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Styczeń 2019
11-12 stycznia 2019 Warszawa  Protetyka na implantach - kurs podstawowy / dr Wojciech Ryncarz, dr Karol Kalka

Luty 2019
2 lutego 2019  Biłgoraj  ITI Study Club East Poland 

9 lutego 2019   Białystok  ITI Study Club Białystok

16 lutego 2019   Gdańsk  Dental Photography: Kurs 1 - Portfolio dentystyczne / dr Krzysztof Chmielewski

17 lutego 2019   Gdańsk  Dental Photography: Kurs 2 - Zarządzanie i edycja zdjęć / dr Krzysztof Chmielewski

23 lutego 2019    ITI Study Club Poznań & ITI Study Club Mazovia 

28 lutego - 1 marca 2019 Bielsko-Biała Zaawansowane szkolenie chirurgiczne / dr n. med. Hubert Kubica

Marzec 2019
1 marca 2019  Gdańsk   Podstawy implantologii i implantoprotetyki systemu Straumann

     / dr n. med. Paulina Bautembach-Koberda, dr Maja Chmielewska, dr Maciej Koberda

2 marca 2019   Gdańsk     Dental Photography: Kurs 3 - Makro fotografia produktowa / dr Krzysztof Chmielewski

2 marca 2019  Trójmiasto  Podstawowe szkolenie chirurgiczno-protetyczne na systemie implantologicznym Neodent  

     / dr n. med. Piotr Chomik, tech. dent. Marek Wiligała

3 marca 2019   Gdańsk     Dental Photography: Kurs 2 - Zarządzanie i edycja zdjęć / dr Krzysztof Chmielewski 

8-9 marca 2019  Wrocław Implantacja w strefie estetycznej - właściwe zarządzanie tkankami jako klucz do sukcesu 

     / dr n. med. Michał Chrobak

8-9 marca 2019  Valetta, Malta  Women Implantology Network Congress

14-15 marca 2019 Warszawa   Chirurgia - kurs praktyczny, indywidualny 1:1 / dr Wojciech Ryncarz

16 marca 2019  Sopot   Straumann coDiagnostiX - kurs podstawowy / dr Krzysztof Chmielewski

16 marca 2019  Wrocław   ITI Study Club Wrocław

16 marca 2019  Szczecin   Special Event ITI Study Club Szczecin: Powikłania po zabiegach implantacji i regeneracji  

     tkanek twardych i miękkich w strefie estetycznej oraz odcinku bocznym.  

     / dr Radosław Jadach

21 marca 2019  Warszawa ITI Study Club Warszawa

23 marca 2019  Gdańsk   Straumann coDiagnostiX - kurs zaawansowany / dr Krzysztof Chmielewski

23 marca 2019  Wrocław  Special ITI Polska Event / dr Antonio Castilla Cespedes

29 marca 2019  Warszawa   Protetyka na implantach - kurs zaawansowany / dr Wojciech Ryncarz

29 marca 2019  Warszawa   Implantologia - kurs praktyczny 1:1 / dr Barbara Sobczak

29-30 marca 2019 Warszawa   Szkolenie Complex Cases / dr n. med. Michał Chrobak, dr Krzysztof Chmielewski

Kwiecień 2019
2 kwietnia 2019  Gdańsk  Podejmowanie decyzji w leczeniu implantoprotetycznym: planowanie, implant, 

     rekonstrukcja / dr n. med. Grzegorz Wasiluk

5-6 kwietnia 2019  Warszawa Chirurgiczne leczenie recesji dziąsłowych z wykorzystaniem tkanek własnych oraz 

     substytutów przeszczepów autogennych / dr n. med. Bartłomiej Górski

6 kwietnia 2019  Katowice Protetyka na implantach - kurs praktyczny / dr n. med. Janusz Goch 

11 kwietnia 2019  Katowice ITI Study Club Silesia

12 kwietnia 2019  Warszawa Podstawowe szkolenie implantologiczne / dr Bernard Zadrożny

12-13 kwietnia 2019 Warszawa Kurs podstawowy: Rozsądny przepis na pierwszy implant / dr n. med. Michał Szałwiński

12-13 kwietnia 2019 Gdańsk  Odbudowa grzbietu wyrostka zębodołowego z użyciem kości własnej pacjenta (metoda  

     augmentacji Prof. Dr. F. Khoury’ego) / dr Wiesław Frankowski, dr David Wiss

13 kwietnia 2019  Warszawa ITI Study Club Warszawa Polonika

20 kwietnia 2019  Gdańsk   Straumann coDiagnostiX - kurs zaawansowany / dr Krzysztof Chmielewski

27 kwietnia 2019  Warszawa Regeneracja tkanek przyzębia z wykorzystaniem białek pochodnych macierzy szkliwa  

     Emdogain / dr n. med. Bartłomiej Górski

25-26 kwietnia 2019 Warszawa Straumann BLX - dotknij i poczuj zanim zaczniesz / dr Wojciech Ryncarz

Przygotuj się. To dopiero początek…

Udoskonal swoje umiejętności 
na każdym poziomie zaawansowania.

Maj 2019
10 maja 2019  Gdańsk  Podstawowe szkolenie implantologiczne 1:1 / dr n. med. Piotr Chomik 

10-11 maja 2019  Warszawa Protetyka na implantach - kurs podstawowy / dr Wojciech Ryncarz, dr Karol Kalka

17 maja 2019  Trójmiasto Special Event ITI Study Club Gdańsk: Zarządzanie tkankami miękkimi 

     / dr n. med. Michał Chrobak

17 maja 2019  Biłgoraj  ITI Study Club East Poland

17 maja 2019      ITI Study Club Poznań & ITI Study Club Mazovia

17-18 maja 2019   Warszawa Chirurgia - kurs zaawansowany / dr Wojciech Ryncarz

18-19 maja 2019   Kraków  Nowoczesna implantoprotetyka w oparciu o system implantologiczny Straumann 

     – kurs dla początkujących i średniozaawansowanych / tech. dent. Arkadiusz Piontek, 

     tech. dent. Marcin Sajdak

23-24 maja 2019   Bielsko-Biała  Zaawansowane szkolenie chirurgiczne / dr n. med. Hubert Kubica

25 maja 2019   Warszawa  ITI Study Club Warszawa

25 maja 2019   Białystok  ITI Study Club Białystok

31 maja - 1 czerwca 2019  Warszawa  Implantacja w koncepcji Pro Arch / dr Barbara Sobczak

Czerwiec 2019
7 czerwca 2019  Wrocław ITI Study Club Wrocław

7-8 czerwca 2019  Warszawa Regeneracja tkanek przyzębia z wykorzystaniem białek pochodnych macierzy szkliwa 

     (Emdogain) oraz zabiegów z zakresu sterowanej regeneracji tkanek 

     / dr n. med. Bartłomiej Górski

14-15 czerwca 2019 Warszawa Zaawansowane szkolenie na preparatach ludzkich 

     / dr Wojciech Ryncarz, dr n. med. Michał Szałwiński

27 czerwca 2019  Szczecin   Special Event ITI Study Club Szczecin: Podejmowanie decyzji w leczeniu implanto-

     protetycznym: planowanie, implant, rekonstrukcja / dr n. med. Grzegorz Wasiluk

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.
Education team

Więcej informacji: www.schmidt-dental.pl

Więcej informacji: www.itipolska.pl
Kontakt: iti@itipolska.pl

Schmidtdental
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Straumann® BLX

Confidence beyond Immediacy.

                Straumann® BLX
                 – dotknij i poczuj zanim zaczniesz

DR WOJCIECH RYNCARZ, DDS, MSC

PROWADZĄCY: Dr Wojciech Ryncarz,  
  DDS, MSc 

TERMINY:  25.04.2019
  lub
  26.04.2019

CZAS TRWANIA: 10:00-17:00

MIEJSCE:  Sala wykładowa 
  PROIMPLANT 
  C.Śniegockiej 8,   
  Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 12 osób

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

Implanty stożkowe Straumann BLX oferują bardzo wysoką stabilizację pierwotną i roz-
ległe wskazania przy zabiegach implantacji natychmiastowej.

System implantów BLX ma wiele rozwiązań nowej generacji natychmiast dających leka-
rzowi pewność trafnego wyboru. 

Całkowicie nowa kaseta chirurgiczna z uproszczonymi komponentami oraz zupełnie 
nowa linia protetyczna została opracowana wspólnie z dr Ophir Fromovich, pionierem 
w zakresie natychmiastowych protokołów leczenia. Ten implant jest idealny do trudnych 
i kompleksowych przypadków. Sprawdzony od lat materiał Roxolid® w połączeniu z ak-
tywną biologicznie powierzchnią SLActive® zapewniają skuteczność i przewidywalność 
leczenia nawet w najbardziej wymagających sytuacjach klinicznych.

Od marca 2018 r. jestem użytkownikiem BLX w grupie opiniującej i testującej jego moż-
liwości. Używam tych implantów w różnych trudnych przypadkach w granicach bezpie-
czeństwa pacjenta.

W trakcie kursu poznacie Państwo nie tylko ciekawe przypadki, ale również nowy pro-
tokół chirurgiczny i protetyczny oraz wskazówki, które ułatwią start. Dodatkowo będzie 
można prześledzić krok po kroku wszystkie komponenty, a w sesji warsztatowej poczuć 
BLX w swoich rękach. 

Nowy system implantów Straumann BLX to najwyższa, sprawdzona jakość oraz nowe 
możliwości leczenia dla pacjentów przychodzących do Państwa Kliniki.

BLX to poziom, którego nie możesz przegapić!

NASZA PASJA EDUKACJI – TWOJA SATYSFAKCJA
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Twoja ścieżka kariery, 
aby zostać implantologiem
Zastanawiasz się w jaki sposób rozpocząć pracę w dziedzinie implantolo-
gii oraz w których szkoleniach powinieneś wziąć udział? Jako Schmidtden-
tal, przygotowaliśmy dla Ciebie interesującą ofertę i propozycję ścieżki 
rozwoju. Poniżej prezentujemy wybrane szkolenia, które krok po kroku w 
profesjonalny sposób wprowadzą Cię w świat implantologii. 

Gorąco zachęcamy do skorzystania z naszej specjalnej oferty: przy udziale 
we wszystkich przedstawionych poniżej kursach w 2019 roku, po zakoń-
czeniu edukacji zwrócimy Ci 15% wartości szkoleń w postaci produktów. 
 

Chirurgia: wybierz spośród 5 opcji:
A. DR N. MED. MICHAŁ SZAŁWIŃSKI (strona 36)
B. DR WOJCIECH RYNCARZ, DDS, MSC (strona 20)
C. DR BARBARA SOBCZAK, DDS, MSC (strona 14)
D. DR WOJCIECH RYNCARZ, DDS, MSC (strona 21)
E. DR N. MED. PIOTR CHOMIK (strona 68)

CHIRURGIA – Kurs zaawansowany
DR WOJCIECH RYNCARZ, DDS, MSC (strona 23)

Zaawansowane szkolenie na preparatach ludzkich
DR N. MED. MICHAŁ SZAŁWIŃSKI 
i DR WOJCIECH RYNCARZ, DDS, MSC (strona 37)

Curriculum Implantologiczne ITI
ETAP I: 26-27 października 2019 Warszawa (strona 82)

1

2

3

4

Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, iż jest to najlepsza droga, 
dzięki której będziesz gotowy na wszczepienie swoich pierwszych im-
plantów. Co więcej, otrzymasz wsparcie nie tylko od prowadzących szko-
lenia 1:1, ale w późniejszym czasie także od doświadczonych konsultantów 
Schmidtdental. A kiedy otworzysz nasz kolejny katalog edukacji znajdziesz 
w nim nowe wyzwania! W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu 
z naszymi Territory Manager. 

EWA
DURAJd

r 
n
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e

d
.

Leczenie implantologiczne 
pacjentów periodontologicznych. 

Dr Anna Skurska i Dr Ewa Duraj łączą swoje kilku-
nastoletnie doświadczenie jako nauczycieli uni-
wersyteckich i lekarzy, by przekazać Ci krytyczną i 
obiektywną wiedzę z zakresu diagnostyki i leczenia 
pacjentów z chorobami przyzębia i leczonych im-
plantologicznie.

Zapraszamy na wykłady oraz warsztaty.

• Współczesne spojrzenie na etiologię i patogenezę chorób przyzębia. 
• Badanie zewnątrzustne i wewnątrzustne pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem parametrów periodontologicznych      

i radiologicznych.
• Planowanie leczenia interdyscyplinarnego przez pryzmat pacjenta z problemami periodontologicznymi. 
• Biologia zębów i implantów - czynniki warunkujące zdrowie, chorobę, leczenie
• Leczenie periodontologiczne krok po kroku; postępowanie niechirurgiczne, resekcyjne i regeneracyjne. 
• Planowanie estetyki różowej- aspekt periodontologiczny i  implanto-protetyczny.
• Planowanie uzupełnień protetycznych bez użycia implantów zębowych i wspartych na implantach- aspekt chirurgiczny      

i protetyczny.
• Wpływ historii zapalenia przyzębia na sukces implantologiczny.
• Czynniki ryzyka dla peri-implantitis – diagnostyka , leczenie 
• Rola terapii podtrzymującej w długofalowym sukcesie utrzymania naturalnego uzębienia i implantów 

Warsztaty:
• Regeneracja wokół zębów własnych – przegląd różnych technik zarządzania płatem i zachowania brodawki -  koncep-

cje mikrochirurgiczne.
• Leczenie periimplatitis – niechirurgiczne i chirurgiczne

Tematy:

Szkolenia organizowane są w małych, kameralnych grupach w jednym z najnowocześniejszych gabinetów w regionie - 
Medix ul. Żeromskiego 1A lok 1U w Białymstoku. 

Zapisy i informacje: 
annaskurska-szkolenia@wp.pl 
tel. 0048 661 972 729

Terminy:
22-23.11.2019

Cena: 2500 PLN
Nie zapomnij: Istnieje możliwość dofinansowania kursu. 
Informacje: Justyna Mazur tel. 0048 531 460 475

Dr n. med. Anna Skurska Dr n. med. Ewa Duraj

Perio
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                Advanced
                  – Soft Tissue Management

DR. MARIUS STEIGMANN

PROWADZĄCY: Dr. Marius Steigmann

TERMINY:  17-18.05.2019

CZAS TRWANIA: Dzień I – 9:00-17:00
  Dzień II – 9:00-17:00

MIEJSCE:  Steigmann Institute
  Bahnhofstraße 64
  69151 Neckargemünd
  Germany

GRUPA:   maksymalnie 20 osób

CENA:   1950 € + VAT

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

GBR, Blocks ,Bone–Rings, Cortical–Plates-all need the adequate soft tissue manage-
ment. This course will describe in detailed Step by Step procedure theoretical and Hands 
on predictable Soft Tissue Management procedure for small and high volume augmen-
tation.

DAY 1
• Soft tissue tension free closure – step by step
• Tension free flap adaptation – multiple options
• Suturing techniques with and against tension
• Adequate soft tissue manipulation for thin and thick biotype
• Improve soft tissue thickness
• Gain soft tissue elasticity
• Create keratinized gingiva

DAY 1
• Soft tissue management for sinus lift
• Bone augmentation in the maxilla-palatal sliding flap
• Bone augmentation in the mandible
• PPF, VBF or Steipod
• PPF → Periosteal Pocket Flap
• VBF → Versatile Buccal Flap

Advanced Soft Tissue Management
We developed special flap designs and suturing techniques specific to location to solve 
this ongoing soft tissue management problem. The participants will learn and practice 
how to solve this soft tissue closure problem according to the location. The tissue thick-
ness dictates the way it is manipulated for high volume augmentation. Thick biotype 
can be managed in a classical manner. On the other side thin biotype needs new surgical 
approaches with specific instruments. The course will describe step by step the gain of 
soft tissue for tension free closure even in cases of reduced soft tissue thickness.
 

KURSY STOMATOLOGICZNE
Protetyczne i Implantoprotetyczne

info@highenddentistry.pl
www.highenddentistry.pl

dr n. med. 
Ewa Chomik
Specjalista protetyki stomatologicznej

dr n. med. 
Grzegorz Wasiluk

„El Classico - rekonstrukcje stałe i prace 
kombinowane w leczeniu protetycznym” 

A co jeśli nie implanty? Dzisiejszy świat techniki dentystycznej, 
bazujący na technologii CAD/CAM, umożliwia nie tylko 
uzupełnienie braków jakościowych zębów, ale również 
uzupełnienie braków zębowych. Wykorzystanie wiedzy 
bazującej na protetyce konwencjonalnej, z jednoczesnym 
wykorzystaniem najnowocześniejszych materiałów i technik 
wykonawstwa laboratoryjnego, umożliwia wykonanie 
rekonstrukcji przewidywalnej, estetycznej i trwałej, wspartej 
na własnych filarach Pacjenta.

Serdecznie zapraszamy
do uczestnictwa!

„Rekonstrukcje implantoprotetyczne 
wolne od powikłań”

To kurs bazujący na algorytmach postępowania klinicznego, 
poparty „evidence based medicine”. Jest spójną koncepcją 
pozwalającą zacząć planowanie i odbudowę na wszczepach, 
według najbardziej aktualnej wiedzy, popartej praktyką 
kliniczną oraz spojrzeć z innej perspektywy na utarte szlaki 
w implantoprotetyce.

