrozumienie fenomenu i możliwe strategie leczenia.
13:30 – 14:30

Przerwa lunchowa

14:30 – 17:00

Dr Sandy van Teeseling oraz Prof. Dr Alfred G. Becking

		
		
		
		
		

W chirurgii ortognatycznej współpraca między ortodontą i chirurgiem ma decydujące znaczenie dla doskonałości klinicznej i
powtarzalności. Bieżący paradygmat w planowaniu wirtualnym, technologie 3D i zaawansowane rozwiązania w estetycznym
planowaniu twarzy sprawiają, że skomplikowane planowanie leczenia jest łatwiejsze i zapewnia lepsze wskazówki, jednak
może to odciągnąć zespół od kilku podstawowych problemów dotyczących interakcji, w tym zarządzania komplikacjami.
Z bardzo praktycznego punktu widzenia zostaną omówione różne interaktywne zależności:

		- Procedury pracy w chirurgii ortognatycznej, zmienności czy koncepcje?
		
- Ortodonta jako dyrektor w leczeniu ortognatycznym?
		
- Silny wpływ przedoperacyjnej ortodoncji na estetykę twarzy: umiejscowienie podbródka i prowadzenie szczęki
		
w chirurgii ortognatycznej.
		
- Rola protetyka, lider czy podwykonawca?
		
- Zarządzanie komplikacjami, trzymajmy się razem!

Szczegóły
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Data: 		

01.09.2018

Czas: 		

9:00 – 17:00

Miejsce: 		
Muzeum Historyczne Krakowa,
		
Pałac Krzysztofory
		Sala Miedziana/Kupferhaus
		
(wejście od ul. Szczepańskiej)
		Rynek Główny 35, 31-011 Kraków

Cena:
		
		

670 zł – rejestracja
390 zł – rejestracja dla Członków ITI
390 zł – rejestracja dla Członków PTSL

		Ograniczona ilość miejsc – do 150 osób.
		
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.
Rejestracja:
		

PTSL
biuro@ptsl.com.pl

ORAL SURGERY,
& IMPLANT
REHABILITATION.

IMPLANTOLOGY &
ADVANCED ORAL
SURGERY.

PERIODONTOLOGY.

LIW – Lisbon Implantology Week is an experience with two components, one focused on learning and acquiring knowledge and skills based on an intensive course in Implantology – Implantology Training Course and the other with entertainment 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 personal 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

Tel. 604 744 604
17

Complex
Cases

8-9.09.2018
				
												Kurs Protetyczny

Godzina:
															
– Od techników dla techników
Dzień I 10:00-18:00
Dzień II 9:00-17:00

Miejsce:

Laboratorium Protetyki
Stomatologicznej Multident
Reja 8, 58-100 Świdnica

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

Cena: 1800 zł
Informacja i rejestracja:

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

21–22.09.2018
Gdańsk

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

PROGRAM

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-

• Omówienie przypadków kursantów

- odświeżenie wiadomości na temat systemów implantologicz-

- jak z nią pracować i unikać niepowodzeń

- przypomnienie podstawowych informacji: planowanie, rodza-

- kształtowanie profilu wyłaniania

je konstrukcji protetycznych, wax-up, szablony

- ovate pontic

- wstęp do nawigacji komputerowej

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

• Omówienie procedur laboratoryjnych, tips &tricks oraz FAQ,

PROGRAM
PIĄTEK 21 WRZEŚNIA / 9:00 – 17:00

• Tkanki miękkie, a maska dziąsłowa na modelu

nych Straumann

• Nowe możliwości systemowe w portfolio producenta

także wieku pacjenta i zasobów finansowych.
Dr Krzysztof Chmielewski,
DDS, MSc

Dzień II

• Wprowadzenie

tycznych wskazówek wpływających na podejmowanie decyzji o wyborze pozycji imwłaściwych uzupełnień protetycznych dobranych nie tylko pod względem estetyki, ale

Dr n. med. MSc
Michał Chrobak

Dzień I

- biała i czerwona estetyka
• Łączniki indywidualne: wskazania, możliwości,
ograniczenia, zasady projektowania cyfrowego

komunikacja z lekarzem
• Materiały nowoczesnej implantoprotetyki
- kryteria wyboru
- prace cementowane czy przykręcane
• Podsumowanie pierwszego dnia, panel dyskusyjny

Wykładowca: Dr n. med. MSc Michał Chrobak
REJESTRACJA
Schmidtdental – Marta Gańska
Tel.: 58 341 22 06
marta.ganska@schmidt-dental.pl
OPŁATA
1200 zł

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.
SOBOTA 22 WRZEŚNIA / 9:00 – 17:00
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.
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WARSZTATY
Skanowanie, projektowanie łączników (exocad), omówienie za-

Uczestnicy proszeni są o przygotowanie do omówienia na panelu

sad projektowania CAD, belki i uzupełnienia hybrydowe, Pro Arch,

dyskusyjnym szczególnie interesujących ich tematów i własnego

ogólne zasady projektowania.

przypadku (planowanie, trudności techniczne, rozwiązania pro-

• Digital way - skanery wewnątrzustne, CARES, nawigacja kom-

tetyczne). Wspólnie omówimy przypadki, próbując znaleźć naj-

puterowa, druk 3D w implantoprotetyce, protokoły kliniczne i

lepsze rozwiązanie protetyczne, omawiając procedury kliniczne

laboratoryjne, pułapki i korzyści.

i laboratoryjne.

• Podsumowanie i dyskusja, czas na omówienie zagadnień przygotowanych przez uczestników, pytania i odpowiedzi.

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 · najczęstsze błędy i niedopatrzenia na etapie wycisków i ich konsekwencje · współpraca i komunikacja z gabinetem · indywidualizacja transferów wyciskowych 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
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maxgraft cortico

maxgraft

®

®

PROCESSED HUMAN BONE GRAFT

ALLOGENIC CORTICAL STRUTS FOR THE SHELL TECHNIQUE
Shell technique without time-consuming harvesting
and splitting of autologous bone plates

500x magnification

.

100x magnification

macroporous
structure

mineralized
collagen

Excellent regeneration
in combination with maxgraft® granules.

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.

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

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.

- Supports natural and controlled bone remodelling
BONE RECONSTRUCTION WITHOUT DONOR SITE MORBIDITY

maxgraft® bonebuilder
PATIENT CUSTOMIZED
ALLOGENIC BONE BLOCK

maxgraft® bonering
SIMULTANEOUS BONE AUGMENTATION
AND IMPLANT PLACEMENT

maxgraft® cortico
BONE AUGMENTATION
WITH THE SHELL TECHNIQUE

cortico trimmer for safe and precise adaptation of maxgraft® cortico
- Proven surgical concept without donor site morbidity
- No time-consuming adaptation of bone blocks
- Controlled bone regeneration

A successful solution for natural regeneration
Z przyjemnością informujemy, iż firma Rawex Dental posiada licencję
banku tkanek na dystrybucję w Polsce alloprzeszczepów dla Ciebie
i Twoich pacjentów.

www.rawexdental.com
20
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For further information
about our product portfolio visit:

www.rawexdental.com

bone & tissue
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															CHIRURGIA

														– kurs praktyczny, indywidualny 1:1

23–24

listopada

2018

Kurs przeznaczony dla lekarzy początkujących w implantologii, którzy są jeszcze przed pierwszymi zabiegami - maksimum partnerskiej relacji z trenerem, bez stresu i skrępowania obecnością 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.

