
1

EDUKACJA
Lipiec - Grudzień

2019

Schmidtdental



2 3

Straumann® BLX

Confidence beyond Immediacy.

                Straumann® BLX
                 – dotknij i poczuj zanim zaczniesz

DR WOJCIECH RYNCARZ, DDS, MSC

PROWADZĄCY: Dr Wojciech Ryncarz,  
  DDS, MSc 

TERMIN:   11.10.2019

CZAS TRWANIA: 10:00-17:00

MIEJSCE:  Sala wykładowa 
  PROIMPLANT 
  C.Śniegockiej 8,   
  Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 16 osób

CENA:   500 zł

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 - kurs podstawowy
(wybierz 1 spośród 6 opcji)
A. DR WOJCIECH RYNCARZ, DDS, MSC (strona 15)
B. DR N. MED. PIOTR CHOMIK (strona 46)
C. DR WOJCIECH RYNCARZ, DDS, MSC (strona 14)
D. DR MACIEJ KOBERDA (strona 33)
E. DR BERNARD ZADROŻNY, DDS, MSC (strona 49)
F. DR MARTA SIEWERT-GUTOWSKA (strona 28)

Chirurgia - kurs zaawansowany
(wybierz 1 z 2 opcji)
A. DR WOJCIECH RYNCARZ, DDS, MSC (strona 17)
B. DR N. MED. HUBERT KUBICA (strona 47)

Zaawansowane szkolenie na preparatach ludzkich
DR N. MED. MICHAŁ SZAŁWIŃSKI 
i DR WOJCIECH RYNCARZ, DDS, MSC (strona 30)

Curriculum Implantologiczne ITI
ETAP I: 26-27 października 2019 Warszawa (strona 56)
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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. 

PROWADZĄCY: Dr Marko Blašković 

  Dr Dávid Botond 
  Hangyási

TERMIN:  14.09.2019

CZAS TRWANIA: 9:00 – 17:00

MIEJSCE:  SILVER HOTEL
  Rondo Hermana Hakena
  70-001 Szczecin 
  Tel.: +48 91 44 12 500

CENA:         
Członkowie ITI – bezpłatnie
Pozostali uczestnicy – 650 zł

Wykład będzie tłumaczony na j. polski.

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental 
Inga Leszczyńska 
E-mail: inga.leszczynska@schmidt-dental.pl
Tel.: +48 517 921 631 

DR MARKO BLASKOVIC 

14.09.2019
Szczecin DR DÁVID BOTOND HANGYÁSI

Regeneracja w chirurgii 
        perio & implantologii

Regeneracja w chirurgii perio & implantologii 
• Dokoronowe przesunięcie płata vs procedury tunelowe
• Procedury sterowanej regeneracji kości: różne metody osiągnięcia stabilizacji
• Różnice w jakości kości oraz konstrukcji implantu: zróżnicowane geometrie             

implantu i wskazania
• Płytki korowe oraz bloki kostne w regeneracji grzbietu wyrostka zębodołowego. 

Procedury krok po kroku. Cześć 2.
• Rekonstrukcja brodawki. Rzeczywistość czy złudzenie?
• Zarządzanie tkankami miękkimi wokół implantu: procedury kliniczne w różnych 

wskazaniach

botiss
biomaterials

bone & tissue  
regeneration
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PROWADZĄCY: Dr n. med. Bartłomiej  
  Górski 

TERMIN:  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-
  praktyczny z ćwi-
  czeniami na fanto-
  mach tkankowych 
  (5 procedur) i materia-
  łach zwierzęcych 
  (3 procedury)

 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 zrozumieniem róż-
norodności potrzeb, wskazań i właściwych rozwiązań dla każdego 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 bada-
nia naukowe dostarczają dowodów klinicznych na zasadność stosowania preparatu Emdogain® 
i zabiegów z zakresu sterowanej regeneracji tkanek w leczeniu regeneracyjnym ubytków środko-
stnych oraz ubytków w furkacjach zębów wielokorzeniowych. Zabiegi te wymagają od operatora 
umiejętności pracy z tkankami miękkimi, jak również ich augmentacji oraz kompleksowego plano-
wania leczenia. Chirurgiczne leczenie zapaleń przyzębia często stanowi integralną część postępo-
wania w złożonych przypadkach klinicznych wymagających terapii protetycznej, implantoprote-
tycznej, czy też ortodontycznej. 

Kurs dwudniowy zaawansowany jest przeznaczony dla lekarzy z różnym doświadczeniem wła-
snym, którzy chcą zgłębić tajniki pracy z tkankami przyzębia oraz złożone techniki regeneracyjne 
i augmentacyjne tkanek twardych i miękkich. 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 różnych postaci zapaleń przyzębia
• zabiegi regeneracyjne w aspekcie leczenia interdyscyplinarnego (leczenie protetyczne, leczenie 

ortodontyczne, leczenie implantoprotetyczne)
• przygotowanie pacjenta do leczenia chirurgicznego, wykorzystanie czasowych prac prote-

tycznych
• narzędzia, nici i 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)
• specyfika leczenia defektów tkanek przyzębia w odcinku estetycznym
• znaczenie fenotypu w aspekcie leczenia regeneracyjnego oraz możliwości augmentacji tkanek 

miękkich
• opieka pozabiegowa
• faza podtrzymująca (co robić, aby uzyskać sukces długoterminowy?)
• ocena skuteczności leczenia chirurgicznego zapaleń przyzębia 
• powikłania zabiegów regeneracyjnych: jak z nimi postępować i jak ich uniknąć?

