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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