Wykładowcy

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

DR WOJCIECH RYNCARZ

PROWADZĄCY:

Dr Wojciech Ryncarz

TERMIN:		

26-27.10.2018

GODZINA:

10:00- 18:00

MIEJSCE:

Sala wykładowa

Zaawansowane szkolenie
na preparatach ludzkich

tech. dent. Marcin Sajdak, tech. dent. Arkadiusz Piontek, tech. dent. Jose Sousa

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

Założenia

• planowania sekwencji chirurgicznych

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

Uczestnik przygotowuje oraz przeprowadza swoje dwie operacje wspólnie z trenerem,

kątem implantologii i chirurgii stomatologicznej.

- wolne przeszczepy łącznotkankowe oraz płaty

umieszczając samodzielnie implanty u pacjenta. Istnieje możliwość zgłoszenia na kurs
swoich pacjentów i przyjęcia ich w ramach ćwiczeń.

- plastyka przedsionka

Cele

uszypułowane

Dostarczenie rzadkich i niezapomnianych warsztatów, podczas

• implantacja natychmiastowa

		PROIMPLANT

których uczestnicy wnikliwie poznają anatomię głowy na prepa-

• pionowa i pozioma rekonstrukcja wyrostka:

		

ratach mrożonych – najwierniej oddających warunki pracy in vivo.

C.Śniegockiej 8, 		

- bloki kostne - iGen

		Warszawa

Zajęcia praktyczne wspólnie z trenerem dadzą możliwość przepro-

• rozszczepienie wyrostka

GRUPA: 		

2 uczestników

wadzenia najbardziej złożonych zabiegów z zakresu implantologii

• lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego

FORMA: 		

zajęcia praktyczne

i chirurgii jamy ustnej oraz dyssekcję preparatów. Program opra-

• omówienie i preparowanie obszarów „anatomicznie niebezpiecz-

		

z pacjentami z 		

cowano tak, aby uczestnicy byli nie tylko obserwatorami, ale też
samodzielnie angażowali się w pracę i doświadczyli anatomii czło-

		elementami wykładów
		prowadzącego
CENA: 		

nych” w implantologii i chirurgii stomatologicznej

3600 zł

wieka 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

INFORMACJA I REJESTRACJA:

dzień praktykują chirurgię na poziomie zaawansowanym. Nie jest

Marta Gańska

wymagane wcześniejsze doświadczenie w pracy na ludzkich zwło-

Tel.: 58 341 22 06

kach. Uczestnik musi jednak być w pełni zaangażowany w nasz pro-

E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl

ces edukacji i być pełen szacunku dla dawcy.

NASZA PASJA EDUKACJI – TWOJA SATYSFAKCJA

Program, procedury do przećwiczenia

		

Dr Michał Szałwiński

Dr Wojciech Ryncarz

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: 			

23-24 listopada 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
ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa

Rejestracja: 		

marta.ganska@schmidt-dental.pl

- techniki zabiegowe
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Straumann coDiagnostiX™

Jedno oprogramowanie dla wszystkich systemów implantologicznych.
Oprogramowanie coDiagnostiX™ firmy Straumann Dental Wings to profesjonalne narzędzie do planowania implantologicznego. Jest
idealnym rozwiązaniem stworzonym na potrzeby cyfrowej implantologii z możliwością planowania optymalnej pozycji implantów względem uzupełnień protetycznych oraz do projektowania szablonów chirurgicznych do zabiegów w tzw. nawigacji komputerowej. Pomaga
stomatologom w zapewnieniu bezpiecznych i przewidywalnych wyników przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i produktywności.
Podobnie jak w przypadku wszystkich naszych rozwiązań, coDiagnostiX™ ma otwartą architekturę i zawiera wstępnie zainstalowaną
bibliotekę implantów, łączników i tulei dla większości popularnych systemów implantologicznych. Program coDiagnostiX ™ jest dostępny
w polskiej wersji językowej.

W trakcie tego praktycznego dnia szkoleniowego poznasz:
Teoria: wprowadzenie do zabiegów w nawigacji komputerowej
• szczegóły pracy z narzędziami do nawigacji komputerowej firmy Straumann
• praktyczne wskazówki i rady dotyczące przeprowadzania zabiegów w nawigacji
• cyfrowy przepływ pracy oraz aspekty finansowe

Planowanie - ponad 70 bibliotek różnych systemów implantologicznych
Szablony - oparte na zębach, śluzówce, kości, redukcyjne, mieszane
Protetyka - Cyfrowy wax-up i planowanie z wieloma warstwami STL
Komunikacja - Synergy i caseExchange

Praktyka: podstawy pracy z systemem coDiagnostiX™

Dr Krzysztof Chmielewski, DDS, MSc

•

instalację oprogramowania i jego aktywację

•

import plików DICOM i STL

•

przygotowanie do planowania (segmentacja, składanie obrazów DICOM i
STL, wykreślanie przebiegu nerwu)

•

DATA

13.10.2018

planowanie pozycji implantów, cyfrowy wax-up i dostępne biblioteki implantów i łączników

•

dobór i planowanie pozycji tulei do wiercenia

•

projektowanie szablonu

•

nawiązywanie połączenia “CaseExchange” i przesyłanie planu leczenia

•

generowanie raportu planowania i procedur chirurgicznych

MIEJSCE
Warszawa

LICZBA UCZESTNIKÓW
Max. 20 osób

OPŁATA

Wymagania sprzętowe: Każdy z uczestników w trakcie szkolenia powinien mieć ze
sobą swój komputer typu laptop PC z oprogramowaniem Windows. Na tych komputerach zostanie zainstalowana wersja szkoleniowa programu coDiagnostiX™.
Aby aktywować oprogramowanie potrzebne są specjalne “klucze zabezpieczające”, które zostaną udostępnione użytkownikom na czas szkolenia. Przy zakupie,
tego typu klucz jest dostarczany wraz z oprogramowaniem.

Z przyjemnością przedstawiamy nową książkę Krzysztofa Chmielewskiego poświęconą nawigacji komputerowej. Ta unikalna pozycja
przedstawia tematy, których znajomość jest konieczna do poruszania się w sposób swobodny w świecie cyfrowej implantologii.
Czego dowiesz się z tej książki:
- Dlaczego powinieneś stosować nawigację komputerową w implantologii
- Jak należy wykonać badanie rtg na potrzeby planowania implantologicznego
- Cyfryzacja wycisków i modeli
- Skanery wewnątrzustne i laboratoryjne
- Jakie są rodzaje szablonów do nawigacji komputerowej
- Techniki mocowania szablonów
- Która technika jest najbardziej dokładna?
- Metody wykonywania szablonów do nawigacji
- Techniki druku 3D
Aby otrzymać bezpłatny egzemplarz książki prześlij maila na adres:
digital@schmidt-dental.pl
- Sterylizacja czy dezynfekcja szablonu?

