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      Soft tissue grafting – implications for  
    peri-implant tissue health and esthetics 
                    – hands-on course.

PROF. DR. FRANK SCHWARZ

PROWADZĄCY: Prof. Dr. Frank Schwarz

TERMIN:   03.06.2023

GODZINY: 9:00-17:00

MIEJSCE:  Warszawa 

GRUPA:   maksymalnie 18 osób 

FORMA:   kurs z warsztatami 
  na materiałach  
  zwierzęcych

CENA:  3600 zł 
                   3100 zł – Członkowie ITI

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

Kurs będzie prowadzony w j. angielskim.

The clinical relevance of soft tissue grafting has emerged over recent years. In fact, 
considerably evidence has pointed to the effectiveness of soft tissue grafts in the 
prevention of peri-implant diseases as well as esthetic complications. 

This course will provide fundamental insights into indication based surgical techniques 
and materials for the following major areas, which will be thoroughly discussed 
(presentation, clinical cases and videos) and exercised in pig jaws:

•  Keratinized mucosa
•  Peri-implant mucosal thickness
•  Soft tissue dehiscences
•  Peri-implantitis related defects

DR N. MED. MSC MICHAŁ CHROBAK

LEK. STOM. MSC WOJCIECH RYNCARZ

 Komplikacje w leczeniu implanto-protetycznym  
          - porażka czy lekcja do przemyślenia?

PROWADZĄCY: Dr n. med. MSc Michał Chrobak

  Lek. stom. MSc Wojciech Ryncarz

TERMIN:   27.05.2023

GODZINY: 10:00-18:00

MIEJSCE:  Centrum Edukacji Proimplant C. Śniegockiej 8, Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 16 osób

FORMA:   kurs teoretyczno-praktyczny z ćwiczeniami  
  na materiałach zwierzęcych

CENA:   2200 zł

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

Szkolenie skierowane jest do lekarzy średniozaawansowanych, którzy w swojej praktyce 
mają już wykonaną pulę własnych zabiegów i spotkali się z pierwszymi kłopotami.

Kurs podzieliliśmy na tematy związane z powikłaniami po augmentacji tkanek twardych 
oraz samym procesem odbudowy kości. Oczywiście z kością można zrobić wiele, ale 
bez ciszy mechanicznej i schowania pod płatem nie będziemy mieli przewidywalnych 
efektów. Dlatego też granica między powikłaniami w obrębie tkanek miękkich i twardych 
jest płynna.

W pierwszej części szkolenia zajmiemy się doborem biomateriałów i zamykaniem pola 
operacyjnego. Bez zarządzania tkanką kostną nie ma możliwości objęcia pacjentów 
całościową opieką implantologiczną, dlatego wspólnie omówimy:
• Zasady anatomii i fizjologii, na których bazujemy przy gojeniu kości ze szczególnym 

uwzględnieniem zatoki szczękowej
• Farmakologiczne przygotowanie pacjenta do zabiegów
• Badania CBCT w kontekście planowania zabiegów 
• Powikłana po zabiegach w zatoce
• Powikłania po pionowej i poziomej augmentacji wyrostka
• Błony i materiały augmentacyjne
• Instrumentarium do pozyskania kości autogennej
• Wybór materiałów do szycia

 W drugiej części kursu omówione zostaną niepowodzenia w implantacji w odcinku 
przednim:
• Komplikacje związane z nieprawidłowym pozycjonowaniem implantu
• Problemy w komunikacji ortodonta - implantolog (czas implantacji - przed, w trakcie 

i po leczeniu ortodontycznym)
• „Starzenie się implantu”
• Wzrost wertykalny szczęki
• Recesje i zarządzanie profilem wyłaniania
• Periimplantitis
• Błędy w diagnostyce i planowaniu leczenia
• Niepowodzenia w augmentacji tkanek

W trakcie szkolenia odbędą się również zajęcia praktyczne z technik szycia chirurgicznego 
wraz z przypomnieniem podstawowych zasad szycia tkanek.
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WSTĘP DO
IMPLANTÓW 

Dwudniowy kurs dla wszystkich stomatologów, którzy chcą rozpocząć 
pracę zawodową z implantami — nie jest wymagane doświadczenie. 
Niezbędna jest za to umiejętność szycia i wykonywania prostych za-
biegów z zakresu chirurgii stomatologicznej. Każdy uczestnik w trakcie 
zajęć nauczy się od podstaw procedur związanych z kwalifikowaniem 
pacjentów do zabiegu wszczepiania implantów oraz przeprowadzania 
go od a do z.
Pierwszy kompletny krok, jaki można zrobić w świat implantologii, który 
pozwoli każdemu kursantowi samodzielnie wykonywać zabiegi implan-
tacji po jego zakończeniu.

Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym 
w Lublinie, a obecnie kończy studia doktoranckie 
(tematem jego rozprawy doktorskiej są zagadnienia 
dotyczące wad układu stomatognatycznego u dzieci).
Poza pracą akademicką dr Krzewski doskonali się 
w zakresie chirurgii i periodontologii podczas szkoleń 
krajowych i zagranicznych. Ukończył cykl szkoleń 
chirurgicznych Akademii Dawsona w Polsce oraz 
Curriculum Implantologii DSI Polska.

 

LEK.DENT.
SZYMON KRZEWSKI

KROK PO KROKU

Ukończył studia na Pomorskiej Akademii Medycznej 
w 2000 roku. Swoją edukację kontynuował 
w renomowanych zagranicznych ośrodkach 
naukowych w USA, m.in. ukończył Master Program 
Implant Dentistry na Uniwersytecie w Los Angeles.

Jest ekspertem w zakresie periodontologii i chirurgii 
dentystycznej, a swoją wiedzą i doświadczeniem 
dzieli się z innymi stomatologami prowadząc szkolenia 
praktyczne.

LEK.DENT. 
PRZEMYSŁAW 
STANKOWSKI

E-MAIL: 
biuro@akademiadawsona.pl

TELEFON:  
+48 508 561 070

ADRES:
ul. Pilska 15, 61-045 Poznań

ZAPISZ SIĘ 
JUŻ DZIŚ!
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KOMPLEKSOWY 
KURS PRAKTYCZNY 
Z OKLUZJI 2023
Cykl 3 szkoleń prowadzonych przez Iana Buckle zawiera teoretyczne 
i praktyczne podstawy prawidłowego leczenia pacjentów – od 
pierwszego badania, poprzez planowanie leczenia, aż do ostatecznej 
pracy u pacjentów z chorobą okluzyjną (starte zęby, ruchome zęby, bóle 
głowy, napięte mięśnie żucia, choroby stawu skroniowo-żuchwowego).

Po każdym module Uczestnicy otrzymają materiały, punkty edukacyjne 
oraz dostęp do webinarów. Każdy moduł tłumaczony jest na język 
polski.

MODUŁ 1

MODUŁ 2

MODUŁ 3

Kompleksowe 
badanie 
stomatologiczne 

Planowanie 
przewidywanego 
leczenia

Rezultaty 
estetyczne 
i naprawcze

IAN BUCKLE
Prowadzi prywatną praktykę w  Buckle Advanced Dental Care 
w Thornton Hough w Anglii, gdzie wykonuje zabiegi stomatologii 
rekonstrukcyjnej, estetycznej i  implantologii.  Jako praktyk 
spędza około dwóch trzecich swojego czasu, a jedną trzecią jako 
wykładowca. Uważa, że ta równowaga utrzymuje go w czołówce 
obu dyscyplin. Członek Amerykańskiej Akademii Stomatologii 
Kosmetycznej (AACD), Brytyjskiej Akademii Stomatologii 
Kosmetycznej (BACD), Brytyjskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego (BDA) i  Stowarzyszenia 
Implantologii Stomatologicznej (ADI), który co 
roku kończy ponad 100 godzin kształcenia 
podyplomowego. 

ZAPISZ SIĘ 
JUŻ DZIŚ!

E-MAIL: biuro@akademiadawsona.pl

TELEFON:  +48 508 561 070

ADRES:  ul. Pilska 15, 61-045 Poznań

REJESTRACJA ONLINE:

Ian  Buckle



8 9

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, 
prawidłowa pozycja implantu uwarunkowana czynnikami biologicznymi, przewidywal-
ność efektu leczenia, implantacja natychmiastowa vs odroczona vs późna, podstawy 
mikrochirurgii.