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 prepara-

tu Emdogain®
• augmentacje rozległych ubytków kostnych z wykorzystaniem preparatu Emdogain®
• i materiałów kościozastępczych (MIST)
• augmentacje złożonych ubytków kostnych z wykorzystaniem materiałów kościozastępczych 

i błon zaporowych (GTR)
• leczenie regeneracyjne furkacji
• techniki szycia 
• pozyskiwanie przeszczepów podnabłonkowej tkanki łącznej (sCTG) oraz ich wykorzystanie 

w zabiegach regeneracyjnych

DR N. MED. BARTŁOMIEJ GÓRSKI

NASZA PASJA EDUKACJI – TWOJA SATYSFAKCJA

PROWADZĄCY: Dr n. med. Bartłomiej  
  Górski 

TERMIN:  7.12.2019

CZAS TRWANIA: 9:00 – 18:00

MIEJSCE:  Sala wykładowa 
  PROIMPLANT 
  C. Śniegockiej 8, 
  Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 10 osób 

FORMA:   Kurs teoretyczno-

  praktyczny z ćwi-
  czeniami na fanto-
  mach tkankowych 
  (2 procedury) i żu-
  chwach zwierzęcych 
  (2 procedury)

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 pacjenta. 
Straumann® oferuje wyjątkową gamę biomateriałów, a wśród nich Emdogain®, który 
będąc mieszanką białek macierzy szkliwa stymuluje komórki i fundamentalne procesy 
regeneracji przyzębia. Liczne badania naukowe dostarczają dowodów klinicznych na 
zasadność stosowania preparatu Emdogain® w różnych wskazaniach periodontologicz-
nych. 

Kurs jest przeznaczony dla lekarzy z różnym doświadczeniem własnym, którzy chcą zgłę-
bić tajniki pracy z tkankami przyzębia oraz techniki stosowania białek macierzy szkliwa 
w prostych i złożonych przypadkach klinicznych. 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 różnych postaci zapaleń przyzębia
• przygotowanie pacjenta do leczenia chirurgicznego
• narzędzia, nici i 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)

• specyfika leczenia defektów tkanek przyzębia w odcinku estetycznym
• opieka pozabiegowa
• faza podtrzymująca (co robić, aby uzyskać sukces długoterminowy?)
• ocena skuteczności leczenia chirurgicznego zapaleń przyzębia

Zajęcia praktyczne (ćwiczenia na fantomach tkankowych i żuchwach zwierzęcych):
• 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)
• pozyskiwanie przeszczepów podnabłonkowej tkanki łącznej (sCTG) oraz ich wykorzy-

stanie w zabiegach regeneracyjnych
• techniki szycia

DR N. MED. BARTŁOMIEJ GÓRSKI
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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

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
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Dr Massimo Frosecchi
Since 2013: Private course and practice in Flor-
ence, Italy. 2013-2017: Professor a c. in Implan-
tology and Scientific evidences at University 
of Genoa, Italy. 2013: Active member of GICC, 
AIOM. Speaker at Master Course in Microscop-
ic Dentistry at University of Genoa. Speaker at 
Master course in Piezosurgery at University 
Federico II, Napoli. Study Club Director ITI for 
Toscana.

  TERMIN:    20.10.2019  

  CZAS TRWANIA:   10:00-13:00  

  MIEJSCE:    Hotel Pod Wawelem  

    plac Na Groblach 22  

    31-101 Kraków      

  REJESTRACJA:  iti.krakow@gmail.com  

  KOSZT:   350 zł                      

    Bezpłatny udział dla członków ITI  

Bezpłatny 
udział dla 
członków 

ITI

SPECIAL EVENT
ITI STUDY CLUB KRAKÓW
DYREKTOR ITI STUDY CLUB KRAKÓW: DR ROBERT ŁYSZCZARZ

  Immediate loading 
  and immediate  restoration   
  with new tools  

Dr Paolo Casentini, DDS
Teacher at the Post-Graduate Courses in Oral-
Implantology and Oral Surgery at the Universi-
ty of Milano-Italy. Fellow and Chairman of the 
Italian section of the ITI and Active member of 
the the IAO (Italian Academy of Osseointegra-
tion). 

  TERMIN:    30.11.2019  

  CZAS TRWANIA:   9:00-14:00  

  MIEJSCE:    SILVER HOTEL  

    Rondo Hermana Hakena  

    70-001 Szczecin  

  REJESTRACJA:  iti@dental-art.com.pl  

  KOSZT:   350 zł                      

    Bezpłatny udział dla członków ITI  

Bezpłatny 
udział dla 
członków 

ITI

SPECIAL EVENT
ITI STUDY CLUB SZCZECIN
DYREKTOR ITI STUDY CLUB SZCZECIN: DR N. MED. BARBARA STAWSKA

  A multidisciplinary approach    
  to implant dentistry as a key 
  to manage complex cases  
Treatment of complex cases, where multiple clinical problems need to be faced, 
can be demanding if a comprehensive treatment plan is not performed. In par-
ticular, orthodontic procedures are sometimes necessary in order to create con-
ditions for correct implant placement. Digital design of the smile and previsu-
alization techniques can also be important to motivate patients for treatment. 
Finally, ceramic minimally invasive bonded restorations and perioplastic proce-
dures can be applied on adjacent teeth in order to achieve a better integration 
of the prosthetic reconstruction. Multidisciplinary treatment strategies will be 
presented in this lecture to highlight the importance of combining different clin-
ical procedures to achieve an improved result. The lecture will include step by 
step clinical presentation of different cases and HD videos of the main surgical 
and prosthetic procedures. 