/highenddentistry

@he_dentistry
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PROWADZĄCY: Dr n. med. Bartłomiej  
  Górski 

TERMIN:  7-8.06.2019
  27-28.09.2019

CZAS TRWANIA: Dzień I 10:00-18:00
  Dzień II 9:00-17:00

MIEJSCE:  Sala wykładowa 
  PROIMPLANT 
  C. Śniegockiej 8, 
  Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 8 osób 

FORMA:   kurs teoretyczno-prak- 
  tyczny z ćwiczeniami  
  na fantomach tkanko- 
  wych i materiałach  
  zwierzęcych 

CENA:   3200 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

  Regeneracja tkanek przyzębia
  z wykorzystaniem białek pochodnych macierzy szkliwa (Emdogain®)   
         oraz zabiegów z zakresu sterowanej regeneracji tkanek

Kilkadziesiąt lat doświadczenia firmy Straumann® w implantologii skutkuje zrozumie-
niem różnorodności potrzeb, wskazań i właściwych rozwiązań dla każdego indywidu-
alnego pacjenta. Straumann® oferuje wyjątkową gamę biomateriałów, a wśród nich 
przeszczepy i biomateriały, błony zaporowe oraz preparat Emdogain®, które znajdują 
zastosowanie w regeneracji tkanek przyzębia. Liczne badania naukowe dostarczają do-
wodów klinicznych na zasadność stosowania preparatu Emdogain® i zabiegów z zakresu 
sterowanej regeneracji tkanek w leczeniu regeneracyjnym ubytków środkostnych oraz 
ubytków w furkacjach zębów wielokorzeniowych. 

Kurs dwudniowy zaawansowany jest przeznaczony dla lekarzy z różnym doświadcze-
niem własnym, którzy chcą zgłębić tajniki pracy z tkankami przyzębia oraz złożone tech-
niki regeneracyjne. Prowadzący posiada specjalizację z periodontologii, jest pracowni-
kiem Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM.

PORUSZANE ZAGADNIENIA:
• diagnostyka kliniczna i radiologiczna zapaleń przyzębia 
• kwalifikacja pacjenta i określenie rokowania 
• algorytmy kompleksowego leczenia zapaleń przyzębia
• zabiegi regeneracyjne w aspekcie leczenia interdyscyplinarnego (leczenie protetyczne, 

leczenie ortodontyczne)
• 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 ubytków śródkostnych i ubytków w furkacjach - procedury krok 

po kroku (minimalnie inwazyjne techniki chirurgiczne, sterowana regeneracja tkanek)
• opieka pozabiegowa
• faza podtrzymująca (co robić, aby uzyskać sukces długoterminowy?)
• ocena skuteczności leczenia chirurgicznego zapaleń przyzębia

Zajęcia praktyczne (ćwiczenia na fantomach tkankowych i na żuchwach zwierzęcych):
• analiza zdjęć radiologicznych i przygotowanie planu leczenia interdyscyplinarnego
• cięcia oszczędzające brodawki dziąsłowe (MPPT, SPPF)
• technika pojedynczego płata (SFA) w leczeniu niewielkiego ubytku z wykorzystaniem 

preparatu Emdogain®
• augmentacja rozległego ubytku kostnego z wykorzystaniem preparatu Emdogain® 
     i materiału kościozastępczego (MIST)
• augmentacja rozległego ubytku kostnego z wykorzystaniem materiału kościozastęp-

czego i błony zaporowej (GTR)
• leczenie regeneracyjne furkacji klasy II
• techniki szycia

DR N. MED. BARTŁOMIEJ GÓRSKI

NASZA PASJA EDUKACJI – TWOJA SATYSFAKCJA

PROWADZĄCY: Dr n. med. Bartłomiej  
  Górski 

TERMIN:  5-6.04.2019
  18-19.10.2019

CZAS TRWANIA: Dzień I 10:00-18:00
  Dzień II 9:00-17:00

MIEJSCE:  Sala wykładowa 
  PROIMPLANT 
  C. Śniegockiej 8, 
  Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 8 osób 

FORMA:   kurs teoretyczno-prak- 
  tyczny z ćwiczeniami  
  na materiałach zwie- 
  rzęcych 

CENA:   3200 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

  Chirurgiczne leczenie recesji dziąsłowych
                   z wykorzystaniem tkanek własnych oraz
                    substytutów przeszczepów autogennych

Recesje dziąseł są jednym z częściej zgłaszanych przez pacjentów problemem dotyczą-
cym zdrowia jamy ustnej, a ich etiologia jest wieloczynnikowa. Recesje stanowią pro-
blem natury estetycznej, ale mogą być również związane z nadwrażliwością zębiny, z 
występowaniem próchnicy korzeni zębów i z rozwojem ubytków niepróchnicowego 
pochodzenia.
 
Metody leczenia chirurgicznego recesji dziąseł wykorzystują złożone techniki chirur-
giczne oraz wolne przeszczepy tkanek miękkich lub ich substytuty (mucoderm®). Z per-
spektywy lekarza dentysty bardzo ważna jest ocena tkanek miękkich otaczających zęby 
i wdrożenie odpowiedniego leczenia w kontekście planowania interdyscyplinarnego 
(stomatologia estetyczna, protetyka, ortodoncja). 

Kurs dwudniowy jest przeznaczony dla lekarzy z różnym doświadczeniem własnym, 
którzy chcą zgłębić tajniki pracy z tkankami miękkimi przyzębia w zakresie periodonto-
logicznej chirurgii plastycznej. Prowadzący posiada specjalizację z periodontologii, jest 
pracownikiem Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM.

PORUSZANE ZAGADNIENIA:
• etiologia recesji dziąsłowych
• diagnostyka i rokowanie
• wskazania i przeciwwskazania do chirurgicznego leczenia recesji
• leczenie recesji dziąseł w kontekście leczenia interdyscyplinarnego
• przygotowanie pacjenta do leczenia chirurgicznego
• narzędzia i nici stosowane w periodontologicznej chirurgii plastycznej
• techniki pobierania przeszczepów nabłonkowo-łącznotkankowych (FGG) i łącznotkan-

kowych (CTG), substytuty przeszczepów autogennych (mucoderm®)
• zabiegi z zakresu periodontologicznej chirurgii plastycznej - procedury krok po kroku 

(augmentacja zwężonej strefy dziąsła zrogowaciałego, leczenie pojedynczych i mno-
gich recesji dziąseł)

• opieka pozabiegowa
• komplikacje
• leczenie nieprawidłowości dziąsłowych przy implantach

Zajęcia praktyczne (ćwiczenia na żuchwach zwierzęcych):
• pobieranie przeszczepów nabłonkowo-łącznotkankowych (FGG) i łącznotkankowych 

(CTG)
• technika dokoronowego przesunięcia płata i CTG w leczeniu pojedynczej recesji
• technika dokoronowego i bocznego przesunięcia płata z membraną mucoderm 
     w leczeniu pojedynczej recesji
• technika dokoronowego przesunięcia płata z membraną mucoderm w leczeniu mno-

gich recesji
• technika tunelowa i CTG w leczeniu mnogich recesji
• techniki szycia

DR N. MED. BARTŁOMIEJ GÓRSKI
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PROWADZĄCY: Dr n. med. Bartłomiej  
  Górski 

TERMIN:  27.04.2019
  7.12.2019

CZAS TRWANIA: 9:00 – 18:00

MIEJSCE:  Sala wykładowa 
  PROIMPLANT 
  C. Śniegockiej 8, 
  Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 10 osób 

FORMA:   Kurs teoretyczno-prak- 
  tyczny z ćwiczeniami  
  na fantomach tkanko- 
  wych 

CENA:   1600 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

  Regeneracja tkanek przyzębia
  z wykorzystaniem białek pochodnych macierzy szkliwa Emdogain®

Kilkadziesiąt lat doświadczenia firmy Straumann® w implantologii skutkuje zrozumie-
niem różnorodności potrzeb, wskazań i właściwych rozwiązań dla każdego indywidu-
alnego pacjenta. Straumann® oferuje wyjątkową gamę biomateriałów, a wśród nich 
Emdogain®, który będąc mieszanką białek macierzy szkliwa stymuluje komórki i funda-
mentalne procesy regeneracji przyzębia. Liczne badania naukowe dostarczają dowodów 
klinicznych na zasadność stosowania preparatu Emdogain® w różnych wskazaniach pe-
riodontologicznych. 

Kurs jest przeznaczony dla lekarzy z różnym doświadczeniem własnym, którzy chcą 
zgłębić tajniki pracy z tkankami przyzębia oraz technikę nakładania macierzy szkliwa. 
Prowadzący posiada specjalizację z periodontologii, jest pracownikiem Zakładu Chorób 
Błony Śluzowej i Przyzębia WUM.

PORUSZANE ZAGADNIENIA:
• diagnostyka kliniczna i radiologiczna zapaleń przyzębia 
•  kwalifikacja pacjenta i 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 z wykorzystaniem preparatu Emdogain® - pro-

cedury krok po kroku 
(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)
•  technika pojedynczego płata (SFA) w leczeniu niewielkiego ubytku z wykorzystaniem 

preparatu Emdogain®
•  augmentacja rozległego ubytku kostnego z wykorzystaniem preparatu Emdogain®      

i materiału kościozastępczego (MIST)
•  techniki szycia

DR N. MED. BARTŁOMIEJ GÓRSKI

NASZA PASJA EDUKACJI – TWOJA SATYSFAKCJA

zł

zł
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DR BARBARA SOBCZAK, DDS, MSC

PROWADZĄCY: Dr Barbara Sobczak, 
  DDS, MSc 

TERMIN:  29.03.2019

CZAS TRWANIA:  10.00-18.00

MIEJSCE:  Dr Sobczak 
  Klinika Babice
  ul. Okulickiego 5
  05-082 Stare Babice

GRUPA:   maksymalnie 2 osoby

CENA:   3600 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

Kurs obejmuje planowanie zabiegu i zabieg implantologiczny, przeznaczony jest dla le-
karzy początkujących i średnio zaawansowanych.

Nacisk kładziony jest na projektowanie komputerowe i w razie możliwości, natychmia-
stowe obciążenie implantów dzięki zeskanowaniu i wyfrezowaniu uzupełnień na miej-
scu, w klinice, od razu po zabiegu.

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:
• przygotowanie do zabiegu
• interdyscyplinarne planowanie leczenia
• współpracę z technikiem i planowanie prac przykręcanych tymczasowych i docelo-

wych
• możliwość zobaczenia projektowania i powstawania takiej pracy
• możliwość przyjęcia i wykonania zabiegu u własnych pacjentów
• omówienie przeprowadzonych zabiegów i kluczowych elementów powodzenia le-

czenia

                 Implantologia
                    – kurs praktyczny 1:1

                 Dental Photography
                      – Nowe Kursy 2019 

DR KRZYSZTOF CHMIELEWSKI, DDS, MSC

PROWADZĄCY: Dr Krzysztof 
  Chmielewski,   
  DDS, MSc 

TERMINY:   

 KURS 1 16.02.2019
 KURS 2 17.02.2019
  03.03.2019
 KURS 3 02.03.2019

CZAS TRWANIA: 9:00-17:00

MIEJSCE:  Advanced
  Education 
  Center    
  Gdańsk

GRUPA:   maksymalnie 4-6 osób

CENA:   2900 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

Zapraszam na cykl kursów dedykowanych fotografii dentystycznej w stomatologii.
Celem kursów jest zdobycie umiejętności wykonywania dokumentacji medycznej 
przez praktyczne wykonywanie ćwiczeń.

KURS 1 - PORTFOLIO DENTYSTYCZNE 
Dokumentacja zdjęciowa przy fotelu
• podstawy fotografii 
• praktyczne wykonywanie portfolio na potrzeby dokumentacji medycznej
• każdy uczestnik otrzyma książkę: „Dental Portfolio” 
Opis szkolenia i czego się nauczysz: 
• Nie musisz posiadać własnego sprzętu fotograficznego, aby wziąć udział w szkoleniu
• Jeśli masz własny sprzęt warto, abyś go miał ze sobą, abym mógł pomóc Ci zoptyma-

lizować ustawienia
• Poznasz jak i wykonasz samodzielnie komplet zdjęć portretowych i wewnątrzustnych
• Praca z pacjentami przy fotelu
• Na zakończenie szkolenia otrzymasz certyfikat oraz materiały kursowe

KURS 2 - ZARZĄDZANIE I EDYCJA ZDJĘĆ
Zarządzanie zdjęciami oraz obróbka zdjęć w komputerze
• Organizacja zdjęć i zarządzanie dużym zbiorem danych
• Nauka edycji zdjęć w programie Adobe Photoshop Lightroom
Opis szkolenia i czego się nauczysz: 
• Każdy z uczestników w trakcie szkolenia będzie miał do dyspozycji komputer z zain-

stalowanym oprogramowaniem Adobe Photoshop Lightroom
• Celem jest poznanie procesu zarządzania zdjęciami od importu po archiwizację
• Poznasz kompletny proces edycji na potrzeby stomatologii i techniki dentystycznej
• Nauczysz się podstawowego procesu obróbki zdjęć w środowisku programów  

Lightroom i Photoshop
• Na zakończenie szkolenia otrzymasz certyfikat oraz materiały kursowe

KURS 3 - MAKRO FOTOGRAFIA PRODUKTOWA
Kurs dedykowany fotografii produktowej i fotografii dla techników dentystycznych
• Makrofotografia produktowa
• Fotografia prac laboratoryjnych: korony, mosty, ceramika, artykulator
• Zdjęcia na stole bezcieniowym
• Fotografia mikro z wykorzystaniem techniki „focus stack macro”
Opis szkolenia i czego się nauczysz: 
• Celem jest opanowanie umiejętności wykonywania zdjęć w warunkach studyjnych 

z uwzględnieniem specyfiki pracy technika dentystycznego i wykonywanych prac.
• Uczestnicy będą mieli do dyspozycji aparaty, akcesoria i sprzęt od bardzo podstawo-

wych do najbardziej zaawansowanych rozwiązań.
• Na zakończenie szkolenia otrzymasz certyfikat oraz materiały kursowe
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PROWADZĄCY: Dr Marcin Joniec 

TERMIN:   18-19.01.2019
  22-23.03.2019
   17-18.05.2019 

GODZINA: 9:00-18:30

MIEJSCE:  CENTRUM 
  STOMATOLOGII 
  RODZINNEJ
  Al.Partyzantów 15/17  
  Żyrardów

GRUPA:   12 osób 

FORMA:   Intensywne zajęcia  
  teoretyczno praktyczne
  w klinice 

CENA:   3980 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
FOR DENTIST
www.fordentist.pl 
Tel.: 883 217 317 
E-mail: kursyfordentist@gmail.com

        Okluzja i Planowanie Leczenia 1
                 – Kurs teoretyczno-praktyczny

TEMATYKA KURSU
Kurs przeznaczony jest dla lekarzy dentystów i techników dentystycznych. Celem kursu 
jest rozwianie wątpliwości dotyczących okluzji, uzyskanie większej pewności w plano-
waniu i skutecznym leczeniu pacjentów z uwzględnieniem filozofii Koisa i Dawsona.

NAUCZYSZ SIĘ
Spojrzenia na pacjenta w sposób kompleksowy. Przewidywalnego systemu badania, 
planowania, oceny ryzyka i analizy  funkcjonalno-estetycznej. Jakie są różnice pomiędzy 
filozofią Dawsona i Koisa.

TEMATY I WARSZTATY PRAKTYCZNE
Wywiad, badanie pacjenta, komplet zdjęć foto. Rejestracja z użyciem DFA Rejestracja 
łukiem twarzowym Rejestracja CR – Deprogramator Koisa , Lucia Jig , rękoczyn Dawsona 
i planowanie w oparciu o zebrane dane oraz modele zaartykulowane po deprogramacji.

