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Schmidtdental.
Education Team

Lipiec 2021
01-03 lipca 		
Braga 		
03-04 lipca 		
Kraków 		
					
29-31 lipca 		
Braga 		

Więcej informacji: www.schmidt-dental.pl
Więcej informacji: www.itipolska.pl
Kontakt: iti@itipolska.pl
Marta Gańska
marta.ganska@schmidt-dental.pl
Tel.: +48 58 341 22 06

Kwiecień 2021

14-18 kwietnia 		
Warszawa
23 kwietnia 		
Gdańsk 		
23-24 kwietnia 		
Warszawa
24 kwietnia 		
Gdańsk 		
					
24-25 kwietnia 		
Świdnica 		
					
					
29-30 kwietnia 		
Warszawa

Katarzyna Skura
katarzyna.skura@schmidt-dental.pl
Tel.: +48 58 341 22 06

Magdalena Stakuć
magdalena.stakuc@schmidt-dental.pl
Tel.: +48 58 341 22 06

Curriculum Foundation Level
Podstawowe szkolenie implantologiczne 1:1 / dr n. med. Piotr Chomik
Protetyka na implantach - kurs podstawowy / lek. stom., MSc Wojciech Ryncarz
Wszystko co chcesz wiedzieć o koncepcji Straumann Pro Arch
/ dr n. med. Paulina Bautembach-Koberda, lek. dent. Maciej Koberda
Praktyczne wykorzystanie protokołów cyfrowych w codziennej implantoprotetyce - od skanu do
finalnej odbudowy - kurs dla zaawansowanych / tech. dent. Arkadiusz Piontek,
tech. dent. Marcin Sajdak
Chirurgia - kurs praktyczny, indywidualny / lek. stom., MSc Wojciech Ryncarz

Maj 2021
07-08 maja 		
Warszawa
08 maja 			
Żerków 		
					
08 maja 			
Warszawa
					
14 maja 			
Warszawa
					
14-15 maja 		
Wrocław 		
					
15 maja 			
Warszawa
20-21 maja 		
Bielsko Biała
					
21 maja 			
Warszawa
22 maja			
Gdańsk		
21-22 maja 		
Gdańsk 		
22-23 maja 		
Kraków 		
					
28 maja 			
Gdańsk 		
28-29 maja 		
Warszawa
29 maja 			
Warszawa
					

Chirurgia - kurs zaawansowany / lek. stom., MSc Wojciech Ryncarz
Nawigacja komputerowa w leczeniu implantoprotetycznym – od pojedynczego zęba po rekonstrukcje
pełnołukowe / lek. dent. Witold Siwek, tech. dent. Marek Wiligała, tech. dent. Szymon Lorek
Straumann coDiagnostiX - kurs podstawowy / lek. dent., MSc Maja Chmielewska, lek. dent.,
MSc Krzysztof Chmielewski
Straumann BLX - dotknij i poczuj zanim zaczniesz / lek. stom., MSc Wojciech Ryncarz,
lek. dent., MSc Krzysztof Chmielewski
Implantacja w strefie estetycznej - właściwe zarządzanie tkankami jako klucz do sukcesu
/ dr n. med. Michał Chrobak
Szkolenie ProArch / lek. stom., MSc Wojciech Ryncarz, lek. dent., MSc Krzysztof Chmielewski
Zaawansowane szkolenie chirurgiczne – rehabilitacja pełnołukowa NeoArch
/ dr n. med. Hubert Kubica
Podniesienie dna zatoki szczękowej – teoria i praktyka / lek. dent. Marta Siewert-Gutowska
Jak rozpocząć swoją przygodę z nakładkami ClearCorrect? / lek. stom. Olga Kaska-Czubak
Odbudowa grzbietu wyrostka zębodołowego z użyciem kości własnej pacjenta / dr David Wiss
Start z protetyką na implantach w oparciu o systemy implantologiczne Straumann
- kurs dla początkujących / tech. dent. Arkadiusz Piontek, tech. dent. Marcin Sajdak
Podnoszenie dna zatoki szczękowej w praktyce klinicznej / dr n. med. Piotr Chomik
Sobczak Concept with Straumann Pro Arch full arch rehabilitations / Lek. dent., MSc Barbara Sobczak
Implantacja natychmiastowa - biologiczna alternatywa zachowania tkanek własnych pacjenta
/ lek. stom. Magdalena Jaszczak-Małkowska, lek. stom. Olga Petruszka

11 czerwca 		

Spotkanie Laboratoriów Partnerskich Grupy Straumann

Czerwiec 2021

Warszawa

					
11-12 czerwca 		
Warszawa
					
12 czerwca 		
Gdańsk 		
					
12 czerwca 		
Warszawa
					
18 czerwca		
Warszawa
19 czerwca 		
Warszawa
24-25 czerwca 		
Warszawa
25-26 czerwca 		
Rumia 		
					
26 czerwca 		
Warszawa
26 czerwca 		
Warszawa
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/ MDT Vincent Fehmer, tech. dent. Arkadiusz Piontek
Zaawansowane szkolenie na preparatach ludzkich
/ lek. stom., MSc Wojciech Ryncarz, dr n. med. Michał Szałwiński
Wszystko co chcesz wiedzieć o koncepcji Straumann Pro Arch
/ dr n. med. Paulina Bautembach-Koberda, lek. dent. Maciej Koberda
Interdyscyplinarne leczenie skomplikowanych przypadków - diagnostyka, planowanie
i przebieg leczenia / dr n. med. Liwia Minch, dr n. med., MSc Michał Chrobak
Jak rozpocząć swoją przygodę z nakładkami ClearCorrect? / lek. dent. Bartosz Matejkowski
ITI Polska Education Day
Chirurgia - kurs praktyczny, indywidualny / lek. stom., MSc Wojciech Ryncarz
Zatoki szczękowe a implantacje zębowe - skala powikłań. Kurs w duecie implantolog i laryngolog
/ dr n. med. Lidia Janda-Wasiluk, dr n. med. Jarosław Sova
Prezentacja implantów z portfolio Straumann – kurs praktyczny / lek. stom., MSc Wojciech Ryncarz,
Podstawowe szkolenie implantologiczne / lek. stom., MSc Bernard Zadrożny

International NeoArch Hands-On Patient Course / dr Pedro Rodrigues
Nowoczesna implantoprotetyka – szerokie spectrum możliwości i rozwiązań technicznych
- kurs dla średnio zaawansowanych / tech. dent. Arkadiusz Piontek, tech. dent. Marcin Sajdak
International NeoArch Hands-On Patient Course / dr Pedro Rodrigues

Sierpień 2021
12-13 sierpnia 		

Warszawa

Chirurgia - kurs praktyczny, indywidualny / lek. stom., MSc Wojciech Ryncarz

Wrzesień 2021
01-05 września 				
04-05 września 		
Warszawa
					
					
04-08 września 		
Warszawa
10 września 		
Gdańsk 		
10-11 września 		
Warszawa
16-17 września 		
Bielsko-Biała
					
18 września 		
Katowice		
18-19 września 		
Kraków 		
					
23-24 września 		
Warszawa
25 września 		
Gdańsk 		
					
25 września 		
Warszawa
					
25 września 		
Gdańsk 		
					

ITI World Symposium 2020NE
Dwudniowy kurs na preparatach ludzkich - od prostych do złożonych przypadków klinicznych
z wprowadzeniem do implantów zygomatycznych. / dr n. med. Michał Szałwiński,
lek. dent., MSc Maja Chmielewska, lek. stom., MSc Wojciech Ryncarz
V edycja Curriculum Implantologicznego ITI – etap 1
Podnoszenie dna zatoki szczękowej w praktyce klinicznej / dr n. med. Piotr Chomik
Chirurgia - kurs podstawowy / lek. stom., MSc Wojciech Ryncarz, lek. dent. Marta Siewert-Gutowska
Backward planning w implantologii, czyli jak zacząć od końca - kurs chirurgiczno-protetyczny
/ lek. med., lek. stom. Tomasz Sypień, lek. stom. Michał Sypień
Protetyka na implantach - kurs praktyczny / dr n. med. Janusz Goch
Praktyczne wykorzystanie protokołów cyfrowych w codziennej implantoprotetyce - od skanu do finalnej 		
odbudowy - kurs dla zaawansowanych / tech. dent. Arkadiusz Piontek, tech. dent. Marcin Sajdak
Chirurgia - kurs praktyczny, indywidualny / lek. stom., MSc Wojciech Ryncarz
Straumann coDiagnostiX - kurs zaawansowany
/ lek. dent., MSc Maja Chmielewska, lek. dent., MSc Krzysztof Chmielewski
Regeneracja tkanek przyzębia z wykorzystaniem białek pochodnych macierzy szkliwa Emdogain
/ dr n. med. Bartłomiej Górski
Wszystko co chcesz wiedzieć o koncepcji Straumann Pro Arch
/ dr n. med. Paulina Bautembach-Koberda, lek. dent. Maciej Koberda

Październik 2021
01-02 października 		
Warszawa
01-02 października 		
Wrocław		
08-09 października 		
Kraków 		
					
09 października 		
Warszawa
					
16 października 		
Warszawa
					
21-22 października 		
Bielsko Biała
22-23 października 		
Warszawa

Implantologia dla początkujących - teoria i praktyka / lek. dent. Marta Siewert-Gutowska
Implantacja w trudnych warunkach w żuchwie / lek. stom. Radosław Jadach
Implantacja w strefie estetycznej - właściwe zarządzanie tkankami jako klucz do sukcesu
/ dr n. med. Michał Chrobak
Nowoczesna implantoprotetyka z punktu widzenia laboratorium. Szerokie spectrum możliwości
protetycznych systemu Neodent GM / tech. dent. Arkadiusz Piontek
Implantacja natychmiastowa - biologiczna alternatywa zachowania tkanek własnych pacjenta
/ lek. stom. Magdalena Jaszczak-Małkowska, lek. stom. Olga Petruszka
Zaawansowane szkolenie chirurgiczne – rehabilitacja pełnołukowa NeoArch / dr n. med. Hubert Kubica
Protetyka na implantach - kurs podstawowy / lek. stom., MSc Wojciech Ryncarz

Listopad 2021
05-06 listopada 		
19 listopada 		
19 listopada 		

Warszawa
Warszawa
Gdańsk 		

Chirurgia - kurs zaawansowany / lek. stom., MSc Wojciech Ryncarz
Podniesienie dna zatoki szczękowej – teoria i praktyka / lek. dent. Marta Siewert-Gutowska
Podstawowe szkolenie implantologiczne 1:1 / dr n. med. Piotr Chomik

Grudzień 2021
03 grudnia 		
Gdańsk 		
03-04 grudnia 		
Warszawa
					
09-10 grudnia 		
Warszawa

Podnoszenie dna zatoki szczękowej w praktyce klinicznej / dr n. med. Piotr Chomik
Zaawansowane szkolenie na preparatach ludzkich
/ lek. stom., MSc Wojciech Ryncarz, dr n. med. Michał Szałwiński
Chirurgia - kurs praktyczny, indywidualny / lek. stom., MSc Wojciech Ryncarz
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													Jak rozpocząć swoją przygodę
															

LEK. DENT. BARTOSZ MATEJKOWSKI

z nakładkami ClearCorrect?

													Jak rozpocząć swoją przygodę
															

W trakcie kursu dowiedzą się Państwo jak zacząć pracę z systemem nakładek

W trakcie kursu dowiedzą się Państwo jak zacząć pracę z systemem nakładek

ClearCorrect. Poruszone zostanę podstawowe zagadnienia z zakresu ortodoncji, klasy-

ClearCorrect. Poruszone zostanę podstawowe zagadnienia z zakresu ortodoncji, klasy-

fikacji zgryzu oraz w jaki sposób dobierać pacjentów i tworzyć plany leczenia.

fikacji zgryzu oraz w jaki sposób dobierać pacjentów i tworzyć plany leczenia.

Pokażemy możliwości systemu i omówimy poszczególne przypadki kliniczne. Wszyst-

Pokażemy możliwości systemu i omówimy poszczególne przypadki kliniczne. Wszyst-

ko po to, aby mogli Państwo sprawnie przeprowadzić leczenie swoich pacjentów

ko po to, aby mogli Państwo sprawnie przeprowadzić leczenie swoich pacjentów

nakładkami ClearCorrect.

nakładkami ClearCorrect.

TEMAT

TEMAT

ClearCorrect - wprowadzenie do systemu.

ClearCorrect - wprowadzenie do systemu.

CELE KURSU:

CELE KURSU:

• Podstawowa terminologia ortodontyczna

• Podstawowa terminologia ortodontyczna

• Omówienie przypadków i możliwości systemu ClearCorrect

• Omówienie przypadków i możliwości systemu ClearCorrect

• Jak wprowadzać zamówienie i komunikacja z ClearCorrect - jak stworzyć plan
leczenia pacjenta pod nakładki ortodontyczne

LEK. DENT. OLGA KASKA-CZUBAK

PROWADZĄCY: Lek. dent. Bartosz
		Matejkowski

PROWADZĄCY: Lek. dent.
		Olga Kaska-Czubak

TERMIN:		

18.06.2021

TERMIN:		

22.05.2021

GODZINY:

9:00-17:00

GODZINY:

9:00-17:00

MIEJSCE:
Centrum Edukacji
		Proimplant
		
C. Śniegockiej 8, 		
		Warszawa
GRUPA: 		

maksymalnie 5 osób

CENA: 		

950 zł

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

z nakładkami ClearCorrect?

• Jak wprowadzać zamówienie i komunikacja z ClearCorrect - jak stworzyć plan
leczenia pacjenta pod nakładki ortodontyczne

MIEJSCE:
Schmidtdental.
		Szymanowskiego 2,
		80-280 Gdańsk
GRUPA: 		

maksymalnie 5 osób

CENA: 		

950 zł

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

ClearCorrect to system nakładek ortodontycznych wynaleziony przez dentystów dla dentystów, który nieustannie rozwijamy
z Wami od 2006 roku. Zaprojektowany i stworzony w USA w naszym centrum w Teksasie. Produkowany z wysokiej jakości
materiału, ClearCorrect służy dziesiątkom tysięcy lekarzy na całym świecie i dostarcza ich pacjentom miliony nakładek
korygujących zgryz. Od 2018 roku należy do Grupy Straumann. ClearCorrect to Twój partner w drodze do sukcesu i edukacji.

A Straumann Group Brand
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A Straumann Group Brand
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TWOJA STRONA STRAUMANN GROUP DLA PACJENTÓW.
DLA TWOICH OBECNYCH
I PRZYSZŁYCH PACJENTÓW.

USZYŃSCY
ACADEMY

www.mojnowyusmiech.pl

DAMY CI SKRZYDŁA

Przeszło 20 lat doświadczenia, 40 tys.
wyleczonych pacjentów, autorska metoda
podnoszenia wysokości zwarcia – chcemy się
dzielić
naszym
doświadczeniem,
dlatego
założyliśmy nowoczesne centrum szkoleniowe:
Uszyńscy Academy.
Stworzyliśmy zespół specjalistów, który nie ma sobie równych.
Najlepsi z najlepszych. Są z nami od wielu lat, nierzadko od
początku. W połączeniu z naszym wypracowanym przez lata
KNOW-HOW, stanowią fundament naszej firmy szkoleniowej, której
celem jest skupienie się na wiedzy PRAKTYCZNEJ. Praca zespołowa to
nasze największe osiągnięcie i atut. Ten zespół ma przyjemność
przekazać swoją wiedzę praktyczną i doświadczenie wszystkim tym,
którzy tego potrzebują i chcą poszerzyć swoją wiedzę i odnieść sukces.

Co Nas wyróżnia od innych firm?
Autorski KNOW-HOW oparty na praktyce.

Nowoczesne
własne
zaplecze
szkoleniowe
z
laboratorium, działem CAD CAM oraz salą szkoleniową
z nowoczesnymi fantomami.
W naszej ofercie znajdują się również indywidualne,
spersonalizowane i szyte na miarę szkolenia 1:1 oraz
program mentoringowy.

Szkolenia:
PODNOSZENIE WYSOKOŚCI ZWARCIA
WKŁADY KORONOWO-KORZENIOWE
KORONY I MOSTY

Kontakt:

www.facebook.com/MojNowyUsmiech

www.instagram.com/mojnowyusmiech

MODELOWANIE - KURS PRAKTYCZNY
3SHAPE IMPLANT STUDIO
IMPLANTOPROTETYKA CYFROWA I TRADYCYJNA
IMPLANTOLOGIA SPERSONALIZOWANA
OD ZATOKI SZCZĘKOWEJ DO TKANEK MIĘKKICH
6

Mój nowy
uśmiech
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															 Straumann® BLX

														– dotknij i poczuj zanim zaczniesz
Implanty stożkowe Straumann BLX oferują bardzo wysoką stabilizację pierwotną i rozległe wskazania przy zabiegach implantacji natychmiastowej.
System implantów BLX ma wiele rozwiązań nowej generacji natychmiast dających lekarzowi pewność trafnego wyboru.
Całkowicie nowa kaseta chirurgiczna z uproszczonymi komponentami oraz zupełnie
nowa linia protetyczna została opracowana wspólnie z dr Ophir Fromovich, pionierem

LEK. STOM., MSC WOJCIECH RYNCARZ

w zakresie natychmiastowych protokołów leczenia. Ten implant jest idealny do trudnych
i kompleksowych przypadków. Sprawdzony od lat materiał Roxolid® w połączeniu z aktywną biologicznie powierzchnią SLActive® zapewniają skuteczność i przewidywalność
leczenia nawet w najbardziej wymagających sytuacjach klinicznych.
W trakcie kursu poznacie Państwo nie tylko ciekawe przypadki, ale również nowy protokół 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.
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!