What to learn from this lecture:
 ■  To analyze a clinical case with a multidisciplinary vision
 ■  To know the potential of  Orthodontics combined with implants
 ■  To know the potential of Perioplastic Surgery applied to implant cases
 ■  To know how to optimize the final result using Ceramic Veneers
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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: 18-19.07.2019 
  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 Wojciech Ryncarz,  
  DDS, MSc 

  Dr Karol Kalka, DDS

TERMINY: 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

DR WOJCIECH RYNCARZ, DDS, MSC

PROWADZĄCY: Dr Wojciech Ryncarz,  
  DDS, MSc 

TERMIN:  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 David Wiss 

TERMIN:  25-26.10.2019

CZAS TRWANIA: Dzień I  9:00-18:00
  Dzień II 9:00-15:00

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

GRUPA:   maksymalnie 5 osób

FORMA:   kurs teoretyczno- 
  praktyczny z ćwicze-
  niami na modelach 
  oraz zabiegami na 
  żywo

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 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.

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: 4-5.10.2019

CZAS TRWANIA: 9:00 – 17:00

MIEJSCE:  DoubleTree by Hilton  
  Wrocław
  ul. Podwale 84
  50-414 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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PROWADZĄCY: Dr Marcin Joniec 

TERMIN:  06-07.09.2019
  11-12.10.2019

GODZINA: 9:00-18:30

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

GRUPA:   14 osób 

FORMA:   Intensywne zajęcia  
  teoretyczno praktyczne
  w klinice 

CENA:   4150 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:  15-16.11.2019

GODZINA: 9:00-18:30

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

GRUPA:   14 osób 

FORMA:   Intensywne zajęcia  
  teoretyczno praktyczne
  w klinice 

CENA:   4250 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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PROWADZĄCY: Dr Marcin Joniec

  Technik Dentystyczny  
  Urszula Młynarska 

TERMIN:  25-26.10.2019

GODZINA: 9:00-18:30

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

GRUPA:   14 osób 

FORMA:   Intensywne zajęcia  
  teoretyczno praktyczne
  w klinice 

CENA:   4950 zł

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

        Okluzja i Planowanie Leczenia 3
                 – Kurs teoretyczno-praktyczny

TEMATYKA KURSU
Ten kurs skupia się na diagnostycznym wax up i pomaga uczestnikom przejść z fazy 
planowania do klinicznego wdrożenia planu leczenia funkcjonalno estetycznego.

KORZYŚCI
• Zrozumienie 3 wymiarowej relacji podczas planowania zmiany pionowego wymiaru 

zwarcia
• Mniejszy stres i większa przewidywalność wykonywania uzupełnień pośrednich 

dzięki zdolności wizualizacji rezultatu 
• Zwiększona zdolność kształtowania uzupełnień tymczasowych 
• Zwiększona zdolność kształtowania uzupełnień kompozytowych
• Zwiększona zdolność komunikacji z laboratorium protetycznym

CEL KURSU
• Nauczysz się wprowadzać estetyczne i funkcjonalne komponenty poprzez diagno-

styczny wax up 
• Nauczysz się wprowadzać estetyczne i funkcjonalne komponenty i kontrolować 

funkcję w pracach tymczasowych 
• Poznasz zasady planowania estetycznego uśmiechu, anatomii uzębienia i tkanek 

miękkich 
• Nauczysz się aplikacji mock up, wizualizacji estetycznej dla pacjenta , wykonywania 

szablonów do preparacji pod uzupełnienia stałe
• Nauczysz się zasad pracy , instrumentarium, wykonywania szablonów 

i matryc FLOWABLE COMPOSITE INJECTION TECHNIQUE

DR MARCIN JONIEC TECHNIK DENTYSTYCZNY URSZULA MŁYNARSKA

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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DR BARBARA SOBCZAK, DDS, MSC

PROWADZĄCY: Dr Barbara Sobczak,  
  DDS, MSc 

TERMINY: 13-14.09.2019
  22-23.11.2019

GODZINA: Dzień I – 10:00-17:00
  Dzień II – 10:00-15:00

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:  14.09.2019

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:  20.09.2019

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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LEK. DENT. MARTA SIEWERT-GUTOWSKA

PROWADZĄCY: lek. dent. Marta  
  Siewert-Gutowska,
  specjalista chirurg  
  szczękowo-twarzowy

TERMINY:  Moduł I: 29-30.11.2019  
  / 9:00-17:00
  Moduł II: Ustalany  
  indywidualnie do 6  
  miesięcy od Modułu I

MIEJSCE:  Moduł I: 
  Sala Wykładowa PRO- 
  IMPLANT, Śniegockiej 8,  
  Warszawa
  Moduł II: 
  Medicover Stomatolo- 
  gia Atrium, Al. Jana  
  Pawła II 27, Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 10 osób

CENA:   4200 zł

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

Szkolenie jest dedykowane lekarzom, którzy nie mają doświadczenia implantologicznego oraz 
tym, którzy już implantują, ale potrzebują usystematyzowania wiedzy oraz wsparcia merytorycz-
nego i zabiegowego szkoleniowca.

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do przeprowadzenia samodzielnych 
zabiegów implantacji. Podczas pierwszego modułu uczestnik zostanie zaznajomiony z ogólnymi 
zasadami chirurgii stomatologicznej, przygotowaniem pacjenta i gabinetu do zabiegu, badaniem 
pacjenta, kwalifikacją do zabiegu oraz planowaniem leczenia. Wykonywane są ćwiczenia na mo-
delach.