PROGRAM
DZIEŃ PIERWSZY od 9:00 do 18:30 
1. Funkcjonalna okluzja – Definicja, koncepcje, terminologia

 ѥ Maksymalne zaguzkowanie MIP
 ѥ Centralna relacja CR 
 ѥ Centralna okluzja OC
 ѥ Anterior Guidance

2. Fizjologia okluzji
żucie, połykanie, funkcja, koperta funkcjonalna

3. Relacja centralna – terminologia, metody wyznaczania, teoria a praktyka, różnice
w podejściu klinicznym 

4. Rękoczyn Dawsona – STEP by STEP
5. Choroba okluzyjna
6. Planowanie kompleksowego leczenia

 ѥ wywiad
 ѥ opinia diagnostyczna
 ѥ dokumentacja
 ѥ protokół fotograficzny

7. Artykulacja wg Koisa i Dawsona
 ѥ artykulatory, łuki twarzowe, analizator Koisa DFA, wyciski, modele diagnostyczne

8. Deprogramatory – Lucia Jig, Leaf gauge, deprogramator Koisa
9. Bruksizm, starcie zębów
10. Atrycja, abrazja, abfrakcja, erozja- diagnoza, znaczenie kliniczne
11. Deprogramator Koisa – STEP by STEP
12. Analiza funkcjonalno – estetyczna wg Koisa i Dawsona

Akceptowalna Funkcja, CCP – zawężony model żucia, Frykcja, Dysfunkcja, Parafunkcja
13. Planowanie leczenia – od SSŻ do pięknego uśmiechu
14. Terapia okluzji – Schemat P1- P2 - P3
15. Przypadki własne – diagnostyka i planowanie leczenia
16. Wprowadzenie okluzji do praktyki – STEP by STEP

DZIEŃ DRUGI od 9:00 do 18:30
1. Wywiad, badanie, komplet zdjęć foto
2. Rejestracja z użyciem DFA
3. Rejestracja łukiem twarzowym 
4. Rejestracja CR- deprogramator Koisa, Lucia Jig, rękoczyn Dawsona 
5. Artykulacja modeli w CR 
6. Diagnoza, planowanie w oparciu o zaartykulowane modele 

DR MARCIN JONIEC DR MARCIN JONIEC

PROWADZĄCY: Dr Marcin Joniec 

TERMIN:  22-23.02.2019
      5-6.04.2019
      7-8.06.2019

GODZINA: 9:00-18:30

MIEJSCE:  CENTRUM 
  STOMATOLOGII 
  RODZINNEJ
  Al.Partyzantów 15/17  
  Żyrardów

GRUPA:   12 osób 

FORMA:   Intensywne zajęcia  
  teoretyczno praktyczne
  w klinice 

CENA:   3980 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
FOR DENTIST
www.fordentist.pl 
Tel.: 883 217 317 
E-mail: kursyfordentist@gmail.com

        Okluzja i Planowanie Leczenia 2
                 – Kurs teoretyczno-praktyczny

PROGRAM SZKOLENIA
1. Usystematyzowanie wiadomości z części 1 akceptowalna funkcja, ccp , parafunk-

cja, frykcyjny model żucia
2. Koperta funkcjonalna 
3. Opinia diagnostyczna

 ѥ Co to jest? Dlaczego? Jak? I czemu to takie istotne w praktyce?
 ѥ Ćwiczenia praktyczne

4. Terapia okluzji w praktyce
 ѥ P1 jaką pozycję wybrać w terapii MIP? CR? Kiedy i dlaczego 
 ѥ P2 jednoczesne kontakty zębów bocznych jak to osiągnąć
 ѥ P3 prowadzenie jedzeniowe – Gdzie Dawson spotyka Koisa i jakie to ma znacze-

nie w klinice
5. Staw Skroniowo - żuchwowy

 ѥ Morfologia, mechanizm działania 
 ѥ Badanie, dokumentacja 
 ѥ Klasyfikacje zaburzeń, rozpoznanie
 ѥ Jak sobie poradzić w praktyce

6. Szynoterapia
 ѥ Czy rzeczywiście potrzebujemy różne szyny ???
 ѥ Jaka szyna, kiedy i dlaczego
 ѥ Schemat wykonania

7. Ekwilibracja
 ѥ Jak, kiedy, dlaczego ? ADDYCYJNIE czy REDUKCYJNIE
 ѥ STEP by STEP – ćwiczenia teoretyczne i praktyczne na modelach

8. Analiza twarzowo -  estetyczna
 ѥ Jak zaplanować rekonstrukcję zgryzu łącząc aspekty estetyki i prawidłowej 

okluzji
9. Cyfrowa analiza uśmiechu wg KOISA
10. Analiza przypadków kompleksowego leczenia

 ѥ Dodatkowo CEFALOMETRIA CZYLI GDZIE ORTODONTA SPOTYKA PROTETYKA
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   18-19.05.2019 
Czas trwania:
Dzień I  10:00 – 18:00
Dzień II  9:00 – 17:00

Miejsce: 
Laboratorium Protetyki Sajdent
Cechowa 37B
30-614 Kraków

Grupa: maksymalnie 12 uczestników

Cena: 1600 zł

Informacja i rejestracja:
Tel.: 58 341 22 06
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

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

PROGRAM 
1. Wprowadzenie do implantoprotetyki: 
• rodzaje konstrukcji protetycznych, ogólne zasady ich planowania i projektowania
• czynniki determinujące dobre uzupełnienie
• omówienie różnic między protetyką klasyczną i wspartą na implantach
• cechy dobrego wycisku
• rola prawidłowej okluzji w osiąganiu długoterminowych sukcesów
• zasady wyboru odpowiednich materiałów do różnych rodzajów uzupełnień
• zastosowanie nowoczesnych technologii w procesach planowania, projektowania i wykonywania prac protetycznych
• biała i czerwona estetyka - czynniki determinujące

2. Uzupełnienia overdenture: 
• zatrzaski kulkowe, lokatory, novalock, korony teleskopowe, belki
• rozwiązania typu all-on-four

3. Podział i usystematyzowanie procedur dotyczących wyboru i wykonawstwa prac 
    cementowanych i przykręcanych.

4. Najważniejsze zasady komunikacji w zespole lekarz-technik.

5. Prace cementowane a przykręcane - podział, cechy oraz możliwości.

• omówienie komponentów systemu Straumann
• dobór odpowiednich elementów systemu do poszczególnych rodzajów prac
• ćwiczenia na fantomach

Dwudniowe szkolenie dedykowane dla techników dentystycznych oraz zespołów lekarz-technik. Celem jest nauczenie samodzielnej 
pracy z podstawowymi, ale jednocześnie najpopularniejszymi uzupełnieniami wspartymi na implantach oraz oswojenie z terminologią 
i systemami Straumann.

               Nowoczesna implantoprotetyka w opar- 
               ciu o system implantologiczny Straumann
               – kurs dla początkujących i średniozaawansowanych

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

7-8.09.2019 
Czas trwania:
Dzień I  10:00 – 18:00
Dzień II  9:00 – 17:00

Miejsce: 
Laboratorium Protetyki Sajdent
Cechowa 37B
30-614 Kraków

Grupa: maksymalnie 12 uczestników

Cena: 2000 zł

Informacja i rejestracja:
Tel.: 58 341 22 06
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

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

PROGRAM 
1. Tkanki miękkie a maski dziąsłowe na modelu: 
• cechy fenotypów
• interpretacja wycisków i modeli - omówienie prawidłowych technik wyciskowych
• kształtowanie tkanek miękkich - indywidualizacja transferów wyciskowych jako znaczący czynnik wpływający na efekt pracy finalnej
• dziąsło z perspektywy laboratorium - metody przenoszenia i kształtowania profili wyłaniania
• procedury laboratoryjne wpływające na stabilność tkanek miękkich
• ovate pontic, biała i czerwona estetyka, uzupełnienia tymczasowe

2. Prace przykręcane - jak sprostać wyzwaniom (procedury klasyczne oraz CAD/CAM, CARES).

3. Technologie "przyszłości" w implantoprotetyce - fakty i mity:
• wykorzystanie skanerów wewnątrzustnych oraz laboratoryjnych
• porównanie systemów CAD/CAM - możliwości i ograniczenia
• blaski i cienie technologii druku 3D
• spiek laserowy - technika SLM

4. Nawigacja komputerowa:
• planowanie i prototypowanie 3D
• szablony chirurgiczne - porównanie technologii wykonania

5. Kryteria sukcesu długoterminowego i analiza problemu periimplantitis w kontekście błędów laboratoryjnych.

6. Interpretacja RTG jako narzędzie przewidywania niepowodzeń.

7. Fotografia kliniczna i laboratoryjna - metody wykonywania prawidłowych fotografii. 

8. Tips & Tricks - rozwiązywanie rzeczywistych problemów w realnych warunkach.

• CAD/CAM - projektowanie łączników indywidualnych, belek, struktur przykręcanych, workflow CARES

Dwudniowe, intensywne szkolenie dedykowane dla techników dentystycznych oraz zespołów lekarz-technik. Jest to rozwinięcie pierw-
szej części z naciskiem na wykorzystanie nowoczesnych technologii i protokołów pracy we współczesnej implantoprotetyce. Celem jest 
przygotowanie uczestników do planowania i wykonywania bardziej złożonych i skomplikowanych uzupełnień protetycznych. 

Wymagane jest wcześniejsze doświadczenie w pracy z implantami.

               Implantoprotetyka w oparciu o nowocze- 
               sne technologie i protokoły cyfrowe
                       – kurs dla zaawansowanych

CZĘŚĆ WARSZTATOWA
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PROWADZĄCY: Dr Wojciech Ryncarz,  
  DDS, MSc 

  Dr Karol Kalka, DDS

TERMIN:  20-21.09.2019

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 ćwicze- 
  niami na materiałach  
  zwierzęcych oraz fan- 
  tomach 

CENA:   1800 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

                 CHIRURGIA
                 – Kurs podstawowy

Kurs przeznaczony dla osób, które nie miały praktycznie styczności z implantami - na-
szym zadaniem jest nauczyć się rozmawiać o implantach ze swoimi pacjentami, dia-
gnozować oraz planować leczenie implanto-protetyczne. Chcemy, aby uczestnicy po 
powrocie do swoich praktyk czuli się na siłach wykonać proste implantacje u swoich 
pacjentów. Uczestnicy kursu zapoznają się z niezbędnym instrumentarium jak też sami 
przećwiczą podstawowe procedury implantacji i technik szycia. 

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 implantów z użyciem programów do nawigacji oraz praca z szablo-

nami chirurgicznymi 
• 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 Schmid-
tdental 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, zapo-
znanie się z instrumentarium oraz implantacje na modelach tkankowych.

DZIEŃ KLINICZNY DLA POCZĄTKUJĄCYCH (OPCJA) 
Dzień kliniczny uzupełniający kurs podstawowy i dający możliwość spędzenia całego dnia przy 
zabiegach 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 opero-  
 wania 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, DDS, MSC

DR KAROL KALKA, DDS

DR WOJCIECH RYNCARZ, DDS, MSC

PROWADZĄCY: Dr Wojciech Ryncarz,  
  DDS, MSc 

TERMINY: 14-15.03.2019
  24-25.10.2019 

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

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

Kurs przeznaczony dla lekarzy początkujących w implantologii, którzy są jeszcze przed 
pierwszymi zabiegami - maksimum partnerskiej relacji z trenerem, bez stresu i skrę-
powania obecnością w grupie. Kurs odbywa się w systemie zajęć 1:1 w sali wykładowo 
– ćwiczebnej oraz w gabinecie. Taka forma zajęć daje bezpośredni niepowtarzalny kon-
takt z nauczycielem oraz możliwość wykonania zabiegów przy pacjencie. Po ukończeniu 
kursu uczestnik będzie czuł się na siłach do samodzielnego przeprowadzania przećwi-
czonych procedur.

Program zajęć obejmuje zakres tematyki z teoretycznego podstawowego kursu chi-
rurgicznego (str. 20) 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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PROWADZĄCY: Dr n. med. Liwia Minch  

  Dr n. med. MSc 
  Michał Chrobak

TERMIN:  29.11.2019

CZAS TRWANIA: 9:00 – 17:00

MIEJSCE:  Wrocław  

CENA:   850 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

DR N. MED. MSC MICHAŁ CHROBAK DR N. MED. LIWIA MINCH

      Interdyscyplinarne leczenie
   skomplikowanych przypadków
       – diagnostyka, planowanie i przebieg leczenia

PROGRAM 
1. DIAGNOSTYKA I PLANOWANIE LECZENIA
• badanie kliniczne zewnątrz i wewnątrzustne 
•  diagnostyka rentgenowska (OPG, status zębowy, cefalo, cbct)
• rola zespołu w planowaniu leczenia
• kolejność poszczególnych etapów złożonego leczenia (periodontologia, endodoncja, 

ortodoncja, stomatologia estetyczna, chirurgia, protetyka)
• mock up diagnostyczny: wirtualna vs analogowa wizualizacja planu leczenia

2. ORTO-PERIO 
• kwalifikacja pacjenta 
• algorytm postępowania interdyscyplinarnego u pacjentów z chorobą przyzębia
• implanty a choroba przyzębia
• ortodoncja a choroba przyzębia
• ekstruzja
• intruzja
• „szeregowanie” poziomu kości vs „szeregowanie” poziomu brzegów siecznych
• zęby „nierokujące”
• recesje dziąsłowe – pokrycie chirurgiczne przed, w trakcie czy po ortodoncji
• wyrównanie linii dziąsłowej

3. ORTO – IMPLANTY
• ortodontyczne przygotowanie warunków do leczenia implantologicznego
• implantacja w strefie estetycznej vs przesuwanie zębów
• implanty zębowe jako zakotwienie w ortodoncji

4. ORTO-PROTETYKA
• przedprotetyczne leczenie ortodontyczne
• ortodontyczne przygotowanie warunków pod licówki

DR WOJCIECH RYNCARZ, DDS, MSC

PROWADZĄCY: Dr Wojciech Ryncarz,  
  DDS, MSc 

TERMIN:  17-18.05.2019
  23-24.08.2019
  22-23.11.2019 

CZAS TRWANIA: Dzień I 10:00-18:00
  Dzień II 9:00-17 :00

MIEJSCE:  Sala wykładowa 
  PROIMPLANT 
  C. Śniegockiej 8,   
  Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 8 osób

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

CENA:   3600 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

               CHIRURGIA
                   – Kurs zaawansowany

Kurs przeznaczony dla lekarzy z własnym doświadczeniem klinicznym, po pierwszych 
wykonanych samodzielnie prostych implantacjach, chcących poznać techniki wspoma-
gające implantacje w trudnych warunkach anatomicznych. Podczas wykładów omó-
wione zostaną instrumentarium i techniki chirurgiczno-augmentacyjne. W praktyce 
wspólnie przećwiczymy na modelach tkankowych omówione wcześniej techniki, a nie-
które z procedur również na preparatach zwierzęcych. 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 le-

czenia 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 

• technika pracy i odbudowy utraconych tkanek z użyciem membran iGen 
• protokoły pooperacyjne i powikłania 
• procedury chirurgii miękkiej wokół implantów

NASZA PASJA EDUKACJI – TWOJA SATYSFAKCJA
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PROWADZĄCY: Dr Wojciech Ryncarz,  
  DDS, MSc 

  Dr Karol Kalka, DDS

TERMINY: 11-12.01.2019
  10-11.05.2019
  15-16.11.2019 

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

                  Protetyka na Implantach
                     – Kurs podstawowy

Kurs przeznaczony dla lekarzy nie mających doświadczeń w protetyce wspartej implan-
tami i mających już za sobą pierwsze implantacje lub przygotowujących się do prac 
implantologicznych. Podejmuje tematy leczenia implantoprotetycznego ze wskazaniem 
na niebezpieczeństwa 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 syste-
mów 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 do chirurgii nawigowanej protetyką
• 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
• 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, indywidual-
izacja łączników, wspólne planowanie przypadków. 

DR KAROL KALKA, DDS

DR WOJCIECH RYNCARZ, DDS, MSC

               Protetyka na Implantach
                     – Kurs zaawansowany

DR WOJCIECH RYNCARZ, DDS, MSC

PROWADZĄCY: Dr Wojciech Ryncarz,  
  DDS, MSc 

TERMINY:  29.03.2019
  11.10.2019

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

Kurs przeznaczony dla lekarzy, którzy wykonują prace protetyczne i znane im są pod-
stawowe zagadnienia klasycznej protetyki jak też okluzji. Jednodniowe spotkanie w ma-
łej 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 omówie-
nia (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, komuni-

kacja z pacjentem, zasady gwarancji

NASZA PASJA EDUKACJI – TWOJA SATYSFAKCJA
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ZARZĄDZANIE FINANSAMI

• Analiza finansowa placówki

• Arkusz sprawozdawczy dla 
placówki stomatologicznej

• Marżowość usług stomatolo-
gicznych

• Analiza konkurencji pod kątem 
cennika

• Prawidłowo zbudowany cennik

Data szkoleń 2019 r.
18-19 maja

19-20 października

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

• Zarządzanie personelem

• Motywowanie pracowników

• Czas pracy pracowników

• Urlopy

• Zastępstwa

• Formy zatrudnienia

Data szkoleń 2019 r.
15-16 czerwca

23-24 listopada

WARSZTAT MENEDŻERSKI

• Prowadzenie dokumentacji 
medycznej

• Standaryzacja usług

• Kompleksowe prowadzenie 
pacjenta

• Analiza pacjentów pierwszora-
zowych i implantologicznych

Data szkoleń 2019 r.
23-24 marca

28-29 września

MODUŁ I MODUŁ II MODUŁ III

AGNIESZKA ZAWIŚLAK
I

JOANNA SZEWCZYK

MIEJSCE:  Toruń

GODZINA: Sobota: 9:00-17:00
  Niedziela: 9:00-15:00

FORMA:  Warsztaty

GRUPA:   15 max. osób

CENA:   2 190 zł
*Dla klientów Schmidtdental 1 990 zł.
*Przyznajemy +14 pkt edukacyjnych za udział w warsztatach.

 INFORMACJA I REJESTRACJA: 

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

Podczas warsztatów podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami, 

zebranymi podczas 18 lat pracy z wieloma placówkami stomatologicznymi.

Podczas warsztatu otrzymają Państwo, gotowe narzędzia, wdrożone i spraw-

dzone w wielu klinikach w Polsce. Ułatwiają i pomagają one skutecznie za-

rządzać placówką. Przekażemy Państwu gotowe autorskie szablony, które 

pomogą określić sytuację w Państwa placówce i śledzić wdrażane zmiany. 

