															 CHIRURGIA

														– kurs praktyczny, indywidualny 1:1
Kurs przeznaczony dla lekarzy początkujących w implantologii, którzy są jeszcze przed
pierwszymi zabiegami - maksimum partnerskiej relacji z trenerem, bez stresu i skrępowania obecnością w grupie. Kurs odbywa się w systemie zajęć 1:1 w sali wykładowo ćwiczebnej oraz w gabinecie. Taka forma zajęć daje bezpośredni niepowtarzalny kontakt
z nauczycielem oraz możliwość wykonania zabiegów przy pacjencie. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie czuł się na siłach do samodzielnego przeprowadzania przećwiczonych procedur.

PORUSZANE ZAGADNIENIA:
• Możliwości zastosowania implantów – implanty, a klasyczna protetyka
• Anatomia i ograniczenia anatomiczne
• Kwalifikacja pacjenta do zabiegu, wywiad z pacjentem, dokumentacja wyjściowa
• Zlecenia badań, ich interpretacja oraz rozpoznanie przeciwwskazań

LEK. STOM., MSC WOJCIECH RYNCARZ

• Podstawy pozycjonowania implantów, planowanie implanto-protetyczne
• Analiza modeli i dokumentacji radiologicznej, a w ich kontekście praca z szablonami
• Implantacja natychmiastowa, wczesna i odroczona
• Podstawy postępowania aseptycznego oraz przygotowanie gabinetu do zabiegu

PROWADZĄCY: Lek. stom., MSc
		Wojciech Ryncarz
TERMINY:

17-18.03.2022

GODZINY:
		

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

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

2 uczestników

FORMA: 		
zajęcia praktyczne
		
z pacjentami z 		
		elementami wykładów
		prowadzącego
CENA: 		

4600 zł

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

• 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
Bazując na wzorcu systemów implantów Straumann będących w dystrybucji
Schmidtdental poprowadzone zostaną zajęcia i ćwiczenia, w których poruszymy tematy:
• Procedury krok po kroku dla implantów Straumann® Bone Level oraz BLX
• Kaseta chirurgiczna i osprzęt wymagany przy preparacji łoża pod implant
• Newralgiczne etapy procedury i podpowiedzi jak uniknąć kłopotów
• Czyszczenie i konserwacja instrumentarium
• Przegląd materiałów – omówienie katalogów
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: Ćwiczenia na preparatach tkankowych z technik szycia, wspólna analiza zdjęć rtg i modeli przywiezionych przez kursantów - planowanie przypadków, zapoznanie się z instrumentarium oraz implantacje na modelach fantomowych.
Uczestnik przygotowuje również 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.

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

NASZA PASJA EDUKACJI – TWOJA SATYSFAKCJA
29