2200 zł

REJESTRACJA
Schmidtdental. - Marta Gańska
Tel.: 58 341 22 06
marta.ganska@schmidt-dental.pl
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Atroficzna żuchwa.
Jak poradzić sobie z problemem
20
PAŹDZIERNIKA
2018

ZARZĄDZANIE
PLACÓWKAMI
STOMATOLOGICZNYMI

Kurs teoretyczno - praktyczny z ćwiczeniami na materiałach zwierzęcych

13.09.2018 – Wykłady
14.09.2018 – Warsztat I grupa
15.09.2018 – Warsztat II grupa
Dr Radosław Jadach

Na szkoleniu podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami, zebranymi
podczas 17 lat pracy z wieloma placówkami stomatologicznymi. Podczas warsztatu otrzymają Państwo, gotowe narzędzia, wdrożone i sprawdzone w wielu klinikach w Polsce. Ułatwiają i pomagają one skutecznie zarządzać placówką. Prze-

Wykład:

każemy Państwu gotowe autorskie szablony, które pomogą określić sytuację w

Atroficzna żuchwa. Jak poradzić sobie z problemem.

Państwa placówce i śledzić wdrażane zmiany. Zwrócimy uwagę na istotne czyn-

1. płaty kostno-okostnowe

niki, wpływające na ostateczny sukces Państwa praktyki. Pomożemy Państwu

2. metoda bloczka odwróconego

wytyczyć ścieżkę, którą należy iść aby poprawiać jakość funkcjonowania firmy.

3. transpozycja blaszek kortykalnych, nie transplantacja,
4. rozszczepienie wyrostka zębodołowego

AGNIESZKA ZAWIŚLAK
I
JOANNA SZEWCZYK

CZY ZNASZ ODPOWIEDZI NA KLUCZOWE
PYTANIA DOTYCZĄCE SWOJEJ PRAKTYKI?

• Czy wiesz ilu pacjentów kontynuuje leczenie w Twojej klinice?
• Czy wiesz jakie usługi, które świadczysz są najbardziej korzystne finansowo?
• Czy znasz wydajność swoich pracowników?
• Czy wiesz ile zarobiłeś w zeszłym miesiącu?
• Czy wiesz jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce?

PROWADZĄCY: Agnieszka Zawiślak
		Joanna Szewczyk
TERMIN:

20.10.2018

GODZINA:

9:00- 17:00

MIEJSCE:
Sala wykładowa
		Hotel Filmar****
		Grudziądzka 39-43
		Toruń
FORMA:
Wykład z elementami
		warsztatów
GRUPA: 		

25 osób

CENA: 		

990 zł

DZIĘKI NASZEMU SZKOLENIU ZYSKASZ, WIEDZĘ JAK:

√√ Zwiększyć liczbę pacjentów,
√√ Zwiększyć przychody placówki oraz obniżyć koszty prowadzenia działalności,
√√ Wdrożyć procedury porządkujące pracę całego zespołu,
√√ Odciążyć właścicieli - lekarzy z działań zarządczych.

5. techniki namiotowe

Warsztat:
Idea jednej rany (bez rany dawczej) – w regeneracji tkanek miękkich i twardych:
1. Odwrócony płat okostnowy w technikach odsłaniania implantów, pokrywania recesji,
pokrywania błon nieresorbowalnych , w technikach zapobiegających ekspozycji implantów.
2. Transpozycja blaszki kortykalnej.
3. Złamanie zielonej gałązki – płaty kostno-okostnowe.
4. Metoda wyrostka odwróconego.

GODZINA:

GRUPA:

MIEJSCE:

Wykłady: 9.00 - 17.00
Warsztaty: 9.00 - 17.00

Wykłady: max. 50 osób
Warsztaty: max. 15 osób

Hotel Silver
Rondo Hakena, Szczecin

*

Dla klientów Schmidtdental 790 zł.
*
Przyznajemy +7 pkt edukacyjnych
za udział w szkoleniu.
*
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy
przyjmujemy do 30 września.

INFORMACJA I REJESTRACJA:
Medyczny Dom Medialny
biuro@medycznydommedialny.com
Tel.: 693 630 939, 513 121 950,
790 272 900
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CENA:

INFORMACJA I REJESTRACJA:

REJESTRACJA ONLINE:

Wykłady – 1500 zł
Warsztaty – 2000zł
Członkowie ITI Study Club Szczecin
odpowiednio 1400zł i 1900 zł

Barbara Stawska
Tel.: 606 76 99 03
biuro@dental-art.com.pl

www.dental-art.com.pl/iti
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Spotkania ITI Study Club 2018:
08.09.2018 – ITI Study Club Białystok
15.09.2018 – ITI Study Club Warszawa + ITI Study Club Polonika
		
+ ITI Study Club Kraków + ITI Silesia Study Club Katowice
21-22.09.
2018

– ITI Study Club Gdańsk

28.09.2018 – ITI Study Club East Poland

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.

29.09.2018 – ITI Study Club Szczecin + ITI Study Club Łódź
		
+ ITI Study Club Poznań

Twoje korzyści z przystąpienia do ITI Polska:

06.10.2018 – ITI Sympozjum Warszawa

• Bezpłatne uczestnictwo w spotkaniach 12 ITI Study Club na
terenie całej Polski. W 2018 roku w ramach ITI Polska od-

13.10.2018 – ITI Study Club Kraków

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

11.11.2018 – ITI VIP Meeting wyłącznie dla członków ITI
		
ze specjalnym udziałem dr. Paolo Casentni z Włoch

• Drukowana wersja kolejnego tomu z serii ITI Treatment
Guide zaraz po opublikowaniu (tylko członkostwo klasyczne)

• Drukowana subskrypcja ITI journal Forum Implantologicum

17.11.2018 – ITI Study Club Mazovia

(tylko członkostwo klasyczne)

01.12.2018 – ITI Study Club Wrocław

• 100 Punktów Akademii na cały rok członkostwa do wyko-

07.12.2018 – ITI Study Club Poznań

• Dostęp online do wszystkich tomów z serii ITI Treatment

• Regularne aktualizacje literatury
• Dostęp do portalu online ITInet unikatowej globalnej platformy 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 implantologicznej międzynarodowej sieci akademickiej

rzystania w ITI Akademii Online (tylko członkostwo cyfrowe)
Guide oraz każdego wydania Forum Implantologicum

07.12.2018 - ITI Study Club Szczecin
07.12.2018 – ITI Study Club East Poland
08.12.2018 – ITI Study Club Polonika
08.12.2018 – ITI Study Club Białystok
Więcej terminów dostępnych wkrótce...

17. 000
Członków ITI
na całym
świecie

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

Zapisz się już
dziś na
www.iti.org

W celu rejestracji, skontaktuj się
z dyrektorem lokalnego ITI Study Club:
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www.itipolska.pl

www.itipolska.pl
29

Sympozjum ITI Polska
Curriculum Implantologiczne ITI
Na podstawie Konferencji Konsensusowych ITI oraz dotychczas
opublikowanych przez ITI podręczników z procedurami postępowania powstała idea stworzenia Curriculum Implantologicznego
pod auspicjami ITI, którego program opiera się na solidnych podstawach naukowych, uwzględniając jednocześnie międzynarodowy
charakter organizacji/grupy ITI. Curriculum ITI to nauka i praktyka
uzupełniające się wzajemnie w idealnej harmonii. Wraz z gronem
uznanych i doświadczonych wykładowców cieszymy się niezmiernie, mogąc zaoferować tak wyjątkową i atrakcyjną ścieżkę rozwoju
w implantologii.