LEK. DENT., MSC KRZYSZTOF CHMIELEWSKI

PROWADZĄCY: Lek. stom., MSc
		Wojciech Ryncarz
		Lek. dent., MSc
		Krzysztof Chmielewski
TERMIN:

14.05.2021

GODZINY:

10:00-17:00

MIEJSCE:
Centrum Edukacji
		Proimplant
		
C. Śniegockiej 8, 		
		Warszawa
GRUPA: 		

maksymalnie 16 osób

CENA: 		

1500 zł

Straumann® BLX

Confidence beyond Immediacy.

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

NASZA PASJA EDUKACJI – TWOJA SATYSFAKCJA
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Twoja ścieżka kariery,
aby zostać implantologiem
Zastanawiasz się w jaki sposób rozpocząć pracę w dziedzinie implantologii oraz w których szkoleniach powinieneś wziąć udział? Jako Schmidtdental, 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 2020 roku, po zakończeniu edukacji zwrócimy Ci 15% wartości szkoleń w postaci produktów.

Chirurgia - kurs podstawowy
(wybierz 1 spośród 6 opcji)

1

A.

LEK. STOM., MSC WOJCIECH RYNCARZ (strona 28)

B.

DR N. MED. PIOTR CHOMIK (strona 50)

C.

LEK. STOM., MSC WOJCIECH RYNCARZ (strona 29)

D.

LEK. STOM., MSC BERNARD ZADROŻNY (strona 53)

E.

LEK. DENT. MARTA SIEWERT-GUTOWSKA (strona 18)

F.

ITI CURRICULUM FOUNDATION LEVEL (strona 65)

Chirurgia - kurs zaawansowany
(wybierz 1 z 2 opcji)

2

A.

LEK. STOM., MSC WOJCIECH RYNCARZ (strona 31)

B.

DR N. MED. HUBERT KUBICA (strona 55)

3Shape mówi „Razem zmieńmy stomatologię”.

W Schmidtdental mówimy „Razem zmieńmy implantologię oraz
ortodoncję” z pomocą i wsparciem najlepszych produktów i rozwiązań
zapewnianych przez firmę 3Shape.
Straumann Group i 3Shape współpracują w ramach strategicznego sojuszu na kluczowych globalnych rynkach. Miło jest
nam poinformować, że firma Schmidtdental została oficjalnym dystrybutorem 3Shape w Polsce. Poza implantologią,
która pozostaje naszym głównym obszarem działań, poszerzamy swoje portfolio o nakładki ortodontyczne ClearCorrect.
Oferujemy szeroką gamę skanerów wewnątrzustnych TRIOS oraz dedykowane oprogramowanie do planowania
i wykonywania szablonów do nawigacji komputerowej, projektowania i produkcji uzupełnień protetycznych.

Zaawansowane szkolenie na preparatach ludzkich

3

DR N. MED. MICHAŁ SZAŁWIŃSKI
i LEK. STOM., MSC WOJCIECH RYNCARZ (strona 42)

W naszym zespole, wsparcie w zakresie rozwiązań cyfrowych i ortodoncji zapewniają:
Konrad Zając
konrad.zajac@schmidt-dental.pl
Tel. +48 518 753 900

4

Piotr Fulek
piotr.fulek@schmidt-dental.pl
Tel. +48 514 608 529

Curriculum Implantologiczne ITI

ETAP I: 04-08 września 2021 Warszawa (strona 64)

Konrad Zając
konrad.zajac@schmidt-dental.pl
Tel. +48 518 753 900
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szerszych informacji o aktualnych p
 romocjach,
szkoleniach oraz wsparciu technicznym.

Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, iż jest to najlepsza droga,
dzięki której będziesz gotowy na wszczepienie swoich pierwszych implantów. Co więcej, otrzymasz wsparcie nie tylko od prowadzących szkolenia 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.

10
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Prezentacja implantów z portfolio Straumann 		 Zatoki szczękowe a implantacje zębowe
																			 – kurs praktyczny 		 – skala powikłań. Kurs w duecie implantolog i laryngolog
Całodniowe szkolenie dla lekarzy praktykujących implantologię, którzy planują lub

PROGRAM

są w trakcie pracy z implantami Straumann®. Celem spotkania jest przedstawie-

• Diagnostyka obrazowa, anatomia i fizjologia pod kątem zabiegów sinus-lift

nie możliwości systemu, zapoznanie z niezbędnym instrumentarium chirurgicznym

• Kwalifikacja pacjentów oraz przygotowanie farmakologiczne

i protetycznym, jak również samodzielne przećwiczenie podstawowych procedur.

• Techniki zabiegowe
• Biomateriały – rola i zastosowanie

W portfolio implantów Straumann® dostępne są zróżnicowane systemy implantologicz-

• Procedury chirurgiczne podnoszenia dna zatoki szczękowej - wskazania, powikłania,

ne - implanty z poziomu tkanek miękkich, implanty z poziomu tkanek kości, implanty

rekonwalescencja

z angażującym gwintem do protokołów natychmiastowych oraz implanty zygomatyczne.

• Choroby przewlekłe zatok, a implantacje
• Zabieg endoskopowego oczyszczania zatok oraz algorytm postępowania przy choro-

PORUSZANE ZAGADNIENIA:

bach zatok przed terapią implantologiczną

• Budowa poszczególnych grup implantów – który i kiedy ma najlepsze wskazania

• Powikłania po implantacji w bocznym odcinku szczęki

• Biało-czerwona estetyka – wyzwania i ocena ryzyka niepowodzeń
• Kasety chirurgiczne i osprzęt do chirurgii

LEK. STOM., MSC WOJCIECH RYNCARZ

• Elementy do wycisków z poziomu implantu i z poziomu łącznika
• Portfolio łączników na prace tymczasowe oraz możliwości dla prac ostatecznych

DR N. MED. LIDIA JANDA-WASILUK

• Narzędzia protetyczne oraz instrumentarium wspomagające

FORMA
Kurs teoretyczno-praktyczny z ćwiczeniami na fantomach oraz z zabiegami na żywo

• Przegląd katalogów z omówieniem i wskazówkami praktycznymi
PROWADZĄCY: Lek. stom., MSc
		Wojciech Ryncarz
TERMINY:

26.06.2021

GODZINY:

10:00 – 17:00

• Przegląd przypadków

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
Zapoznanie się z instrumentarium oraz samodzielne implantacje na modelach fantomowych. Zachęcamy do wspólnej analizy zdjęć RTG i modeli przywiezionych przez kursantów.

MIEJSCE:
Centrum Edukacji
		Proimplant
		
C. Śniegockiej 8, 		
		Warszawa
INFORMACJA I REJESTRACJA:
Schmidtdental
Tel.: 58 341 22 06
E-mail: edukacja@schmidt-dental.pl

DR N. MED. JAROSŁAW SOVA

PROWADZĄCY: Dr n. med.
		Lidia Janda-Wasiluk
		

Dr n. med. Jarosław Sova

TERMIN:

25-26.06.2021

GODZINY:

9:00-17:00

MIEJSCE:
Klinika Stomatologiczno Medyczna
ul. I Dywizji Wojska Polskiego 29a
84-230 Rumia
GRUPA: 		

maksymalnie 10 osób

CENA: 		

3900 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA:
Tel.: 58 341 22 06
E-mail: edukacja@schmidt-dental.pl
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SPECJALISTYCZNY KURS NA TEMAT CYFROWEGO PRZEBIEGU PRACY
-

Wprowadzenie do oprogramowania
Zirkonzahn.Implant-Planner

-

Wyjaśnienie cyfrowego protokołu pracy

-

Tworzenie szablonów implantologicznych

ESTETYCZNY MOST PRETTAU ®
KURS WYKONYWANIA ESTETYCZNYCH UZUPEŁNIEŃ PROTETYCZNYCH W ODCINKU
PRZEDNIM Z CYRKONU PRETTAU®
Dzień 2 (cały dzień)

Dzień 2 (cały dzień)

-

Badanie wyników pracy z poprzedniego dnia

-

Początek nakładania warstwy ceramicznej: palenie Wash

Planowanie tymczasowej odbudowy w postaci wax-up na
podstawie projektru odbudowy zęba

-

Barwienie pracy farbkami ICE 3D Stains by Enrico Steger

-

Dopalanie warstwy zębiny

-

Wprowadzenie do korzystania z ScanAnalogs i White
Scanmarker

-

Ostateczne opracowanie i dopalenie glazury

-

Integracja uzyskanych danych w oprogramowaniu
Zirkonzahn

-

Objaśnienia dotyczące schematu warstw i temperatur

-

Rozwiązywanie problemów oraz pytania

CZAS TRWANIA:
27-29 czerwca 2021 r.

-

Wprowadzenie do modułu oprogramowania CAD/CAM
Model Maker

MIEJSCE:
Education Lab, ul. Kościuszki 35, Piaseczno

-

Tworzenie modeli za pomocą ScanAnalogs

-

Wprowadzenie do oprogramowania Zirkonzahn.Tray /
tworzenie indywidualnych łyżek wyciskowych

MDT Jürgen Feierabend

-

Przeniesienie planowanej pozycji implantu za pomocą
skanmarkerów do oprogramowania Zirkonzahn.Modellier

-

TEMATYKA KURSU:
Wyjaśnimy obsługę komputerowego systemu analizy
zwarcia T-Scan oraz prawidłową integrację i ustawienie
wszystkich danych pacjenta (w tym danych rentgenowskich
i danych STL) w oprogramowaniu, a także wirtualną
artykulację z PlaneFinder®. Podczas praktycznych ćwiczeń
wyjaśniamy interakcję poszczególnego oprogramowania
Zirkonzahn. Wykonamy pełny cyfrowy protokół pracy.
Stworzymy indywidualne łyżki wyciskowe, szablony
chirurgiczne i zaprojektujemy tymczasowe uzupełnienie
protetyczne. Ponadto nauczysz się wielu trików i usłyszysz
przydatne wskazówki pomagające w projektowaniu w
naszym systemie.

Dzień 3 (cały dzień)

PROGRAM KURSU:

PROWADZĄCY:
MDT Jürgen Feierabend

Dzień 1 (cały dzień)
-
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Wprowadzenie do obsługi skanera wewnątrzustnego
Trios 3 shape Move

-

Import danych do oprogramowania Zirkonzahn.Software

-

Integracja skanów twarzy 3D i materiału fotograficznego 2D

-

Dopasowywanie danych i wirtualna artykulacja z
PlaneFinder ®

-

Powtórzenie poznanego materiału

-

Czas na praktykę: Autonomiczne dopasowanie wszystkich
danych pacjenta w oprogramowaniu Zirkonzahn

-

PROSZĘ WEŹ ZE SOBĄ:
Narzędzia do nakładania ceramiki

MDT Antonio Corradini

Narzędzia do obróbki cyrkonu
Diamenty

CZAS TRWANIA:
25-26 czerwca 2021 r.

Własne narzędzia personalne

MIEJSCE:
Education Lab, ul. Kościuszki 35, Piaseczno

PROWADZĄCY:
MTD Antonio Corradini

Wgląd w technologię network

TEMATYKA KURSU:

-

Objaśnienie elementów systemu CAD/CAM Zirkonzahn

-

Przekształcenie danych DICOM do formatu STL

-

Projektowanie mock-up

Na podstawie 6-punktowego mostu z dziąsłem z cyrkonu
Prettau® pokazujemy, jak opracować i zindywidualizować
w naturalny sposób obszar przedni, barwiąc go i licując
cienką warstwę ceramiki ICE Zirkon Ceramics bez efektu
odpryskiwania ceramiki. Wspólnie finalizujemy strukturę
i wymieniamy się wskazówkami i doświadczeniami.

CENA:
DO 30.04.2021 r. : 4 500 zł
PO 30.04.2021 r. : 5 626 zł

PROGRAM KURSU:

CENA:
DO 31.03.2021 r. : 4 500 zł
PO 31.03.2021 r. : 5 625 zł

Dzień 1 (cały dzień)
-

®
Podstawowe cechy i zakres zastosowania cyrkonu Prettau

GRUPA:
Maksymalnie 7 osób

-

Opracowanie struktury cyrkonu Prettau® przed
synteryzacją

-

Barwienie struktury za pomocą Colour Liquid Prettau®
Aquarell

-

Informacje na temat pieca do synteryzacji, a następnie
®
przez noc
syntetyzacja mostu Prettau

INFORMACJA I REJESTRACJA:
Zirkonzahn Poland
Tel. 501602102,
E-mail: biuro@zirkonzahn.com.pl

Zirkonzahn Polska – Bialystok – T +48 501 603 603 – biuro@zirkonzahn.com.pl – www.zirkonzahn.com.pl
Zirkonzahn Worldwide – Południowy Tyrol – T +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

GRUPA:
Maksymalnie 6 osób
INFORMACJA I REJESTRACJA:
Zirkonzahn Poland
Tel. 501602102,
E-mail: biuro@zirkonzahn.com.pl

Zirkonzahn Polska – Bialystok – T +48 501 603 603 – biuro@zirkonzahn.com.pl – www.zirkonzahn.com.pl
Zirkonzahn Worldwide – Południowy Tyrol – T +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com
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Laboratoria Partnerskie 		
									 – Grupy Straumann

Koncepcja genewska –

SZABLONY IMPLANTOLOGICZNE

postępy w dziedzinie implantologii
w codziennej praktyce

ZIRKONZAHN.IMPLANT-PLANNER JAKO NARZĘDZIE DO KOMPLEKSOWEGO PLANOWANIA
LECZENIA IMPLANTOPROTETYCZNEGO
- Postępowanie laboratoryjne - szablon jako produkt
(technologia wytworzenia i materiały) oraz przygotowanie
raportu leczenia

Nowe technologie są obecnie coraz szybsze i wymagają zmiany sposobu, w jaki planu-

VINCENT FEHMER, MDT

- Przeniesienie planowania do oprogramowania
Zirkonzahn.Modellier i zaprojektowanie odbudowy
natychmiastowo obciążającej

przewidywalnego i długoterminowego stabilnego wyniku.
Na przykład wybór idealnej bazy tytanowej, ponieważ powinna ona być jak najdłuższa,
a w przypadku mostów części muszą być cylindryczne. Zastosowanie piaskowania na
powierzchni Ti-Base wraz z odpowiednim cementem, dla każdej najlepszej możliwej

ZAPEWNIAMY:

przyczepności, a także najlepszej integracji estetycznej. Omówiony zostanie także wy-

Samodzielną pracę w sali szkoleniowej Education Lab stomatologia i protetyka. Każdy z uczestników będzie miał do
dyspozycji w części konferencyjnej stanowisko komputerowe
wyposażone w ekran dotykowy wraz z myszką 3D + Pen do
projektowania. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat
ukończenia kursu.

CZAS TRWANIA:
28 maja 2021 r.
MIEJSCE:
Education Lab, ul. Kościuszki 35, Piaseczno
TEMATYKA KURSU:
Poznaj technologię, która już tu jest! Zirkonzahn.Implant-Planner
jako narzędzie do kompleksowego planowania leczenia
implantoprotetycznego. Nauczysz się płynnie poruszać wśród
opcji oprogramowania, dowiesz się na co zwrócić uwagę przy
protokole cyfrowym oraz zrealizujesz szablon na
zaplanowanym przypadku. Zapraszamy do udziału w kursie
zespoły lekarz + technik w celu zoptymalizowania
współpracy i poznania wzajemnych oczekiwań.

pływie pracy istnieją etapy, które wymagają jasnych i na nowo zdefiniowanych wytycznych. W tym wykładzie zostaną omówione wszystkie istotne kroki w celu zapewnienia

- Wręczenie certyfikatów

MDT Adam Kadelski

jemy, wykonujemy i dostarczamy nasze uzupełnienia implantologiczne. W całym prze-

bór najlepszego, ostatecznego materiału do odbudowy w celu uzyskania estetycznych i
długoterminowych stabilnych rezultatów. Są to tylko małe, ale ważne kroki istotne dla
osiągnięcia przewidywalnych rezultatów dla tych nowych rodzajów uzupełnień opartych na CAD / CAM.
Pod koniec kursu poznasz naszą genewską koncepcję leczenia i drzewo decyzyjne, które
pozwalają wybrać prawidłowe wskazania i procedury odbudowy od pojedynczej korony
implantu aż do pełnego łukowego mostu. Wszystko to jest oparte na dowodach i dosto-

PROWADZĄCY:
MTD Adam Kadelski
CENA:
Do 31.03.2021 r. - 1 900 zł
Po 31.03.2021 r. - 2 375 zł
Zespół (Lekarz + Technik): 3 000 zł
INFORMACJA I REJESTRACJA:
Zirkonzahn Poland
Tel. 501602102,
E-mail: biuro@zirkonzahn.com.pl

PROGRAM KURSU:
- Import danych, wyjaśnienie zależności między
interesującymi nas formatami plików cyfrowych oraz
wstępny plan działania na przypadku
- Omówienie zestawu narzędzi dostępnych w
oprogramowaniu Zirkonzahn.Implant-Planner

sowane do potrzeby użycia w codziennej praktyce.