Zwrócimy uwagę na istotne czynniki, wpływające na ostateczny sukces Pań-

stwa praktyki. Pomożemy Państwu wytyczyć ścieżkę, którą należy iść aby 

poprawiać jakość funkcjonowania firmy.

CURRICULUM  MENEDŻERSKIE

Efektywne i skuteczne zarządzanie placówkami stomatologicznymi

DORADZTWO I SZKOLENIA 
W BRANŻY STOMATOLOGICZNEJ

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Skąd biorą się pacjenci implantologiczni

2. Jak umawiać pacjenta na konsultację

3. Badania diagnostyczne w implantologii

4. Przebieg konsultacji

5. Dokumenty informacyjne pacjentów implantologicznych

6. Planowanie zabiegu

7. Przygotowanie kliniki i pacjenta do zabiegu

8. Plan leczenia implantologicznego

9. Dokumentacja zewnętrzna

10. Zgoda na leczenie implantologiczne

11. Postępowanie po zabiegowe

12. Schemat leczenia implantologicznego

13. Etap protetyczny leczenia pacjenta

14. Wyleczony pacjent – jak opiekować się pacjentem leczonym implanto-

logicznie

SPECJALIŚCI: Agnieszka Zawiślak
  Joanna Szewczyk

TERMIN: 11.05.2019 r.

CZAS TRWANIA:  7 h

MIEJSCE:  Warszawa

FORMA:  Szkolenie

GRUPA:   25 osób max.

CENA:   1 190 zł
*Dla klientów Schmidtdental 990 zł.
*Przyznajemy +7 pkt edukacyjnych

  za udział w szkoleniu.
*Ilość miejsc ograniczona.

  Zapisy przyjmujemy do 30.04.2019 r.

INFORMACJA I REJESTRACJA: 

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

AGNIESZKA ZAWIŚLAK
I

JOANNA SZEWCZYK

Głównym celem szkolenia jest wypracowanie standardu obsługi pacjenta im-

plantologicznego w placówce.

Pacjent implantologiczny w związku z specyfiką leczenia wymaga innego za-

angażowania członków personelu nic pacjenci nie korzystający z usług chi-

rurgicznych/zabiegowych. Nauczymy pracowników jak wypracować model 

pracy dzięki któremu pacjent implantologiczny będzie prawidłowo otoczony 

opieką a także zostaną spełnione wszystkie wymagania formalne. Celem szko-

lenia jest utrzymanie pacjenta przez klinikę przez wiele lat.

PROWADZENIE PACJENTA 
IMPLANTOLOGICZNEGO
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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, 29 MARCA / 9:30 – 17:30
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.

SOBOTA, 30 MARCA / 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.

 Dr n. med. MSc
 Michał Chrobak

Dr Krzysztof Chmielewski,
DDS, MSc

MIEJSCE

Warszawa

OPŁATA

1200 zł

REJESTRACJA

Schmidtdental

Tel.: 58 341 22 06

marta.ganska@schmidt-dental.pl

katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

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

29–30.03.2019 
Warszawa

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, przewidywal-
ność 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

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

PROWADZĄCY: Dr n. med. MSc 
  Michał Chrobak

TERMINY: 8-9.03.2019
  4-5.10.2019

CZAS TRWANIA: 9:00 – 17:00

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

GRUPA:   maksymalnie 8 osób 

CENA:   3200 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

DR N. MED. MSC MICHAŁ CHROBAK
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DR JANUSZ GOCH

PROWADZĄCY: Dr n. med. Janusz Goch

TERMIN:  06.04.2019

GODZINA: 9:00 - 19:00

MIEJSCE:  Katowice   

CENA:   900 zł 

REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@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 klu-
czowym elementem estetyki i funkcjonalności leczenia implanto-protetycznego. Uzy-
skanie naturalnego wyglądu zarówno pojedynczego zęba, jak i rekonstrukcja pełnego 
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 zajęcia 
praktyczne na modelach z zastosowaniem różnych łączników w różnych sytuacjach kli-
nicznych.

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.

PROWADZĄCY: Dr Wiesław 
  Frankowski 

  Dr David Wiss

TERMIN:  12-13.04.2019

CZAS TRWANIA: 9:00 – 17:00

MIEJSCE:  Frankowski-Malo Clinic
  Ul. Subisława 19
  80-354 Gdańsk

GRUPA:   maksymalnie 5 osób

CENA:   3500 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

DR WIESŁAW FRANKOWSKI DR DAVID WISS

   Odbudowa grzbietu wyrostka zębodoło- 
   wego z użyciem kości własnej pacjenta
          (metoda augmentacji Prof. Dr. F. Khoury’ego)

Złotym standardem w chirurgii stomatologiczno-augmentatywnej nadal jest kość 
własna pacjenta. Tylko własna kość daje maksymalne szanse na sukces zabiegu przy 
minimalnym ryzyku komplikacji - dając rezultat długoczasowy w przypadkach ciężkie-
go zaniku kości zębodołowej. Warto dodać, że bieżąca literatura również podaje, że w 
augmentacjach wertykalnych kość własna pacjenta jest uważana za jedyny materiał 
zapewniający pełen sukces zabiegu.

CELE KURSU:
Celem szkolenia jest nauka ważnych technik pobierania i odbudowy wyrostka zębodo-
łowego według koncepcji biologicznej opracowanej przez Prof. Dr. F. Khoury. W trakcie 
kursu uczestnicy poznają:
• retromolarne i lokalne techniki pobierania kości
• techniki augmentacji kości – bocznej i pionowej
• podniesienie dna zatoki techniką sandwich.

POZA TYM PRZEDSTAWIONE ZOSTANĄ:
• niezbędne zabiegi na tkankach miękkich podczas zabiegu chirurgicznego i podczas 

zabiegu odsłonięcia implantu
• wskazania szczególne, takie jak lateralizacja nerwu i podniesienie zatoki szczękowej 

wraz z odbudową horyzontalną i wertykalną kości szczękowej.

Kurs może być inspiracją dla początkujących w implantologii / chirurgii szczękowej. 
Ale przede wszystkim powinien stanowić złoty standard dla każdego zaawansowane-
go chirurga.
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DR BARBARA SOBCZAK, DDS, MSC

PROWADZĄCY: Dr Barbara Sobczak,  
  DDS, MSc 

TERMINY:  31.05.-01.06.2019

MIEJSCE:  Dr Sobczak 
  Klinika Babice
  ul. Okulickiego 5
  05-082 Stare Babice

GRUPA:   maksymalnie 8 osób

CENA:   3900 zł
  3700 zł – Członkowie ITI

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

      Implantacja w koncepcji Pro Arch
                    

Rehabilitacja pacjentów bezzębnych przy późnej implantacji oraz przy 
natychmiastowej implantacji z natychmiastowym obciążeniem w kon-
cepcji 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 no- 
sić protez, jeżeli nie muszą, a my nie chcemy żeby protezy miażdżyły tkanki wypraco- 
wane 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 modyfikacja i wymianę, w przypadku zaniku tkanek, bez wpływu 
na implanty. Dlatego warto wprowadzić ten sposób rehabilitacji do własnej praktyki.

SZKOLENIE TEORETYCZNO - PRAKTYCZNE
Dzień pierwszy, omówienie zagadnień:
1. Natychmiastowa implantacja
2. Stabilizacja pierwotna i natychmiastowe obciążenie
3. Koncepcja pro arch - multi unity
4. Planowanie odbudowy typu most overdenture na implantach - rozmieszczenie im-

plantów
5. Szablon chirurgiczny według projektu protetycznego - na przykładzie Implant studio
6. Wycisk/skan protetyczny - most tymczasowy PMMA, frezowanie

Dzień drugi:
• Live surgery - nawigowana implantacja
• Frezowanie mostu tymczasowego z PMMA w gabinecie
• Finalizacja, czyli założenie mostu pacjentowi

Zobacz i naucz się tych procedur krok po kroku.

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

Straumann® Pro Arch
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                 Straumann coDiagnostiX™
                    – Kurs podstawowy

DR KRZYSZTOF CHMIELEWSKI, DDS, MSC

PROWADZĄCY: Dr Krzysztof 
  Chmielewski,   
  DDS, MSc 

TERMINY:  16.03.2019

CZAS TRWANIA: 9:00-17:00

MIEJSCE:  Sopot

GRUPA:   maksymalnie 20 osób

CENA:   2200 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

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

PRAKTYKA: 
podstawy pracy z systemem coDiagnostiX™
• instalację oprogramowania i jego aktywację
• import plików DICOM i STL
• przygotowanie do planowania (segmentacja, składanie obrazów DICOM i STL, wykre-

ślanie przebiegu nerwu)
• 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

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 udo-
stępnione użytkownikom na czas szkolenia. Przy zakupie, tego typu klucz jest dostarcza-
ny wraz z oprogramowaniem.

                 Straumann coDiagnostiX™
                     – Kurs zaawansowany 

DR KRZYSZTOF CHMIELEWSKI, DDS, MSC

PROWADZĄCY: Dr Krzysztof 
  Chmielewski,   
  DDS, MSc 

TERMINY:  23.03.2019
  20.04.2019

CZAS TRWANIA: 9:00-17:00

MIEJSCE:  Advanced
  Education 
  Center    
  Gdańsk

GRUPA:   maksymalnie 4-6 osób

CENA:   2900 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

W trakcie tego praktycznego dnia szkoleniowego poznasz:

TEORIA: wprowadzenie do programu coDiagnostiX™
• wymagania dotyczące środowiska komputerowego
• odświeżenie informacji na temat organizacji pracy w coDiagnostiX™
• optymalne wymagania dotyczące badań CBCT
• przygotowanie modeli cyfrowych i zapis w STL

PRAKTYKA: planowanie przypadków 
Implantacja późna, natychmiastowa, bezzębie,
• przygotowanie modeli i skanowanie - import plików DICOM i STL
• planowanie pozycji implantów, dobór tulei
• projektowanie szablonu i eksport pliku STL
• eksport pliku do wykonania modelu pod pracę tymczasową (ze Scanbody)
• generowanie raportu planowania i procedur chirurgicznych
• wydruk szablonu (technologia PolyJet™ oraz DLP)
• szablon radiologiczny i technika Dual Scan

Opis szkolenia i czego się nauczysz: 
• Każdy z uczestników w trakcie szkolenia będzie miał do dyspozycji komputer z zain-

stalowanym oprogramowaniem coDiagnostiX™.
• Celem jest wykonanie kilku planowań pod nadzorem instruktora a następnie samo-

dzielne zaplanowanie leczenia wraz z projektem szablonu do nawigacji.
• Poznasz kompletny proces od projektu do wykonania szablonu
• Zobaczysz jak w praktyce jest drukowany szablon w technologii PolyJet™ i DLP
• Na zakończenie szkolenia otrzymasz certyfikat oraz materiały kursowe (wydrukowany 

szablon do nawigacji komputerowej oraz model)
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        Kurs podstawowy
            – Rozsądny przepis na pierwszy implant

DR N. MED. MICHAŁ SZAŁWIŃSKI

PROWADZĄCY: Dr n. med. 
  Michał Szałwiński 

TERMINY:  12-13.04.2019

CZAS TRWANIA: Dzień I – 10:00-18:00
  Dzień II – 9:00-17:00

MIEJSCE:  Szałwińscy 
  Stomatologia 
  ul. Puławska 303
  02-785 Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 8 osób

CENA:   1600 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

Wychodząc naprzeciw częstym pytaniom i obawom związanymi z planowaniem pierw-
szego zabiegu implantacji w swoim gabinecie, postanowiliśmy stworzyć kompendium 
praktycznej wiedzy i umiejętności, które pozwolą Państwu przygotować się, zaplanować 
i przeprowadzić zabieg implantacji w swoim gabinecie. Zdajemy sobie sprawę, że każda  
z gałęzi stomatologii wymaga wiedzy i umiejętności, które zdobywamy wraz z rozwojem 
swojej praktyki. Chcemy ułatwić Państwu decyzję o rozpoczęciu praktyki implantolo-
gicznej w swoim gabinecie na podstawie własnych doświadczeń i błędów, proponując 
kurs dający pełne przygotowanie do samodzielnego wykonania implantacji.

SCHEMAT OPIERA SIĘ NA PIĘCIU MODUŁACH:
1. Zaplecze techniczne
• Wyposażenie gabinetu: jak wykorzystać standardowe wyposażenie do zabiegów im-

plantologicznych i chirurgicznych i co jeszcze będzie potrzebne, aby rozpocząć bez 
dużych inwestycji

• Narzędzia: co możemy wykorzystać z podstawowego instrumentarium stomatolo-
gicznego w implantologii a co musimy mieć (lub będziemy mogli pożyczyć)

• Obłożenie: jak prawidłowo wybrać i wykonać obłożenie pola operacyjnego

2. Personel
• Rola lekarza i asysty w zabiegu implantacji krok po kroku
• Cele i metodyka efektywnej i bezpiecznej współpracy

3. Planowanie
• Powtórka anatomii części twarzowej czaszki pod kątem zabiegów implantacji
• Anatomia radiologiczna części twarzowej czaszki w oparciu o badania CBCT
• Planowanie implantacji - analiza potrzeb leczniczych w oparciu o warunki anatomicz-

ne pod kątem zasad prawidłowej odbudowy protetycznej,  wybór typu implantu               
i rozwiązań protetycznych

4. Zabieg (na modelu zwierzęcym)
• Przygotowanie przedzabiegowe pacjenta z uwzględnieniem względnych przeciw-

wskazań i możliwych powikłań
• Zabieg - sposób obłożenia - przygotowania instrumentarium - rola lekarza i asysty
• Preparacja tkanek miękkich - najczęstsze  powikłania i rozwiązywanie problemu
• Preparacja kości - najczęstsze powikłania i rozwiązywanie problemu 
• Zaopatrywanie rany - wybór metody wgajania i obciążenia implantu
• Postępowanie pozabiegowe - najczęstsze powikłania i rozwiązywanie problemu

5. Zabieg implantacji na żywo

Wykładowcy:

          Dr Michał Szałwiński          Dr Wojciech Ryncarz

Liczba uczestników:  max. 8 uczestników (4 preparaty ludzkie) 
Data:    14-15 czerwca 2019 / 8:30-17:00
   13-14 grudnia  2019 / 8:30-17:00
Koszt:    7.500 zł lub zakup w ofercie z implantami
Miejsce:    Centrum Edukacji Medycznej
    ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Rejestracja:   marta.ganska@schmidt-dental.pl

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 oraz analiza CBCT na bazie prepa-
   ratów ćwiczebnych
- utrudnienia miejscowe i budowa anatomiczna obszarów pod 
   implantacje
- techniki zabiegowe rekonstrukcji wyrostków zębodołowych

Zaawansowane szkolenie 
na preparatach ludzkich

14–15 
czerwca 
2019

13–14 
grudnia 
2019

• procedury chirurgii miękkiej wokół implantów
- plastyka przedsionka
- wolne przeszczepy łącznotkankowe oraz płaty uszypułowane

• implantacja natychmiastowa 
• pionowa i pozioma rekonstrukcja wyrostka:

- rozszczepienie wyrostka
- sinus lift w technice zamkniętej i otwartej
- bloki kostne (pobranie, opracowywanie i mocowanie)
- lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego

• omówienie i preparowanie obszarów „anatomicznie niebezpiecz-
nych” *pierwsza pomoc - intubacja, konikotomia

Za kurs jest przyznawanych 14 punktów edukacyjnych.
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Join our 1st WIN EMEA Summit
March 8 – 9, 2019, Valletta Malta

With the increasing global numbers of graduating women dentists and 
implants placed, there is an urgent need to ensure that a representative 
proportion of women colleagues become involved in  implant therapy. 
Sponsored by Straumann, a group of leading women in implantology 
sharing the same ambition met and founded the women implantology 
network, WIN. 

Join the WIN community and be part of the change
www.straumann.com/win

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 // 30 September to 4 October 2019
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PROWADZĄCY: 
dr n. med. Paulina Bautembach-Koberda, 
specjalista protetyki stomatologicznej

lek. dent. Maciej Koberda, 
specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

lek. dent. Maja Chmielewska

TERMIN:  01.03.2019 

GODZINA: 16:00-19:30

MIEJSCE:  Gdańsk

REJESTRACJA: 

Zgłoszenia bezpłatnego udziału prosimy 
kierować na adres mailowy:
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

Katarzyna Skura 
Tel.: 58 341 22 06

  Podstawy implantologii i
  implantopro tetyki systemu Straumann

PORUSZANE ZAGADNIENIA:
• budowa poszczególnych grup implantów – wskazania

• biało-czerwona estetyka – wyzwania i ocena ryzyka niepowodzeń

• kaseta chirurgiczna i osprzęt do chirurgii

• procedury krok po kroku dla implantów Straumann

• wyciski z poziomu implantu i z poziomu łącznika

• portfolio łączników na prace tymczasowe oraz różne rozwiązania prac ostatecznych

• kasety protetyczne oraz instrumenty wspomagające

• przegląd katalogów z omówieniem i praktycznymi wskazówkami

WYKŁAD SPECJALNY POPROWADZI 
LEK. DENT. MAJA CHMIELEWSKA
• Straumann digital – postawy planowania w chirurgii sterowanej

LEK. DENT. 
MACIEJ KOBERDA

LEK. DENT. 
MAJA CHMIELEWSKA

DR N. MED. PAULINA 
BAUTEMBACH-KOBERDA

C

M
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Kompetentna 
higienistka
to zdrowe przyzębie i sukces 
leczenia pacjentów kliniki.