ETAP I

10 Days
10 Speakers
Top Level

13-14 października 2018 Warszawa

ETAP II 18-20 marca 2019 Frankfurt
ETAP III

ITI
Sympozjum
Warszawa
06.10.2018

9-13 września 2019 Bazylea

Prof. Matteo Chiapasco

Tech. dent. Joanna
Trybuła-Chmielewska

Tech. dent. Jacek Chmielewski

Dr n. med. Grzegorz Wasiluk

Dr n. med. Marzena
Wyganowska-Świątkowska

Dr Shakeel Shahdad

Prof. Matteo Chiapasco
1. Wskazówki i porady dotyczące zarządzania trudnymi przypadkami podnoszenia dna zatoki szczękowej z dostępem
z okna bocznego.
2. Zaawansowana implantologia w odcinku estetycznym: wskazówki i porady optymalizujące wyniki przy regeneracji
tkanek twardych i miękkich.

Tech. dent. spec. I st. Joanna Trybuła-Chmielewska oraz Tech. dent. Jacek Chmielewski
Okluzja i estetyka - Planowanie prac implantoprotetycznych.

Dr n. med. Grzegorz Wasiluk
Wykorzystanie technologii CAD/CAM w rekonstrukcjach implantoprotetycznych wolnych od powikłań.

Dr n. med. Marzena Wyganowska-Świątkowska
Dziąsła też kochają Emdogain.

Dr Shakeel Shahdad

Rejestracja: iti@itipolska.pl
Etap I-III z tłumaczeniem na język polski

1. Optymalizacja efektów implantacji w strefie estetycznej:
Poziom kości czy poziom tkanki miękkiej? Wpływ budowy implantu.
2. Optymalizacja efektów implantacji w strefie estetycznej:
Wąski i aktywny - wpływ rozmiaru i powierzchni implantu.

Wykład specjalny:
Komunikacja z pacjentami, marketing i finanse: czy robimy
właściwe rzeczy w naszej klinice? Porady i wskazówki
od trzech profesjonalnych firm konsultingowych
dla potrzeb stomatologii (Oboda Consulting & Training Group,
REBEL ARTISTRY oraz Medyczny Dom Medialny).

www.itipolska.pl

Koszt uczestnictwa:
250 zł -Członkowie ITI
500 zł - wczesna rejestracja
650 zł - rejestracja po 01.09.2018

Data – Czas trwania:
06.10.2018– 9:00-17:30

Miejsce
Hilton Warsaw Hotel, Grzybowska 63, 00-844 Warszawa

Rejestracja:
iti@itipolska.pl
Podczas sympozjum będzie zapewnione tłumaczenie symultaniczne na język polski.
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www.itipolska.pl

31

The Bone Ring Technique –

Single-stage vertical augmentation and implantation
with allogenic bone rings

Live surgery
SPECIAL
ITI POLSKA EVENT

Program
Lecture
- Planning the surgery
- Step-by-step procedure

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

Bone Ring Technique
- Soft-tissue management as the

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

basis for restoration with optimal
function and aesthetics
- Complication management, medication

Paolo Casentini, DDS

and post-operative care

Discover the potential of an alternative grafting technique. The Bone Ring Technique

Hands-on exercise:

Teacher at the Post-Graduate Courses in Oral
Implantology and Oral Surgery at the University of Milano-Italy. Fellow and Chairman of
the Italian section of the ITI and Active member of the the IAO (Italian Academy of Osseointegration).

The Bone Ring Technique:
New perspectives in augmentation
allows bone augmentation and implantation to be performed on large three-dimen-

- Vertical augmentation with bone rings
on mandible model

sional bone defects in a single surgery. The technique is applicable for almost all indications, 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

- Sinus floor elevation on maxilla model

TERMIN: 			

11.11.2018

CZAS TRWANIA:

10:00-13:00

TYLKO
DLA
CZŁONKÓW
ITI

MIEJSCE: 			

Warszawa

REJESTRACJA: 		

marta.ganska@schmidt-dental.pl

Udział w spotkaniu możliwy tylko po wcześniejszej rejestracji.

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

Live surgery

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

The course will be held in English.

competitive advantage.

Fee

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

800 € plus 19% VAT (catering and dinner

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

with the speakers included).

surgery using an allograft ring.

Location

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

Education Centre
Bockenheimer Landstraße 92
60323 Frankfurt/Germany

Course instructors

Date
Please contact Marta Gańska
for further details:
marta.ganska@schmidt-dental.pl

bone & tissue
regeneration
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Dr. Orcan Yüksel

Dr. Bernhard Giesenhagen

Frankfurt/Germany

Kassel and Frankfurt/Germany

botiss
biomaterials
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A Straumann Group Brand

NeoEvent
Ljubljana
Castle

17.10.2018
Gdańsk
18.10.2018
Warszawa

20th October 2018

WYKŁAD SPECJALNY
NEODENT
W programie:
– Implanty typu Grand Morse GM, natychmiastowe do
granic możliwości: od pojedynczych zębów do pełnych
łuków.
– Grand Morse GM - natychmiastowe leczenie za pomocą
implantów ze stożkiem Morse’a.

Prof. Dr Sérgio Rocha Bernardes

– Znaczenie biologicznego uszczelnienia i obróbki
powierzchni dla naszych pacjentów?

• Specialist in Dental Prosthesis at the APCD.

– Stomatologia cyfrowa staje się rzeczywistością:
od funkcji do rozwiązań estetycznych.

• BDS from the Federal University of Rio de Janeiro.
• Specialist in Implantology at the Federal Dental
Council (CFO), Brazil.
• MSc in Oral Rehabilitation at the Federal University of Uberlandia, Brazil.
• PhD in Oral Rehabilitation at the São Paulo
University.

Wykład będzie tłumaczony na j. polski.
Bezpłatny udział w szkoleniu po uprzedniej rejestracji telefonicznej
lub mailowej.

NEODENT jest częścią Grupy Straumann i drugą firmą na
świecie pod względem ilości sprzedawanych implantów.
Jesteśmy pewni, że każda minuta tego spotkania przyniesie wiele korzyści pod względem zdobytej wiedzy i technik, gotowych do zastosowania u Twoich pacjentów już
następnego dnia.

Termin:
17.10.2018 – Gdańsk
18.10.2018 – Warszawa
Czas trwania:
18:00-21:00
Rejestracja:
Bezpośrednio u Territory Manager
lub mailowo na adres:
biuro@rawexdental.com
Tel. 58 553 03 66

Registration
NeoEvent 2018 in Ljubljana

Please visit

www.rawexdental.com
for further details

Register now:
Dentalia d.o.o.
sara.marolt@dentalia.si
00386/1/583-77-30
Registration fee: 150 Euro (+ 22 % local tax)
Venue: Ljubljana Castle, Grajska planota 1,
1000 Ljubljana, Slovenia

www.rawexdental.com
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See you in Ljubljana!
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2018 MegaGen Korea Tour Seminar
Expand your Implant Surgery Skill & Knowledge of MegaGen Product!
And Enjoy the Extraordinary Beauty of Korea by Tour

Try it. Love it.
01 Contents

02 Speakers
Dr. Ung Taek Han

Wspaniała budowa ułatwia wprowadzenie
implantu i jego natychmiastowe obciążenie.