TECH. DENT. ARKADIUSZ PIONTEK

PROWADZĄCY:

Vincent Fehmer, MDT

		Tech. dent.
		Arkadiusz Piontek
TERMIN:

11.06.2021

GODZINY:

10:00 – 17:00

MIEJSCE:

Warszawa

Tłumaczenie:
		

Symultaniczne
na język polski

CENA: 		
Bezpłatnie dla wszystkich laboratoriów
partnerskich Straumann pod warunkiem
uprzedniej rejestracji.
INFORMACJA I REJESTRACJA:
Tel.: 58 341 22 06
E-mail: edukacja@schmidt-dental.pl

CELE NAUCZANIA:
• Poznanie możliwości współczesnej stomatologii rekonstrukcyjnej z jej potencjałem do
eliminacji powikłań i osiągnięcia przewidywalnego efektu estetycznego
• Nauczenie się systematycznego podejścia do planowania leczenia opartego na dowodach
• Zrozumienie wartości diagnostyki konwencjonalnej i cyfrowej
• Poznanie typów odbudów protetycznych, ich możliwości i ograniczeń
• Nauczenie się wyboru opcji odbudowy dla przewidywalnej białej i różowej estetyki

Analogowa Protetyka
Straumann – jaki jest kierunek?
Czy protetyka analogowa jest nadal realną opcją w tym szybko zmieniającym się świecie cyfryzacji i jak mogę zarządzać moją przyszłą współpracą z klientami, którzy umieszczają implanty Straumann?
•
•
•
•

Jaka jest rzeczywistość analogowej protetyki Straumann?
Jak dziś wygląda portfolio Straumann?
Jakie są moje opcje?
Jak połączyć dwie rzeczywistości – CARES

- Analiza przypadku w części oprogramowania
przeznaczonej dla lekarzy implantologów
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									 Implantologia dla początkujących.

								 Podniesienie dna zatoki szczękowej

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

Sinus lift to jedna z najtrudniejszych i jednocześnie jedna z najczęściej stosowanych procedur
w chirurgii stomatologicznej. Nie ma możliwości objęcia pacjentów całościową opieką implantologiczną bez umiejętności wykonania tego zabiegu. Kurs skierowany jest do lekarzy średniozaawansowanych, którzy w swojej praktyce wprowadzili już kilka implantów i chcą rozszerzyć swoje
umiejętności.

																		

– Teoria i praktyka.

																		

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 modelach.

PROGRAM

Teoria:

Podczas drugiego modułu każdy z uczestników indywidualnie umawia się ze szkoleniowcem i w
jego asyście planuje oraz samodzielnie wprowadza 3 implantów u pacjenta/pacjentów. Kurs ma
dać uczestnikowi solidny fundament w postaci wiedzy teoretycznej oraz bezpieczeństwo i pewność 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.

LEK. DENT. MARTA SIEWERT-GUTOWSKA

PROWADZĄCY: Lek. dent. Marta
		Siewert-Gutowska,
		
specjalista chirurg
		szczękowo-twarzowy
TERMINY:
Moduł I: 01-02.10.2021
		/ 9:00-17:00
		Moduł II: Ustalany
		
indywidualnie do 6
		
miesięcy od Modułu I
MIEJSCE:
Moduł I:
		Centrum Edukacji
		Proimplant
		
C. 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: edukacja@schmidt-dental.pl

MODUŁ I: Teoria i praca na modelach
Dzień pierwszy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historia i rodzaje implantów
Podstawowe pojęcia w implantologii
Stabilizacja implantów
Ważne struktury anatomiczne
Kość i jej fizjologia
Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta
Wskazania i p/wskazania do implantacji
Badania obrazowe w chirurgii jamy ustnej
Implantacja natychmiastowa, wczesna, odroczona
Pozycjonowanie implantów
Praca z szablonami
Materiały augmentacyjne
Zabiegi rekonstrukcji kości
Powikłania po implantacji
Techniki szycia

LEK. DENT. MARTA SIEWERT-GUTOWSKA

PROWADZĄCY:

Lek. dent. Marta

		Siewert-Gutowska,
		
specjalista chirurg
		szczękowo-twarzowy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomia i fizjologia zatok obocznych nosa ze szczególnym uwzględnieniem zatoki szczękowej
Stany patologiczne zatok obocznych nosa i ich leczenie
Wskazania do sinus liftu
Przeciwwskazania do sinus liftu
Farmakologiczne przygotowanie pacjenta do zabiegu
Planowanie zabiegu - ocena badania CBCT
Metoda otwarta, metoda zamknięta, dojście od strony podniebienia
Sinus lift z jednoczasową implantacją lub implantacja odroczona
Przygotowanie gabinetu, instrumentarium
Materiały do regeneracji kości stosowane w sinus lifcie
Powikłania w sinus lifcie i ich leczenie

Praktyka:
• Praca na specjalnych modelach przeznaczonych do nauki zabiegów podnoszenia dna zatoki
szczękowej
• Każdy z uczestników aktywnie asystuje lekarzowi szkolącemu do zabiegu sinus liftu

TERMINY:
21.05.2021
		19.11.2021
GODZINY:

8:00 - 20:00

MIEJSCE:
Centrum Edukacji
		Proimplant
		
C. Śniegockiej 8, 		
		Warszawa

Dzień drugi:

GRUPA: 		

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FORMA: 		
kurs teoretyczno		praktyczny ćwiczeniami
		
na modelach oraz
		
zabiegami na żywo

Przygotowanie gabinetu do zabiegu, rola asysty
Instrumentarium
Przygotowanie pacjenta do zabiegu
Dokumentacja fotograficzna
Zgody na zabiegi
Farmakoterapia
Przygotowanie lekarza do zabiegu
Chirurgiczne mycie i odkażanie rąk
Znieczulenie pacjenta
Dostępy chirurgiczne (zabiegi płatowe, bezpłatowe)
Omówienie kasety Straumann
Protokół wprowadzania implantów Straumann Bone Level
Zalecenia pozabiegowe i opieka nad pacjentem
Odsłonięcie implantu i przygotowanie do postępowania protetycznego
Wprowadzenie implantów na modelach
Omówienie przykładowych planów leczenia

– Teoria i praktyka.

CENA: 		

maksymalnie 3 osoby

3500 zł

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

Zachęcamy do przyniesienia tomografii komputerowej i modeli swoich pacjentów.

MODUŁ II: Samodzielne wprowadzenie 3 implantów z asystą trenera
Każdy z uczestników indywidualnie umawia się ze szkoleniowcem na zabiegi. Wspólnie przeprowadzają planowanie leczenia i uczestnik samodzielnie przeprowadza każdą procedurę, szkoleniowiec uczestniczy w zabiegach jako asysta. Zachęcamy do przyprowadzania na zabiegi swojej asysty. Asystentka szkoleniowca pokaże prawidłowe przygotowanie gabinetu do implantacji.
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		 Protetyka na Implantach Straumann
																			 – kurs praktyczny

		 Regeneracja tkanek przyzębia
		z wykorzystaniem białek pochodnych macierzy szkliwa Emdogain®

Uzupełnienie protetyczne na implantach to idealny sposób, by pacjent na nowo cieszył
się pięknymi zębami. Dobranie odpowiedniej metody odbudowy protetycznej jest kluczowym elementem estetyki i funkcjonalności leczenia implanto-protetycznego. Uzy-

Współczesne podejście do leczenia regeneracyjnego ubytków tkanek przyzębia opiera

skanie naturalnego wyglądu zarówno pojedynczego zęba, jak i rekonstrukcja pełnego

się na minimalnie inwazyjnych technikach chirurgicznych. Celem leczenia jest nie tylko

uzębienia na implantach jest już sztuką wymagającą poznania paru technik.

poprawa rokowania w odniesieniu do zębów o niekorzystnej prognozie, ale również
zmniejszenie wpływu interwencji na komfort życia pacjenta. Zróżnicowane sytuacje kli-

Kurs ma na celu pokazanie różnych możliwości odbudowy protetycznej na implantach

niczne wymagają indywidualnego planowania leczenia chirurgicznego. Straumann® ofe-

Straumann. Uczestnicy nauczą się całego przebiegu leczenia od momentu odsłonięcia

ruje wyjątkową gamę biomateriałów, a wśród nich Emdogain®, który będąc mieszanką

implantu, poprzez techniki zarządzania tkankami miękkimi, po oddanie pracy prote-

białek macierzy szkliwa stymuluje komórki i fundamentalne procesy regeneracji przyzę-

tycznej. Zostaną pokazane i wspólnie przećwiczone zarówno odbudowy pojedynczych

bia. Liczne badania naukowe dostarczają dowodów klinicznych na zasadność stosowania

koron, jak i rekonstrukcje całego łuku zębowego. Szkolenie to przede wszystkim zajęcia

preparatu Emdogain® w różnych wskazaniach periodontologicznych. Kolejnym aspek-

praktyczne na modelach z zastosowaniem różnych łączników w różnych sytuacjach kli-

tem jest zachowanie lub poprawa estetyki w odcinku przednim uzębienia, w związku

nicznych.

DR N. MED. JANUSZ GOCH

z czym procedury regeneracyjne należy rozpatrywać z perspektywy tkanek miękkich.

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik samodzielnie będzie potrafił:
- Zarządzać tkankami miękkimi wokół implantów,
- Unikać błędów podczas wykonywania pracy protetycznej.

DR N. MED. BARTŁOMIEJ GÓRSKI

Dr n. med. Janusz Goch

TERMIN:

18.09.2021

PROTETYKA NA IMPLANTACH

GODZINY:

9:00 - 19:00

• Rekonstrukcje protetyczne na implantach – rodzaje, kryteria wyboru

MIEJSCE:

Katowice

• Wycisk z poziomu implantu / łącznika

CENA: 		

900 zł

• Techniki pobierania wycisku łyżką otwartą i zamkniętą

PROGRAM

• Pobieranie wycisków
Praca protetyczna na implantach
• Przegląd łączników i procedur laboratoryjnych
• Planowanie protetyczne w strefie estetycznej
• Kryteria odbioru pracy protetycznej – na co zwrócić szczególną uwagę
• Prace pełnoceramiczne na łącznikach indywidualnych
• Straumann CARES
Niechirurgiczne zarządzanie tkankami miękkimi wokół implantów

PROWADZĄCY: Dr n. med.
		Bartłomiej Górski
TERMIN:		

25.09.2021

• Indywidualne śruby gojące i prace tymczasowe
• Indywidualne transfery wyciskowe

• Algorytmy kompleksowego leczenia zapaleń przyzębia
• Diagnostyka kliniczna i radiologiczna ubytków kości w przyzębiu

GRUPA: 		

maksymalnie 8 osób

FORMA: 		
Kurs teoretyczno		
praktyczny z ćwi		
czeniami na fanto		mach tkankowych
CENA: 		

1600 zł

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

• Prace tymczasowe,

• Most cementowany,

• Planowanie pracy protetycznej,

• Most przykręcany,

• Wykonanie indywidualnego transferu

• Proteza na belce,

• Cementowana pojedyncza korona,

• Proteza na zatrzaskach kulowych,
• Proteza na lokatorach.

PORUSZANE ZAGADNIENIA:

MIEJSCE:
Centrum Edukacji
		Proimplant
		
C. Śniegockiej 8, 		
		Warszawa

Schmidtdental

Zajęcia praktyczne:

i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

CZAS TRWANIA: 9:00 – 18:00

• Metody kształtowania tkanek miękkich wokół implantów

• Przykręcana pojedyncza korona,

nych przeszczepów tkanek miękkich w minimalnie inwazyjnych periodontologicznych
oraz chirurgii stomatologicznej, jest adiunktem w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej

Zajęcia praktyczne:

wyciskowego,

pracy z tkankami przyzębia oraz technikę stosowania białek macierzy szkliwa i autogenzabiegach chirurgicznych. Prowadzący posiada specjalizację z zakresu periodontologii

PROWADZĄCY:

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

Kurs jest przeznaczony dla lekarzy z różnym doświadczeniem, którzy chcą zgłębić tajniki

- Wybrać odpowiednią metodę odbudowy protetycznej,

• Kwalifikacja i przygotowanie pacjenta do leczenia chirurgicznego oraz określenie
rokowania
• Narzędzia i nici stosowane w chirurgii przyzębia
• Materiały stosowane w periodontologicznej chirurgii regeneracyjnej (przeszczepy,
biomateriały, błony zaporowe, czynniki wzrostu)
• Chirurgiczne leczenie ubytków śródkostnych z wykorzystaniem preparatu Emdogain®
- Procedury krok po kroku (minimalnie inwazyjne techniki chirurgiczne)
• Wykorzystanie autogennych przeszczepów tkanek miękkich w zabiegach regeneracyjnych
• Opieka pozabiegowa
• Faza podtrzymująca (co robić, aby uzyskać sukces długoterminowy?)
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 wykorzystanie w procedurach regeneracyjnych
• Techniki szycia
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			Nawigacja komputerowa
				w leczeniu implantoprotetycznym

Wszystko co chcesz wiedzieć

o koncepcji Straumann Pro Arch

			– od pojedynczego zęba po rekonstrukcje pełnołukowe.

Kurs przeznaczony dla lekarzy, którzy wykonali pierwsze samodzielne implantacje.

PROGRAM
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
• Koncepcja natychmiastowego obciążenia implantów w bezzębiu
• Klasyfikacja pacjentów do zabiegu chirurgicznego
• Rodzaje implantów

DR N. MED. PAULINA
BAUTEMBACH-KOBERDA

• Planowanie leczenia protetycznego - aspekty estetyczne i funkcjonalne
protezy natychmiastowej
• Elementy protetyczne używane w metodzie natychmiastowego obciążenia
• Przygotowanie protezy do osadzenia w jamie ustnej

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
• Przygotowanie gabinetu do zabiegu (materiały chirurgiczne, materiały protetyczne)

LEK. DENT.
WITOLD SIWEK

TECH. DENT.
MAREK WILIGAŁA

Lek. dent. Witold Siwek,
specjalista chirurgii stomatologicznej

Zaawansowane szkolenie w formie wykładów, warsztatów oraz zabiegów na żywo. Obejmuje szerokie spektrum implantoprotetyki cyfrowej zarówno odbudowę pojedynczych braków, jak również
odbudowy pełnołukowej. Po kursie uczestnik będzie gotowy na przeprowadzenie leczenia pacjentów we własnej praktyce przy pomocy chirurgii nawigowanej komputerowo. Podczas szkolenia
istnieje możliwość przygotowania szablonu i odbudowy dla swojego pacjenta pod okiem wykła-

Tech. dent. Marek Wiligała

dowców.

PROWADZĄCY:

Tech. dent. Szymon Lorek
TERMIN:

08.05.2021

GODZINY:

9:00-19:00

MIEJSCE:
IMPLANT DENT
		
ul. Żółków 16B
		Żerków
GRUPA: 		

6 osób

FORMA: 		
kurs teoretyczno-prak		
tyczny z zabiegami na
		żywo
CENA: 		

3500 zł

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

PROGRAM

Straumann Pro Arch
• Część protetyczna, laboratoryjna - przygotowanie oraz osadzenie czasowej pracy
protetycznej.

Po kursie uczestnik będzie potrafił zakwalifikować pacjenta do zabiegu oraz
przeprowadzić leczenie, a także pozna system implantologiczny Straumann.

LEK. DENT. MACIEJ KOBERDA

Część teoretyczna:
•
•
•
•
•
•

Czym jest implantacja nawigowana?
Wady i zalety implantacji nawigowanej
Przygotowanie do zabiegu w nawigacji komputerowej
Omówienie kasety chirurgicznej Straumann guided
Implant Studio – planowanie implantacji oraz projektowanie szablonu
Implantoprotetyka cyfrowa – jak uniknąć błędów w komunikacji pomiędzy lekarzem a laboratorium.