Podczas drugiego modułu każdy z uczestników indywidualnie umawia się ze szkoleniowcem i w 
jego asyście planuje oraz samodzielnie wprowadza 5 implantów u pacjenta/pacjentów. Kurs ma 
dać uczestnikowi solidny fundament w postaci wiedzy teoretycznej oraz bezpieczeństwo i pew-
ność siebie podczas zabiegów chirurgicznych. 

Gwarantowane zabiegi w cenie kursu. Możliwość zgłoszenia na kurs swoich pacjentów i przyjęcia 
ich w ramach ćwiczeń oraz uczestniczenia Asystentki pracującej z Lekarzem przy zabiegach.

MODUŁ I: Teoria i praca na modelach
Dzień pierwszy:
• Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta 
• Badania obrazowe w chirurgii jamy ustnej
• Wskazania i p/wskazania do implantacji 
• Ważne struktury anatomiczne
• Kość i jej fizjologia
• Historia i rodzaje implantów
• Implantacja natychmiastowa, wczesna, odroczona
• Pozycjonowanie implantów
• Praca z szablonami
• Stabilizacja implantów
• Zabiegi rekonstrukcji kości: rodzaje i wskazania
• Materiały augmentacyjne
• Powikłania po implantacji

Dzień drugi:
• Przygotowanie gabinetu do zabiegu, rola asysty
• Instrumentarium 
• Przygotowanie pacjenta do zabiegu
• Dokumentacja fotograficzna
• Zgody na zabieg
• Farmakoterapia
• Przygotowanie lekarza do zabiegu
• Chirurgiczne mycie i odkażanie rąk
• Znieczulenie pacjenta
• Dostępy chirurgiczne (zabiegi płatowe, bezpłatowe)
• Omówienie kasety Straumann
• Protokół wprowadzenia implantów Straumann Bone Level
• Techniki szycia
• Zalecenia pozabiegowe i opieka nad pacjentem
• Odsłonięcie implantu i przygotowanie do postępowania protetycznego
• Wprowadzenie implantów na modelach 
• Omówienie przykładowych planów leczenia 
Zachęcamy do przyniesienia tomografii komputerowej i modeli swoich pacjentów.

MODUŁ II: Samodzielne wprowadzenie 5 implantów z asystą trenera
Każdy z uczestników indywidualnie umawia się ze szkoleniowcem na zabiegi. Wspólnie przepro-
wadzają planowanie leczenia i uczestnik samodzielnie przeprowadza każdą procedurę, szkolenio-
wiec uczestniczy w zabiegach jako asysta. Zachęcamy do przyprowadzania na zabiegi swojej asy-
sty. Asystentka szkoleniowca pokaże prawidłowe przygotowanie gabinetu do implantacji.

          Implantologia dla początkujących.
                      – Teoria i praktyka.

DYPL. HIG. STOM. NATALIA SZELĄG

PROWADZĄCY: dypl. hig. stom. 
  Natalia Szeląg

TERMIN:   24.08.2019   

i MIEJSCE: Medicover Śmigiel 
  Implant Master Clinic,  
  Św. Jacka 14, Katowice

  26.10.2019
  Sala wykładowa 
  Proimplant, 
  Śniegockiej 8, 
  Warszawa

GODZINA:  10:00-17:00  

GRUPA:   12 osób

CENA:   800 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Karolina Kraszczyńska 
Tel.: 532 678 596
E-mail: 
karolina.kraszczynska@medicover.pl

Szkolenie skierowane jest do higienistek stomatologicznych.
W związku z dynamicznym rozwojem implantologii oraz większą dostępnością tego 
zabiegu, stale zwiększa się grupa pacjentów implanto-protetycznych. Charakteryzuje 
ich różnorodność prac protetycznych oraz materiałów z jakich są one wykonane. Od-
budowy protetyczne różnią się od tkanek własnych, co rzutuje na dobór instrumenta-
rium do bezpiecznie przeprowadzonego zabiegu profilaktyki. Niezmiernie ważny jest 
wyczerpujący instruktaż higieny jamy ustnej, ponieważ tylko w pełni zmotywowany         
i wyedukowany pacjent będzie w stanie o siebie zadbać co w znaczącym stopniu będzie 
wpływało na jakość i długowieczność tych prac. Można śmiało powiedzieć, że grupa 
pacjentów implanto-protetycznych wymaga od Higienistek Stomatologicznych szero-
kiego zakresu wiedzy specjalistycznej. 

Na szkoleniu uzyskasz pełen zakres potrzebnych informacji, aby na najwyższym 
poziomie zaopiekować się pacjentem implanto-protetycznym:
• Poznasz różnice w budowie tkanek otaczających ząb własny i implant. 
• Dowiesz się jakie są rodzaje rekonstrukcji utraconych zębów oraz jak skonstruowana 

jest odbudowa na implantach.
• Krok po kroku omówiony zostanie przebieg wizyty higienizacyjnej, urządzenia oraz 

narzędzia gwarantujące nam bezpieczeństwo w trakcie zabiegu.
• Uzyskasz wskazówki w jaki sposób przeprowadzić profesjonalny instruktaż i jak 

zmotywować pacjenta do współpracy.

          Pacjent implanto-protetyczny 
                     oczami higienistki
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Wykładowcy:

          Dr Michał Szałwiński          Dr Wojciech Ryncarz

Liczba uczestników:  max. 8 uczestników (4 preparaty ludzkie) 
Data:    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

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.

Provide the opportunity to qualified dentists to 
enter the implantology field in a safer way with a mentoring course that 
will allow for the planning and placement of implants to real patients. 