Dr Anna Skurska i Dr Ewa Duraj łączą swoje kilku-
nastoletnie doświadczenie jako nauczycieli uni-
wersyteckich i lekarzy, by przekazać Ci krytyczną i 
obiektywną wiedzę z zakresu diagnostyki i leczenia 
pacjentów z chorobami przyzębia i leczonych im-
plantologicznie.

Zapraszamy na wykłady oraz warsztaty.

1. Różnice i podobieństwa w budowie tkanek przyzębia i wokół implantów.
2. Kliniczna i radiologiczna diagnostyka periodontologiczna.
3. Etiologia i patogeneza chorób przyzębia i tkanek wokół implantów
4. Nowe spojrzenie na klasyfikację chorób przyzębia i chorób okołowszczepowych. 
5. Jak ocenić to klinicznie.
6. Profilaktyka chorób przyzębia i tkanek wokół implantów
7. Instruktaż i motywacja pacjenta
8. Niechirurgiczne leczenie chorób przyzębia i tkanek wokół implantów 

(różne protokoły postępowania terapeutycznego – skalery, piaskarki, lasery, farmakoterapia)

Program szkolenia:

Szkolenia organizowane są w małych, kameralnych grupach w jednym z najnowocześniejszych gabinetów w regionie - 
Medix ul. Żeromskiego 1A lok 1U w Białymstoku. 

Zapisy i informacje: 
annaskurska-szkolenia@wp.pl 
tel. 0048 661 972 729

Terminy:
18-19.05.2019  
26-27.10.2019

Cena: 1500 PLN
Nie zapomnij: Istnieje możliwość dofinansowania kursu. 
Informacje: Justyna Mazur tel. 0048 531 460 475

Dr n. med. Anna Skurska Dr n. med. Ewa Duraj
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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
25

EN

credits
40

language

live

Watch the experts – Implant Surgery

course overview This special CE course has received a big interest 
in recent years. The colleagues have the chance to observe the surgi-
cal experts, when they perform the various surgical procedures in our 
operating rooms. In addition, the use of CBCT will be demonstrated for 
various indications. A maximum of three participants per course are 
able to closely watch our experts for 2 weeks. Following this unique CE 
course, you will have a thorough understanding of the biologic prin-
ciples of applied surgical techniques including the step-by-step pro-
cedures.

course topics include
Surgical techniques

• Standard implant placement with or withou flap elevation
• Flapless implant placement, computer-assisted
• Implant placement with or without GBR
• Sinus floor elevation procedures (window, osteotome technique)
• Ridge augmentation with GBR and autogenous block grafts
• Removal of wisdom teeth
• Apical microsurgery (with microscope and endoscope)
• Laser surgery in oral medicine

Module Dates

Course I 18th February – 1st March

Course II 8th – 19th April

Course III 20th – 31st May

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

date―see table
duration―10 days
host―Center for Continuing  
Dental Education 

fee―CHF 3000 
target group―GP, Specialists 
max number of participants–3 per 
course 
speakers―Prof. Dr. Daniel Buser, Prof. 
Dr. Thomas von Arx, Prof. Dr. Vivianne 
Chappuis, Dr. Simone Janner, Dr. Valérie 
Suter, Dr. Julien Ducommun

registration and information―
Center for Continuing Dental Education
Mr. Ueli Nacht
Phone: +41 (0) 313 12 43 12 
Fax: +41 (0) 313 12 43 14 
info@ccde.ch
www.ccde.ch
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23

EN

credits
30

language

live

Watch the experts – Periodontology
Regenerative and Plastic-Esthetic Periodontal Surgery,  
Peri-Implantitis Surgery

course overview During one week the participants will have the 
possibility to follow the experts during the daily routine including non-
surgical and surgical periodontal and peri-implant treatment proce-
dures based on the Bernese synoptic treatment concept. A substantial 
part of the time will be dedicated to direct observation and/or assis-
tance during conventional, regenerative and plastic-esthetic periodon-
tal and/or peri-implant surgical procedures. 
Presentation of clinical cases will complete the program. 
Following this course, the participants will gain a more thorough under-
standing of the Bernese synoptic treatment concept for the successful 
management of the various periodontal and peri-implant conditions.

course topics include
Surgical techniques

• Pocket reduction surgery
•  Regenerative periodontal surgery using various biomaterials,  

enamel matrix proteins and GTR
•  Surgical procedures for the treatment of single and multiple gingival 

recessions
• Surgical procedures for the treatment of peri-implantitis

Module Dates

Course I 4th – 8th February (booked out)

Course II 8th – 12th April

Course III 8th – 12th July

Course IV 26th – 30th August

Course V 18th – 22nd November

bern, switzerland
location–zmk bern, University of Bern, 
3010 Bern, Switzerland

date―see table
duration―5 days
host―Center for Continuing  
Dental Education 

fee―CHF 1500 
target group―GP, Specialists
max number of participants–4 per 
course
speakers―Prof. Dr. Anton Sculean, Prof. 
Dr. Giovanni E. Salvi, PD Dr. Christoph A. 
Ramseier, Dr. Alexandra Stähli

registration and information―
Center for Continuing Dental Education
Mr. Ueli Nacht
Phone: +41 (0) 313 12 43 12 
Fax: +41 (0) 313 12 43 14 
info@ccde.ch
www.ccde.ch

20

level

EN

credits
25

language

lecture

hands-on

live

Master Course on the Bernese Concept 
for the Treatment of Periodontally 
Compromised Patients
course overview The aim of this course is to provide general den-
tists and specialists with an evidence based concept on the treatment 
of periodontally compromised patient. Starting with an overview on 
the anatomy, microbiology, etiology and pathogenesis, the course 
encompasses the most important aspects in diagnosis, treatment 
planning, nonsurgical and surgical therapy, use of systemic and local 
antibiotics, lasers and photodynamic therapy in the overall frame of a 
comprehensive treatment concept. The various phases of periodontal 
therapy (i.e. systemic, hygienic, corrective and maintenance) includ-
ing implant therapy in periodontally compromised dentition and their 
longterm maintenance will be demonstrated on complex clinical cases.

Hands-on workshops and live surgeries will help to acquire in-depth 
knowledge about the novel methods in nonsurgical and surgical 
 periodontal therapy including the use of various types of ultrasonics, 
 air-flow, perio-flow, lasers, photodynamic therapy, incision techniques, 
flap designs and suturing techniques aiming to treat the defects 
caused by periodontal and peri-implant infections.

course topics include
 ѹ Anatomy of periodontal and peri-implant tissues
 ѹ Biology of periodontal and peri-implant wound healing
 ѹ Etiology, prevalence, microbiology and pathogenesis of  periodontal 

and peri-implant diseases
 ѹ Periodontitis and systemic diseases
 ѹ Treatment planning / Case presentations
 ѹ Nonsurgical periodontal therapy / old and new concepts
 ѹ Use of systemic and local antibiotics in the treament of  periodontal 

and peri-implant infections
 ѹ Lasers and photodynamic therapy in the treatment of periodontal 

and peri-implant infections
 ѹ Diagnosis and treatment of endo-perio lesions
 ѹ Chemical plaque control /novel strategies for biofilm management
 ѹ Flap designs and suturing techniques for resective or reconstructive 

periodontal surgery
 ѹ Crown lengthening in anterior and posterior areas
 ѹ Management of furcations
 ѹ Implants in periodontally compromised patient
 ѹ Diagnosis and treatment of peri-implant diseases
 ѹ Risk assessment and maintenance

Live surgeries demonstrating various surgical techniques for anterior 
and posterior areas including treatment of peri-implantitis will illus-
trate the techniques presented in the theoretical part and in hands-on 
workshops.

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

date―January 16–18, 2019
time―08:30–17:30h
duration―3 days
host―Center for Continuing  
Dental Education 

fee―CHF 3200 
CHF 2000 (for post-doc students, 
only with confirmation of the university)  
(Fee includes course materials, 
PDF handouts of all presentations, 
coffee breaks, dinner.)
target group―GP, Specialists 
speakers―Prof. Dr. Anton  Sculean, 
Prof. Dr. Sofia Aroca, Prof. Dr.  Dieter 
D.  Bosshardt, Prof. Dr. Sigrun Eick, 
Prof. Dr. Giovanni E. Salvi, PD Dr. 
 Christoph A. Ramseier, Dr. Gérald 
 Mettraux, Dr.  Beatrice Siegrist, 
 Bernita Bush,  Dental Hygienist (RDH BS)

registration and information―
Center for Continuing Dental Education
Mr. Ueli Nacht
Phone: +41 (0) 313 12 43 12 
Fax: +41 (0) 313 12 43 14 
info@ccde.ch
www.ccde.ch
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35

level

language
EN

credits
25

hands-on

live

lecture

course overview In the past 25 years, implant therapy has rapidly 
expanded in private practice documented by a large number of implant 
patients every year. This positive development is due to various factors, 
among them a significant progress with bone augmentation proce-
dures. In our department, roughly 60% of implants are placed in con-
junction with a bone augmentation procedure today, using either a 
simultaneous or a staged approach. The two main surgical techniques 
for bone augmentation are the GBR technique using a 2-layer compos-
ite graft and barrier membranes, and the sinus floor elevation (SFE) 
procedure using either the lateral window technique or the transalveo-
lar Osteotome technique. Both augmentation procedures are routinely 
used in our department for more than 20 years to overcome local bone 
deficiences. Both techniques provide excellent regenerative outcomes 
and long-term stability with high predictability as documented by 
numerous clinical 10-year studies. 
This interactive 3 day CE course has been established 19 years ago for 
experienced implant surgeons. The speakers will present the biological 
basis for current surgical procedures in various lectures, and the criteria 
for the selection of appropriate biomaterials. State-of-the-art infor-
mation will also be provided on 3D preoperative analysis of implant 
patients with anatomic borderline situations using CBCT, the different 
surgical techniques will not only be presented and discussed in various 
lectures, but also demonstrated with 5 to 6 live surgeries. In addition, 
two hands-on workshops are offered.

course topics include
 ѹ Welcome and current trends in implant surgery

 ѹ Oral anatomy in implant patients

 ѹ Cellular and molecular aspects of bone healing

 ѹ Bone healing in membrane-protected defects: Barrier membranes

 ѹ and bone fillers

 ѹ Hard and soft tissue alterations post extraction incl. Socket 
grafting

 ѹ Implant placement post-extraction: 

 ѹ When immediate, when early, when late?

 ѹ Early implant placement with simultaneous Contour Augmenta-
tion using GBR

 ѹ SFE with the lateral window technique

 ѹ SFE with the Osteotome technique

 ѹ GBR procedures in the mandible

 ѹ GBR procedures in complex cases

 ѹ 5–6 Live surgeries with GBR and SFE procedures

 ѹ 2 hands-on workshops practicing the GBR and SFE technique

Master Course in GBR and Sinus Floor 
Elevation Procedures

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

date―June 19–21, 2019
time–08:30–17:30 h
duration―3 days
host―Center for Continuing  
Dental Education 

fee―CHF 3200 
CHF 1800 (for post-doc students,  
only with confirmation of university) 
Fee includes course materials, 
PDF handouts of all presentations, 
coffee breaks, a dinner.
target group―Dentists 
speakers―Prof. Dr. Daniel Buser, 
Prof. Dr. Dieter Bosshardt, Prof. Dr. Vivi-
anne Chappuis, Prof. Dr. Thomas von Arx,  
Dr. Mariya Asparuhova, Dr. Simone  
Janner

registration and information―
Center for Continuing Dental Education
Mr. Ueli Nacht
Phone: +41 (0) 313 12 43 12 
Fax: +41 (0) 313 12 43 14 
info@ccde.ch
www.ccde.ch

31

level

language

credits
25

EN

lecture

live

course overview In the past 10 years, esthetic implant  failures 
have significantly increased. Most of these failures are caused by 
inproper treatment quality of involved clinicians. The most important 
causes for esthetic failures are malpositioned implants, the utiliza-
tion of oversized implants, the wrong number of implants, surgical 
protocols which overstress the healing potential of the  tissues, or 
cemented implant restorations, which cause peri-implant infections 
due to excess of cement.

This 3-day CE course will first present the treatment concepts how 
to deal with esthetic disaster cases, how to remove osseointegrated 
implants, how to correct missing keratinized mucosa, and how to 
retreat these patients with implant therapy. On the third day, the 
Bernese surgical and prosthetic concepts will be demonstrated 
how to prevent esthetic implant complications. Besides more than 
15  lectures, 5 to 6 live surgeries will be presented to document 
 important steps of therapy.

course topics include
 ѹ Welcome, objectives of the course and introduction into the topic

 ѹ What is an esthetic implant restoration?

 ѹ Causes of esthetic implant failures

 ѹ Biology of bone healing in membrane-protected defects

 ѹ How to remove failed implants in the esthetic zone, surgical 
treatment options in esthetic implant failures

 ѹ Soft tissue grafting techniques in cases of failed implants

 ѹ Well documented surgical protocols for implant  placement 
in a correct 3D position, combined with simultaneous 
 Contour  Augmentation using GBR

 ѹ Well documented prosthetic protocols for implant restorations 
in the esthetic zone

 ѹ Post-extraction bone and soft tissue alterations

 ѹ Surgical and prosthetic procedures for single tooth replacement 
with implant supported crowns

 ѹ Surgical and prosthetic procedures in extended edentulous 
spaces with multiple missing teeth

 ѹ The power of pink ceramics

Master Course for the Management  
of Esthetic Implant Failures
An interactive 3-day course with Live Surgeries

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

date―May 01–03, 2019
time―08:30–17:30h
duration―3 days
host―Center for Continuing  
Dental Education 

fee―CHF 3200 
CHF 1800 (for post-doc students,  
only with confirmation of university)  
(Fee includes course materials, 
PDF handouts of all presentations, 
coffee breaks, dinner.)
target group―Dentists 
speakers―Prof. Dr. Daniel Buser, 
Prof. Dr. Urs C. Belser, Prof. Dr. Anton  
Sculean, Prof. Dr. Dieter Bosshardt,  
Prof. Dr. Thomas von Arx, Prof. Dr.  
Vivianne Chappuis

registration and information―
Center for Continuing Dental Education
Mr. Ueli Nacht
Phone: +41 (0) 313 12 43 12 
Fax: +41 (0) 313 12 43 14 
info@ccde.ch
www.ccde.ch



50 51

30

level

EN

credits
16

language

lecture

hands-on

Straumann® ProArch Course

course description This interactive course is designed for dental 
implant surgeons to be able to diagnose and provide an immediate 
functional and aesthetic tooth replacement with predictability. You 
will be able to select suitable cases and plan each one for a fixed highly 
aesthetic, functional and immediate tooth replacement.

course topics
The two-day course, led by Dr Alfonso Rao, gives delegates a compre-
hensive understanding of ProArch immediate placement and loading, 
including:

 ѹ An in-depth discussion of the ProArch concept

 ѹ Opportunities to select suitable cases and plan each one for 
a fixed, highly aesthetic, functional and immediate full-arch 
replacement

 ѹ Practice on models

 ѹ Assisting in a live surgery with Dr Rao

course objectives
Aims

 ѹ To become familiar with the history and principles of the ProArch 
technique

 ѹ To understand the principles of treatment planning a ProArch case

 ѹ To see and become familiar with the planning stages for a ProArch 
procedure

 ѹ To see the surgical placement and immediate loading of a single jaw

Objectives

 ѹ To understand the ProArch concept and planning from initial 
consultation

 ѹ To see the surgical and restorative stages for the ProArch procedure

 ѹ Incorporates hands-on learning

bristol, uk
location―Queen Square  
Dental Clinic, Bristol

date―April 5th – 6th, 2019
duration―2 days
host―Delta Dental Academy

fee―GBP 1800 
target group―GP
max number of participants–10
speakers―Dr. Alfonso Rao

registration and information―
Delta Dental Academy
Phone: +44 (0) 117 911 7249 
info@deltadentalacademy.co.uk 
www.deltadentalacademy.co.uk

29

language
EN

lecture

hands-on

live

course overview Treating fully edentulous patients has always been 
challenging yet modern dental implant solutions, such as  Straumann® 
ProArch, provide clinicians with a simplified and reliable way to address 
the challenge.

Straumann® ProArch is focused on treatment of fully edentulous 
patients using fixed restorations and immediate loading protocols. The 
solution has been designed to address patient specific needs, including 
their expectations, different clinical and anatomical situations, as well 
as their financial resources.

course topics include
1.  How to select and diagnose a fully edentulous patient 

under the ProArch concept
2. Surgical technique
3. ProArch same day immediate loading solutions
4.  The use of the TRIOS intraoral scanner in ProArch cases,  temporary 

and definitive prostheses
5.  The ProArch prosthetic treatment: 

same day PMMA full arch design and production
6. All the adds-on while on treatment
7. Communication with the lab on a full digital workflow

This course will cover:
1.   The preoperative phase: looking for the best esthetics 

and  function full digital and conventional
2.  The surgery with special focus on the full digital approach 

 starting with the intraoral scanner
3.  The immediate full digital arch, same day, rehabilitation. 