Część praktyczna:
Zabiegi na żywo:
• Implantacja natychmiastowa pojedynczego braku zębowego z uzupełnieniem tymczasowym.
• Implantacja pełnołukowa z obciążeniem natychmiastowym.
Dla chętnych ćwiczenia w oprogramowaniu Implant Studio*:
• Import CBCT oraz dopasowanie modeli diagnostycznych
• Wirtualne usuwanie zębów z modeli diagnostycznych
• Tworzenie wirtualnej korony
• Import biblioteki implantów i tulei
• Planowanie implantacji z uwzględnieniem protetyki
• Projektowanie szablonu
• Eksportowanie plików STL do drukarki 3D
• Poznanie zasad druku 3D
*możliwość przeprowadzenia ćwiczeń na przypadkach dostarczonych przed kursem przez
uczestników wraz z projektem i wydrukiem szablonu do późniejszego przeprowadzenia
zabiegu u własnego pacjenta.
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• Przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego natychmiastowej implantacji w koncepcji

TECH. DENT.
SZYMON LOREK

PROWADZĄCY: Dr n. med. Paulina
		Bautembach-Koberda,
		
specjalista protetyki
		stomatologicznej
		Lek. dent.
		Maciej Koberda,
		
specjalista chirurgii
		szczękowo-twarzowej
TERMIN:
24.04.2021
		12.06.2021
		25.09.2021
GODZINY:

9:00-17:00

MIEJSCE:
Partyzantów 76
		80-254 Gdańsk
GRUPA: 		
maksymalnie
		2 uczestników
FORMA: 		
kurs teoretyczno		praktyczny
CENA: 		

3000 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA:
Tel.: 58 341 22 06
E-mail: edukacja@schmidt-dental.pl
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						Interdyscyplinarne leczenie
			skomplikowanych przypadków

Nowoczesna implantoprotetyka - szerokie spectrum
możliwości i rozwiązań
technicznych

					 – diagnostyka, planowanie i przebieg leczenia

		 – kurs dla średnio zaawansowanych
TECH. DENT. ARKADIUSZ PIONTEK

Dwudniowe, intensywne szkolenie dedykowane dla techników dentystycznych oraz zespołów
lekarz-technik. Jest to rozwinięcie pierwszej części z naciskiem na wykorzystanie nowoczesnych
technologii i protokołów pracy we współczesnej implantoprotetyce. Uczestnicy zostaną przygotowani do planowania i wykonywania bardziej złożonych i skomplikowanych uzupełnień protetycznych. W tej części wymagane jest wcześniejsze doświadczenie w pracy z implantami.

PROGRAM
1. Tkanki miękkie a maska dziąsłowa na modelu:

DR N. MED. MSC MICHAŁ CHROBAK

PROWADZĄCY:
		

Dr n. med. MSc
Liwia Minch

DR N. MED. MSC LIWIA MINCH

PROGRAM
• badanie kliniczne zewnątrz i wewnątrzustne

TERMIN:		

• rola zespołu w planowaniu leczenia

CZAS TRWANIA: 9:00 – 17:00
MIEJSCE:

Warszawa

CENA: 		

850 zł

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

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

1. DIAGNOSTYKA I PLANOWANIE LECZENIA

		
Dr n. med. MSc
		Michał Chrobak
12.06.2021

• Cechy fenotypów oraz ich ocena na modelu
• Kształtowanie tkanek miękkich - indywidualizacja transferów wyciskowych jako znaczący
czynnik wpływający na efekt pracy finalnej
• Dziąsło z perspektywy laboratorium - metody kształtowania i przenoszenia profili wyłaniania
• Procedury laboratoryjne wpływające na stabilność tkanek miękkich
• Ovate pontic, biała i czerwona estetyka, uzupełnienia tymczasowe

• diagnostyka rentgenowska (OPG, status zębowy, cefalo, cbct)

• Rozwiązania typu all-on-four

3. Rola prawidłowej okluzji w osiąganiu długoterminowych sukcesów

TECH. DENT. MARCIN SAJDAK

• 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

PROWADZĄCY: Tech. dent.
		Marcin Sajdak,

• Planowanie i prototypowanie 3D
• Szablony chirurgiczne - porównanie technologii wykonania

TERMIN:

03-04.07.2021

5. Kryteria sukcesu długoterminowego, powikłania jatrogenne, jak unikać błędów

GODZINY:
		

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

6. Interpretacja RTG jako narzędzie przewidywania niepowodzeń i istotny

MIEJSCE: Laboratorium Protetyki Sajdent
Cechowa 37B, 30-614 Kraków
GRUPA: 		

maksymalnie 10 osób

• recesje dziąsłowe – pokrycie chirurgiczne przed, w trakcie czy po ortodoncji

CENA: 		

2400 zł

• wyrównanie linii dziąsłowej

• ortodontyczne przygotowanie warunków do leczenia implantologicznego
• implantacja w strefie estetycznej vs przesuwanie zębów
• implanty zębowe jako zakotwienie w ortodoncji

4. Nawigacja komputerowa:

		Tech. dent.
		Arkadiusz Piontek

• zęby „nierokujące”

3. ORTO – IMPLANTY

• Interpretacja wycisków i modeli - omówienie prawidłowych technik wyciskowych pod względem dokładności i powtarzalności rezultatów
• Zastosowanie łuków twarzowych przy odbudowach częściowych i pełnych rekonstrukcjach
• Porównanie systemów rejestracji zwarcia
• Rola fotografii w planowaniu funkcji i estetyki

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

w planowaniu, błędów technicznych, periimplantitis i powikłań mechanicznych.

aspekt w planowaniu.
7. Tips & Tricks - rozwiązywanie rzeczywistych problemów w realnych warunkach.

CZĘŚĆ WARSZTATOWA
•
•
•
•

CAD-CAM - pokaz projektowania łączników indywidualnych, belek oraz struktur przykręcanych
Fotografia kliniczna i laboratoryjna - metody wykonywania prawidłowych fotografii
Planowanie i metodyka pracy na realnych przypadkach
Każdy z uczestników przygotowuje co najmniej 1 interesujący go przypadek do przeanalizowania w grupie (modele, krótka dokumentacja fotograficzna)

4. ORTO-PROTETYKA
• przedprotetyczne leczenie ortodontyczne
• ortodontyczne przygotowanie warunków pod licówki
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Praktyczne wykorzystanie protokołów cyfrowych
w codziennej implantoprotetyce - od skanu do finalnej
odbudowy
					

Start z protetyką
na implantach w oparciu o
systemy implantologiczne
Straumann

								 – kurs dla początkujących

– kurs dla zaawansowanych

TECH. DENT. ARKADIUSZ PIONTEK

TECH. DENT. ARKADIUSZ PIONTEK
Dwudniowe szkolenie dedykowane dla techników dentystycznych oraz zespołów lekarz-technik,
w którym przedstawimy prawidłowe protokoły pracy w środowisku cyfrowym. Przejdziemy całą
drogę począwszy od skanów wewnątrzustnych poprzez planowanie, wykonanie szablonu chirurgicznego, uzupełnienie tymczasowe, aż po ostateczną odbudowę protetyczną.

PROGRAM
1. Wprowadzenie do implantoprotetyki:

PROGRAM

•
•
•
•
•
•
•

Rodzaje konstrukcji protetycznych, ogólne zasady ich planowania i projektowania
Czynniki determinujące dobre uzupełnienie
Omówienie różnic między protetyką klasyczną i wspartą na implantach
Cechy dobrego wycisku
Rejestraty okluzyjne - jak prawidłowo zarejestrować i przenieść relację zwarciową
Zasady wyboru odpowiednich materiałów do różnych rodzajów uzupełnień
Zastosowanie nowoczesnych technologii w procesach planowania, projektowania i wykonywania prac protetycznych
• Biała i czerwona estetyka - czynniki determinujące

1. Innowacyjne technologie w implantoprotetyce - fakty i mity
2. Praktyczne wykorzystanie skanerów wewnątrzustnych i laboratoryjnych
3. Przegląd aktualnych technologii CAD/CAM
• Porównanie systemów projektowania
• Możliwości i ograniczenia software'owe i technologiczne
• Blaski i cienie druku 3D - porównanie technologii druku oraz wykorzystanie do konkretnych
wskazań
• Spiek laserowy a frezowanie

TECH. DENT. MARCIN SAJDAK

PROWADZĄCY: Tech. dent.
		Marcin Sajdak,

• Wskazania, możliwości i pułapki
• Planowanie pozycji implantów, projektowanie szablonów do pełnej nawigacji
• Tymczasowe uzupełnienia natychmiastowe wykonane na etapie planowania - wskazania,
możliwości, ograniczenia

5. Implantoprotetyka a rezonas magnetyczny

2. Uzupełnienia overdenture:

TECH. DENT. MARCIN SAJDAK

stwa prac cementowanych i przykręcanych.
PROWADZĄCY: Tech. dent.
		Marcin Sajdak,

4. Najważniejsze zasady komunikacji w zespole lekarz technik.

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

6. Workflow CARES

		Tech. dent.
		Arkadiusz Piontek

TERMIN: 24-25.04.2021 – Świdnica
18-19.09.2021 – Kraków

7. Niestandardowe rozwiązania na standardowe problemy

TERMIN:

22-23.05.2021

8. Analiza szeroko pojętego rynku CAD/CAM - jak uniknąć kosztownych błędów

GODZINY:
		

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

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

MIEJSCE: Laboratorium Protetyki Sajdent
Cechowa 37B, 30-614 Kraków

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

MIEJSCE: Laboratorium Protetyki 		
Stomatologicznej Multident
Mikołaja Reja 8, 58-100 Świdnica
GRUPA: 		

maksymalnie 10 osób

CENA: 		

2600 zł

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

Pokażemy i omówimy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zasady projektowania szablonu chirurgicznego
Import plików STL ze skanera wewnątrzustnego i plików Dicom do programów CAD
Zaprojektowanie i wydruk modelu
Cyfrowy waxup, zaprojektowanie i wykonanie
Projektowanie i drukowanie struktur try-in do rejestracji zwarcia, oceny funkcji i estetyki
Projektowanie łączników indywidualnych do prac cementowanych i przykręcanych
Projektowanie belki indywidualnej z attachmentami
Wykorzystanie bibliotek w pracy ze standardowymi komponentami

• Zasady doboru odpowiednich komponentów i projektowania struktur
• Zatrzaski kulkowe, lokatory, Novaloc, korony teleskopowe, belki

3. Podział i usystematyzowanie procedur dotyczących wyboru i wykonaw-

		Tech. dent.
		Arkadiusz Piontek

GODZINY:
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4. Nawigacja komputerowa - szablony chirurgiczne

Dwudniowe szkolenie dedykowane dla techników dentystycznych oraz zespołów lekarz-technik.
Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z systemami Straumann oraz nauczą się dobierać i łączyć
ze sobą właściwe komponenty, aby później bez problemów potrafić zastosować to w praktyce.
Kursanci nauczą się prawidłowego protokołu pracy oraz poznają szeroki wachlarz możliwości uzupełnień wspartych na implantach.

GRUPA: 		

maksymalnie 10 osób

CENA: 		

1800 zł

• Omówienie komponentów systemu Straumann
• Dobór odpowiednich elementów systemu do poszczególnych rodzajów prac
• Przedstawienie sposobu wykonania prawidłowego modelu implantologicznego oraz pasywnej
struktury chromokobaltowej gotowej do licowania
• Zaprezentowanie technik wykonania tymczasowej korony cementowanej i przykręcanej metodą klasyczną i w technice cyfrowej
• Ćwiczenia w dwuosobowych grupach z wykorzystaniem kompletu modeli i komponentów
szkoleniowych Straumann

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

															 – kurs podstawowy

LEK. STOM., MSC WOJCIECH RYNCARZ

															 CHIRURGIA

														– kurs praktyczny, indywidualny 1:1

Kurs przeznaczony dla osób, które nie miały praktycznie styczności z implantami i dlate-

Kurs przeznaczony dla lekarzy początkujących w implantologii, którzy są jeszcze przed

go naszym zadaniem jest nauczyć ich jak rozmawiać o implantach, diagnozować i kwa-

pierwszymi zabiegami - maksimum partnerskiej relacji z trenerem, bez stresu i skrę-

lifikować do zabiegu swoich pacjentów oraz planować leczenie implanto-protetyczne.

powania obecnością w grupie. Kurs odbywa się w systemie zajęć 1:1 w sali wykładowo

Chcemy, aby uczestnicy po powrocie do swoich praktyk czuli się na siłach samodzielnie

– ćwiczebnej oraz w gabinecie. Taka forma zajęć daje bezpośredni niepowtarzalny kon-

wykonać proste implantacje ze swoim zespołem. Uczestnicy kursu zapoznają się z nie-

takt z nauczycielem oraz możliwość wykonania zabiegów przy pacjencie. Po ukończeniu

zbędnym instrumentarium jak też sami przećwiczą na modelech podstawowe proce-

kursu uczestnik będzie czuł się na siłach do samodzielnego przeprowadzania przećwi-

dury implantacji i technik szycia.

czonych procedur.

PORUSZANE ZAGADNIENIA:
• Możliwości zastosowania implantów – implanty, a klasyczna protetyka
• Anatomia i ograniczenia anatomiczne

Program zajęć obejmuje zakres tematyki z teoretycznego podstawowego kursu chi-

• Kwalifikacja pacjenta do zabiegu, wywiad z pacjentem, dokumentacja wyjściowa

rurgicznego (str. 28) wzbogacony, w oparciu o przyjmowanych wspólnie pacjentów,

• Zlecenia badań, ich interpretacja oraz rozpoznanie przeciwwskazań

z elementami praktyki:

• Podstawy pozycjonowania implantów, planowanie implanto-protetyczne
• Analiza modeli i dokumentacji radiologicznej, a w ich kontekście praca z szablonami
• Implantacja natychmiastowa, wczesna i odroczona

LEK. STOM., MSC WOJCIECH RYNCARZ

• Planowania cyfrowego

• Podstawy postępowania aseptycznego oraz przygotowanie gabinetu do zabiegu

• Przygotowania pacjenta i przygotowania sali operacyjnej

• 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)
LEK. DENT. MARTA SIEWERT-GUTOWSKA
GOŚCINNIE

• Podstawy biologii gojenia się kości i osteointegracji (rola powierzchni i jakości implantu)
• Materiały ksenogenne w sterowanej regeneracji kości - ich rola i mechanizmy dzia• Podstawy rekonstrukcji kości

GOŚCINNIE:
Lek. dent. Marta
		Siewert-Gutowska,

Drugiego dnia kursu bazując na wzorcu systemów implantów Straumann będących

PROWADZĄCY: Lek. stom., MSc
		Wojciech Ryncarz
TERMINY:
11-12.03.2021
		29-30.04.2021
		24-25.06.2021
		12-13.08.2021
		23-24.09.2021
		09-10.12.2021
GODZINY:
		

GRUPA: 		

poruszymy tematy:

TERMIN:		

10-11.09.2021

• Procedury krok po kroku dla implantów Straumann® Bone Level oraz BLX

GODZINY:
		

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

• Kaseta chirurgiczna i osprzęt wymagany przy preparacji łoża pod implant

FORMA: 		
zajęcia praktyczne
		
z pacjentami z 		
		elementami wykładów
		prowadzącego

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

• Czyszczenie i konserwacja instrumentarium
• Przegląd materiałów – omówienie katalogów
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: Ćwiczenia na preparatach tkankowych z technik szycia, wspólna analiza zdjęć rtg i modeli przywiezionych przez kursantów - planowanie przypadków, zapoznanie się z instrumentarium oraz implantacje na modelach fantomowych

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.

MIEJSCE:
Centrum Edukacji
		Proimplant
		
C. Śniegockiej 8, 		
		Warszawa

w dystrybucji Schmidtdental poprowadzone zostaną zajęcia i ćwiczenia, w których

• Newralgiczne etapy procedury i podpowiedzi jak uniknąć kłopotów

• Planowania sekwencji chirurgicznych

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

		
specjalista chirurg 		
		szczękowo-twarzowy

MIEJSCE:
Centrum Edukacji
		Proimplant
		
C. Śniegockiej 8, 		
		Warszawa
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łania w oczach praktyka

PROWADZĄCY: Lek. stom., MSc
		Wojciech Ryncarz

• Planowania leczenia

CENA: 		

2 uczestników

3600 zł

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

W celu ustalenia dodatkowego terminu indywidualnego szkolenia
prosimy o bezpośredni kontakt na adres mailowy: ryncarz@me.com

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 augmentacyjne towarzyszące. Zachęcamy do umówienia własnych pacjentów oraz 		
przyprowadzenia własnej asysty, którą również wdrożymy w procedury przygotowawcze do implantacji.

NASZA PASJA EDUKACJI – TWOJA SATYSFAKCJA
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															 Protetyka na Implantach
																		

– kurs podstawowy

																CHIRURGIA
																	

– kurs zaawansowany

Kurs przeznaczony dla lekarzy nie mających doświadczeń w protetyce wspartej implan-

Kurs przeznaczony dla lekarzy z własnym doświadczeniem klinicznym, po pierwszych

tami i mających już za sobą pierwsze implantacje lub przygotowujących się do prac

wykonanych samodzielnie prostych implantacjach, chcących poznać techniki wspoma-

implantologicznych. Podejmuje tematy leczenia implantoprotetycznego ze wskazaniem

gające implantacje w trudnych warunkach anatomicznych. Podczas wykładów omó-

na niebezpieczeństwa i podpowiedzi jak uniknąć kłopotów. Wspólnie przechodzimy

wione zostaną instrumentarium i techniki chirurgiczno-augmentacyjne. W praktyce

przez podstawowe zasady projektowania prac na implantach bez względu na używany

wspólnie przećwiczymy na modelach tkankowych omówione wcześniej techniki, a nie-

system. Drugi dzień ma na celu zapoznanie się z konkretnymi implantami pośród syste-

które z procedur również na preparatach zwierzęcych. W czasie kursu istnieje możliwość

mów będących w dystrybucji Schmidtdental. Omówienie ich od strony protetycznej pod

konsultacji przypadków własnych.

kątem możliwości, jak i ograniczeń protetycznych z pewnością ułatwi podejmowanie

PORUSZANE ZAGADNIENIA:

decyzji w czasie pracy.