 Introduction to contemporary implantology 
 Surgical anatomy and treatment planning cases 
 Medication Interaction / Systemic disease in implant surgery
 Types of implants
 Osteointegration Biology
 Surgical techniques (open-flap, conservative and guided surgery)
 Photographic Protocol and digital planning 
 Pre and post-operative complications
 Single implant surgeries treatment planning as multiple,  

post extraction, guided bone regeneration, immediate loading, 
aesthetic zone 

 Surgery Type I – Immediate loading live surgery DSD guided with 
immediate provisionalisation

 Surgery Type II – Single and multiple cases hands-on surgeries
 Surgery Type III – Chair-side conscious sedation,  

PRGF growth factors
 Sinus lift (demo)
 Hard bone and soft tissue regeneration surgery
 Relationship between periodontology and implantology
 Basics Prosthetic implants concepts
 Pre-surgical wax-up
 Different types of dentures over Implants
 Conventional and digital impression techniques
 Surgery Type IV – Hands-on surgeries

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

From Lisbon to the world

Lisbon Dentistry Academy

September 30–October 04, 2019
Straumann

EUR 5000
GPs, young dentists 

8  
Dr. H. Madeira, M. Zenha,  

Dr. C. Martinho, Paolo Casentini

Jose de Sousa  
jose.sousa@straumann.com

EN

4300

D. Macedo,C. Martinho, A. Mata

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3rd_Lisbon_Implantology_Week.pdf   1   02.07.19   13:47



32 33

DR N. MED. PAULINA 
BAUTEMBACH-KOBERDA

PROWADZĄCY: Dr n. med. Paulina  
  Bautembach-Koberda,  
  specjalista protetyki  
  stomatologicznej 

TERMIN:   27.09.2019

GODZINA: 9:00-16:00

MIEJSCE:  Trójmiasto

CENA:   900 zł
  1500 zł – przy zapisie 
  na 2 dni szkolenia: 
  27-28.09.2019

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

         Podstawy protetyki na implantach 
                    

Kurs przeznaczony dla lekarzy zaczynających swoją przygodę z pracami protetycznymi 
wspartymi na implantach. Omówione zagadnienia oraz zajęcia praktyczne z pewnością 
rozjaśnią możliwości odbudowy implantów oraz ułatwią planowanie pierwszych prac 
protetycznych.

PORUSZANE ZAGADNIENIA: 
• biomechanika implantu 
• planowanie implantoprotetyczne 
• oszacowanie ryzyka estetycznego, estetyka biało-czerwona
• metody kształtowania tkanek wokół implantów (indywidualizacja śrub gojących, pra-

ce tymczasowe)
• wyciski z poziomu implantu i z poziomu łącznika  
• prace cementowane czy przykręcane
• kryteria sukcesu długoterminowego
• najczęściej popełniane błędy, możliwe konsekwencje i rozwiązywanie problemów

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:
• omówienie możliwości odbudowy protetycznej w oparciu o system Straumann (zaję-

cia praktyczne na fantomach)
• rodzaje transferów- wyciski z poziomu implantu i z poziomu łącznika (wyciski na fan-

tomach na łyżce otwartej i zamkniętej)
• zasady dobierania łączników (wykonanie korony tymczasowej na łączniku)

       Podstawy chirurgii implantologicznej 
                   

LEK. DENT. MACIEJ KOBERDA

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

TERMIN:   28.09.2019

GODZINA: 9:00-16:00

MIEJSCE:  Trójmiasto

CENA:   900 zł
  1500 zł – przy zapisie 
  na 2 dni szkolenia: 
  27-28.09.2019

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

Kurs przeznaczony dla osób początkujących w chirurgii implantologicznej.

PORUSZANE ZAGADNIENIA:
• budowa i rodzaje wszczepów śródkostnych
• anatomia wyrostka zębodołowego
• podstawy chirurgii jamy ustnej - planowanie cięcia, preparacja płata, szycie
• omówienie kasety chirurgicznej Straumann
• procedury krok po kroku jak wprowadzić prawidłowo implant
• podstawy sterowanej regeneracji kości
• metody odsłaniania implantów
• omówienie przypadków klinicznych

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE NA FANTOMACH:
• mój pierwszy implant
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1 3 : 0 0 - 1 3 : 4 5

1 3 : 4 5 - 1 4 : 4 5

1 5 : 0 0

D R  P E D R O  R O D R I G U E S

D R  K R Z Y S Z T O F  C H M I E L E W S K I

L U N C H

T E C H . D E N T .  M A R E K  W I L I G A Ł A

Z A K O Ń C Z E N I E  W Y K Ł A D Ó W

FOCUS ON FULL ARCH CONCEPTS AND IMMEDIATE LOADING CASES.

PLANOWANIE CYFROWE I NAWIGACJA KOMPUTEROWA.

PEŁNOŁUKOWE PROTOKOŁY CYFROWE. PROBLEMATYKA PRZYPADKÓW.

MOŻLIWOŚĆ ODWIEDZENIA POBLISKIEGO LABORATORIUM
WILIGAŁA LAB.