Design, production and installation
4. The final full arch full digital bridge
5.  The technology: TRIOS intraoral scanner, software, 

CAD software, milling, printing

course objectives The purpose of the course is to share with parti-
cipants deep theoretical knowledge and practical experience in treat-
ment of fully edentulous patients using Straumann® ProArch surgical 
and prosthetic protocols.
The extensive usage of full digital workflow and same day immediate 
loading performed under strict conditions and intensively practiced 
at the i2 Clinic creates a new implant dentistry focused on individual 
patients and their needs.
During the course, participants will learn step-by-step indications, 
patient selection, advanced diagnosis, and surgical and prosthetic 
treatment with a complete digital workflow. The proprietary treat-
ment protocol designed at i2 Clinic that takes advantage of the full 
digital workflow, including the intraoral scanner, will be used in live 
surgeries and taught to the participants.

Full Digital: Same Day Immediate Loading
A Straumann® ProArch Course

madrid, spain
location―i2 Implantología 
 Learning Center, 
Calle Nuñez de Balboa 88
28006 Madrid, Spain

date―Not known yet
time―09:00–19:00h (day 1) 
09:00–14:00h (day 2)
duration―2 days 

fee―EUR 1500
target group―The course is offered 
to dentists and maxillofacial surgeons 
with surgical experience. Upon request, 
a special parallel program focused on 
dental technicians can be offered.
speakers―Dr. Luis Cuadrado, 
Dr. Arturo Godoy, Dr. Cristina Cuadrado, 
Dr. Andrea Sánchez, Verónica Vidal

registration and information―
cursos@i2-implantologia.com
Phone +34 915 62 44 64 or contact 
your Straumann  Representative
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level

language
EN

hands-on

live

lecture

course overview Reconstructive periodontal and perimplant plastic 
surgery in the esthetic zone

course topics include
Esthetic mucogingival surgery

Soft tissue plastic surgery around implants

Esthetic mucogingival surgery for the coverage of single and multiple 
recession defects in the upper and lower jaw.
Soft tissue plastic surgery around implants including surgical strategies 
for the coverage and prevention of soft tissue dehishencies before, dur-
ing and after implantation.
This course includes live surgeries and hands on trainings to demon-
strate and practice the acquired surgical techniques.

Reconstructive periodontal and perimplant  
plastic surgery in the esthetic zone

bologna, italy
location―Studio odontoiatrico, 
Prof. Giovanni  Zucchelli, 
Viale XII Giugno 26, 
40124 Bologna, Italy

date―June 26–28, 2019
OR December 02–04, 2019
duration―3 days
max. number of participants–20
host-Prof. Giovanni Zucchelli

fee―EUR 2500 VAT excluded
target group―Periodontist 
speaker―Prof. Dr. Giovanni Zucchelli

registration and information―
Vicolo Posterla 20/2a, 40125 Bologna
Phone +39 051 236895
Fax +39 051 2916933
info@fc-eventi.com
www.fc-eventi.com

36

level

language

credits
25

EN

hands-on

live

lecture

course overview This course addresses general dentists and 
 specialists who intend to learn more about the use of regenerative 
and plastic esthetic procedures in Periodontology. Furthermore, the 
course will also provide a concept for the treatment of peri-implant 
infections and treatment of soft tissue defects at implants. A  concept 
based on comprehensive biological research of the last decades is 
presented. Case presentations and discussions as well as practical 
exercises and live surgeries help to acquire in-depth  knowledge 
about the use of various surgical techniques aiming to  regenerate the 
lost periodontal structures and/or to achieve predictable  coverage of 
single and multiple gingival recessions. The biological background 
for the application of biologic active factors, different types of 
 grafting materials, guided tissue regeneration or various combina-
tions thereof will be presented and discussed. Innovative surgical 
 techniques such as the Modified Coronally Advanced Tunnel (MCAT) 
and the  Laterally Moved Double Tunnel (LMDT) with adjunctive 
connective tissue grafts, biologically active factors and soft tissue 
replacement grafts aiming at achieving predictable recession cover-
age and increase in soft tissue thickness will be presented.

course topics include
 ѹ Periodontal wound healing and regeneration
 ѹ Rationale for regenerative periodontal therapy
 ѹ Classification of periodontal lesions and choice 

of the  optimal treatment approach
 ѹ Critical evaluation of biomaterials used in regenerative 

 periodontal surgery
 ѹ Surgical crown lengthening in the esthetic area
 ѹ Classification of recession defects and the choice 

of the  optimal treatment approach
 ѹ The Modified Coronally Advanced Tunnel (MCAT) and the 

 Laterally Moved Double Tunnel (LMDT) for the treatment 
of  single and multiple gingival recessions

 ѹ Treatment of soft tissue defects at implants
 ѹ Treatment of peri-implant infections
 ѹ Treatment planning and case presentations
 ѹ Step-by-step presentation of various surgical procedures
 ѹ Management of complications following regenerative 

and  plastic-esthetic periodontal surgery
 ѹ Presentation of long-term results following regenerative 

and  plastic-esthetic periodontal surgery
 ѹ Hands-on workshops on pig jaws for regenerative therapy 

for intrabony, furcation and recession defects
 ѹ Live surgeries demonstrating predictable techniques 

for  periodontal regeneration and coverage of single 
and  multiplemaxillary and mandibular recessions

Master Course in Regenerative and 
 Plastic-Esthetic Periodontal Surgery
Treatment of Peri-Implant Infections & Soft Tissue Defects at Implants

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

date― June 26–28, 2019
time―08:30–17:30h
duration―3 days
host―Center for Continuing  
Dental Education 

fee―CHF 3200 
CHF 2000 (for post-doc students,  
only with confirmation from university) 
Fee includes course materials, 
PDF handouts of all presentations, 
coffee breaks, a dinner.
target group―Dentists, Periodontists 
speakers― Prof. Dr. Anton Sculean, Prof. 
Dieter Bosshardt, Prof. Giovanni E. Salvi, 
Dr. Christoph A. Ramseier, Prof. Sofia 
Aroca, Dr. Beat Wallkamm, Dr. Maria B. 
Asparuhova, 

registration and information―
Center for Continuing Dental Education
Mr. Ueli Nacht
Phone: +41 (0) 313 12 43 12 
Fax: +41 (0) 313 12 43 14 
info@ccde.ch
www.ccde.ch
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40

language

credits
25

EN

hands-on

live

lecture

course topics include
 ѹ Specific aspects of edentulism: epidemiology and patient profile

 ѹ Medical aspects in elderly patients

 ѹ Anatomy of edentulous patients

 ѹ Treatment concepts and loading protocols for 
edentulous patients

 ѹ Virtual planning for full arch reconstructions in 
the edentulous patient

 ѹ Guided surgery for full arch reconstructions in 
the edentulous patient

 ѹ 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

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

 ѹ An update on rapid prototyping

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

 ѹ Live prosthetics: The modified BPS Workflow

 ѹ How to optimize conventional dentures

 ѹ Esthetic outcomes with ProArch TL Reconstructions

 ѹ Overview on attachment systems for implant-overdentures: 
the Bern concept

 ѹ Alternative options with one-piece Narrow Diameter Implants

 ѹ Maintenance aspects, complications and clinical outcomes

Master Course Edentulism: 
A challenging condition

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

date―September 02–04, 2019
time―08:30–17:30h
duration―3 days
host―Center for Continuing  
Dental Education 

fee―CHF 3200 
CHF 1800 (for post-doc students) 
Fee includes course materials, 
PDF handouts of all presentations, 
coffee breaks, a dinner.
target group―Dentists 
speakers―Prof. Dr. Urs Brägger, 
Prof. Dr. Martin Schimmel, PD Dr.  Julia 
 Wittneben, Dr. Samir Abou-Ayash, 
 Patrick  Zimmermann, Prof. Dr. Daniel 
Buser, Dr. Simone Janner, Dr. Valérie 
Suter

registration and information―
Center for Continuing Dental Education
Mr. Ueli Nacht
Phone: +41 (0) 313 12 43 12 
Fax: +41 (0) 313 12 43 14 
info@ccde.ch
www.ccde.ch

38

level

language

credits
25

EN

hands-on

live

lecture

course overview For more than 20 years now, implant esthetics 
has been a dominating topic in implant dentistry in partially eden-
tulous patients. In the anterior maxilla, the rehabilitation of patients 
with implant supported restorations is challenging for involved clini-
cians due to the high esthetic demand expressed by patients, and a 
difficult anatomical situation with bone and/or soft tissue deficien-
cies, which are often present in the anterior maxilla. This interactive 
3-day CE course has been established more than 18 years ago for 
experienced colleagues in implant dentistry. It systematically pre-
sents 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 in more than 25 years by our group providing successful 
outcomes with high predictability and a low risk for complications. 
All relevant aspects of treatment planning, step-by-step surgical pro-
cedures and prosthetic rehabilitation with provisional and definitive 
restorations will be presented and discussed. The speakers will pres-
ent the biologic basis for current surgical and prosthetic procedures 
in various lectures. The different surgical techniques including bone 
augmentation procedures with the GBR technique will be presented 
with different live surgeries. In addition, two hands-on courses com-
plement the course.

course topics include
 ѹ Welcome, objectives of the course and introduction into 

the topic of esthetics
 ѹ Oral anatomy and implant dentistry – The anterior maxilla
 ѹ Fundamental esthetic principles revisited in the context 

of  anterior maxillary implant restorations
 ѹ Esthetic risk assessment and basic surgical principles in 

the esthetic zone
 ѹ Bone healing in membrane protected defects: 

Bone grafts, bone substitutes and barrier membranes
 ѹ Ridge and soft tissue alterations in post extraction sites
 ѹ Extraction technique in implant patients, socket grafting: 

When and how?
 ѹ Implant placement post extraction: 

When immediate, when early, when late?
 ѹ Early implant placement with simultaneous contour 

 augmentation using GBR: Surgical procedures and 
long-term results

 ѹ Soft tissue conditioning with provisional restorations
 ѹ Definitive restorations with ceramo-metal or full-ceramic 

crowns or bridges
 ѹ GBR procedures in complex situations
 ѹ Prosthetic handling of sites with multiple missing teeth
 ѹ How to use the Pink Power to overcome vertical tissue deficiencies

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

date―July 01–03, 2019
time―08:30–17:30h
duration―3 days
host―Center for Continuing  
Dental Education 

fee―CHF 3200 
CHF 1800 (for post-doc students) 
Fee includes course materials, 
PDF handouts of all presentations, 
coffee breaks, a dinner.
target group―Dentists 
speakers―Prof. Dr. Daniel Buser, 
Prof. Dr. em. Urs C. Belser, Prof. Dr.  Dieter 
D. Bosshardt, Prof. Dr. Thomas von Arx, 
Prof. Dr. Vivianne Chappuis, 
PD Dr.  Julia Wittneben, Dr. Ramona 
 Buser, Dr. Simone Janner

registration and information―
Center for Continuing Dental Education
Mr. Ueli Nacht
Phone: +41 (0) 313 12 43 12 
Fax: +41 (0) 313 12 43 14 
info@ccde.ch
www.ccde.ch

Master Course in Esthetic Implant Dentistry
An interactive 3-day course with Live Surgeries 
and Hands-on Workshops



56 57

25.01.2019
Fotografia w procedurach komunikacji z 

laboratorium

27.02-02.03
VieSID Gnatologia okluzja i funkcja wax-up 

sekwencyjny II edycja

28.03-29.03

11.04-12.04

09.05-10.05
Wax-up realistyczny i kompas okluzyjny wstęp 

Renfert/Hilzingen

03.06-05.06
Janos Mako Kompas okluzyjny zęby 

boczne

Janos Mako Morfologia i funkcja zęby 
przednie

06.06-08.06

14.06-15.06
Edris Rasta Biomimetic layering 

tehnique

05.09-06.09
Fotografia stomatologiczna, e-lab 

protokół, plener

09.10-11.10
Biofunkcjonalne planowanie prac 

protetycznych ,wax-up, kompas okluzyjny

24.10-25.10 
Cad Cam In-Lab Korony bliskie naturze , 

kształt, powierzchnia, tekstura
07.11--8.11

 Opal techniqe - stratification  kurs 
napalania ceramiki   CM / E-max

12.12-13.12

Phil Redington BDT Tehnique Pekkton i 
E-max

26.09-27.09

18.09-20.09
VieSID Gnatologia okluzja i funkcja wax-up III 

edycja

07.03.2019
Silvestre Ripoll Cabo  Makro fotografia 

Dental Photo Trick

Cad Cam In-Lab Korony bliskie naturze ,
 kształt, powierzchnia, tekstura

03.04-06.04
Biofunkcjonalne planowanie prac 

protetycznych ,wax-up, kompas okluzyjny

Wax-up realistyczny i kompas okluzyjny wstęp 
Renfert

Z G Ł O S Z E N I A  i  S Z C Z E G Ó Ł O W E    I N F O R M A C J E
  S C H O O L @ S M I L E S . C O M . P L

TEL. 6 0 3 0 9 7 0 0 7

04.07-05.07.
Model mistrzowski wiedeński , 

artykulacja ,szyny okluzyjne VieSID 

DIGITAL TECHOLOGIES
WITH ARTISTIC CRAFT
TRIBUTE TO NATURE ...         
E S T E T Y K A  , F U N K C.J A, G N A T O L O G I A 
O K L U Z J A , F O T O G R A F I A

K A L E N D A R Z   S Z K O L E Ń   2 0 1 9 

 Opal techniqe - stratification 
Cendres Metaux  , hands on  kurs napalania

DIAGNOSTYKA, PLANOWANIE LECZENIA 
I BIOMECHANIKA W ORTODONCJI

Wrocław
ul. Ołtaszyńska 37
tel:  605 05 80 43

71 344 66 12

cykl praktycznych kursów 
na typodontach

www.kursyortodoncja.pl
kursy@kursyortodoncja.pl

Jaka jest różnica pomiędzy prawdziwym 
leczeniem ortodontycznym, a prostym 
szeregowaniem zębów?
Efektem przeciętnie dwuletniego leczenia 
ortodontycznego nie może być jedynie tym-
czasowe uszeregowanie zębów, wymagają-
ce wieloletniego noszenia aparatów reten-
cyjnych. Leczenie ortodontyczne powinno 
mieć nastepujące cele:
idealna funkcja
dobra estetyka twarzy i piękny uśmiech
stabilność bez długoletniej retencji

KURS B: protruzja bialweolarna, leczenie ekstrakcyjne: 14,24,34,44
KURS C: klasa II, leczenie ekstrakcyjne: 14,24,35,45
KURS D: klasa II, leczenie bezekstrakcyjne

Kurs A: Kurs wprowadzający
Cały kurs ma wymiar praktyczny
1. Diagnostyka 
Diagnostyka różnicowa, analiza miejsca
Analiza cefalometryczna
Wymiary i ograniczenia łuków zębowych
Pozycja zębów siecznych i ich wpływ

na estetykę twarzy
Szerokość międzykłowa i międzytrzonowcowa
Kontrola wymiaru wertykalnego
Planowanie leczenia w poszczególnych
  wadach zgryzu
2. Ćwiczenia na typodontach
Dogięcia:

I rzędu - łuk górny, łuk dolny
II rzędu, (tip back, przygotowanie zakotwienia 
wg Tweeda, dogięcia artystyczne)
III rzędu, (tork w odcinku przednim, tork 
w odcinku bocznym, tork progresywny)

Indywidualny kształt łuku
Koordynacja łuków
3. Lutowanie

SYSTEM UKIERUNKOWANYCH SIŁ 
ZINDYWIDUALIZOWANE LECZENIE DLA INDYWIDUALNYCH PACJENTÓW
OKLUZJA - TWARZ - STABILNOŚĆ

Prof. 
Emilio Contini

dr n. med. 
Liwia Minch

Prof. 
Elie Ammw y k ł a d o w c y :



58 59

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)

• Starting in June 2019 in DTMD 

More information on: 
www.schmidt-dental.pl  

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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EDUCATION
> 70 Webinars 

PUBLICATIONS
> 200 Authors

CLINICAL CASES & VIDEOS
> 190 Cases & Surgeries

BE PART OF 
THE NEW DIMENSION

BOTISS-CAMPUS.COM

EDUCATION
> 70 Webinars 

PUBLICATIONS
> 200 Authors

CLINICAL CASES & VIDEOS
> 190 Cases & Surgeries

POLEN_Kurskalender_181217.indd   8 19.12.18   10:45

Hands-on
Human Cadaver Course 2019

LOCATION:
Center for Anatomy and Cell Biology 

of the Medical University of Vienna

botiss-campus.com

REGISTER FOR THE COURSE

SPEAKERS: 
Dr. Bernhard Giesenhagen 

Kassel, Germany 

Dr. Norbert Fock MD DMD 

Vienna, Austria

Dr. Dr. Frank Kloss

Lienz, Austria

FEE: 
1.990 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 hands-on oriented and will be performed 

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

technique-explanation and live-/ video-taped surgeries. 

As a final touch we will offer an evening event on Saturday at Heuriger Welser, one of 

Vienna’s most famous wineries offering traditional food, wine and live music.