• Przypomnienie zasad pozycjonowania implantów, diagnostyki i kwalifikacji pacjentów

DZIEŃ PIERWSZY: Podstawy protetyki na implantach

• Problemy deficytu tkanki kostnej w miejscu planowanej implantacji i planowanie le-

Poruszane zagadnienia:

czenia w takich przypadkach

• Biomechanika implantu

LEK. STOM., MSC WOJCIECH RYNCARZ

PROWADZĄCY: Lek. stom., MSc
		Wojciech Ryncarz
TERMINY:
23-24.04.2021
		22-23.10.2021
GODZINY:
		

Dzień I – 10:00-18:00
Dzień II – 9:00-16:00

MIEJSCE:
Centrum Edukacji
		Proimplant
		
C. Śniegockiej 8, 		
		Warszawa
GRUPA: 		

maksymalnie 16 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: edukacja@schmidt-dental.pl

• Planowanie implanto-protetyczne - możliwości prac protetycznych i rodzaje konstrukcji
• Przygotowanie wax-up, szablony do chirurgii nawigowanej protetyką

• Biologia gojenia kości

LEK. STOM., MSC WOJCIECH RYNCARZ

• Okolice anatomiczne do pozyskania materiału autogennego
• Materiały ksenogenne w sterowanej regeneracji kości

• Dylematy: prace cementowane czy przykręcane; łączenie implantów i zębów własnych

• Niezbędne narzędzia do procedur (elewatory, śruby, piny itp.)

• Biało-czerwona estetyka – wyzwania i ocena ryzyka niepowodzeń

• Urządzenia wspomagające zabiegi

• 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

PROWADZĄCY: Lek. stom., MSc
		Wojciech Ryncarz
TERMIN:		
07-08.05.2021
		05-06.11.2021
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

strony protetycznej w kontekście teorii z poprzedniego dnia

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

Poruszane zagadnienia:

CENA: 		

Zajęcia praktyczne: wspólne planowanie przypadków

DZIEŃ DRUGI: Omówienie systemów będących w dystrybucji Schmidtdental od

3600 zł

• Kasety protetyczne
• Instrumenty wspomagające
• Omówienie protetyki dla systemów z rodziny Straumann
• Rodzaje transferów i analogi implantów
• Możliwości protetyczne

• 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
• Protokoły pooperacyjne i powikłania

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

• Procedury chirurgii miękkiej wokół implantów

• 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, indywidualizacja łączników, wspólne planowanie przypadków.

NASZA PASJA EDUKACJI – TWOJA SATYSFAKCJA
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		 Odbudowa grzbietu wyrostka zębodoło		 wego z użyciem kości własnej pacjenta
					

(metoda augmentacji Prof. Dr. F. Khoury’ego)

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,

Złotym standardem w chirurgii stomatologiczno-augmentatywnej nadal jest kość

prawidłowa pozycja implantu uwarunkowana czynnikami biologicznymi, przewidywal-

własna pacjenta. Tylko własna kość daje maksymalne szanse na sukces zabiegu przy

ność efektu leczenia, implantacja natychmiastowa vs odroczona vs późna, podstawy

minimalnym ryzyku komplikacji - dając rezultat długoczasowy w przypadkach ciężkie-

mikrochirurgii.

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.

AUGMENTACJA TKANEK TWARDYCH

CELE KURSU:

– Kość autogenna Allograft, Xenograft, materiały syntetyczne, membrany

– Wybór metody i materiałów uwarunkowane czynnikami biologicznymi

Celem szkolenia jest nauka ważnych technik pobierania i odbudowy wyrostka zębodo-

zaporowe, Bloki Kostne – GBR

łowego według koncepcji biologicznej opracowanej przez Prof. Dr. F. Khoury. W trakcie

ZARZĄDZANIE TKANKAMI MIĘKKIMI:

kursu uczestnicy poznają:
• Retromolarne i lokalne techniki pobierania kości
• Techniki augmentacji kości – bocznej i pionowej
• Podniesienie dna zatoki techniką sandwich

DR DAVID WISS

właściwy wybór metody

DR N. MED. MSC MICHAŁ CHROBAK

– Płat uszypułowany

• Niezbędne zabiegi na tkankach miękkich podczas zabiegu chirurgicznego i podczas
PROWADZĄCY:

Dr David Wiss

TERMIN:		

21-22.05.2021

GODZINY:
		

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-prak		
tyczny z zabiegami na
		żywo
CENA: 		

• 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 zaawansowanego chirurga.

– Rodzaje płatów
– Roll flap

POZA TYM PRZEDSTAWIONE ZOSTANĄ:
zabiegu odsłonięcia implantu

– Projektowanie płata

PROWADZĄCY: Dr n. med. MSc
		Michał Chrobak
TERMIN:

14-15.05.2021 Wrocław

		08-09.10.2021 Kraków
GODZINY:

9:00 – 17:00

GRUPA: 		

maksymalnie 8 osób

CENA: 		

3200 zł

– 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

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

– Obciążenie natychmiastowe

5000 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA:
Schmidtdental
Tel.: 58 341 22 06
E-mail: edukacja@schmidt-dental.pl
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								Okluzja i planowanie leczenia 1

															 – kurs teoretyczno-praktyczny

								Okluzja i planowanie leczenia 2

															 – kurs teoretyczno-praktyczny

TEMATYKA KURSU

PROGRAM SZKOLENIA

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy dentystów i techników dentystycznych. Celem kursu

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

jest rozwianie wątpliwości dotyczących okluzji, uzyskanie większej pewności w plano-

cja, frykcyjny model żucia

waniu i skutecznym leczeniu pacjentów z uwzględnieniem filozofii Koisa i Dawsona.

2. Koperta funkcjonalna

NAUCZYSZ SIĘ

3. Opinia diagnostyczna
ѥ Co to jest? Dlaczego? Jak? I czemu to takie istotne w praktyce?
ѥ Ćwiczenia praktyczne

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

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 znaczenie w klinice

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.

LEK. STOM. MARCIN JONIEC

PROGRAM

LEK. STOM. MARCIN JONIEC

DZIEŃ PIERWSZY od 9:00 do 18:30
1.

PROWADZĄCY: Lek. stom.
		Marcin Joniec
TERMIN:		
23-24.04.2021
		10-11.09.2021
		08-09.10.2021
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

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Funkcjonalna okluzja – Definicja, koncepcje, terminologia
ѥ Maksymalne zaguzkowanie MIP
ѥ Centralna relacja CR
ѥ Centralna okluzja OC
ѥ Anterior Guidance
Fizjologia okluzji
żucie, połykanie, funkcja, koperta funkcjonalna
Relacja centralna – terminologia, metody wyznaczania, teoria a praktyka, różnice
w podejściu klinicznym
Rękoczyn Dawsona – STEP by STEP
Choroba okluzyjna
Planowanie kompleksowego leczenia
ѥ Wywiad
ѥ Opinia diagnostyczna
ѥ Dokumentacja
ѥ Protokół fotograficzny
Artykulacja wg Koisa i Dawsona
ѥ Artykulatory, łuki twarzowe, analizator Koisa DFA, wyciski, modele diagnostyczne
Deprogramatory – Lucia Jig, Leaf gauge, deprogramator Koisa
Bruksizm, starcie zębów
Atrycja, abrazja, abfrakcja, erozja- diagnoza, znaczenie kliniczne
Deprogramator Koisa – STEP by STEP
Analiza funkcjonalno – estetyczna wg Koisa i Dawsona
Akceptowalna Funkcja, CCP – zawężony model żucia, Frykcja, Dysfunkcja, Parafunkcja
Planowanie leczenia – od SSŻ do pięknego uśmiechu
Terapia okluzji – Schemat P1- P2 - P3
Przypadki własne – diagnostyka i planowanie leczenia
Wprowadzenie okluzji do praktyki – STEP by STEP

PROWADZĄCY: Lek. stom.
		Marcin Joniec
TERMIN:		
21-22.05.2021
		05-06.11.2021
GODZINA:

9:00-18:30

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

14 osób

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

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

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

															 – Kurs teoretyczno-praktyczny

Czy w pełni wykorzystujesz
										potencjał gojenia
		swoich pacjentów?
DR MARCIN JONIEC

TECHNIK DENTYSTYCZNY URSZULA MŁYNARSKA

PROWADZĄCY:

Ten kurs skupia się na diagnostycznym wax up i pomaga uczestnikom przejść z fazy

Dr Marcin Joniec

		
Technik Dentystyczny
		Urszula Młynarska
TERMIN:		
09-10.04.2021
		10-11.12.2021
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

TEMATYKA KURSU
planowania do klinicznego wdrożenia planu leczenia funkcjonalno estetycznego.

KORZYŚCI
•

WSKAŹNIK PRZEŻYWALNOŚCI
IMPLANTÓW OBCIĄŻONYCH
NATYCHMIASTOWO PO 10
LATACH OBSERWACJI

ROCZNE OBSERWACJE
PRZEŻYWALNOŚCI IMPLANTÓW U
PACJENTÓW PO RADIOTERAPII I Z
OSŁABIONĄ KOŚCIĄ

98.2 %

100 %

Randomizowane kontrolowane
badanie wieloośrodkowe
(30 pacjentów, 39 implantów)

Randomizowane
badanie kliniczne
(19 pacjentów, 97 implantów)

wskaźnik przetrwania

Zrozumienie 3 wymiarowej relacji podczas planowania zmiany pionowego wymiaru

wskaźnik sukcesu

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-

•

Nauczysz się wprowadzać estetyczne i funkcjonalne komponenty i kontrolować

Straumann® SLActive®

Wyniki przeszły wszelkie wyobrażenia.

styczny wax up
funkcję w pracach tymczasowych
•

Poznasz zasady planowania estetycznego uśmiechu, anatomii uzębienia i tkanek
miękkich

•

Poznaj możliwości i potencjał gojenia powierzchni SLActive
http://slactive.straumann.com.

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
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ProArch

– intensywny kurs jednodniowy

Straumann® Pro Arch

Intensywny jednodniowy kurs dedykowany leczeniu pacjentów bezzębnych lub z terminalnym uzębieniem. Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat możliwości leczenia
z wykorzystaniem implantów w różnych konfiguracjach.

PROGRAM
• Klasyfikacje i wskazania do leczenia implantologicznego pacjentów bezzębnych
• Klasyfikacja Prof. Carames’a
• Koncepcja Paulo Malo

LEK. STOM., MSC WOJCIECH RYNCARZ

• Ograniczenia anatomiczne w szczęce i w żuchwie
• Planowanie
• Planowanie analogowe vs cyfrowe
• Tomografia komputerowa
• Dual Scan
• Planowanie uzupełnienia protetycznego
• Cyfryzacja danych do planowania
• Chirurgia
• Narzędzia i metodyka zabiegów “analogowych”

Straumann® Pro Arch Solution

Unparalleled treatment options
									for fixed full-arch restoration.

• Narzędzia i metodyka zabiegów w nawigacji komputerowej
• Protetyka tymczasowa
• Uzupełnienia na bazie protez pacjenta
• Mosty frezowane i drukowane
• Wzmocnienie metalowe dla prac tymczasowych

LEK. DENT., MSC KRZYSZTOF CHMIELEWSKI

• Protetyka docelowa
• Prace ruchome i nieruchome
• Wskazania i ograniczenia

PROWADZĄCY: Lek. stom., MSc
		Wojciech Ryncarz

• Materiały i technologie wytwarzania

		
Lek. dent., MSc
		Krzysztof Chmielewski

• Weryfikacja projektu i precyzji wykonania

TERMIN:

15.05.2021

• Zajęcia praktyczne na modelach.

GODZINY:

9:00-17:00

MIEJSCE:
Centrum Edukacji
		Proimplant
		
C. Śniegockiej 8, 		
		Warszawa
GRUPA: 		

maksymalnie 16 osób

CENA: 		

3500 zł

OPTIONS

Freedom of the right choice
depending on clinical case

• Metody wyciskowe
• Opieka pozabiegowa i rozwiązywanie problemów

Wymagane doświadczenie: Średnie i zaawansowane

PROVEN

Clinically proven materials and components,
scientifically backed

SHORTER

Shortest screw-type
implant available

PROSTHETICS

Full prosthetic options
for both treatment
approaches

STABILITY

High mechanical
and primary stability
according to need

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

																		 – kurs podstawowy

LEK. DENT., MSC KRZYSZTOF CHMIELEWSKI

																Straumann coDiagnostiX™
																	

– kurs zaawansowany

W trakcie tego praktycznego dnia szkoleniowego poznasz:

W trakcie tego praktycznego dnia szkoleniowego poznasz:

TEORIA:
wprowadzenie do zabiegów w nawigacji komputerowej

TEORIA: wprowadzenie do programu coDiagnostiX™
• Wymagania dotyczące środowiska komputerowego

• Szczegóły pracy z narzędziami do nawigacji komputerowej firmy Straumann

• Odświeżenie informacji na temat organizacji pracy w coDiagnostiX™

• Praktyczne wskazówki i rady dotyczące przeprowadzania zabiegów w nawigacji

• Optymalne wymagania dotyczące badań CBCT

• Cyfrowy przepływ pracy oraz aspekty finansowe

• Przygotowanie modeli cyfrowych i zapis w STL

PRAKTYKA:
podstawy pracy z systemem coDiagnostiX™

PRAKTYKA: planowanie przypadków
Implantacja późna, natychmiastowa, bezzębie

• Instalację oprogramowania i jego aktywację

• Przygotowanie modeli i skanowanie - import plików DICOM i STL

• Import plików DICOM i STL

• Planowanie pozycji implantów, dobór tulei

• Przygotowanie do planowania (segmentacja, składanie obrazów DICOM i STL, wykre-

• Projektowanie szablonu i eksport pliku STL

ślanie przebiegu nerwu)
• Planowanie pozycji implantów, cyfrowy wax-up i dostępne biblioteki implantów i

LEK. DENT., MSC KRZYSZTOF CHMIELEWSKI

łączników

• Eksport pliku do wykonania modelu pod pracę tymczasową (ze Scanbody)
• Generowanie raportu planowania i procedur chirurgicznych
• Wydruk szablonu (technologia PolyJet™ oraz DLP)

• Dobór i planowanie pozycji tulei do wiercenia

• Szablon radiologiczny i technika Dual Scan

• Projektowanie szablonu
• Nawiązywanie połączenia “CaseExchange” i przesyłanie planu leczenia

Opis szkolenia i czego się nauczysz:

• Generowanie raportu planowania i procedur chirurgicznych

• Każdy z uczestników w trakcie szkolenia będzie miał do dyspozycji komputer z zainstalowanym oprogramowaniem coDiagnostiX™

Wymagania sprzętowe: Każdy z uczestników w trakcie szkolenia powinien mieć ze sobą

• Celem jest wykonanie kilku planowań pod nadzorem instruktora a następnie samo-

swój komputer typu laptop PC z oprogramowaniem Windows. Na tych komputerach

dzielne zaplanowanie leczenia wraz z projektem szablonu do nawigacji

zostanie zainstalowana wersja szkoleniowa programu coDiagnostiX™. Aby aktywować

• Poznasz kompletny proces od projektu do wykonania szablonu

oprogramowanie potrzebne są specjalne “klucze zabezpieczające”, które zostaną udo-

• Zobaczysz jak w praktyce jest drukowany szablon w technologii PolyJet™ i DLP

stępnione użytkownikom na czas szkolenia. Przy zakupie, tego typu klucz jest dostarcza-

• Na zakończenie szkolenia otrzymasz certyfikat oraz materiały kursowe (wydrukowany

ny wraz z oprogramowaniem.

LEK. DENT., MSC MAJA CHMIELEWSKA

LEK. DENT., MSC MAJA CHMIELEWSKA

PROWADZĄCY: Lek. dent., MSc
		Krzysztof Chmielewski

PROWADZĄCY: Lek. dent., MSc
		Krzysztof Chmielewski

		
Lek. dent., MSc
		Maja Chmielewska

		
Lek. dent., MSc
		Maja Chmielewska

TERMIN:

08.05.2021

TERMIN:

25.09.2021

GODZINY:

9:00-17:00

GODZINY:

9:00-17:00

MIEJSCE:

Warszawa

GRUPA: 		

maksymalnie 20 osób

MIEJSCE:
Advanced Education
		Center Gdańsk

CENA: 		

2200 zł

GRUPA: 		

maksymalnie 4-6 osób

CENA: 		

2900 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA:
Schmidtdental
Tel.: 58 341 22 06
E-mail: edukacja@schmidt-dental.pl
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szablon do nawigacji komputerowej oraz model)

INFORMACJA I REJESTRACJA:
Schmidtdental
Tel.: 58 341 22 06
E-mail: edukacja@schmidt-dental.pl
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11–12

czerwca

2021

03–04

Praktyczny kurs zastosowania szablonów w implantologii.

grudnia

		– Dwudniowy kurs na preparatach ludzkich - od prostych do złożonych
przypadków klinicznych z wprowadzeniem do implantów zygomatycznych.