Dr. Myeong Hwan Ahn

Stożkowy rdzeń

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

Dr. Hyun Sik Park

- Szybsza i silniejsza
osteointegracja.
- Nowa technologia
tworzenia powierzchni zawierającej jony Ca2+ wbudowane
w powierzchnię SLA.
- 100% eliminacja resztek kwasowych powstających w konwencjonalnym procesie tworzenia SLA.

Gwint jak nóż

Dr. Seung Yeup Lee

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

03 Registration

Powierzchnia

Dr. Dae Hee Lee

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

Dr. Chang Hoon Han

Maksymalizacja długoczasowego
przetrwania implantów.

Dr. Jong Cheol Kim

Szerszy implant
w węższym wyrostku
Zapewnia maksymalną
ochronę kości przez minimalizację naprężeń w części
korowej.

Szerszy implant
w węższym
wyrostku

Dr. Seong Eon Kim

Wąska szyjka

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

Dr. Kwang Bum Park

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

Package Price includes :

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

•4 nights Accommodation
(4 night in 5 stars Hotel)

•Exhibition & Hands-On

•First class Limousine Bus

•Meals (4Dinners, 4 Lunches)

•Full day Lecture & Live Surgery

•Certificate

•Half day tour

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

04 Schedule
∙ 3 rd - 7th, September The 4th Korea Tour Seminar
∙ 12th - 16th, November

The 5th Korea Tour Seminar

∙ 3 - 7 , December

The 6th Korea Tour Seminar

rd

05 Program

Mała średnica
wierzchołkowa

Łatwe wprowadzenie implantu
w wąskich wyrostkach z techniką
rozszczepiania.

Date
DAY 1

th

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

LIVE SURGERY

* Option

: Full Day Tour

* The event schedules are subject to change.

• Education Part

- 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

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

• Tour Part
This images are example
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MUNICH

IMPLANT

DAYS

Implant Course Munich

27.-29.
SEPTEMBER 2018
IN

MUNICH

Dr.PETER RANDELZHOFER

Dr.CLAUDIO CACACI

EDUCATION & OKTOBERFEST
AGENDA
Thursday, 27.09.2018
Individual arrival in Munich and free night

Day 1 - Friday, 28.09.2018

Day 2 - Saturday, 29.09.2018

08.45 Meet at the reception

08.50 Meet at the reception of the Hotel

09.00 - 10.00
Welcome coffee in the practice

09.00 - 09.15
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

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.

11.45 - 13:00 Lunch

12.30-13.00 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.

13.00-14.30
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?

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.

SAVE
THE
DATE
6th-7th October 2018
Mandalay Bay Convention
Center, Las Vegas

The 14th Annual
International Symposium
in Las Vegas
Beyond Technology
- Digital & Esthetic Dentistry : A Powerful Combination
*October 5th-6th: 20+workshops available

14.30 End of course
16.00
Meet at the reception of Hotel
Oktoberfest München
Dresscode: Lederhosen and Dirndl
23.00 End of Oktoberfest

17.00 End of day 1

Sunday, 30.09.2018

19.40 Meet at the reception
20.00 Dinner at a Restaurant

DATE:
TIME:
FEE:
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Individual Departure

27. - 29. September 2018
09.00 - 17.00
950.-€

REGISTRATION:

info@imegagen.de

MORE INFORMATION:

www.schmidt-dental.pl

+49 (0) 6221 - 4551140
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Time

Speaker

Lecture

13:00~13:20

Dr. Miguel Stanley

Open the R2Gate: fast-track to success

13:20~13:40 Dr. Kwang Bum Park

Future of Implant Dentistry

13:40~14:10

Dr. Soheil Bechara

Immediate, with long lasting results. Possible?

14:10~14:40

Prof. Christian Makary

4 weeks implant loading: A scientific and clinical rationale

14:40~15:10
15:10~16:30

Implant Dentistry Today Predictable, Successful, Stable Esthetics

17:10~18:10

What we know, what we think we know, and what
we don’t know about Immediate Extraction Socket
Management

Prof. Dennis Tarnow

18:10~18:40

Dr. Scott Ganz
Dr. Neal Patel

W1-01

Digital Implant Restoration Workflow

W1-02

Root Membrane Concept Hands-on Workshop
R2GATE Guided Surgery & Treatment Planning
Hard Tissue Regeneration

Dr. Dean Vafiadis
Dr. Miguel Stanley

Treatment Planning 2018 & Beyond:
The Role of Science and Modern Technologies

16:30~17:10 Prof. Thomas J. Han

No.

Dr. Miltiadis Mitsias
Dr. Jong Cheol Kim
Dr. Davide Farronato

Coffee Break
Dr. Maurice Salama
Dr.Henry Salama

Speaker

Dr. Howard Farran
Dr. Soheil Bechara
Dr. Achraf Souayah
Dr. Matthew Kreiger
Dr. Jamie Oshidar
Dr. Kevin Frawley
Dr. Michael Wehrle
Dr. Isaac Tawil

Q&A , Closing

W1-03
W1-04

Workshop

W1-05

Digital Workflow and Implementation

W1-06

Dental MBA
Loading Protocols: RFP/ISQ
Dental Photography
Million Dollar PPO
Implementing Dental Implants into Your Practice

W1-07
W1-08
W1-09
W1-10
W1-11

Regeneration

W1-12

Sinus Lift

Welcome Cocktail Party

Time

Speaker

Lecture

09:00~9:20

Dr. Dirk Duddeck

How safe is your implant? Why contaminated dental
implants ex-factory are a double risk for every practitioner

09:20~10:40

Dr. Dean Vafiadis
Dr. Isaac Tawil
Dr. Scott Ganz
Dr. Neal Patel

Digital Workflow from Diagnosis to Final
Restoration Implants Aesthetics and Occlusion

10:40~11:10

Complete Digital Workflow for Facially Driven
Implant Dentistry

11:55~12:40

R2GATE Digital Oral Design

Dr. Jong Cheol Kim

12:40~13:40

Time

13:40~14:25

14:25~15:05

Total implantation in old age patients

Dr. Davide Farronato

The third dimension of the biologic width
formula: the rules for implant durable aesthetics

Dr. Miltiadis Mitsias

The Root Membrane Technique: Update 1.1.1.

Dr. Steffen Hohl

Coffee Break

15:35~16:05 Dr. Jonathan P. Kang

Micro-CT scan :
Innovative digitalization method for dentistry

16:05~17:25

Predictable Peri-Implants Esthetics:
The Integration of Biology Utilizing a Digital Approach

17:25~17:55

Dr. John Kois
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Root Membrane Concept Hands-on
Workshop

Dr. Scott Ganz
Dr. Isaac Tawil

W2-03

All-On-X

W2-04

R2GATE Guided Surgery & Treatment Planning
Ridge Split and Bone Grafting

W2-05

Workshop

W2-06

Digital Workflow and Implementation

W2-07

Dental MBA
Loading Protocols: RFP/ISQ
Million Dollar PPO
Implementing Dental Implants into Your Practice

W2-08
W2-09
W2-10
W2-11

Speaker

No.

