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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.

          Pacjent implanto-protetyczny 
                     oczami higienistki