2021

Wykładowcy

Zaawansowane szkolenie
na preparatach ludzkich

tech. dent. Marcin Sajdak, tech. dent. Arkadiusz Piontek, tech. dent. Jose Sousa

Założenia
Program kursu jest tak zaprojektowany, aby dać możliwość pogłębienia i powtórki wiedzy z zakresu anatomii klinicznej głowy pod
kątem implantologii i chirurgii stomatologicznej.

DR N. MED.
MICHAŁ SZAŁWIŃSKI

• Procedury chirurgii miękkiej wokół implantów
- Plastyka przedsionka

CELE KURSU:

PROWADZĄCY:

• Pionowa i pozioma rekonstrukcja wyrostka:

Dostarczenie rzadkich i niezapomnianych warsztatów, podczas

- Rozszczepienie wyrostka

Dr n. med. Michał Szałwiński

których uczestnicy wnikliwie poznają anatomię głowy na prepa-

- Sinus lift w technice zamkniętej i otwartej

Lek. dent., MSc Maja Chmielewska

ratach mrożonych – najwierniej oddających warunki pracy in vivo.

- Bloki kostne (pobranie, opracowywanie i mocowanie)

Lek. stom., MSc Wojciech Ryncarz

Zajęcia praktyczne wspólnie z trenerem dadzą możliwość przepro-

- Lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego

TERMIN:

04-05.09.2021

GODZINY:
		

Dzień I 8:30-20:00
Dzień II 8:30-16:00

wadzenia najbardziej złożonych zabiegów z zakresu implantologii
i chirurgii jamy ustnej oraz dyssekcję preparatów. Program opracowano tak, aby uczestnicy byli nie tylko obserwatorami, ale też
samodzielnie angażowali się w pracę i doświadczyli anatomii czło-

• Omówienie i preparowanie obszarów „anatomicznie niebezpiecznych” *pierwsza pomoc - intubacja, konikotomia
Za kurs jest przyznawanych 14 punktów edukacyjnych.

wieka w najlepszy z możliwych sposobów.

Wymagania

MIEJSCE: Centrum Edukacji
Medycznej, ul. Brzeska 12,
Warszawa
Centrum Edukacji Proimplant,
ul. Śniegockiej 8, Warszawa

Wykładowcy:

Kursy te są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które na co
dzień praktykują chirurgię na poziomie zaawansowanym. Nie jest

GRUPA: maksymalnie 8 uczestników
(4 preparaty ludzkie)

wymagane wcześniejsze doświadczenie w pracy na ludzkich zwło-

CENA:

8200 zł

kach. Uczestnik musi jednak być w pełni zaangażowany w nasz proces edukacji i być pełen szacunku dla dawcy.

Program, procedury do przećwiczenia

Dr n. med.
Michał Szałwiński

Chirurgiczne techniki preparacji i szycia tkanek z uwzględnieniem

Lek. stom., MSc
Wojciech Ryncarz

anatomii obszaru jamy ustnej i twarzy

Liczba uczestników:

Max. 8 uczestników (4 preparaty ludzkie)

sinus lift:

Data: 			
			

11-12 czerwca 2021 / 8:30-17:00
03-04 grudnia 2021 / 8:30-17:00

Koszt: 			

7.500 zł lub zakup w ofercie z implantami

- Utrudnienia miejscowe i budowa anatomiczna obszarów pod
implantacje

Miejsce: 			
			

Centrum Edukacji Medycznej
ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa

- Techniki zabiegowe rekonstrukcji wyrostków zębodołowych

Rejestracja: 		

edukacja@schmidt-dental.pl

- Diagnostyka radiologiczna oraz analiza CBCT na bazie preparatów ćwiczebnych
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LEK. STOM., MSC
WOJCIECH RYNCARZ

- Wolne przeszczepy łącznotkankowe oraz płaty uszypułowane
• Implantacja natychmiastowa

Cele

LEK. DENT., MSC
MAJA CHMIELEWSKA

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

Kurs ma na celu pogłębienie wiedzy z planowania implanto-protetycznego oraz zastosowania
szablonów chirurgicznych w implantologii. Użycie ludzkich preparatów w niezaprzeczalny sposób
pozwala nie tylko na powtórkę anatomii i poznanie możliwych porażek w toku pracy, ale też przybliża nas najlepiej do pracy klinicznej.

WYMAGANIA:
Kurs przeznaczony dla osób praktykujących chirurgię na poziomie zaawansowanym oraz po ukończeniu minimum kursu podstawowego pracy z oprogramowaniem coDiagnostiX.
Podczas naszego dwudniowego spotkania chcemy zrobić zdecydowany krok naprzód w planowaniu przypadków i skupić się na problemach oraz wskazówkach jak uniknąć błędów.
Zależy nam, żeby przez oba dni kursu teoria mieszała się z praktyką i abyśmy maksymalnie wykorzystali warunki w laboratorium CEM. Tak więc przypomnienie anatomii klinicznej idzie w parze z
analizą CBCT pod kątem planowania implantologicznego.
Omówienie zasad skanowania na potrzeby implantologii oraz skanowanie preparatów, spotyka
się na zajęciach w sali wykładowej z etapami pracy w coDiagnostix – planowaniem pozycji implantów, projektowaniem szablonu i generowaniem plików do wykonania modeli.
Wieczorem dnia pierwszego będzie możliwość zapoznania się ze sprzętem do druku 3D i zobaczenia jak w praktyce jest przygotowywany szablon.
Oczywiście do ostatniego momentu pracujemy na preparatach kadawerowych i każdy z uczestników wykona samodzielnie implantacje nawigowane przygotowanymi szablonami.
Na koniec chcemy również poświęcić czas wstępnemu omówieniu koncepcji ProArch oraz implantom zygomatycznym, które pojawiły się w portfolio Straumann oraz Neodent. Ich użycie wymaga
szerszego omówienia, niemniej jednak, ponieważ często ratują nam one podparcie w bezzębnych
wyrostkach, warto znać podstawy ich użycia i rozważnego planowania.
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		 Efektywna współpraca laboratorium
					 Szkolenie „Implantologia i nowoczesna 		
		 i stomatologa – aspekty pracy cyfrowej i analogowej. 															profilaktyka dla higienistek”
Nieustanny rozwój implantologii stomatologicznej niesie ze sobą ciągłą potrzebę doskonalenia zawodowego. Pracując zespołowo jesteśmy w stanie zapewnić sukces te-

PO SZKOLENIU BĘDZIESZ WIEDZIAŁ:

rapeutyczny. Dlatego też niezmiernie ważna jest w tym procesie rola asystentki i higienistki stomatologicznej. Szkolenie dedykowane jest osobom, które na co dzień biorą

• W jaki sposób komunikować się ze sobą, aby przepływ informacji był płynny,

aktywny udział w samym procesie leczniczym. Szkolenie podzielone jest na dwa bloki.

zrozumiały dla obu stron.
• Jakie zasoby potrzebne są do komunikacji - fotografia, wyciski, skany itp.
• Jakie są różnice pomiędzy analogowym a cyfrowym systemem pracy. Jak ustrzec się

BLOK I obejmujący zagadnienia implantologii stomatologicznej:

przed błędami.

1. Rys historyczny implantologii stomatologicznej.

• Jak skanować, aby skan był poprawny. Gdzie spotkasz trudności, a gdzie skan okaże

2. Współczesna implantologia stomatologiczna- przegląd systemów, typy prac,

się ułatwieniem pracy.

sposoby osadzania uzupełnień protetycznych.

• O różnych rodzajach retrakcji i którą kiedy zastosować.

3. Rola higienistki stomatologicznej w procesie planowania, długofalowego prowa-

• Jaki model drukowany wybrać do odpowiedniego rodzaju pracy. Na co zwrócić uwagę

LEK. DENT. BARTOSZ MATEJKOWSKI

dzenia pacjenta implantologicznego.

przy pracach wykonywanych na modelach drukowanych.
• Jak prawidłowo wykonać prace na implancie metodą cyfrową.
• Jak zarejestrować zwarcie - cyfrowo i analogowo.

4. Omówione zostaną najczęściej przeprowadzane zabiegi z zakresu implantologii

DYPL. HIG. STOM. MICHAŁ KLUCZKOWSKI

• Co jest potrzebne do wykonania wax up - cyfrowo i analogowo.

oraz instrumentarium chirurgiczne.
5. Omówione zostaną rodzaje materiałów kościozastępczych.
6. Omówiona zostanie szczegółowo rola asystentki/ higienistki podczas zabiegu

• Przegląd przypadków.

implantacji.
PROWADZĄCY: Dypl. hig. stom.
		Michał Kluczkowski
TERMIN:

22.05.2021

GODZINA:

9:00-15:00

jest Prophylaxis Master firmy EMS:

MIEJSCE:		

Trójmiasto

1.

CENA: 		

1000 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA:
Schmidtdental
Tel.: 58 341 22 06

TECH. DENT. MACIEJ SZOSTAK

BLOK II obejmujący zagadnienia nowoczesnej profilaktyki implantologicznej
według koncepcji Guided Biofilm Therapy. Tematyka zagadnień profilaktyki

E-mail: edukacja@schmidt-dental.pl

implantologicznej zaprezentowana zostanie na najnowszym urządzeniu jakim
Przebieg wizyty higienizacyjnej pacjenta implantologicznego - badanie, na co
zwracać uwagę, co jest normą a co nie.
2.

Piaskowanie nad i poddziasłowe jako składowa protokołu Guided Biofilm Therapy.

3.

Instrumentarium pracy higienistki implantologicznej - typy końcówek, rodzaje
periodontometrów, wybarwianie płytki.

4.

Periimplantitis i peri-implant mucositis jako wyzwanie dla higienistki.

5.

Dokumentacja zabiegu - diagramy, zdjęcia.

6.

Motywacja i instruktaż higieny.

7.

Błędy w pracy higienistki.

PROWADZĄCY: Lek. dent. Bartosz
		Matejkowski
		Tech. dent.
		Maciej Szostak
TERMIN: 		

15.05.2021

GODZINY:

9:00-16:00

MIEJSCE:
Adgar Park West
		
Al. Jerozolimskie 181B
		Warszawa
CENA: 		

2900 zł

ORGANIZATOR:

Dental Movies

INFORMACJA I REJESTRACJA:
Tel.: 502 273 257
E-mail: kontakt@dentalmovies.com
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		 Współpraca ortodonty i protetyka

		

			 oraz laboratorium ortodontycznego / protetycznego. CZĘŚĆ 1.

							Kurs Fotograficzny - Stomatologiczny
																	

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

– Poziom Podstawowy

POZIOM KURSU: Podstawowy

Osób prowadzących pacjentów, których proces leczenia obejmuje ortodoncję, implanto-

DLA KOGO: Dla lekarzy / asystentek / studentów / pracowników odpowiedzialnych

logię, protetykę. Pracujących w małym lub dużym zespole stomatologicznym.

za dokumentację fotograficzną

CZEGO DOWIESZ SIĘ NA KURSIE:

Za pomocą zdjęć fotograficznych zwiększamy możliwości konsultacji i komunikacji mię-

• W jaki sposób prowadzić odpowiednią dokumentacje medyczną,

dzy specjalistami innych dziedzin i laboratoriami, przez co nasze plany leczenia stają się

aby nawiązać pomiędzy specjalistami prostą komunikację

kompleksowe. Kurs fotograficzny prowadzony przez prakytków dla praktyków. Dzięki

• Do kogo i na jakim etapie skierować pacjenta

niemu bezbłędnie wykonasz protokół zdjęciowy i osiągniesz powtarzalność zdjęć.

• Stara i nowa szkoła ortodoncji
• Komunikacja z laboratoriami - kiedyś, obecnie i w przyszłości

PLAN KURSU:
Wykład + zajęcia praktyczne

• Workflow - rodzaje komunikacji - konsultacje, wykorzystanie najnowszych technologii

• Pierwsze kroki z fotografią stomatologiczną

• Komunikacja ortodonta - protetyk / protetyk - ortodonta

LEK. DENT. BARTOSZ MATEJKOWSKI

• Wybór aparatu: aparaty stałe vs nakładkowe (różne systemy)
• Wyciski vs skanowanie

LEK. DENT. BARTOSZ MATEJKOWSKI

• Obsługa aparatu, dobór parametrów, obsługa lamp błyskowych i rodzaje, dobór obiektywów

• Digital Smile Design - 2D i 3D

• Protokół zdjęciowy (podstawowy, ortodontyczny, protetyczny, DSD)

• DSD aplikacja - konieczność czy zbędny gadżet

• Archiwizacja

• Rola laboratorium w procesie planowania leczenia - Facial driven dentistry

• Błędy

• Planowanie „ruchów” ortodontycznych z uwzględnieniem działań protetycznych

• Komunikacja z zespołem

• Wydruk modeli 3D vs modele odlewane
• Wax up / Mock up - wirtualny i analogowy

ZAPEWNIAMY:

• Zamykanie czy otwieranie szpar pod uzupełnienia protetyczne - kiedy i dlaczego?

• Sprzęt fotograficzny, rozwieraki, akcesoria fotograficzne, materiały szkoleniowe

• Korona, licówka - jak ortodontycznie ustawić zęby pod protetykę

• Doradztwo w wyborze sprzętu

• Set up - wirtualny i analogowy

• Certyfikat kursu

• Virtual Smile

• Napoje, przekąski

• Alignery - Clincheck Web i Clincheck Pro
• Rodzaje retencji
• Retencja a dalsze leczenie protetyczne

DR N. MED. SPECJ. ORTO. MACIEJ CIĆKIEWICZ

DR N. MED. SPECJ. ORTO. MACIEJ CIĆKIEWICZ

PROWADZĄCY: Lek. dent. Bartosz
		Matejkowski

PROWADZĄCY: Lek. dent. Bartosz
		Matejkowski

		Dr n. med. specj. orto.
		Maciej Cićkiewicz

		Dr n. med. specj. orto.
		Maciej Cićkiewicz

TERMIN: 		

25.09.2021

TERMIN: 		

9:00-18:00

Prowadzimy indywidualne szkolenia dla
zespołów / klinik - w celu ustalenia terminów,
prosimy o kontakt.

GODZINY:

MIEJSCE:
Szawa Conference
		Warszawa
CENA: 		
3500 zł
Wczesna rejestracja do 30.07.2021: 3200 zł
ORGANIZATOR:

Dental Movies

MIEJSCE:
Szawa Conference
		Warszawa
CENA:

Asystentki / Higienistki - 1700 zł
Lekarze i pozostałe osoby - 2000 zł

ORGANIZATOR:
INFORMACJA I REJESTRACJA:
Tel.: 504 952 700
E-mail: kontakt@dentalmovies.com
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16.10.2021

Dental Movies

INFORMACJA I REJESTRACJA:
Tel.: 504 952 700
E-mail: kontakt@dentalmovies.com
www.dentalmovies.com
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Nowoczesna
implantoprotetyka z punktu
widzenia laboratorium.

Implantacja w trudnych
warunkach w żuchwie.

LEK. STOM. RADOSŁAW JADACH

Szerokie spectrum możliwości 			
protetycznych systemu Neodent GM.

