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PROWADZĄCY: Lek. stom., MSc  
  Bernard Zadrożny

TERMIN:  23.10.2021

GODZINY: 9:00-18:00

MIEJSCE:  ul. Izbicka 9
  04-834 Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 5 osób 

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

CENA:   1800 zł

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

             Podstawowe        
                  szkolenie implantologiczne 

LEK. STOM., MSC BERNARD ZADROŻNY

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

Na tym kursie dowiesz się wszystkich istotnych informacji, żeby własnoręcznie przeprowadzić 
zabieg implantologiczny. Same potrzebne informacje zgromadzone w jednym kompendium. 
Mała ilość osób - więcej informacji dla Ciebie.

PROGRAM KURSU:
• Przygotowanie gabinetu do zabiegów implantacyjnych: niezbędne materiały, sprzęt i narzę-

dzia implantologiczne, zgody dla pacjentów, prowadzenie dokumentacji implantologicznej, 
rola asystentki i lekarza

• Budowa implantów, ich podział, rodzaje powierzchni na implantach , wady i zalety (zalety 
systemu Neodent w porównaniu do konkurencji)

• Podstawowe informacje o anatomii twarzoczaszki (struktury ważne dla przeprowadzenia 
leczenia implantologicznego)

• Co to jest osseointegracja? Ile trwa? Kiedy można obciążyć implanty? Implantacje natychmia-
stowe, wczesne lub późne?

• Diagnostyka w implantologii (RTG, zdjęcia panoramiczne, CBCT), szablony protetyczne, sza-
blony chirurgiczne, nawigacja w implantologii

• Wskazania i przeciwskazania w implantologii
• Omówienie systemu implantologicznego Neodent (korony pojedyncze, mosty, rehabilitacja 

pacjentów bezzębnych)
• Zabiegi przedimplanatacyjne w implantologii

CZĘŚĆ CHIRURGICZNA:
1. Omówienie procedur chirurgicznych
2. Ćwiczenia: zakładanie implantów na sztucznych szczękach
3. Przegląd przypadków

• Zabieg implantologiczny na żywo (założenie implantu u pacjenta)
• Opieka nad pacjentem po zabiegu implantologicznym. (antybiotyki, leki przeciwbólowe, 

sterydy, płukanki)
• Okres wgajania implantów (wizyty kontrole pacjentów)
• Zabieg odsłonięcia implantu: rodzaje cięć w zależności od wskazań

CZĘŚĆ PROTETYCZNA:
1. Różne możliwości odbudowy protetycznej pacjentów: uzupełnienia przykręcane czy cemento-

wane?
2. Pobieranie wycisków: wycisk techniką bezpośrednią a pośrednią
3. Wykonanie pracy protetycznej przez laboratorium protetyczne
4. Montaż pracy protetycznej w gabinecie

• Procedura protetyczna na żywo (zamontowanie pracy protetycznej u pacjenta)
• Postępowanie z pacjentem po zakończeniu leczenia implantologicznego: dokumentacja, 

wizyty kontrolne
• Komplikacje w leczeniu implantologicznym
• Dyskusja
• Zakończenie kursu, certyfikaty