C H A R Z Y K O W Y
2 2 . 0 9 . 2 0 1 9

Master Courses at the University of Bern 
School of Dental Medicine

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

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

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

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

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

O R G A N I Z E D  B Y

Information and Registration: www.ccde.ch
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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

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 strate-
gies for the coverage and prevention of soft tissue dehishencies before, 
during 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―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
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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 ex-
perienced colleagues in implant dentistry. It systematically presents 
the well documented treatment concepts for the handling of single 
tooth gaps or extended edentulous spaces in the anterior maxilla of 
partially edentulous patients. These concepts have been developed 
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 procedures and 
prosthetic rehabilitation with provisional and definitive restorations 
will be presented and discussed. The speakers will present the bio-
logic basis for current surgical and prosthetic procedures in various 
lectures. The different surgical techniques including bone augmen-
tation procedures with the GBR technique will be presented with 
different live surgeries. In addition, two hands-on courses comple-
ment 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 es-

thetic 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

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
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Asystowanie przy zabiegach implantologicznych 
oraz innych z zakresu chirurgii stomatologicznej.
Asystowanie przy zabiegach implantologicznych oraz innych z zakresu chirurgii stomatologicznej. 
■ czym jest implantacja ■ pozostałe zabiegi wykonywane przez zespół chirurgiczny w jamie ustnej ■ rola asysty w przygotowaniach 
i w trakcie zabiegu ■ podstawy aseptyki i antyseptyki w ujęciu praktycznym ■ jakie umiejętności są potrzebne, aby móc sprawnie 
asystować przy zabiegach, jak połączyć pozornie przeciwstawne wymagania. ■ dlaczego powinniśmy polubić procedury i algorytmy 
■ kilka prostych trików ułatwiających przygotowania do zabiegów

Przygotowanie urządzeń i instrumentarium do zabiegu.
■ podstawowe i specjalistyczne  instrumentarium używane przy zabiegach ■ urządzenia stosowane przy zabiegach ■ kaseta implan-
tologiczna, rodzaje systemów implantologicznych ■ inne materiały wykorzystywane w trakcie wykonywania zabiegów ■ A-PRF, I-PRF, 
mielenie własnych zębów pacjenta ■ materiały jednorazowe używane przy obłożeniu pola operacyjnego ■ przygotowanie gabinetu do 
zabiegów chirurgicznych ■ praca z zespołem anestezjologicznym

Przygotowanie pacjenta, oraz zespołu chirurgicznego do zabiegu.
■ zasady prawidłowego mycia rąk przed zabiegiem ■ prawidłowy ubiór ■ obłożenie pola ■ podział obowiązków między lekarza, asystę 
i drugą (opcjonalna) asystę ■ jak połączyć szybkość i powtarzalność w pracy, oraz zminimalizować ryzyko popełniania błędów w przy-
gotowaniach

Organizacja pracy w trakcie zabiegu.
■ zadania tzw. asysty czystej ■ zasada „ręce- stół” ■ ergonomia pracy ■ zasady bezstresowej dla pacjenta komunikacji między człon-
kami zespołu - "bezgłośne" rozwiązywanie problemów w trakcie zabiegu ■ kompromis – słowo klucz, które podnosi efektywność pracy 
zespołu chirurgicznego

Postępowanie po zabiegu.
■ gabinet po zabiegu – jak sprawnie przygotować go na przyjęcie następnego pacjenta ■ zasady postępowania z materiałem skażonym, 
segregacja odpadów ■ postępowanie z narzędziami po zabiegu ■ dezynfekcja, sterylizacja i konserwacja sprzętu ■ uzupełnienie 
dokumentacji medycznej ■ jak zoptymalizować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, aby osiągnąć maksymalną 
efektywność i zminimalizować ryzyko popełnienia błędów

Jarosław Czubak

DATA:

12.09.2019 lub 13.09.2019

OPŁATA:

Asystentki członków ITI – 600 zł
Pozostali uczestnicy – 700 zł

DANE DO PRZELEWU:

DENTAL ART
Bank PKO BP
80 1440 1332 0000 0000 1088 6201

REJESTRACJA:

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

CZAS TRWANIA:

9:00-17:00 

12.09.2019 lub 13.09.2019 
Szczecin

MIEJSCE:

SILVER HOTEL
Rondo Hermana Hakena
70-001 Szczecin

Ekstrakcja, natychmistowa implantacja. 
Ekstrakcja, socket preservation.
Warsztaty na preparatach zwierzęcych.

12.09.2019 lub 13.09.2019 
Szczecin

Dr Radosław Jadach

DATA:

12.09.2019 
lub 
13.09.2019

MIEJSCE:

SILVER HOTEL
Rondo Hermana Hakena
70-001 Szczecin

DANE DO PRZELEWU:

DENTAL ART
Bank PKO BP
80 1440 1332 0000 0000 1088 6201

OPŁATA:

Członkowie ITI – 1900 zł
Pozostali uczestnicy – 2000 zł
W cenie udział w wykładach 
14.09.2019 – Botiss Academy.

REJESTRACJA:

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

CZAS TRWANIA:

9:00-17:00 

GRUPA:

Grupa max.15 osób. 
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2. Europejski  
NeoEvent 
Warszawa 

Pałac Kultury 
i Nauki

9 listopada 2019

New Smiles Everyday 
Program  
Sobota, 9 listopada 2019

09:00 Rejestracja & Poranna kawa

09:30 Jak uniknąć porażek - planowanie w rehabilitacji pełnołukowej
Dr Pedro Rodrigues

10:45 Przerwa kawowa

11:15 Zarządzanie tkankami miękkimi wokół implantów
Dr Jeff Khoury

12:15 Praktycznie o protokołach cyfrowych
Dr Maja Chmielewska

12:45 Pytania & Odpowiedzi 
Moderatorzy

13:00 Lunch

14:00 Implantacja natychmiastowa w chorobach przyzębia brzeżnego
i wierzchołkowego
Dr Hubert Kubica

14:30 Estetyka & Protetyka 
Dr Petar Bago

15:15 Przerwa kawowa 

15:45 Jak uzyskać przewidywalność i powtarzalność - natychmiastowe 
odbudowy pełnołukowe
Dr Pedro Rodrigues

17:15 Pytania & Odpowiedzi  
Moderatorzy

17:30 Zakończenie & Sunset reception

+25 lat doświadczenia
założono w 1993, przez dentystów  

dla dentystów

+45.000 dentystów
zaufało implantom Neodent  

w > 40 krajach

99.7% powodzeń
po 5 latach

+1.900.000 implantów
wszczepianych na świecie co roku

Rejestracja
NeoEvent 2019 Warszawa

Zgłoszenia udziału prosimy kierować 
mailowo na adres: 
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl, 
marta.ganska@schmidt-dental.pl

Opłata rejestracyjna: 490 zł

Miejsce:
Pałac Kultury i Nauki  
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa  

Do zobaczenia w Warszawie!