Sponsored by:

Vienna: Advanced dental implantology 

including hard and soft tissue management

09-10 November 2019
Time: 09.00 a.m. - 05.00 p.m.

botiss
biomaterials

bone & tissue  
regeneration

TOPICS: 
Bone augmentation with 
allogenic bone ring & block   
Advanced soft tissue 
management

POLEN_Kurskalender_181217.indd   2 19.12.18   10:44
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DR N. MED. GRZEGORZ WASILUK

PROWADZĄCY: Dr n. med. Grzegorz  
  Wasiluk 

TERMIN:  02.04.2019 

CZAS TRWANIA: 18:00-21:30

MIEJSCE:  Gdańsk

CENA:   450 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

   Podejmowanie decyzji 
   w leczeniu implantoprotetycznym: 
               planowanie, implant, rekonstrukcja.

PLAN:
• wprowadzenie do implantoprotetyki
• planowanie pozycji implantu jako prawidłowego filaru ostatecznej odbudowy
• dobór typu wszczepu (TL, BLT, BLX) w korelacji z rodzajem odbudowy protetycznej
• metody CAD/CAM w implantorotetyce
• klasyka vs. digital - algorytmy postępowania
• przegląd przypadków

botiss
biomaterials

bone & tissue  
regeneration

SAVE THE DATE
2nd Balkanian
bone & tissue days
15 - 16 November 2019
Bucharest
Radisson Blu Hotel

WORKSHOPS, LECTURES, SESSIONS AND MORE

Prof. Dr. Giovanni Zucchelli
Dr. Kris Chmielewski
Dr. Marius Steigmann
Dr. Serhat Aslan
Dr. Cristian Dinu
Dr. Iulian Filipov

POLEN_Kurskalender_181217.indd   9 19.12.18   10:45
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Dental Regeneration 
S P E C I A L I S T 
CURRICULUM 2019/2020

by the University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE)

MODULE 1  HAMBURG  28.02.-02.03.2019
Prof. Dr. Dr. Ralf Smeets / Prof. Dr. Werner Götz

BONE BIOLOGY, BIOMATERIALS AND OVERVIEWS

MODULE 2   BERLIN  02.-04.05.2019
Dr. Marius Steigmann / Dr. Damir Jelušić

SOCKET MANAGEMENT - SOCKET PRESERVATION AND
MANAGEMENT OF PERIIMPLANT TISSUES

MODULE 3  BERLIN 13.-15.06.2019
Prof. Dr. Dr. Adrian Kasaj / Prof. Dr. Péter Windisch

PERIODONTOLOGY - TREATMENT OF RECESSION DEFECTS 
AND INTRAOSSEOUS DEFECTS

MODULE 4  BERLIN  12.-14.09.2019
Prof. Dr. Dr. Daniel Rothamel / Prof. Dr. Dr. Bilal Al Nawas

BONE AUGMENTATION 

MODULE 5  HAMBURG  21.-23.11.2019
Prof. Dr. Dr. Martin Gosau / Prof. Dr. Dr. Marco Kesting / 

Prof. Dr. Dr. Ralf Smeets

PREVENTION AND TREATMENT OF SURGICAL COMPLICATIONS

MODULE 6  HAMBURG 09.-11.01.2020
Dr. Theodor Thiele / Dr. Stavros Pelekanos

ANATOMY - PRACTICAL EXERCISES ON HUMAN SPECIMENS

MODULE 7  HAMBURG 19.-21.03.2020
Prof. Dr. Dr. Ralf Smeets / Dr. Dr. Alireza Houshmand

FINAL EXAMINATION

REGISTRATION BY BOTISS 
dental-regeneration-specialist@botiss.com

Tel.: +49 30/ 20 60 73 98 70
botiss-campus.com

7 MODULES INCLUDING:
- 6 TWO-DAY MODULES IN BERLIN AND HAMBURG 

- HANDS-ON HUMAN CADAVER COURSE 
- 133 CME POINTS

- BOARD AND LODGING (4**** HOTEL)
- TITLE ‘DENTAL REGENERATION SPECIALIST‘  - CERTIFICATE BY UKE

POLEN_Kurskalender_181217.indd   7 19.12.18   10:45
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PROWADZĄCY: Dr n. med. 
  Hubert Kubica

TERMIN:  28.02-01.03.2019
        23-24.05.2019
            5-6.09.2019
              7-8.11.2019

GODZINA: Dzień I 16:00-20:00
  Dzień II 9:00-15:00

MIEJSCE:  Dental Clinic
  Wyzwolenia 37A
  43-300 Bielsko-Biała

GRUPA:   maksymalnie 6 osób 

FORMA:   kurs chirurgiczny teo 
  retyczno-praktyczny  
  dla zaawansowanych

CENA:   3000 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

             Zaawansowane       
                     szkolenie chirurgiczne

DR N. MED. HUBERT KUBICA

Tematyka kursu obejmuje natychmiastową implantację u pacjentów z zaawansowaną chorobą 
przyzębia oraz tkanek OKW z natychmiastowym czasowym zaopatrzeniem protetycznym. 

Zachęcamy uczestników kursu do zaprezentowania przypadków pacjentów, u których planowane 
są zabiegi. Prosimy o przywiezienie zdjęć oraz przygotowanie się do wspólnej dyskusji, w czasie 
której ustalimy plan leczenia. 

Podczas szkolenia zostaną przedstawione techniki natychmiastowej implantacji oraz koncepcje 
natychmiastowych uzupełnień protetycznych. 

Szkolenie obejmuje dwa etapy: teoretyczny i praktyczny.

DZIEŃ PIERWSZY:
• najczęściej popełniane błędy w trakcie ekstrakcji zębów i planowania implantów
• podstawy biologiczne gojenia się zębodołu
• technika cięć
• prawidłowa pozycja implantu w zniszczonym paradontalnie wyrostku
• skrzep vs. biomateriał
• jak zachować strefę dziąsła związanego
• techniki szycia
• minimalnie inwazyjna natychmiastowa implantacja z maksymalnym zachowaniem estetyki
• cyfrowe planowanie zabiegu
• wady i zalety szablonów chirurgicznych - kiedy pomaga, kiedy przeszkadza
• prezentacja długoterminowych rekonstrukcji implantologiczno-protetycznych (15 lat)
• wpływ uzupełnień protetycznych na remodeling tkanki kostnej wokół implantu
• dyskusja i planowanie przypadków

DZIEŃ DRUGI:
Część praktyczna obejmuje natychmiastową implantację w koncepcji Pro Arch, operacje „na 
żywo” oraz część laboratoryjną, na której zostanie zaprezentowane zaopatrzenie pacjenta w 
czasową pracę protetyczną. 

Naszym mottem są trzy zasady:
 ѥ maksymalne skrócenie okresu rehabilitacji implantologiczno-protetycznej
 ѥ minimalizacja dolegliwości bólowych
 ѥ maksymalne skrócenie okresu niedyspozycji socjalnej i zawodowej pacjenta po zabiegu 

implantologicznym

A Straumann Group Brand
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A Straumann Group Brand

PROWADZĄCY: Dr n. med. 
  Piotr Chomik
  specjalista chirurgii   
  szczękowo-twarzowej

  tech. dent. 
  Marek Wiligała

TERMIN:  02.03.2019

GODZINA: 10:00-15:00

MIEJSCE:  Trójmiasto

CENA:   400 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

      Podstawowe szkolenie       
    chirurgiczno-protetyczne       
        na systemie implantologicznym Neodent 

TECH. DENT. MAREK WILIGAŁA 

PROGRAM 
CZĘŚĆ CHIRURGICZNA:
• Idea pracy chirurgicznej systemem implantologicznym Neodent
• Implantacja natychmiastowa vs. implantacja odroczona
• Planowanie ilości i rozmieszczenia implantów, wspólne planowanie chirurgiczno-protetyczne
• Procedura preparacji łoża
• Techniki preparacji i szycia płata
• Techniki odsłonięcia implantów

CZĘŚĆ PROTETYCZNA:
• Interdyscyplinarne protokoły techniczne
• Protokoły postępowania przy użyciu planowania DSD
• Niepowodzenia techniczne przy doborze niewłaściwych materiałów
• Prace stałe vs. prace ruchome?

DR N. MED. PIOTR CHOMIK

PROWADZĄCY: Dr n. med. 
  Piotr Chomik
  specjalista chirurgii   
  szczękowo-twarzowej

TERMIN:  10.05.2019

GODZINA: 8:00-16:00

MIEJSCE:  Noir Dental Clinic
  Al. Grunwaldzka 505/2
  80-320 Gdańsk

GRUPA:   maksymalnie 2 
  uczestników 

FORMA:   zajęcia praktyczne z  
  pacjentami z elemen- 
  tami wykładów pro- 
  wadzącego

CENA:   1600 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

                 Podstawowe        
                   szkolenie implantologiczne 1:1 

DR N. MED. PIOTR CHOMIK

A Straumann Group Brand

PROGRAM:
• wprowadzenie do zabiegu implantologicznego 
• planowanie leczenia: 

–  diagnostyka
–  planowanie prac implantoprotetycznych
–  protokół chirurgiczny

• poznanie praktycznych zagadnień związanych z odbudową protetyczną na implantach
• biomechanika implantu
• kształtowanie tkanek wokół implantu
• periimplantitis
• wszczepianie pierwszych implantów pod okiem doświadczonego lekarza



70 71

PROWADZĄCY: lek. med., lek. stom.  
  Tomasz Sypień

  lek. stom. 
  Michał Sypień

TERMIN:  12-13.09.2019

GODZINA: 9:00-18:00

MIEJSCE:  Centrum 
  Stomatologii Sypień
  ul. Piastowska 67a
  43-300 Bielsko – Biała

GRUPA:   10 osób 

FORMA:   kurs teoretyczno-prak 
  tyczny z ćwiczeniami  
  na materiałach zwie- 
  rzęcych

CENA:   2800 zł

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

Backward planning 
w implantologii, 
czyli jak zacząć od końca 
   – Kurs chirurgiczno-protetyczny

PROGRAM SZKOLENIA
Autorski kurs zaprojektowany zarówno dla lekarzy stomatologów ogólnie praktykują-
cych i zajmujących się implantologią oraz implantoprotytyką,  jak i specjalistów chcą-
cych poszerzyć horyzonty swojej wiedzy na temat leczenia implantoprotetycznego, w 
oparciu o najnowsze schematy.

Podczas tego dwudniowego kursu skupimy się zarówno na dokładnym omówieniu 
proponowanego planu leczenia implantologicznego, pozycjonowaniu implantów w 
zależności od wybranej metody rekonstrukcji, jak i na dynamice procesu osteointegra-
cji implantu w oparciu o anatomię, biologię kości oraz czynniki zależne od pacjenta. 
Podkreślona zostanie istotność stabilności tkanek miękkich dla efektu leczenia – ćwi-
czenia na modelach zwierzęcych.

Przedstawimy techniki chirurgiczne i procedury, które razem z odpowiednim doborem 
instrumentarium  podnoszą przewidywalność sukcesu leczenia.

Dowiesz się jak przeprowadzać leczenie implantologiczne w sposób prosty i bezpiecz-
ny, zaplanowany pod kątem przyszłej odbudowy protetycznej, zarówno rozległych 
rekonstrukcji jak i pojedynczych braków zębowych w oparciu o prosty szablon, niewy-
magający zaawansowanych technik i kosztowych procedur.

Podejście chirurgiczne bywa często rozbieżne od potrzeb protetycznych w przypadku 
implantologii – temat ten zostanie omówiony z obu perspektyw rozpatrując implan-
tologię, jako element leczenia protetycznego. Dla lekarzy nie stosujących samodzielnie 
implantów zębowych to doskonała okazja na poznanie procedur i wymagań chirur-
gicznych oraz protetycznych, które ułatwią pracę w zespole.

Wymagane ogólne doświadczenie protetyczne: protezy całkowite, częściowe, korony, 
mosty. Nie wymagane samodzielne implantowanie.

LEK. STOM. MICHAŁ SYPIEŃ

LEK. MED., LEK. STOM. TOMASZ SYPIEŃ

A Straumann Group Brand

CELE KURSU:
• Przedstawienie czynników modyfikujących ryzyko leczenia implantoprotycznego. Miejscowe. 

Systemowe.
• Prezentacja warunków stabilności efektów leczenia. Jak je osiągnąć.
• Nauka planowania i oceny leczenia implatoprotetycznego od początku procesu do końca.
• Kryteria wyboru implantu – rodzaj systemu.
• Wstęp do regeneracji kości. NIC? Co? Gdzie? Kiedy? PRF?
• Pomoc w wyborze rozwiązań interfejsu protetycznego pod kontem planowanych rezultatów.
• Poprawa przewidywalności i pewności wykonywanych procedur, chirurgicznych jaki i prote-

tycznych.
• Przybliżenie protokołów współpracy chirurg – protetyk w interdyscyplinarnym planowaniu i 

wykonaniu leczenia.
• Poszerzenie spektrum wykonywanych rozwiązań protetycznych, przegląd prac w oparciu o 

implanty zębowe – od najprostszych po pełne rekonstrukcje.
• Samodzielna nauka tworzenia idealnego profilu wyłaniania korony protetycznej, wykonanie 

korony tymczasowej, pobierania wycisków.
• Ćwiczenia praktyczne na modelach zwierzęcych. Mobilizacja płata. Płat dzielony.

PROWADZĄCY: Dr Bernard Zadrożny,
  DDS, MSc

TERMIN:  12.04.2019

GODZINA: 9:00-18:00

MIEJSCE:  ul. Izbicka 9
  04-834 Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 5 osób 

FORMA:   zajęcia praktyczne z  
  pacjentami z elemen- 
  tami wykładów pro- 
  wadzącego

CENA:   1800 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl 

             Podstawowe        
                  szkolenie implantologiczne 

DR BERNARD ZADROŻNY, DDS, MSC

Autorski kurs podstawowy z implantologii przeznaczony dla lekarzy stomatologów ogólnie prak-
tykujących , którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z implantologią, jak również lekarzy, któ-
rzy chcieliby zmienić tradycyjny system implantologiczny na implanty z połączeniem konikalnym.

Na tym kursie dowiesz się wszystkich istotnych informacji, żeby własnoręcznie przeprowadzić 
zabieg implantologiczny. Same potrzebne informacje zgromadzone w jednym kompendium. 
Mała ilość osób - więcej informacji dla Ciebie.

PROGRAM KURSU:
• Przygotowanie gabinetu do zabiegów implantacyjnych: niezbędne materiały, sprzęt i narzę-

dzia implantologiczne, zgody dla pacjentów, prowadzenie dokumentacji implantologicznej, 
rola asystentki i lekarza.

• Budowa implantów, ich podział, rodzaje powierzchni na implantach , wady i zalety (zalety 
systemu Neodent w porównaniu do konkurencji)

• Podstawowe informacje o anatomii twarzoczaszki (struktury ważne dla przeprowadzenia 
leczenia implantologicznego)

• Co to jest osseointegracja? Ile trwa? Kiedy można obciążyć implanty? Implantacje natychmia-
stowe, wczesne lub późne?

• Diagnostyka w implantologii… (RTG, zdjęcia panoramiczne, CBCT), szablony protetyczne, 
szablony chirurgiczne, nawigacja w implantologii

• Wskazania i przeciwskazania w implantologii
• Omówienie systemu implantologicznego Neodent (korony pojedyncze, mosty, rehabilitacja 

pacjentów bezzębnych)
• Zabiegi przedimplanatacyjne w implantologii.

CZĘŚĆ CHIRURGICZNA:
1. Omówienie procedur chirurgicznych
2. Ćwiczenia: zakładanie implantów na sztucznych szczękach
3. Przegląd przypadków

• Zabieg implantologiczny na żywo (założenie implantu u pacjenta)
• Opieka nad pacjentem po zabiegu implantologicznym. (antybiotyki, leki przeciwbólowe, 

sterydy, płukanki)
• Okres wgajania implantów (wizyty kontrole pacjentów)
• Zabieg odsłonięcia implantu: rodzaje cięć w zależności od wskazań

CZĘŚĆ PROTETYCZNA:
1. Różne możliwości odbudowy protetycznej pacjentów: uzupełnienia przykręcane czy cemento-

wane?
2. Pobieranie wycisków: wycisk techniką bezpośrednią a pośrednią
3. Wykonanie pracy protetycznej przez laboratorium protetyczne
4. Montaż pracy protetycznej w gabinecie

• Procedura protetyczna na żywo (zamontowanie pracy protetycznej u pacjenta)
• Postępowanie z pacjentem po zakończeniu leczenia implantologicznego: dokumentacja, 

wizyty kontrolne
• Komplikacje w leczeniu implantologicznym
• Dyskusja
• Zakończenie kursu, certyfikaty

A Straumann Group Brand
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International NeoArch Hands-On Patient Course
with Dr. Pedro Rodrigues
COURSE OVERVIEW
This course is for International dental professionals who already place dental implants but seek to learn, improve and actually perform 

patient surgeries with immediate full arch rehabilitation with the Neodent Implant System.