Dr. Neal Patel
Dr. Miltiadis Mitsias
Dr. Jack Krauser
Dr. Jong Cheol Kim
Dr. Davide Farronato
Dr. Henry Salama
Dr. Maurice Salama

W3-01

Dr. Kevin Frawley
Dr. Michael Wehrle

Q&A , Closing
MegaGen Night

W2-02

Dr. Kevin Frawley
Dr. Michael Wehrle

The smile changer

15:05~15:35

Digital Implant Restoration Workflow

Dr. Howard Farran
Dr. Davide Farronato
Dr. Matthew Kreiger
Dr. Jamie Oshidar

Lecture

Dr. Vladimir Sobolevskiy

Dr. Neal Patel
Dr. Chang Hoon Han
Dr. Myeong Hwan Ahn

Dr. Dean Vafiadis
Dr. Miguel Stanley

Lunch

Speaker

No.
W2-01

Dr. Jonathan Kang
Dr. Achraf Souayah

Coffee Break

11:10~11:55 Dr. Christian Coachman

Speaker

W3-02
W3-03
W3-04
W3-05
W3-06
W3-07
W3-08

Regeneration

Workshop
Digital Implant Restoration Workflow
Root Membrane Concept Hands-on Workshop
All-On-X
R2GATE Guided Surgery & Treatment Planning
Hard Tissue Regeneration
Extraction Site Management
Soft Tissue Management
Regeneration

For more information please visit
www.schmidt-dental.pl
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Master Course in Esthetic Implant Dentistry
An interactive 3-day course with Live Surgeries
and Hands-on Workshops

level

Master Course Edentulism:
A challenging condition

EN

language

25

EN

credits

language

course overview For many years now, implant esthetics has
been a dominating topic in implant dentistry in partially edentulous
patients. In the anterior maxilla, the rehabilitation of patients with
implant supported restorations is challenging for involved clinicians
due to the high esthetic demand expressed by patients, and a difficult anatomical situation with bone and/or soft tissue deficiencies,
which are often present in the anterior maxilla. This interactive 3-day
CE course has been established more than 15 years ago for experienced colleagues in implant dentistry. It systematically presents
the well documented treatment concepts for the handling of single
tooth gaps or extended edentulous spaces in the anterior maxilla of
partially edentulous patients. These concepts have been developed

bern, switzerland
location―School of Dental Medicine,
André Schroeder Auditorium,
Freiburgstrasse 7, 3010 Bern,

course topics include

25

credits

time―08:30–17:30h

lecture

duration―3 days
host―Center for Continuing
Dental Education
hands-on

in more than 25 years by our group providing successful outcomes

ѹѹ Medical aspects in elderly patients
ѹѹ Anatomy of edentulous patients
ѹѹ Treatment concepts and loading protocols for
edentulous patients

Switzerland
date―September 5–7, 2018

ѹѹ Specific aspects of edentulism: epidemiology and patient profile

with high predictability and a low risk for complications. All relevant
aspects of treatment planning, step-by-step surgical procedures and

bern, switzerland
location―School of Dental Medicine,
André Schroeder Auditorium,
Freiburgstrasse 7, 3010 Bern,
Switzerland

ѹѹ Virtual planning for full arch reconstructions in
the edentulous patient

date―September 10–12, 2018

ѹѹ Guided surgery for full arch reconstructions in
the edentulous patient

duration―3 days

ѹѹ Clinical and laboratory workflows for implant-supported
fixed prostheses in edentulous jaws with a reasonable
cost/benefit ratio: the modified BPS workflow for
Pro Arch TL reconstructions

time―08:30–17:30h

Dental Education

fee―CHF 3200

ѹѹ An update on rapid prototyping

CHF 1800 (for post-doc students)

ѹѹ Dentures 2018: All digital? An insight in the present and
in the future of complete denture prosthodontics.

Fee includes course materials,

PDF handouts of all presentations,

tation procedures with the GBR technique will be presented with

coffee breaks, a dinner.
target group―Dentists

ѹѹ Live prosthetics: The modified BPS Workflow

coffee breaks, a dinner.

different live surgeries. In addition, two hands-on courses complement the course.

speakers―Prof. Dr. Daniel Buser,

fee―CHF 3200

will be presented and discussed. The speakers will present the bio-

CHF 1800 (for post-doc students)

logic basis for current surgical and prosthetic procedures in various

Fee includes course materials,

lectures. The different surgical techniques including bone augmen-

Prof. Dr. em. Urs C. Belser, Prof. Dr. Dieter

course topics include

D. Bosshardt, Prof. Dr. Thomas von Arx,

ѹѹ Welcome, objectives of the course and introduction into
the topic of esthetics
ѹѹ Oral anatomy and implant dentistry – The anterior maxilla
ѹѹ Fundamental esthetic principles revisited in the context
of anterior maxillary implant restorations
ѹѹ Esthetic risk assessment and basic surgical principles in the esthetic zone
ѹѹ Bone healing in membrane protected defects:
Bone grafts, bone substitutes and barrier membranes
ѹѹ Ridge and soft tissue alterations in post extraction sites
ѹѹ Extraction technique in implant patients, socket grafting:
When and how?
ѹѹ Implant placement post extraction:
When immediate, when early, when late?
ѹѹ Early implant placement with simultaneous contour
augmentation using GBR: Surgical procedures and
long-term results
ѹѹ Soft tissue conditioning with provisional restorations
ѹѹ Definitive restorations with ceramo-metal or full-ceramic
crowns or bridges
ѹѹ GBR procedures in complex situations
ѹѹ Prosthetic handling of sites with multiple missing teeth

PD Dr. Vivianne Chappuis,
PD Dr. J ulia Wittneben, Dr. Ramona
Buser, Dr. Simone Janner

live

ѹѹ How to optimize conventional dentures
ѹѹ Esthetic outcomes with Pro Arch TL Reconstructions
ѹѹ Overview on attachment systems for implant-overdentures:
the Bern concept
ѹѹ Alternative options with one-piece Narrow Diameter Implants
ѹѹ Maintenance aspects, complications and clinical outcomes

hands-on

host―Center for Continuing

ѹѹ Impact of implant reconstructions on oral function and
quality of life

prosthetic rehabilitation with provisional and definitive restorations

lecture

live

PDF handouts of all presentations,
target group―Dentists
speakers―Prof. Dr. Urs Brägger,
Prof. Dr. Martin Schimmel,
PD Dr. Tim Joda, PD Dr. Julia Wittneben,
Dr. Samir Abou-Ayash, Patrick
Zimmermann, Prof. Dr. Daniel Buser,
Prof. Dr. Thomas von Arx,
Dr. Simone Janner, Dr. Valérie Suter

registration and information―
Center for Continuing Dental Education

registration and information―

Mr. Ueli Nacht

Center for Continuing Dental Education

Phone: +41 (0) 313 12 43 12

Mr. Ueli Nacht

Fax: +41 (0) 313 12 43 14

Phone: +41 (0) 313 12 43 12

info@ccde.ch

Fax: +41 (0) 313 12 43 14

www.ccde.ch

info@ccde.ch
www.ccde.ch

ѹѹ How to use the Pink Power to overcome vertical tissue deficiencies
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Digital Dentistry Symposium: The Time is Now
How to Implement the Digital Workflow into your Practice

level

EN

language

course overview The way dentistry is practiced today is rapidly changing due to the digital dentistry workflow. Navigating these
changes can feel complex, and it really doesn't have to be. Digital
dentistry has undergone a tremendous evolution over the last few
years, and has emerged as a simple and efficient option for the
dental practice and lab.
This Symposium is designed with the dental team in mind, and covers
how to efficiently and simply incorporate the full gamut of the digital workflow into your practice. Whether you are just getting started with digital dentistry, or using it on a daily basis in your p
 ractice,
there is something for everyone. Topics include pretreatment planning, guided surgery, final restoration design, delivery, and practice
management information for making the digital dentistry workflow
simple, efficient, and profitable for your practice. The time is now to
understand how to implement digital dentistry into your practice.

course topics include
ѹѹ Pretreatment planning
ѹѹ Guided surgery
ѹѹ Final restoration design
ѹѹ Delivery, and practice management

san francisco,
c alifornia, usa
location―The Westin St. Francis
San Francisco on Union Square

10.5

is also important to remain updated to know how to get the most out of
materials and methods.

course topics include
ѹѹ Strategic choices for new materials and methods
ѹѹ Where and how do we use the new technologies best?
lecture

ѹѹ Treatment planning and communication.

