															Protetyka na Implantach
																			 – kurs praktyczny
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. Uzyskanie naturalnego wyglądu zarówno pojedynczego zęba, jak i rekonstrukcja pełnego
uzębienia na implantach jest już sztuką wymagającą poznania paru technik.
Kurs ma na celu pokazanie różnych możliwości odbudowy protetycznej na implantach
Straumann. Uczestnicy nauczą się całego przebiegu leczenia od momentu odsłonięcia
implantu, poprzez techniki zarządzania tkankami miękkimi, po oddanie pracy protetycznej. Zostaną pokazane i wspólnie przećwiczone zarówno odbudowy pojedynczych
koron, jak i rekonstrukcje całego łuku zębowego. Szkolenie to przede wszystkim zajęcia
praktyczne na modelach z zastosowaniem różnych łączników w różnych sytuacjach klinicznych.

DR N. MED. JANUSZ GOCH

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

PROWADZĄCY:

Dr n. med. Janusz Goch

TERMIN:

17.09.2022

PROTETYKA NA IMPLANTACH

GODZINY:

9:00 - 19:00

• Rekonstrukcje protetyczne na implantach – rodzaje, kryteria wyboru

MIEJSCE:

Katowice

• Wycisk z poziomu implantu / łącznika

CENA: 		

1200 zł

• Techniki pobierania wycisku łyżką otwartą i zamkniętą

PROGRAM

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

• 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
• Metody kształtowania tkanek miękkich wokół implantów
• Indywidualne śruby gojące i prace tymczasowe
• Indywidualne transfery wyciskowe

Zajęcia praktyczne:
• Prace tymczasowe,

• Most cementowany,

• Planowanie pracy protetycznej,

• Most przykręcany,

• Wykonanie indywidualnego transferu

• Proteza na belce,

wyciskowego,
• Przykręcana pojedyncza korona,
• Cementowana pojedyncza korona,
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• Proteza na zatrzaskach kulowych,
• Proteza na lokatorach.

