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PROWADZĄCY: Lek. stom., MSc 
  Wojciech Ryncarz
GOŚCINNIE: Lek. dent. Marta  
  Siewert-Gutowska,
  specjalista chirurg   
  szczękowo-twarzowy

TERMIN:  10-11.09.2021

GODZINY: Dzień I – 10:00-18:00
  Dzień II – 9:00-17:00

MIEJSCE:  Centrum Edukacji 
  Proimplant 
  C. Śniegockiej 8,   
  Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 8 osób 

FORMA:   kurs teoretyczno -   
  praktyczny z ćwicze- 
  niami na materiałach  
  zwierzęcych oraz fan- 
  tomach 

CENA:   3900 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Schmidtdental
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: edukacja@schmidt-dental.pl

                 CHIRURGIA
                 – kurs podstawowy

Kurs przeznaczony dla osób, które nie miały praktycznie styczności z implantami i dlate-
go naszym zadaniem jest nauczyć ich jak rozmawiać o implantach, diagnozować i kwa-
lifikować do zabiegu swoich pacjentów oraz planować leczenie implanto-protetyczne. 
Chcemy, aby uczestnicy po powrocie do swoich praktyk czuli się na siłach samodzielnie 
wykonać proste implantacje ze swoim zespołem. Uczestnicy kursu zapoznają się z nie-
zbędnym instrumentarium jak też sami przećwiczą na modelech podstawowe proce-
dury implantacji i technik szycia. 

PORUSZANE ZAGADNIENIA: 
• Możliwości zastosowania implantów – implanty, a klasyczna protetyka 
• Anatomia i ograniczenia anatomiczne 
• Kwalifikacja pacjenta do zabiegu, wywiad z pacjentem, dokumentacja wyjściowa
• Zlecenia badań, ich interpretacja oraz rozpoznanie przeciwwskazań
• Podstawy pozycjonowania implantów, planowanie implanto-protetyczne 
• Analiza modeli i dokumentacji radiologicznej, a w ich kontekście praca z szablonami
• Implantacja natychmiastowa, wczesna i odroczona 
• Podstawy postępowania aseptycznego oraz przygotowanie gabinetu do zabiegu 
• Praca z kością oraz sprzęt i narzędzia niezbędne do zabiegu 
• Procedury chirurgiczne – od zgody pacjenta na zabieg, planowania cięcia i preparacji 

płata do technik szycia 
• Postępowanie pooperacyjne i instrukcje dla pacjenta, opieka pozabiegowa 
• Gojenie otwarte i zamknięte, otwarcie implantu i przygotowanie do protetyki 

BONE RULES, CZYLI JAK ODBUDOWAĆ KOŚĆ  
(LEK. DENT. MARTA SIEWERT-GUTOWSKA)
• Podstawy biologii gojenia się kości i osteointegracji (rola powierzchni i jakości im-

plantu)
• Materiały ksenogenne w sterowanej regeneracji kości - ich rola i mechanizmy dzia-

łania w oczach praktyka
• Podstawy rekonstrukcji kości

Drugiego dnia kursu bazując na wzorcu systemów implantów Straumann będących 
w dystrybucji Schmidtdental poprowadzone zostaną zajęcia i ćwiczenia, w których 
poruszymy tematy:
• Procedury krok po kroku dla implantów Straumann® Bone Level oraz BLX
• Kaseta chirurgiczna i osprzęt wymagany przy 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 tkankowych z technik szycia, wspól-
na analiza zdjęć rtg i modeli przywiezionych przez kursantów - planowanie przypad-
ków, zapoznanie się z instrumentarium oraz implantacje na modelach fantomowych

DZIEŃ KLINICZNY DLA POCZĄTKUJĄCYCH 
Dzień uzupełniający kurs podstawowy to czas dający możliwość spędzenia kilku godzin przy 
zabiegach z lekarzem prowadzącym oraz wszczepienia minimum 5 implantów.
TERMIN:  Do ustalenia indywidualnie - dniem kursu jest piątek 
 (koordynacja terminów – mail: szkolenia@proimplant.pl) 
KOSZTY:  Są uwzględnione w opłacie pierwszych dwóch dni kursu.
FORMA:  Każdy z uczestników indywidualnie  przeprowadza planowanie leczenia i samodzielnie  
 przeprowadza każdą procedurę implantacji i ewentualnie dobrane inne zabiegi aug- 
 mentacyjne towarzyszące. Zachęcamy do umówienia własnych pacjentów oraz   
 przyprowadzenia własnej asysty, którą również wdrożymy w procedury przygotowaw-
 cze do implantacji.

LEK. STOM., MSC WOJCIECH RYNCARZ

LEK. DENT. MARTA SIEWERT-GUTOWSKA
GOŚCINNIE