September 13, 2018

ѹѹ Clinical workflow

Symposium: September 14–15, 2018

ѹѹ Cements and cementing techniques

duration―1.5 days

ѹѹ CADCAM or analog treatment aids

level

berlin, germany
date―November 09–10, 2018

fee―SEK 6500 excl. VAT.
SEK 8125 incl. VAT.
target group―Dentists and dental
technicians with some experience in prosthetic dentistry and implant treatment
max. number of participants―20
speaker―Per Vult von Steyern
registration and information―

ѹѹ Esthetic considerations

Straumanns kursavdelning:

target group―GP, Periodontists, OMS,

ѹѹ Digital solutions

Tel: +46 (0) 31 708 75 00

max. number of participants―800
speakers―Dr. Marcus Abboud,
Dr. Oliver Blume, Dr. Jeffrey R. Briney,
Dr. Farhad E. Boltchi, Dr. Todd B. Engel,
Dr. Adam Hamilton, Dr. Yong-Han Koo,
Dr. Will Martin, Dr. David Rallis,
Dr. Robert C. Vogel, Alexander Wunsche,

course objectives

registration and information―

ѹѹ Learn how to incorporate the digital dentistry workflow
into daily implant practice

Learn more:

ѹѹ Understand the efficiencies of the digital dentistry workflow

symposium/SF.php

lecture

Including lunch and one dinner

ѹѹ Biomechanical considerations

Prosthodontists, Lab

EN

language

duration―1.5 days

fee―USD 495

Nancy Giordano, Corey Pearlman,

ѹѹ Understand the importance of team communication within
your practice and amongst your peers

never been so stimulating as it is right now. With many new materials

credits

San Francisco, CA 94102

ѹѹ Information for making the digital dentistry workflow simple,
efficient, and profitable for your practice

ѹѹ Understand how to adapt to the rapidly changing dental
market to meet patient needs

course overview Working with reconstructive dentistry has
and technological advances, there are a lot of new opportunities. But it

335 Powell Street

date―Pre-symposium:

Prosthetic considerations for the
CADCAM era and digital solutions

E-post: education.se@straumann.com

course objectives Where and when can we use the new materials and
methods, and how do you use them? What cement do you use, and can

www.straumann.se/professionals/
courses

you use the intraoral scanner for an implant patient. During the course we
will show you how to work with new materials and techniques, and digital
solutions. We use clinical cases and compare the new with what we did
in the past. What are the pros and cons of each technology, and how can
new technologies make life easier in the clinical practice?

Ashley Byrne

http://straumanneducation.com/

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)
More details: www.schmidt-dental.pl
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The first Polish group started in June 2018.
The next international group will start in January 2019.
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From non-invasive procedures to fixed implant
reconstructions – The Geneva Concept

level

EN

From non-invasive procedures to fixed implant
reconstructions – The Geneva Concept
Advanced Module 2: Digital procedures and their implication

language

course overview The aim of this 5-day course is to introduce the
participants to The Geneva fixed restorative Treatment Concept and
offer theoretical and intense hands-on training for a wide range of
treatments from non-invasive restorative procedures to fixed implant reconstructions.
This course is aimed to national and international dental professio‑
nals that would like to be introduced to the fixed restorative treat-

geneva, switzerland
location―School of Dental Medicine,
University of Geneva

credits

From patient examination to risk assessment, diagnostics and treat-

design software up to guided surgery systems will be evaluated.
lecture

ment concept, starting from the minimally invasive treatment

Furthermore, different optical impression systems and associated
for both tooth-borne and implant- borne restorations. Starting from

digital technology. Besides lectures and live demonstrations, the

single-unit partial restorations up to complex full-mouth fixed re-

clinical skills in order to be able to apply the demonstrated types of
treatment procedures to their patients.

course topics include
ѹѹ Update on non-invasive and minimally invasive restorative
concepts
ѹѹ Update on adhesive technology and procedures
ѹѹ Minimally invasive complex rehabilitations
ѹѹ Indications and limitations of new restorative materials and
technology for tooth- and implant supported reconstructions
ѹѹ Optical impression and CADCAM workflow

geneva, switzerland
location―School of Dental Medicine,
University of Geneva

35

credits

date―September 14–16, 2018
duration―3 days
host―University of Geneva

lecture

CADCAM workflows will be discussed, demonstrated and trained

philosophy to fixed esthetic implant reconstructions including new
participants will have the opportunity to enhance their practical

fee―EUR 3800
target group―GP
max. number of participants―20
speakers―Prof. Irena Sailer,
Prof. Ivo Krejci, Collaborators of
the D
 ivision for Cariology and
Endodontology and of the D
 ivision for Fixed Prosthodontics and B
 iomaterials,
Mr. Vincent Fehmer,
Guest lecturer Dr. Konstantinos
Kountouras
registration and information―
Mrs Patricia Maurer, Formaco

hands-on

habilitations, the indications and current limitations will be shown
in order to deliver a clinical concept for the implementation of the
computer-aided procedures in daily practice.
As the basic course, the 2 advanced course modules are aimed to national and international dental professionals that would like to learn
more about the fixed restorative treatment concept. Besides lectures
and live demonstrations the participants will have the opportunity
to enhance their practical clinical skills in order to be able to apply
the demonstrated types of treatment procedures to their patients.

course objectives
ѹѹ Current status of the different digital tools for dental medicine
ѹѹ Digital diagnostics, smile design

course objectives 5 days of theoretical and practical education

Clinique universitaire de

from non-invasive restorations to complex rehabilitations encom-

médecine dentaire

passing fixed reconstructions and new workflows.