TECH. DENT. ARKADIUSZ PIONTEK

PROWADZĄCY: Lek. stom.
		Radosław Jadach
TERMIN:		

01-02.10.2021

GODZINY:

9:00-18:00

• Klasyczny GBR z wykorzystaniem ksenograftów
• Odtworzenie strefy dziąsła związanego

• Szerokie możliwości wykonania odbudów protetycznych wspartych na implantach,
PROWADZĄCY: Tech. dent.
		Arkadiusz Piontek
TERMIN:		

09.10.2021

• Nerw zębodołowy dolny: lateralizacja, dystalizacja

GODZINY:

10:00-17:00

MIEJSCE:
Dental Salon
		Horbaczewskiego 53a
		54-130 Wrocław

• Alternatywne metody mające na celu poszerzenie objętości wyrostka zębodołowego

GRUPA: 		

• Zabiegi na żywo

MIEJSCE:
Centrum Edukacji
		Proimplant
		
C.Śniegockiej 8, 		
		Warszawa

maksymalnie 10 osób

FORMA: 		
Kurs teoretyczno-prak		
tyczny z zabiegami na
		żywo
CENA: 		

3300 zł

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

• Ekstrakcja z natychmiastową implantacją

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Całodniowe szkolenie protetyczne kierowane do lekarzy i techników dentystycznych, podczas którego omówione zostaną:

PORUSZANE ZAGADNIENIA:
• Regeneracja kości metodą Prof. Dr. F. Khoury’ego

PROGRAM

CENA: 		

400 zł

od pojedynczych koron do skomplikowanych uzupełnień pełnołukowych
• Kryteria doboru odpowiednich rodzajów konstrukcji do wymagań i warunków w
jamie ustnej pacjenta
• Prace cementowane i przykręcane - możliwości i ograniczenia
• Zasady prawidłowego planowania i projektowania konstrukcji ze szczególnym
naciskiem na kształtowanie tkanek miękkich
• Projektowanie profilu wyłaniania, uzupełnienia tymczasowe i indywidualizacja
transferów wyciskowych
• Synergia białej i czerwonej estetyki
• Jak wystrzegać się powikłań mechanicznych, czyli unikanie błędów od wycisku,

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

poprzez planowanie, Try-in i uzupełnienia tymczasowe, aż do wykonania
ostatecznej odbudowy
• Wykorzystanie nowych technologii, protokołów pracy i skanera wewnątrzustnego
w codziennej praktyce
Podczas szkolenia, uczestnicy nauczą się dobierać komponenty do konkretnych
rodzajów konstrukcji oraz poznają zasady wyboru odpowiednich materiałów do
poszczególnych uzupełnień protetycznych. Kurs obejmuje Tips & Tricks, pytania
i odpowiedzi oraz możliwość omówienia przypadków własnych.
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Podnoszenie dna zatoki
szczękowej 								

																Podstawowe
																	

					
szkolenie implantologiczne 1:1

DR N. MED. PIOTR CHOMIK

								 w praktyce klinicznej.
DR N. MED. PIOTR CHOMIK

PROGRAM

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

TERMIN:		
23.04.2021
		19.11.2021
GODZINY:

9:00-18:00

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

• 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
• Możliwość wszczepiania pierwszych implantów pod okiem doświadczonego lekarza

• Anatomia i fizjologia zatoki szczękowej. Patofizjologia zaniku wysokości wyrostków

		
specjalista chirurgii 		
		szczękowo-twarzowej

• Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą - wskazania,

TERMIN:		
28.05.2021
		10.09.2021
		03.12.2021
GODZINY:

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

CENA: 		

W celu ustalenia dodatkowego terminu indywidualnego szkolenia
prosimy o kontakt.
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zębodołowych po ekstrakcji zębów w bocznych odcinkach szczęk.
przeciwwskazania, technika.
• Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą - wskazania,
przeciwwskazania, technika.
• Przegląd materiałów augmentacyjnych i narzędzi stosowanych do podnoszenia
dna zatok szczękowych.
• Przygotowanie farmakologiczne pacjentów do zabiegów podnoszenia dna zatok
szczękowych. Farmakoterapia pozabiegowa.
• Powikłania zabiegów podnoszenia dna zatok szczękowych i ich leczenie.

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

1600 zł

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

9:00-18:00

GRUPA: 		
maksymalnie 2
		uczestników

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

PROWADZĄCY: Dr n. med.
		Piotr Chomik

2500 zł

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

W celu ustalenia dodatkowego terminu indywidualnego szkolenia
prosimy o kontakt.
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Backward planning
w implantologii,
czyli jak zacząć od końca

													Podstawowe
																	

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

– Kurs chirurgiczno-protetyczny

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 SZKOLENIA

PROGRAM KURSU:

Autorski kurs zaprojektowany zarówno dla lekarzy stomatologów ogólnie praktykujących i zaj-

LEK. MED., LEK. STOM. TOMASZ SYPIEŃ

mujących się implantologią oraz implantoprotytyką, jak i specjalistów chcących 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 osteointegracji implantu w oparciu o anatomię,
biologię kości oraz czynniki zależne od pacjenta. Podkreślona zostanie istotność stabilności tka-

LEK. STOM., MSC BERNARD ZADROŻNY

nek miękkich dla efektu leczenia – ćwiczenia 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 bezpieczny, zapla-

PROWADZĄCY: Lek. stom., MSc
		Bernard Zadrożny

nowany pod kątem przyszłej odbudowy protetycznej, zarówno rozległych rekonstrukcji jak i

TERMIN:		

26.06.2021

pojedynczych braków zębowych w oparciu o prosty szablon, niewymagający zaawansowanych

GODZINY:

9:00-18:00

technik i kosztowych procedur.

MIEJSCE:
ul. Izbicka 9
		04-834 Warszawa

Podejście chirurgiczne bywa często rozbieżne od potrzeb protetycznych w przypadku implanto-

LEK. STOM. MICHAŁ SYPIEŃ

logii – temat ten zostanie omówiony z obu perspektyw rozpatrując implantologię, jako element
leczenia protetycznego. Dla lekarzy nie stosujących samodzielnie implantów zębowych to doskonała okazja na poznanie procedur i wymagań chirurgicznych oraz protetycznych, które ułatwią
pracę w zespole.

PROWADZĄCY: Lek. med., lek. stom.
		Tomasz Sypień
		Lek. stom.
		Michał Sypień
TERMIN:		
GODZINY:

16-17.09.2021
9:00-18:00

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

10 osób

FORMA: 		
kurs teoretyczno-praktyczny z ćwiczeniami na materiałach
zwierzęcych oraz zabiegami na żywo
CENA: 		

4100 zł

INFORMACJA:
Tel.: 58 341 22 06
E-mail: edukacja@schmidt-dental.pl
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Wymagane ogólne doświadczenie protetyczne: protezy całkowite, częściowe, korony, mosty. Nie

GRUPA: 		

maksymalnie 5 osób

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

1800 zł

wymagane samodzielne implantowanie.

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 protetycznych.
• 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.

					
szkolenie implantologiczne

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

• Przygotowanie gabinetu do zabiegów implantacyjnych: niezbędne materiały, sprzęt i narzędzia 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 natychmiastowe, 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 cementowane?
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
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			 Zaawansowane szkolenie chirurgiczne

A SMILE FOR EVERYONE

										 – rehabilitacja pełnołukowa NeoArch
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 z zastosowaniem protokołów cyfrowych.
Szkolenie obejmuje dwa etapy: teoretyczny i praktyczny.

NEODENT® NEOARCH®
IMMEDIATE FIXED FULL-ARCH SOLUTION

DZIEŃ PIERWSZY:

DR N. MED. HUBERT KUBICA
The NeoArch® Grand Morse® combines Neodent’s technologies designed to enhance
immediate full-arch rehabilitation. The Grand Morse® stability, the Helix® versatility, the
Acqua surface predictability, and optimized Mini Conical abutment shape all combined,
PROWADZĄCY: Dr n. med.
		Hubert Kubica

maximize NeoArch® efficiency: one implant, one connection, one abutment.

TERMIN:		
20-21.05.2021
		21-22.10.2021
GODZINY:
		

MINI CONICAL ABUTMENT:
IMMEDIATE NATURAL-LOOKING ESTHETICS.

HELIX® GRAND MORSE®:
UNBEATABLE VERSATILITY.

• Optimized emergence profile: reducing the need

• Fully tapered body design: allows for under

of bone profiling.

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

prepping of the osteotomy.

• Several gingival height options: adapting to

• Hybrid contour: enabling stability with vertical

tissue availability.

placement flexibility.

• Optimal angulation of 17º and 30º: fitting to

• Dynamic progressive thread design: designed to

patient anatomy.

• Active apex: self-tapping.

ACQUA SURFACE:
HIGH TREATMENT PREDICTABILITY.

GRAND MORSE® CONNECTION:
A STABLE AND STRONG FOUNDATION
DESIGNED FOR LONG TERM SUCCESS.

• Sand-blasted Large grit and Acid etched surface:

• One prosthetic connection for all Grand Morse® Implants: ease of use.

accessibility. (1)

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: edukacja@schmidt-dental.pl

angulation compensation.

NeoPoros highly successful surface.

GRUPA: 		

achieve high primary stability in all bone types.

• Short cone, wide angle: maximizing passive fit and

• Hydrophilic surface: immediate greater surface

Dzień I 10:00-18:00
Dzień II 9:00-15:00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Praktyczne planowanie zabiegu z wykorzystaniem protokołów cyfrowych (na przykładzie
oprogramowania coDiagnostiX™ firmy Straumann Dental Wings)

DZIEŃ DRUGI:
Część praktyczna obejmuje natychmiastową implantację w koncepcji NeoArch, 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

• 16º Morse Taper connection: designed to ensure a tight fit for an
optimal connection seal.
• Platform switching morse taper connection: fulfils the platform
switching concept.
• Deep Morse taper connection: designed for optimal load distribution.
• Internal Indexation: precise abutment positioning, protection against
rotation and easy handling.

www.neodent.com
(1). Sartoretto SC, Alves ATNN, Zarranz L, Jorge MZ, Granjeiro JM, Calasans-Maia MD. Hydrophilic surface of Ti6Al4V-ELI alloy
improves the early bone apposition of sheep tibia. Clin Oral Implants Res. 2017;28(8):893901.
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DAY 1 – Lecture

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.

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

Dr. Pedro Rodrigues

Guest Speaker Dr. Jorge André Cardoso

2002

DMD at ISCSN

2003

Pgdip in implantology

2010

MSc in Oral rehabilitation

2008-2011
		

Implantology Practice in
Malo Clinic in Porto

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.

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.
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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.

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.

Course Details
Date: 01-03.07.2021
29-31.07.2021
Duration: 3 days
Language: English

Fee: 3,000 €
Participants: Max. 12
Venue: Braga Oporto,
Portugal

Level: Advanced ++ | Complex +++
Registration:
Tel.: 58 341 22 06
E-mail: edukacja@schmidt-dental.pl
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Implantacja
natychmiastowa
– biologiczna alternatywa
zachowania tkanek własnych
pacjenta
LEK. STOM. MAGDALENA JASZCZAK-MAŁKOWSKA
LEK. STOM. OLGA PETRUSZKA

GET READY FOR SOMETHING
COMPLETELY DIFFERENT

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
• Fizjologiczne i morfologiczne aspekty gojenia urazów kostnych
• Klasyfikacja oraz wskazania i przeciwskazania do implantacji natychmiastowych
• Kiedy biologia spotyka technologię, kilka słów o możliwościach systemu implanto-

PROWADZĄCY: Lek. stom. Magdalena
		Jaszczak-Małkowska

logicznego (jakie parametry wszczepu odgrywają kluczową rolę)
• Zasady augmentacji przy natychmiastowych wszczepach (kiedy, czym, gdzie i jak)

		Lek. stom.
		Olga Petruszka

• Zasady pozycjonowania implantów, mechaniczne aspekty natychmiastowej

TERMIN:		
29.05.2021
		16.10.2021

• PRF i CTG (przeszczep łącznotkankowy), czyli polisy na życie implantu

GODZINY:

• Kształtowanie anatomicznego profilu wyłaniania

9:00-17:00

MIEJSCE:
ESTEDENTICA
		
ul. Dobra 27 lok. A,
		00-344 Warszawa
GRUPA: 		

maksymalnie 6 osób

FORMA: 		
kurs teoretyczno-prak		
tyczny z zabiegiem na
		
żywo oraz ćwiczeniami
		na modelach
CENA: 		

2000 zł

implantacji
• Zasady tworzenia profilu wyłaniania w natychmiastowym obciążeniu
• Wykonanie indywidualnego łącznika gojącego
• Indywidualny transfer wyciskowy - wycisk czy skan?
• Wykonanie korony natychmiastowej - zachowanie i kształtowanie tkanek
miękkich
• Możliwe komplikacje i powikłania oraz jak sobie z nimi radzić

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
• Ćwiczenia na modelach z natychmiastowej implantacji w zębodole poekstrakcyjnym, praca w powiększeniu
• Zabieg ekstrakcji i implantacji natychmiastowej na żywo wraz z wykonaniem

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

JOIN US AT THE BIGGEST ONLINE EVENT
IN IMPLANT DENTISTRY

natychmiastowej odbudowy
• Samodzielne wykonanie korony natychmiastowej
• Samodzielne wykonanie indywidualnego łącznika gojącego

Evidence and Trends
for Patient-Centered Solutions:
The Challenge of Choice
33 international experts
discussing 7 patient scenarios
60 exclusive lectures
5 days packed with insights

September 1–5
Save the date
Subscribe for more information
iti.org/wso

discover, interact and learn
get CE hours
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ITI Study Club Directors
and ITI Fellows
Spotkania ITI Study Club począwszy od kwietnia:
ITI Study Club Polonika – 22.05.2021 – Miejsce: Dąbrowa Górnicza
Dr n. med. Grzegorz Wasiluk
Podejmowanie decyzji w leczeniu implantoprotetycznym: planowanie,
implant, rekonstrukcja.
Rejestracja: polonika@iti-warszawa.pl

ITI Study Club East Poland – 17.04.2021 – Miejsce: Biłgoraj
Dr n. med., MSc Michał Chrobak
Implantacja natychmiastowa
Rejestracja: itistudyclubeastpoland@gmail.com

ITI Study Club Powiśle – 11.04.2021 – godz. 9:00-17:00 – Miejsce: Proimplant
Warszawa
Dr n. med. Tomasz Kaczyński
Zarządzanie tkankami miękkimi w leczeniu implantologicznym
Rejestracja: powisle@itistudyclub.pl

ITI Study Club Poznań – 16.04.2021 – 16:00 – 20:00 Miejsce: Poznań
Lek. stom. Radosław Jadach
Odsłonięcie implantu oraz zarządzanie tkankami miękkimi w celu
uzyskania prawidłowego profilu wyłaniania.
Rejestracja: itistudyclubpoznan@gmail.com

ITI Study Club Łódź – 19.06.2021 – Miejsce: Łódź
Lek. dent. Bartosz Matejkowski & Dr n. med. specj. orto. Maciej Cićkiewicz
Współpraca ortodonty i protetyka.
Rejestracja: iticlublodz@tomikowski.pl

ITI Study Club Silesia – 25.04.2021 – Miejsce: Katowice
Lek. dent. Marta Siewert-Gutowska
Jak odbudować kość – tips and tricks
Rejestracja: itisilesia@gmail.com

ITI Study Club Szczecin – 19.06.2021 – Miejsce: Szczecin
Lek. stom. Magdalena Jaszczak-Małkowska & Lek. stom. Olga Petruszka
Implantacja natychmiastowa – biologiczna alternatywa dla zachowania
tkanek własnych pacjenta. Synergia działań protetyka i chirurga
Rejestracja: iti.szczecin@gmail.com

ITI Study Club Warszawa – 08.04.2021 – Miejsce: Warszawa
Dr Marcin Kołacz
Anestezjologia w Gabinecie Dentystycznym
Rejestracja: warszawa@itistudyclub.pl

Więcej
terminów
dostępnych
wkrótce...
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Dr n. med. Kinga
Grzech-Leśniak
ITI Fellow

Lek. stom., MSc Wojciech
Ryncarz Dyrektor ITI
Warszawa, ITI Fellow

Dr n. med. Grzegorz
Wasiluk
ITI Fellow

ITI Study Club Labs – 11.06.2021 – Miejsce: Warszawa
Vincent Fehmer, MDT & Tech. dent. Arek Piontek
· Koncepcja genewska – postępy w dziedzinie implantologii w codziennej
praktyce · Analogowa Protetyka Straumann – jaki jest kierunek?
Rejestracja: itilabspl@gmail.com

ITI Study Club Gdańsk – 12.06.2021 – Miejsce: Gdańsk
Lek. stom. Radosław Jadach
Full day course with Hands-on training
Rejestracja: kris@dentalphotomaster.com

ITI Study Club Kraków – 17.05.2021 – Miejsce: Kraków
Lek. stom. Radosław Jadach
Powikłania w implantologii i chirurgii okołoimplantologicznej
Rejestracja: iti.krakow@gmail.com

www.itipolska.pl

Lek. dent. Maciej
Jabłoński
Dyrektor ITI Szczecin

Dr n. med., MSc
Aleksander Baron
Dyrektor ITI Silesia

Lek. stom. Bartosz Bagiński
Dyrektor ITI Białystok
ITI Fellow

Lek. dent., MSc Barbara
Sobczak
ITI Fellow

Dr n. med. Ewa Duraj
Dyrektor ITI Białystok

Dr n. med. Janusz Goch
Dyrektor ITI East Poland
ITI Fellow

Lek. stom. Agnieszka
Keller
Dyrektor ITI Toruń

Lek. stom. Michał
Karolewski Dyrektor ITI
Wrocław ITI Fellow

Dr n. med., MSc
Michał Chrobak
ITI Fellow

Lek. dent., MSc Krzysztof
Chmielewski Dyrektor ITI
Gdańsk, ITI Fellow

Tech. dent. Michał
Kort Dyrektor ITI Study
Club Labs

Lek. dent., MSc Maja
Danecka-Pasieka Dyrektor
ITI Polonika, ITI Fellow

Dr n. med. Robert
Łyszczarz
Dyrektor ITI Kraków

Lek. dent., MSc Dominik
Ptak
Dyrektor ITI Poznań

Dr hab. n. med. Marzena
Wyganowska-Świątkowska
ITI Fellow

Lek. dent. Jacek
Tomikowski
Dyrektor ITI Łódź

Lek. dent. Marta
Siewert-Gutowska
Dyrektor ITI Powiśle

ITI Study Club Białystok – 22.05.2021 – Miejsce: Białystok
Dr n. med Magdalena Szumską
Kosztochłonność rozwijających się gabinetów dentystycznych w erze pandemii.
Jak się rozwijać? Którędy droga na lokalny szczyt? Koszty procedur. Jak wynagradzać lekarzy? Zyski gabinetów liczone zgodnie z ekonomią sukcesu.
Rejestracja: itibialystok@gmail.com

Tech. dent. Arkadiusz
Piontek
ITI Fellow

W celu rejestracji, skontaktuj się
z dyrektorem lokalnego ITI Study Club:
www.itipolska.pl
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Dr Krzysztof Chmielewski
Section Chair

Dr Maja Danecka
Study Club Coordinator

Dr Wojciech Ryncarz
Education Delegate

Oliver Schmidt.
Section Manager

Edukacja ITI Polska
12 maja 2020 roku, Polska stała się oficjalnie 31. sekcją ITI zatwierdzoną przez centralę i zarząd ITI w Bazylei!
Jesteśmy dumni i zaszczyceni, że osiągnęliśmy najwyższy poziom w organizacji ITI. Wizja jaką tworzy ITI to
wiodąca, interdyscyplinarna społeczność w dziedzinie implantologii, która dziś liczy około 19. 000 członków
na całym świecie.
ITI Polska skupia obecnie 265 członków, a na terenie Polski funkcjonuje 14 klubów ITI, których spotkania są
organizowane 3-4 razy w ciągu roku.
Spotkania lokalnych ITI Study Club odbywają się w niewielkich grupach, w kameralnej i przyjaznej atmosferze,
która sprzyja prowadzeniu merytorycznych dyskusji na temat różnorodnych aspektów leczenia oraz postępowania
w złożonych przypadkach.
Informacje na temat szkoleń w drugiej połowie roku będą opublikowane
na stronie www.itipolska.pl już w sierpniu.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Dyrektorami lokalnych ITI Study Club,
aby dołączyć do najbliższych spotkań i przekonać się jakie możliwości oferuje ITI!