Pedro Rodrigues
2002   DMD at ISCSN

2003   Pgdip in implantology

2010   MSc in Oral rehabilitation

2008-2011 Implantology Practice in 

  Malo Clinic in Porto

Pedro graduated in 2002 and earned a master degree in oral 

rehabilitation in 2010. Additionally, Pedro spent four years 

working in Dr. Paulo Malo (inventor of All-On-Four technique) 

clinic in Porto.

Since 2010, Pedro is giving international courses, with live 

surgeries and training in implantology. Pedro has treated more 

than +1000 cases with the all on four concept and he developed 

a special concept that provides immediate loading in only three 

hours with high esthetics.

Guest Speaker Dr. Jorge André Cardoso
After graduating in dentistry from Faculdade de Medicinia 

Dentaria da Universidade do Porto he pursued his Master in 

Prosthodontics. Today he is the Clinical Director of ORA Clinic in 

Portugal. 

He is an Honorary Clinical Teacher at Kings College London and 

author of several scientific articles in referee journals. He is 

founder of the software MakeMeClear to help dentists in better 

communication with patients. Lecturer in Esthetic, restorative 

and interdisciplinary dentistry.

COURSE TOPICS
Hands-On course: 

With actual patients where participants perform implant surgery with immediate loading. Full arch rehabilitation with only four implants two 

axial implants tilted up to 45º in the posterior and a fixed bridge for patients meeting the immediate loading criteria.

Review the scientific basis: 

Complete implant supported rehabilitation and the NeoArch concept. Allow participants to apply the surgigcal and restorative skills in a 

hands-on workshop on actual patients.

Focus on the clinical and laboratory aspects: 

Biological, functional and aesthetic parameters in immediate loading of full arch implant supported rehabilitations. Up to 12 participants will 

perform 6 surgeries (groups of 2)

After this training the participants will be able to:

• Reassess other surgical and prosthetic options

• Plan treatments and select patients.

• Start using to use the NeoArch system in their own practice

DAY 1 – Lecture

In the morning:

• Biomechanical Basis and Clinical Validations for NeoArch Treatment Concept.

• Concepts and indications of NeoArch:  How? When? Why?

• Benefits of tilted implants.

• Treatment protocols for mandible and maxilla.

• Advantages of the NeoArch treatment concept for patients and the dental practice.

• Evidence based protocols to manage straightforward advanced and complex case types.

• Clinical cases of edentulous, atrophic jaws and failing dentition.

In the afternoon:

Hands - On Practice Models:

• Implant placement in 3D printed models for treatment planning according to NeoArch Concept.

• Multi- unit abutment selection, splinting and impressions.

• Protocols for immediate loading.

• Analysis, planning and discussion of surgeries to be performed based on photographs, articulated 

models and 3D CT Scans.

DAY 2 and 3 – Hands-On Practice on Patients

In the morning:

• Surgical treatment performed by the participants under supervision.

In the Afternoon with an invited Doctor Jorge André Cardoso

• Follow - up of laboratory procedures for execution of immediate provisional denture seating.

• Aesthetic treatment planning.

• Functional treatment planning.

• Bio- mechanical aspects of NeoArch.

• Final rehabilitation.

• Critical aspects in laboratory communication and workflow – aesthetics and function.

• Impression techniques.

• Techniques for duplication of provisional dentures.

• Face - bow and Articulators made easy for regular use.

• Inter - maxillary records.

• Permanent denture - materials, tips and tricks.

• Protocols for maintenance of implant supported full arch rehabilitations.

• Delivery of provisional denture with immediate loading by the participants under supervision.

• Discussion and evaluation of performed treatments.

Date: 31 Oct-02 Nov

Duration: 3 days

Language: English

Fee: 3,000 €

Participants: Max. 12

Venue: Braga Oporto,  
 Portugal

Level: Advanced ++ | Complex +++

Registration: 
Marta Gańska 

Tel.: 58 341 22 06

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

                 katarzyna.skura@schmidt-dental.pl

Course Details

A Straumann Group Brand
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www.neodentcongress.com.br

5th NEODENT
CONGRESS
TOGETHER WE MAKE
THE WORLD SMILE.

June,

06th-08th, 2019

Curitiba - Brazil

A congress with the presence of  
NATIONAL and INTERNATIONAL  

leading names in Odontology.

SAVE THE DATE

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

  www.itipolska.pl

Spotkania ITI Study Club 2019:

02.02.2019 – ITI Study Club East Poland

17.05.2019 – ITI Study Club East Poland

13.04.2019 – ITI Study Club Warszawa Polonika

11.04.2019 – ITI Study Club Silesia

21.03.2019 – ITI Study Club Warszawa

25.05.2019 – ITI Study Club Warszawa

19.09.2019 – ITI Study Club Warszawa

05.12.2019 – ITI Study Club Warszawa

09.02.2019 – ITI Study Club Białystok

25.05.2019 – ITI Study Club Białystok

21.09.2019 – ITI Study Club Białystok

16.03.2019 – ITI Study Club Wrocław

07.06.2019 – ITI Study Club Wrocław

23.02.2019 – ITI Study Club Poznań + ITI Study Club Mazovia

17.05.2019 – ITI Study Club Poznań + ITI Study Club Mazovia 

23.03.2019 – ITI Special Event in Wrocław with a special lecture 

  of Dr. Antonio Castilla Céspedes – Barcelona / Spain

17.05.2019 – ITI Study Club Gdansk – Special Event in Sopot with 

  a special lecture of Dr n. med. MSc Michał Chrobak

27.06.2019 – ITI Study Club Szczecin – Special Event in Szczecin  

  with a special lecture of Dr n. med. Grzegorz Wasiluk

16.03.2019 – ITI Study Club Szczecin – Special Event in Szczecin  

  with a special lecture of Dr Radosław Jadach

12.10.2019 – ITI Symposium Warszawa

Więcej terminów dostępnych wkrótce...

TYLKO 
DLA 

CZŁONKÓW 
ITI

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 2019 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
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Zarządzanie tkankami miękkimi
Całodniowy kurs teoretyczny obejmujący zasady diagnostyki i postę-

powania terapeutycznego w przypadku leczenia implantologicznego 

i periodontologicznego. Jak i kiedy planować leczenie, żeby uzyskać 

trwały efekt estetyczny oraz jak postępować w przypadku niepowo-

dzeń? 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

W 2015 r ukończył prestiżowe studia podyplo-
mowe Master of Science in Oral Implantology 
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu W.Go-
ethego we Frankfurcie nad Menem uzyskujac 
tytuł Master of Science in Oral Implantology. 
Ekspert ds. Implantologii  DIPLOMATE (ICOI, 
DGOI, PSI). Akredytowany implantolog kilku 
międzynarodowych organizacji implantolo-
gicznych - Fellowship (DGOI, ICOI,PSI). 
ITI Fellow.

SPECIAL EVENT
ITI STUDY CLUB GDANSK

  TERMIN:    17.05.2019     

  CZAS TRWANIA:  09:00-16:00  

  MIEJSCE:    Trójmiasto     

  REJESTRACJA:  iti@itipolska.pl  

  KOSZT:   730 zł                      

    Bezpłatny udział dla członków ITI  

Bezpłatny 
udział dla 
członków 

ITI

Ń

9:30 -11:30 – GBR 
■ Principles of GBR. ■ Types of Biomaterials. ■ Socket 
Preservation Technique. ■ Horizontal GBR.
■ Vertical GBR. ■ Titanium mesh. ■ Allografts.

12:00-14:00 – AUTOGENOUS BONE 
■ Bone Biology. ■ Soft tissue management. ■ Bone graft 
management. ■ Particulated bone graft. ■ Block graft.
■ Prof. Khoury technique.

Dr. Antonio Castilla Céspedes
Barcelona / Spain

Doctor in Dental Surgery (DDS), University 
of Barcelona. Postgraduate Degree in Prost-
hodontics, University of Barcelona. Master 
Degree in Periodontology and Implants, Uni-
versity of Barcelona. Continuing Education in 
Implantology and Bone Regeneration, Univer-
sity of Bern and University of Münster. Assis-
tant Professor, University of Barcelona (2005-
2018).

SPECIAL
ITI POLSKA EVENT

  TERMIN:    23.03.2019     

  CZAS TRWANIA:  09:30-14:00  

  MIEJSCE:    Wrocław     

  REJESTRACJA:  itistudyclubwroclaw@gmail.com  

  KOSZT:   650 zł                      

    Bezpłatny udział dla członków ITI  

Bezpłatny 
udział dla 
członków 

ITI
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Dr n. med. Grzegorz Wasiluk

Absolwent Gdańskiej Akademii Medycznej 
oraz były pracownik Zakładu Protetyki i Im-
plantoprotetyki Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. W roku 2016 uzyskał tytuł doktora 
nauk medycznych na Uniwersytecie Medycz-
nym w Białymstoku. Jest autorem licznych 
publikacji ukierunkowanych na rozwiązania 
oparte o technologię CAD/CAM, stosowanych 
w protetyce i implantoprotetyce. Prowadzi wy-
kłady w kraju i za granicą. Jest współzałożycie-
lem platformy szkoleniowej dla lekarzy High 
End Dentistry. Od roku 2016 został wybrany 
na Vice Prezydenta Polskiej Akademii Stoma-
tologii Estetycznej.

  TERMIN:    27.06.2019     

  CZAS TRWANIA:  09:00-15:00  

  MIEJSCE:    Szczecin     

  REJESTRACJA:  iti@dental-art.com.pl  

  KOSZT:   450 zł                      

    Bezpłatny udział dla członków ITI  

Bezpłatny 
udział dla 
członków 

ITI

SPECIAL EVENT
ITI STUDY CLUB SZCZECIN
Podejmowanie decyzji w leczeniu implantoprotetycznym: 
planowanie, implant, rekonstrukcja.

 ■  wprowadzenie do implantoprotetyki

 ■  planowanie pozycji implantu jako prawidłowego filaru 

      ostatecznej odbudowy

 ■  dobór typu wszczepu (TL, BLT, BLX) w korelacji z rodzajem 

      odbudowy protetycznej

 ■  metody CAD/CAM w implantorotetyce

 ■  klasyka vs. digital - algorytmy postępowania

 ■  przegląd przypadków

Dr Radosław Jadach

Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatolo-
gicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. 
Etatowy lekarz w Klinice Chirurgii Szczękowo-
-Twarzowej w trakcie specjalizacji, wieloletni 
nauczyciel akademicki w Katedrze Chorób 
Błony Śluzowej i Przyzębia oraz Ratownictwa 
Medycznego. Uzupełniające szkolenia z zakre-
su zarządzania tkankami miękkimi w implan-
tologii odbył w prestiżowych ośrodkach w Sta-
nach Zjednoczonych, Niemczech i Włoszech. 
Absolwent zaawansowanych kursów w New 
York University College of Dentistry. 

  TERMIN:    16.03.2019  

  CZAS TRWANIA:  09:00-15:00       

  MIEJSCE:    Szczecin          

  REJESTRACJA:  iti@dental-art.com.pl  

  KOSZT:   1100 zł                       

    Bezpłatny udział dla członków ITI  

Bezpłatny 
udział dla 
członków 

ITI

SPECIAL EVENT
ITI STUDY CLUB SZCZECIN
Powikłania po zabiegach implantacji i regeneracji 
tkanek twardych i miękkich w strefie estetycznej 
oraz odcinku bocznym.

■  ■  ■ 

W dniach 14/03 i 15/03 w Szczecinie odbędą się warsztaty prowadzone 

przez doktora Radosława Jadacha. 

Tematyka warsztatów to zabiegi w strefie estetycznej.

Dla członków ITI cena specjalna 1900 pln. 

Pozostali uczestnicy 2000 pln.

Chętnych proszę o kontakt z Dr Barbarą Stawską – iti@dental-art.com.pl
■  ■  ■
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www.itipolska.pl

ETAP I     26-27 października 2019 Warszawa

ETAP II     Marzec 2020 Frankfurt

ETAP III    Wrzesień 2020 Bazylea

10 Days
10 Speakers
Top Level

Rejestracja: iti@itipolska.pl

Etap I-III z tłumaczeniem na język polski

Curriculum Implantologiczne ITI

Na podstawie Konferencji Konsensusowych ITI oraz dotychczas 

opublikowanych przez ITI podręczników z procedurami postępo-

wania powstała idea stworzenia Curriculum Implantologicznego 

pod auspicjami ITI, którego program opiera się na solidnych pod-

stawach naukowych, uwzględniając jednocześnie międzynarodo-

wy charakter organizacji ITI. Curriculum ITI to nauka i praktyka 

uzupełniające się wzajemnie w idealnej harmonii. Wraz z gronem 

uznanych i doświadczonych wykładowców cieszymy się niezmier-

nie, mogąc zaoferować tak wyjątkową i atrakcyjną ścieżkę rozwoju 

w implantologii.

ITI Education Weeks 2019

ITI National Congresses 2019

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 25 - MARCH 1: ITI Education Week Melbourne

JUNE 10–14: ITI Education Week Boston

JULY 1–5: ITI Education Week London

AUGUST 18–23: ITI Education Week Hong Kong

AUGUST 19–23: ITI Education Week Bern

OCTOBER 16–19: ITI Education Week Toronto

For more information go to: www.iti.org/ITI-Education-Weeks

March 8 - 9, 2019: ITI Congress Australia Gold Coast, Australia

March 22 - 23, 2019: ITI Congress Iberia Porto, Portugal

March 29 - 30, 2019: ITI Congress South East Asia Kuala Lumpur, Malaysia

March 29 - 30, 2019: ITI Congress Benelux Rotterdam, Netherlands

April 25 - 27, 2019: ITI Congress North America San Francisco, USA

May 10 - 11, 2019: ITI Congress Austria Salzburg, Austria

May 10 - 11, 2019: ITI Congress Norway & Sweden Oslo, Norway

May 30 - June 1, 2019: ITI Congress France Antibes, France

May 31 - June 1, 2019: ITI Congress Ukraine Kiev, Ukraine

July 25 - 27, 2019: ITI Congress Southern Africa Cape Town, South Africa

September 6, 2019: ITI Congress Denmark Nyborg, Denmark

September 19 - 21, 2019: ITI Congress Argentina Buenos Aires, Argentina

September 26 - 28, 2019: ITI Congress Italy Riccione, Italy

October 12, 2019: ITI Congress Poland Warsaw, Poland  

For more information go to: www.iti.org/ITI-National-Congresses
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ITI
World
Symposium
Singapore
May 14 -16

2020

Evidence and Trends for Patient-Centered Solutions:  
The Challenge of Choice

#ITIWS2020

We will bring the patient to the plenum as the main player in the implant-dentistry treatment process. 

Join us to find out what the experts have to say!

Scientific Progam Committee
Daniel Wismeijer, Netherlands (Chair) | Bilal Al-Nawas, Germany | Bo Chen, China | Stephen Chen, Australia | 
Georges Gebran, Lebanon | Frank Hemm, Switzerland | Ali Kökat, Turkey | Chatchai Kunavisarut, Thailand |  
Nikos Mattheos, Hong Kong | Charlotte Stilwell, United Kingdom | Ali Tahmaseb, Netherlands

Registration will open on May 2, 2019
www.iti.org/ worldsymposium2020
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Z przyjemnością informujemy, iż firma Rawex Dental posiada licencję 
banku tkanek na dystrybucję w Polsce alloprzeszczepów dla Ciebie 
i Twoich pacjentów.

www.rawexdental.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

starget.straumann.com

www.straumann.com

slactive.straumann.com

www.wszystkooimplantach.pl

www.mojimplant.com.pl

www.itipolska.pl

academy.iti.org

www.iti.org

www.schmidt-dental.pl

www.rawexdental.com

www.botiss.com

www.botiss-bonering.com

www.botiss-campus.com

www.dentalphotomaster.com

www.highenddentistry.pl

ONLINE EDUCATION

Jak mogę wytłumaczyć moim pacjentom 
leczenie implantologiczne?

 www.wszystkooimplantach.pl
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Schmidtdental Szymanowskiego 2 
80-280 Gdańsk 

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

STRAUMANN GROUP - FAKTY:

Pracowników
na całym
świecie

Producent
implantów
na świecie

Kontaktów
klientów

każdego dnia

Klientów Krajów
(poprzez 41 

oddziałów firmy)

Przeszkolonych 
lekarzy 

od czasu 
powstania firmy

Ktoś, gdzieś jest 
obecnie leczony 

za pomocą 
produktów z 

Grupy Straumann

 

sekunda

Z siedzibą w Bazylei, w Szwajcarii, Grupa Straumann zatrudnia około 5000 osób na całym świecie. Nasze pro-
dukty, rozwiązania i usługi są dostępne w ponad 100 krajach za pośrednictwem szerokiej sieci dystrybutorów 
i partnerów dystrybucyjnych, w tym globalnych marek Straumann®, Neodent®, Medentika®,  innych w pełni 

lub częściowo własnych firm partnerskich, takich jak ClearCorrect™ oraz botiss biomaterials.

Straumann® – światowy złoty standard w implantologii i stomatologii estetycznej
Straumann® oznacza szwajcarską jakość premium, precyzję i pionierską innowację w stomatologii, wspartą przez największą 
światową sieć naukową. Jako niekwestionowany lider w dziedzinie implantologii dostarczamy innowacje, które są uznawane za 
wzorce branżowe i przełomowe postępy technologiczne poparte długofalowymi dowodami naukowymi.