1, rue Michel-Servet, 1211 Genève

ѹѹ Chairside CADCAM restorations, labside CADCAM restorations

Phone: +41 (0) 22 379 40 99

ѹѹ Guided procedures in fixed restorative dentistry

Patricia.Maurer@unige.ch

ѹѹ Indications and limitations of the new technology for toothand implant supported reconstructions

www.thegenevaconcept.org
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implemented in The Geneva Fixed Restorative Treatment Concept.

and their applications for daily practice will be presented. Smile

duration―5 days
host―University of Geneva

is to teach theoretically and practically how digital procedures are

ment planning; the current digital tools will be thoroughly analyzed

date―October 15–19, 2018

EN

language

course overview The aim of this 3-day advanced course module

35

level

ѹѹ Evaluation of different optical impression systems

fee―CHF 2500
target group―GP

hands-on

max. number of participants―20
speakers―Prof. Irena Sailer,
Prof. Ivo Krejci, Collaborators of
the D
 ivision for Cariology and
Endodontology and of the D
 ivision for Fixed Prosthodontics and B
 iomaterials, Mr.
Vincent Fehmer
registration and information―
Mrs Patricia Maurer, Formaco
Clinique universitaire de
médecine dentaire
1, rue Michel-Servet, 1211 Genève
Phone: +41 (0) 22 379 40 99
Patricia.Maurer@unige.ch
www.thegenevaconcept.org
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28th ITI Education Week Bern
Evidence-Based Clinical Concepts in Implant Dentistry

28th ITI Education Week Bern
level

Evidence-Based Clinical Concepts in Implant Dentistry

EN

EN

language

course overview This one-week course was established 15 years
ago and was designed for clinicians with an interest in the field of implant dentistry. This basic course presents evidence-based treatment
concepts for the rehabilitation of fully and partially edentulous pa-

credits

tients. Besides more than 25 lectures, the participants can watch live
The course also offers the opportunity to participate in treatment
lecture

course topics include
ѹѹ Current trends in implant dentistry
ѹѹ Oro-facial anatomy related to implant dentistry

hands-on

ѹѹ Medical risk factors for implant therapy
ѹѹ Bone and soft tissue integration of dental implants
ѹѹ The use of CBCT in implant patients
ѹѹ The periodontal risk patient
ѹѹ Treatment planning in periodontally compromised patient
ѹѹ Treatment planning / risk assessment in partially edentulous patients: The prosthetic view point
ѹѹ Treatment options in fully edentulous patients
ѹѹ Two surgical hands-on sessions

ѹѹ Prevalence, prevention and handling of biologic complications
ѹѹ Prevalence and handling of hardware complications
ѹѹ Complex surgical procedures with GBR
ѹѹ Prosthetic handling of extended edentulous spaces in
the anterior maxilla

surgeries and observe how dental implants are applied in patients.
planning as well as surgical and prosthetic hands-on workshops.

language

course topics include

40

live

bern, switzerland
location―School of Dental Medicine,
André Schroeder Auditorium,
Freiburgstrasse 7, 3010 Bern,

ѹѹ Implant placement with sinus grafting procedures

date―August 20–24, 2018

ѹѹ 5-6 Live surgeries

duration―5 days

course objectives

fee―ITI Fellows/Members: CHF 4200

ѹѹ Learn why a comprehensive preoperative analysis and risk assessment is important to establish the basis for successful longterm outcomes with implant supported restorations

Non-ITI Members: CHF 4600

ѹѹ Understand the basics of restoration-driven implant placement
and the concept of contour augmentation using GBR to optimize
esthetic outcomes

max. participants―60

ѹѹ Know the indications and clinical step-by-step procedures
for screw-retained and cemented implant restorations

Sculean, Prof. D. Bosshardt, Prof. G. Salvi,

ѹѹ Learn how to maintain dental implants on the long term
and how to treat and prevent complications with implants
and implant restorations

Dr. S. Janner, Dr. T. Joda, Dr. V. Suter,

Postgraduate student: CHF 2100

hands-on

speakers―Prof. Daniel Buser, Prof. Urs
C. Belser, Prof. Urs Brägger, Prof. Anton

live

Prof. M. Schimmel, Dr. V. Chappuis,
Dr. J. Wittneben
registration and information―

ѹѹ Prosthetic procedures in posterior sites: Keep it simple and safe!

Fax: +41 (0) 612708384

ѹѹ Surgical procedures in fully edentulous patients for implant
supported overdentures

www.iti.org

ѹѹ Two case presentations and discussions

lecture

target group―Dentists

ITI Education

ѹѹ Bone grafts, bone substitutes and barrier membranes

40

credits

Switzerland

ѹѹ Basic surgical principles in implant dentistry, surgical procedures
in posterior sites without and with bone defects

ѹѹ Implant supported prostheses in fully edentulous patients

level

Phone: +41 (0) 612708385
education@iti.org

social activities―There will be
two s ocial evening events

ѹѹ Supportive maintenance care of implant patients
ѹѹ Soft tissue corrections at dental implants
ѹѹ Risk assessment and surgical aspects for esthetic single-tooth
replacement
ѹѹ Hard and soft tissue alterations post extraction
ѹѹ Implant placement with GBR, implant placement post
extraction
ѹѹ New options with digital technology in implant restorations
ѹѹ Provisional restorations in esthetic implant sites
ѹѹ Prosthetic step-by-step procedures for single-tooth replacement
in the esthetic zone
ѹѹ Two prosthetic hands-on sessions
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Konsultanci Schmidtdental
W celu uzyskania większej ilości informacji
zapraszamy na stronę www.schmidt-dental.pl

Dr n. med. Michał Chrobak

Dr n. med. Monika

Dr Bartosz Bagiński

Dr Barbara Sobczak

Dr Przemysław Jawor

Wrocław

Dąbrowska Warszawa

Białystok

Warszawa

Kraków

Czy w pełni wykorzystujesz
										potencjał gojenia
		swoich pacjentów?
WSKAŹNIK PRZEŻYWALNOŚCI
IMPLANTÓW OBCIĄŻONYCH
NATYCHMIASTOWO PO 10
LATACH OBSERWACJI

ROCZNE OBSERWACJE
PRZEŻYWALNOŚCI IMPLANTÓW U
PACJENTÓW PO RADIOTERAPII I Z
OSŁABIONĄ KOŚCIĄ

98.2 %

100 %

Randomizowane kontrolowane
badanie wieloośrodkowe
(30 pacjentów, 39 implantów)

Randomizowane
badanie kliniczne
(19 pacjentów, 97 implantów)

wskaźnik przetrwania

Dr Wojciech Ryncarz

Dr n. med. Janusz Goch

Dr Dorota Schmidt

Dr Michał Karolewski

Tech. dent. Marcin Sajdak

Warszawa

Biłgoraj

Ksawerów

Wrocław

Kraków

wskaźnik sukcesu

Straumann® SLActive®

Wyniki przeszły wszelkie wyobrażenia.
Dr Artur Frydrychewicz

Dr Janusz Skrzypczyński

Dr Bernard Zadrożny

Dr Maja Danecka-Pasieka

Tech. dent. Arkadiusz Piontek

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Katowice

Świdnica

Dr Jerzy Mazurec

Dr n. med. Marzena

Dr n. med. Robert Łyszczarz Dr Krzysztof Chmielewski
Kraków

Gdańsk

Wrocław/ Wojkowice

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

Wyganowska-Świątkowska
Poznań
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ONLINE EDUCATION
www.minec.ac

www.itipolska.pl

www.botiss.com

www.imegagen.com

academy.iti.org

www.botiss-academy.com

starget.straumann.com

www.iti.org

www.botiss-bonering.com

www.straumann.com

www.schmidt-dental.pl

www.rawexdental.com

slactive.straumann.com

www.wszystkooimplantach.pl

www.dentalphotomaster.com

Schmidtdental
52

Szymanowskiego 2
80-280 Gdańsk

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

www.schmidt-dental.pl