1.
ITI Polska
Educational Day
19.06.2021
Warszawa
Dni Edukacyjne ITI poświęcone są tematyce implantoprotetycznej i koncentrują się na konkretnym zagadnieniu.
Celem jest pogłębienie wiedzy w oparciu o wysokie
standardy ITI uwzględniające podstawy naukowe.
W trakcie tego spotkania czterech międzynarodowych wykładowców otworzy nowy rozdział w historii ITI Polska.
Więcej informacji zostanie ogłoszonych wkrótce.

Korzystaj z potęgi lokalnej sieci ITI Study Club.
Bycie członkiem ITI to coś wyjątkowego.
www.itipolska.pl
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Zarezerwuj tę datę już dzisiaj!
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ITI Curriculum – Advanced

Curriculum
Implantologiczne ITI
10 dni - 10 wykładowców ITI
Wyjątkowy program obejmujący warsztaty oraz zabiegi na żywo

ITI Curriculum Foundation Level – Basic

Jak rozpocząć
pracę z implantami?
Implantologia od teorii do praktyki dla początkujących to powszechny i znormalizowany przez ITI poziom edukacji dzięki
Curriculum ITI Foundation Level.
Czy szukasz wprowadzenia w świat implantologii? Czy chcesz
rozwijać swoje umiejętności i uczyć się od doświadczonych implantologów? I robić to wszystko równolegle z Twoimi studiami
lub pracą? Najlepszym wyborem jest Curriculum ITI Foundation
Level, stworzone w oparciu o 40 lat doświadczeń w edukacji
i badaniach klinicznych. Ustandaryzowany program prowadzący przez kolejne poziomy nauki.

Etap I-II z tłumaczeniem na język polski
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

Czy program ITI jest interesujący dla mnie?

na solidnych podstawach naukowych, uwzględniając jednocześnie międzynarodowy charakter organizacji. Curriculum

• Jeśli ukończyłeś uniwersytet medyczny, program nauczania
ITI pasuje idealne, aby przygotować Cię na pierwsze przypadki implantów.

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

ETAP II

4-8 września 2021
Warszawa

5-9 kwietnia 2022
Warszawa

• Jeśli jesteś doświadczonym dentystą i chcesz wzbogacić ofertę swojej praktyki o leczenie implantologiczne, program nauczania ITI będzie dla Ciebie punktem zwrotnym.
Program składa się z:
• 35 modułów nauki online
• 5-dniowego programu wykładowego prowadzonego przez
5 ITI Fellow z Polski, który odbędzie się w dniach 14-18 kwietnia 2021

Rejestracja: iti@itipolska.pl
Więcej informacji: www.itipolska.pl
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Rejestracja: iti@itipolska.pl
Więcej informacji: www.itipolska.pl
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PROFESJONALNA I KOMPETENTNA ASYSTA
czyli partnerstwo przy zabiegach implantologicznych oraz prowadzeniu pacjenta implanto-protetycznego

Kształcenie podyplomowe jest nieodzowną częścią naszej edukacji w związku z ciągle rozwijającą się medycyną jak też nowymi zabiegami, które wprowadzane są w codziennej praktyce.
Wiedząc, że ciężko jest znaleźć czas dla naszych współpracowników i wdrożenie wszystkich nowości chcemy zaprosić personel pomocniczy na dwudniowy kurs.
Siła dzisiejszej stomatologii tkwi z pracy zespołowej. Bez asysty i higieny nie
istnieje nowoczesny gabinet dentystyczny. Aby uzyskać sukces lekarz, technik i asysta ściśle ze sobą współpracują. Potem przez lata to higienizacja
jest integralnym ogniwem opieki nad Pacjentem i utrzymywania integracji
nadbudowy protetycznej z tkankami.
Dlatego też mamy absolutne przekonanie, że wykształcona asysta zabiegowa to optymalne wykorzystanie czasu lekarza, bezpieczeństwo Pacjenta
i trwałość estetyki wykonanej pracy.
Zespół prowadzący szkolenie pracuje ze sobą nieprzerwanie przez wiele lat.
Chcemy się podzielić sprawdzonym podczas zabiegów doświadczeniem, nauczyć umiejętności praktycznych, pokazać czułe punkty procedur.

Podejmiemy wspólnie tematy
•
•
•
•
•
•
•

Przygotowania dokumentacji wejściowej – badań, ankiet, zgód oraz zdjęć
Profilaktyki zakażeń i bezpieczeństwa w trakcie zabiegów.
Podstaw biologii gojenia się kości i osteointegracji
Procedur implantacji i zabiegów towarzyszących oraz instrumentarium
Przygotowania gabinetu i sprzętu do pracy
Efektywnej współpracy z lekarzem
Postepowania z narzędziami po zabiegu i prowadzenia dokumentacji

Na prowadzonym przez nas kursie uczymy
•
•
•
•
•

Różnic w budowie tkanek otaczających ząb własny i implanty
Rodzajów konstrukcji prac odbudowanych na implantach
W jaki sposób przeprowadzić profesjonalny instruktaż
Jak zmotywować pacjenta do długoterminowej współpracy
Rodzajów urządzeń oraz narzędzi gwarantujących bezpieczeństwo
w trakcie zabiegów higienizacyjnych
• Jak wdrożyć protokoły GBT do swojej codziennej pracy i jak prowadzić
pacjenta implantologicznego
• W jaki sposób przeprowadzić kliniczną i radiologiczną diagnostykę

Dziś wszyscy wiemy, że prewencja i zwalczanie infekcji tkanek okołowszczepowych to podstawowy element eliminowania ryzyka priimpalntitis prowadzącego do utraty implantu. Chcemy, aby wszystkie osoby zajmujące się
higienizacją wiedziały, że dzięki poszerzeniu swojej wiedzy specjalistycznej
mają wpływ na jakość i długowieczność prac implantoprotetycznych.
Trzeci blok tematyczny naszego dwudniowego kursu pozwoli wypracować
postawy właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia z uwzględnieniem specyfiki pracy w gabinecie dentystycznym oraz zabiegów chirurgicznych.
Spośród pracowników placówek medycznych tylko 40% badanych umiałaby
udzielić pierwszej pomocy.
Jedynie edukacja oraz praktyczne treningi pozwolą uzyskać umiejętność
udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić bezpieczeństwo pacjentom
i sobie podczas procedur chirurgicznych.

Dlatego też podejmiemy tematy
Rozwój implantologii od wielu lat zwiększa grupę Pacjentów, którzy wymagają specjalnej troski. Dlatego tak ważne jest, aby każda osoba - niezależnie
od stanowiska - widząc pacjenta prowadzonego implantologicznie rozumiała zasadność zwrócenia uwagi na problemy mogące się manifestować przy
implantach.
Kiedy Pacjent pojawia się w gabinecie ze stanem zapalnym tkanek wokół
prac opartych na implantach należy działać bardzo szybko i maksymalnie
skutecznie.

• Zadławienia, zasłabnięcia, utraty przytomności – czyli jak zareagować
w sytuacjach zagrożenia życia w gabinecie
• Zdejmowania pacjenta z fotela dentystycznego oraz pozycji bezpiecznej
• Wstrząsu anafilaktycznego i rozpoznania nagłego zatrzymania krążenia
• Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej oraz użycia defibrylatora
• Obowiązkowego wyposażenia gabinetów w apteczki pierwszej pomocy
oraz sprzęt

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA SPOTKANIE Z PROFESJONALNYM ZESPOŁEM, KTÓRY CHCE PODZIELIĆ SIĘ SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI

PROWADZĄCY:

TERMIN:
09- 10 kwietnia 2021
CZAS TRWANIA:
Dzień I - 10:00 - 18:00 | Dzień II - 9:00 - 17:00
CENA: 1500 zł
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Dr Wojciech Ryncarz,
DDS MSc

Dypl. hig. Magdalena
Michałowska

Dypl.hig., tech.radiolog
Krzysztof Bułach

Ratownik med.
Arek Wejnarski

MIEJSCE:
Centrum Edukacji Proimplant, C.Śniegockiej 8, Warszawa
INFORMACJA I REJESTRACJA:
Adrian Bieńkowski
Tel.: 508 117 394 | E-mail: centrumedukacji@proimplant.pl
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Master Courses at the University of Bern
School of Dental Medicine
Master Course in Esthetic Implant Dentistry
© Bern Welcome

3RD INTERNATIONAL GERODONTOLOGY
SYMPOSIUM BERN
Gerodontology: my new field of work
Friday/Saturday, 9/10 April 2021 • Kursaal Bern
Saturday, 10 April, 2021

Parallel session with top speakers

ORGANIZED BY

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

Japanese Society of Gerodontology (JSG) in collaboration with
European College of Gerondontolgy (ECG)
Live streaming
Organising Committee:

Prof. Dr. Martin Schimmel
Congress organisation:

School of Dental Medicine, University of Bern

Prof. Dr. Frauke Müller
University Clinic of Dental Medicine, Geneva

Prof. Dr. Murali Srinivasan
Center of Dental Medicine, University of Zurich

Prof. Dr. Michael Bornstein
University Center for Dental Medicine, Basel
The congress is held in four languages. There will be simultaneous translation into German/French/English and Japanese.

Information and Registration: www.bern-co.com
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New: Hybrid congress with live streaming – The official regulations for Covid-19 are strictly respected
and adapted to the current situation.
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Sobczak Concept with
Straumann Pro Arch full arch
rehabilitations

Complication Management Course

course overview
Biological and Technical complication Management in daily
practice.
course topics include
Cumulative Interceptive Supportive Therapy, Augmentation
techniques and soft tissue graft after implant removal, Handling of technical complications and failures.
course objectives
A comprehensive overview on how to prevent implant failures
and if they occur how they can be treated.

basel, switzerland
location
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
4002 Basel
Switzerland

warsaw, poland

EN

language

level

date
May 21—22
fee
EUR 2500
target groups
Surgeons, Prosthodontists
and GP’s

lecture

hands-on

max. participants
16—20
speakers
Prof Giovanni Salvi
Prof Urs Brägger
RDN Donna Sadler

course overview
Straumann® Pro Arch full arch rehabilitations were designed
to enable personalized treatment of edentulous patients,
taking into account each individualʼs expectations, clinical
situation, and financial capabilities.
course topics include
Pro Arch Treatment Concept focusing on planning,
surgical and Prsothetic concepts also allowing for the
incorporation of hands-on module if and when required.
course objectives
The learning objective of the course is to provide
theoreti-cal training and practical experience to
successfully manage immediate loading treatment according
to the Straumann® Pro Arch surgical and restorative protocol.

location
Dr Sobczak Klinika Radosc
Patriotów 245 Str
04-852 Warsaw
Poland

EN

language

level

date
May 28—29
fee
CHF 1600
target groups
Advanced Clinicians

lecture

hands-on

max. participants
10
speakers
Lek. dent., MSc Barbara Sobczak
registration:
Jose de Sousa
jose.sousa@straumann.com

registration:
Marc Sommer
marc.sommer@straumann.com

register now

register now

R E GI STR ATION:

Jose de Sousa
jose.sousa@straumann.com
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Szkolenia dla higienistek
i asystentek stomatologicznych
Webinary i szkolenia hybrydowe - teoria online,
praktyka w gabinecie w małych 5-osobowych grupach
Profesjonalna higienizacja pacjenta
Profesjonalne wybielanie zębów
Periodontologia dla higienistek stomatologicznych
Perfekcyjny instrutkaż higieny jamy ustnej
ICON - infiltracja płynną żywicą
Efektywne prowadzenie gabinetu higieny

Konferencje online:
1. 11.04.21 - Maraton ortodontyczny
2. 27.06.21 - Maraton chirurgiczny
3. 19.09.21 - Maraton protetyczny
4. 05.12.21 - W jeden dzień dookoła stomatologii II

Szkolenia indywidualne - zapraszamy do kontaktu
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www.dentaltrainer.pl
kontakt@dentaltrainer.pl
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botiss regeneration system
Straumann® Emdogain®

maxresorb® flexbone

collacone®..max

SYNTHETICS

COLLAGEN

biologic factors

collacone®

maxresorb®
maxresorb® inject

maxgraft® bonebuilder
maxgraft® granules
maxgraft® blocks
maxgraft® cortico

THINK SYSTEM.

en & barriers

b
bone su stitutes

maxgraft® bonering

collag

360°
World of
Regeneration

ALLOGRAFTS

collafleece®

XENOGRAFT

IEN

CE
EDUCATION

CLI

NIC

bone & tissue days

Development / Production / Distribution

cerabone®

maxgraft®
cortico

maxgraft®

maxgraft®
bonebuilder

maxgraft®
bonering

maxresorb®
inject

maxresorb®

maxresorb®
flexbone

Natural bovine
bone graft

Processed allogenic
bone plate

Processed allogenic
bone graft

Patient matched
allogenic bone
implant

Processed allogenic
bone ring

Synthetic injectable
bone paste

Synthetic biphasic
calcium phosphate

Flexible blocks
(CaP / Collagen
composite)

Straumann®
Emdogain®

collacone®
max

collacone®

collafleece®

mucoderm®

......

Jason®
membrane

permamem®

......

collprotect®
membrane

Enamel matrix
derivative

Flexible cone
(CaP / Collagen
composite)

Collagen hemostat
(Cone)

Collagen hemostat
(Sponge)

3D-stable soft
tissue (Collagen)
graft

Native collagen
membrane

Native pericardium
GBR / GTR
membrane

High-density PTFE
barrier membrane

To proste. Przezroczyste nakładki zdejmuje się jedynie przed jedzeniem, piciem oraz
codziennymi zabiegami oczyszczania zębów. Z każdą kolejną parą nakładek, dzięki
ciągłemu i delikatnemu naciskowi, zęby stopniowo przesuwają się w odpowiednim
kierunku. Dyskretne i proste rozwiązanie, aby mieć piękne i zdrowe zęby!
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academy

botiss academy

I wszystko staje się proste.

System nakładkowy ClearCorrect wskazany jest do leczenia zaburzeń okluzji u pacjentów z uzębieniem
stałym (tj. wszystkimi zębami trzonowymi). Nakładki przesuwają zęby w odpowiednim kierunku
poprzez wywieranie stałego, celowanego nacisku. Nakładki należy wyjąć przed jedzeniem, piciem
ciepłych napojów i paleniem. Nie ma konieczności wyjmowania nakładek podczas picia zimnej wody.
Przed rozpoczęciem leczenia, należy skonsultować się z lekarzem stomatologiem bądź ortodontą, który
oceni rodzaj oraz stopień zaawansowania wady zgryzu.
Acc.257/en/00 05/19

Jason® membrane

permamem®

SC

Jak działają nakładki?

collprotect® membrane

SYNTHETIC

cerabone®

.

mucoderm®

For further information on the broad

product portfolio of botiss biomaterials visit:

botiss-dental.com

bone & tissue
regeneration

botiss
biomaterials
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ONLINE EDUCATION
starget.straumann.com

www.itipolska.pl

www.botiss-campus.com

www.straumann.com

academy.iti.org

www.dentalphotomaster.com

slactive.straumann.com

www.iti.org

www.highenddentistry.pl

www.wszystkooimplantach.pl

www.schmidt-dental.pl

www.dentalmovies.com

www.mojimplant.com.pl

www.botiss.com

www.aca-demea-straumanngroup.com

www.mojnowyusmiech.pl

www.botiss-campus.com

campuslive.straumann.com

Schmidtdental
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Szymanowskiego 2
80-280 Gdańsk

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

www.schmidt-dental.pl