Dr Pedro Rodrigues

Dr Hubert Kubica

Dr Jeff Khoury

Dr Maja Chmielewska 

Dr Petar Bago 
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PROWADZĄCY: Tech. dent. 
  Arkadiusz Piontek

TERMIN:  20.07.2019 

GODZINA: 10:00-15:00

MIEJSCE:  SILVER HOTEL
  Rondo Hermana Hakena
  70-001 Szczecin

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

   Nowoczesna implantoprotetyka 
             z punktu widzenia laboratorium.

TECH. DENT. ARKADIUSZ PIONTEK

A Straumann Group Brand

Szerokie spectrum rozwiązań protetycz-
nych - możliwości i ograniczenia. 

Panel dyskusyjny - rozwiązywanie pro-
blemów technicznych.
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PROWADZĄCY: Dr n. med. 
  Piotr Chomik
  specjalista chirurgii   
  szczękowo-twarzowej

TERMIN:  06.09.2019 
  18.10.2019 
  22.11.2019

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

PROWADZĄCY: Dr n. med. 
  Hubert Kubica

TERMIN:  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 teoretyczno-  
  praktyczny z zabiega 
  mi na żywo

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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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:  28.09.2019

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



50 51

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

www.itipolska.pl

Spotkania ITI Study Club 2019:

ITI Study Club East Poland   13.09.2019  Dr Marzena Wyganowska-Świątkowska

ITI Study Club Warszawa   19.09.2019    Special Speaker to be announced 

ITI Study Club Białystok   21.09.2019    Prof. Dr Aleksa Marković

ITI Study Club Polonika   21.09.2019    Dr Pedro Rodrigues

ITI Study Club Silesia   21.09.2019    Dr Pedro Rodrigues

ITI Study Club Kraków   21.09.2019    Dr Pedro Rodrigues

ITI Study Club Kraków   20.10.2019   Dr Massimo Frosecchi

ITI Study Club Poznań   26.10.2019     Paweł Dudko

ITI Study Club East Poland   15.11.2019  Special Speaker to be announced

ITI Study Club Wrocław   15-16.11.2019  Dr Radosław Jadach

ITI Study Club Szczecin   30.11.2019   Dr Paolo Casentini

ITI Study Club Warszawa   05.12.2019     Świąteczne Spotkanie ITI

ITI Study Club Poznań   06.12.2019   Świąteczne Spotkanie ITI

ITI Study Club Polonika   07.12.2019     Świąteczne Spotkanie ITI

ITI Study Club Białystok   15.12.2019   Świąteczne Spotkanie ITI

ITI Study Club Gdańsk   10.01.2020  Dr Bernd Giesenhagen 

4. Sympozjum ITI Polska   12.10.2019     Prof Tepper, Dr Chen i wiele więcej...

Start 4. edycji Curriculum ITI 26.10.2019  Dr Michał Szałwiński

Światowe Sympozjum ITI Singapur 14-16.05.2020  Ponad 80 wykładowców

Więcej 
terminów 

dostępnych 
wkrótce...

4. 
Sympozjum
ITI Polska

12.10.2019

Dr Stephen T. Chen,
President of the ITI

Tech. dent.
Arkadiusz Piontek

Dr Barbara Sobczak,
 DDS, MSc 

Dr Krzysztof
Chmielewski, DDS, MSc 

Univ. Prof. DDr.
Gabor Tepper

Dr Algirdas Puišys,
PhD
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Prof. Dr Aleksa Marković DDS, 
MSc, PhD

Professor of oral surgery and implantology 
University of Belgrade. ITI Fellow, President 
of Serbian Society for Oral Implantology. 25 
years of research and teaching, books and 
articles publishing and international courses.

Dr Bartosz Bagiński
Lekarz stomatolog Bartosz Bagiński absol-
went Akademii Medycznej w Białymstoku. 
Specjalista chirurgii stomatologicznej. Właści-
ciel dwóch praktyk Dentimed i Bagiński Sto-
matologia. Zarejestrowany w General Dental 
Council od 2006, należy także do British Dental 
Association. Związany z systemem Straumann 
od 2006 roku.

