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SZABLONY IMPLANTOLOGICZNE  
ZIRKONZAHN.IMPLANT-PLANNER JAKO NARZĘDZIE DO KOMPLEKSOWEGO PLANOWANIA 
LECZENIA IMPLANTOPROTETYCZNEGO

CZAS TRWANIA:  
28 maja 2021 r.

MIEJSCE: 
Education Lab, ul. Kościuszki 35, Piaseczno

TEMATYKA KURSU: 

PROGRAM KURSU: 
 

ZAPEWNIAMY:

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

MDT Adam Kadelski

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.

- 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

- Analiza przypadku w części oprogramowania 
przeznaczonej dla lekarzy implantologów

- Postępowanie laboratoryjne - szablon jako produkt 
(technologia wytworzenia i materiały) oraz przygotowanie 
raportu leczenia

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

- Wręczenie certy�katów

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 certy�kat 
ukończenia kursu.

Laboratoria Partnerskie   
           – Grupy Straumann

Koncepcja genewska – 
postępy w dziedzinie implantologii 
w codziennej praktyce

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

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

Nowe technologie są obecnie coraz szybsze i wymagają zmiany sposobu, w jaki planu-
jemy, wykonujemy i dostarczamy nasze uzupełnienia implantologiczne. W całym prze-
pływie pracy istnieją etapy, które wymagają jasnych i na nowo zdefiniowanych wytycz-
nych. W tym wykładzie zostaną omówione wszystkie istotne kroki w celu zapewnienia 
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 
przyczepności, a także najlepszej integracji estetycznej. Omówiony zostanie także wy-
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 opar-
tych 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-
sowane do potrzeby użycia w codziennej praktyce.

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

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 

VINCENT FEHMER, MDT

TECH. DENT. ARKADIUSZ PIONTEK