  TERMIN:    21.09.2019  

  CZAS TRWANIA:   10:00-14:00  

  MIEJSCE:    Royal Hotel & SPA  

    Rynek Kościuszki 11  

    15-001 Białystok  

  REJESTRACJA:  bartbaginski@gmail.com  

SPECIAL EVENT
ITI STUDY CLUB BIAŁYSTOK
DYREKTOR ITI STUDY CLUB BIAŁYSTOK: DR BARTOSZ BAGIŃSKI

  1. Surgical aspects of implant   
  treatment in edentulous jaws  

  Sukces leczenia implanto-
  protetycznego w aspekcie   
  wykonastwa laboratoryjnego

  2. Surgical aspects of implant 
  aesthetics  

PROF. DR ALEKSA MARKOVIĆ

DR BARTOSZ BAGIŃSKI

Czas:

21.09.2019
godz. 10:00 - 16:00

Miejsce: 
INX Design Hotel

Starowiślna 91
31-052 Kraków

Koszt:
Członkowie ITI – bezpłatnie
Pozostali uczestnicy – 400 zł

Rejestracja:
Dr Maja Danecka

majadanecka@interia.pl 

  Wykładowca
  Dr Pedro Rodrigues

www.itipolska.pl

ITI Study Club
Polonika
Silesia 
Kraków

ITI Study Club 
Polonika, Silesia oraz Kraków
Dyrektorzy ITI Study Club: Dr Maja Danecka, Dr Dorota Schmidt, 
            Dr Aleksander Baron, Dr Robert Łyszczarz

WYKŁADOWCA
Dr Pedro Rodrigues 
Dr Pedro Rodrigues ukończył studia w 2002 roku i uzyskał tytuł magistra rehabilitacji sto-
matologicznej w 2010 roku. Dodatkowo, spędził cztery lata pracując w klinice dr Paulo Malo 
(wynalazca techniki All-On-Four) w Porto. Od 2010 roku Dr Rodrigues prowadzi międzynaro-
dowe kursy z operacjami na żywo i szkoleniami z zakresu implantologii. Wykonał ponad 1 000 
przypadków za pomocą metody “All-On-Four” i opracował specjalną koncepcję leczenia.

TEMAT
Rekonstrukcje i obciążenia pełnołukowe 
bez zabiegów augmentacyjnych

Wykład ma na celu zmotywowanie uczestników do zrobienia pierwszego kroku 
w kierunku dostarczania protez estetycznych pełnołukowych, w przewidywalny 
i powtarzalny sposób, dla pacjentów bezzębnych i cierpiących z powodu uzę-
bienia końcowego.
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10 dni - 10 wykładowców ITI
Wyjątkowy program obejmujący warsztaty oraz zabiegi na żywo

Etap I-III z tłumaczeniem na język polski 

Curriculum 
Implantologiczne ITI

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

ETAP I
26-27 października 2019
Warszawa

ETAP II
2-4 marca 2020
Warszawa

ETAP III
7-11 września 2020
Bazylea

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

Podczas ostatniego Światowego Sympozjum ITI w maju 2017 w Bazylei, odbyły się 152 wykłady, 
w których udział wzięło 4800 uczestników, w tym 60 osób z Polski.

Singapur, 14-16 maja 2020
Największe wydarzenie implantologiczne roku.
Zapraszamy Państwa do udziału w Światowym Sympozjum ITI, które odbędzie się w dniach 14-16 maja 2020         
w Singapurze i podczas którego świętować będziemy 40. rocznicę istnienia organizacji ITI. Podczas tego
niezwykłego wydarzenia zaplanowano 215 wykładów z udziałem 80 wykładowców oraz 6000 uczestników 
z całego świata!

• Wykłady podczas Corporate Forum tłumaczone symultanicznie na 10 języków, w tym język polski
• Bezpośredni lot na trasie Warszawa – Singapur na pokładzie Dreamlinera
• Szeroka oferta hoteli dostępnych w pobliżu miejsca wydarzenia

Już dziś zarezerwuj tę datę w swoim kalendarzu i dołącz do grupy z Polski!

Połącz naukę i wypoczynek w tym niezwykłym miejscu – taka okazja trafia się tylko raz w życiu!

Z przyjemnością informujemy, iż w przeddzień Sympozjum, w dniu 13 maja, Schmidtdental przygotował dla grupy 
z Polski wspólne zwiedzanie Singapuru – więcej szczegółów dostępnych wkrótce.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie: 
www.iti.org/worldsymposium2020

Z pozdrowieniami,
Zespół ITI Polska ITI

World
Symposium
Singapore
May 14-16
2020

Evidence and Trends for 
Patient-Centered Solutions: 
The Challenge of Choice
#ITIWS2020
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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 Will my

dentist provide 
me with the
best solution?
Patients have many questions. Get the right answers 
at the ITI World Symposium 2020 in Singapore!

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

ITI
World
Symposium
Singapore
May 14 –16

2020

Register now!

www.iti.org
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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. 

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

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

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

Dr n. med. Michał Chrobak 
Wrocław

Tech. dent. Marcin 
Sajdak Kraków

Dr n. med. Aleksander 
Baron Gliwice

Dr n. med. Barbara 
Stawska Szczecin

Dr n. med. Marzena 
Wyganowska- Świątkowska 
Poznań

Dr Bartosz Bagiński
Białystok

Dr Barbara Sobczak
Warszawa

Dr Przemysław Jawor
Kraków

Dr Wojciech Ryncarz
Warszawa

Dr n. med. Janusz Goch
Biłgoraj

Dr Dorota Schmidt
Ksawerów

Dr Artur Frydrychewicz
Warszawa

Dr n. med. Robert Łyszczarz
Kraków

Dr Janusz Skrzypczyński
Warszawa

Dr Bernard Zadrożny
Warszawa

Dr n. med. Monika 
Dąbrowska Warszawa

Tech. dent. Arkadiusz 
Piontek Świdnica

Dr Michał Karolewski
Wrocław

Dr Maja Danecka-Pasieka
Katowice 

Dr Krzysztof Chmielewski
Gdańsk

Dr Jerzy Mazurec
Wrocław/ Wojkowice
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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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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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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

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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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 :
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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:
 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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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.