AUGMENTACJA TKANEK TWARDYCH 
–  Wybór metody i materiałów uwarunkowane czynnikami biologicznymi 
–  Kość autogenna Allograft, Xenograft, materiały syntetyczne, membrany   
     zaporowe, Bloki Kostne – GBR

ZARZĄDZANIE TKANKAMI MIĘKKIMI: 
właściwy wybór metody
–  Projektowanie płata
–  Rodzaje płatów
–  Roll flap
–  Płat uszypułowany
–  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
–  Obciążenie natychmiastowe

PROWADZĄCY: Dr n. med. MSc 
  Michał Chrobak

TERMIN:  21-22.04.2023 Szczecin
  24-25.11.2023 Gdańsk

GODZINY: 9:00 – 17:00

GRUPA:   maksymalnie 8 osób 

CENA:   3600 zł

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

DR N. MED. MSC MICHAŁ CHROBAK

PROWADZĄCY: Lek. stom., MSc 
  Wojciech Ryncarz 

TERMINY: 23-24.03.2023
  Gdańsk

  16-17.10.2023
  Warszawa

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

GRUPA:   maksymalnie 16 osób 

FORMA:   dwudniowy kurs teo- 
  retyczno - praktyczny 
  z ćwiczeniami na fan- 
  tomach 

CENA:   2900 zł

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

                  Protetyka na Implantach
                      – kurs podstawowy

Kurs przeznaczony dla lekarzy nie mających doświadczeń w protetyce wspartej implan-
tami i mających już za sobą pierwsze implantacje lub przygotowujących się do prac 
implantologicznych. Podejmuje tematy leczenia implantoprotetycznego ze wskazaniem 
na niebezpieczeństwa i podpowiedzi jak uniknąć kłopotów. Wspólnie przechodzimy 
przez podstawowe zasady projektowania prac na implantach bez względu na używany 
system. Drugi dzień ma na celu zapoznanie się z konkretnymi implantami pośród syste-
mów będących w dystrybucji Schmidtdental. Omówienie ich od strony protetycznej pod 
kątem możliwości, jak i ograniczeń protetycznych z pewnością ułatwi podejmowanie 
decyzji w czasie pracy. 

DZIEŃ PIERWSZY: Podstawy protetyki na implantach
Poruszane zagadnienia:
• Biomechanika implantu 
• Planowanie implanto-protetyczne - możliwości prac protetycznych i rodzaje konstrukcji 
• Przygotowanie wax-up, szablony do chirurgii nawigowanej protetyką
• Dylematy: prace cementowane czy przykręcane;  łączenie implantów i zębów własnych 
• Biało-czerwona estetyka – wyzwania i ocena ryzyka niepowodzeń 
• 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

Zajęcia praktyczne: Wyciski na fantomach na łyżce otwartej i zamkniętej, indywidualizacja 
łączników, wspólne planowanie przypadków.

DZIEŃ DRUGI: Omówienie systemów będących w dystrybucji Schmidtdental od 
strony protetycznej w kontekście teorii z poprzedniego dnia 
Poruszane zagadnienia: 
• Kasety protetyczne 
• Instrumenty wspomagające 
• Omówienie protetyki dla systemów z rodziny Straumann
• Rodzaje transferów i analogi implantów 
• Możliwości protetyczne 
• 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: Zapoznanie się z asortymentem oryginalnych elementów Straumann 
na podstawie zestawów demonstracyjnych, omówienie prac cementowanych  
i przykręcanych, stabilizacja protez, prace ProArch.

LEK. STOM., MSC WOJCIECH RYNCARZ
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LEK. STOM. KAROL BORKOWSKI

PROWADZĄCY: Lek. stom.  
  Karol Borkowski
  Specjalista chirurgii   
  szczękowo-twarzowej

TERMIN:   13.03.2023

GODZINA:  9:00-17:00   

MIEJSCE:  Orthos Szpital  
  Wielospecjalistyczny
  Wrocławska 2a
  Komorowice k. Wrocławia

GRUPA:   maksymalnie 4 osoby

CENA:   2500 zł

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

Szkolenie z zakresu implantologii zygomatycznej skierowane do doświadczonych prak-
tyków.

PROGRAM
• Omówienie systemu, instrumentarium, technik operacyjnych. Przypomnienie   

procedur poruszania się na bloku operacyjnym.
• Wskazania do zastosowania implantów zygomatycznych.
• Kwalifikacja i przygotowanie pacjenta do zabiegu, możliwości tymczasowego 

zaopatrzenia protetycznego.
• Analiza badań CBCT i planowanie położenia wszczepów.
• Procedura zabiegu wszczepienia implantów zygomatycznych. Diagnostyka   

śródzabiegowa z użyciem ramienia C.
• Opieka okołozabiegowa.
• Możliwe powikłania śród- i pooperacyne.
• Postępowanie w przypadku przewlekłych schorzeń zatok szczękowych. Endoskopo-

we wsparcie zabiegu.
• Omówienie w zarysie technik implantacji skrzydłowej oraz podniesienia dna jamy 

nosowej.
• Zabieg implantacji.

W trakcie procedury przewidziana jest obserwacja i asysta przy wprowadzaniu 
implantów zygomatycznych oraz BLX. Zaplanowany jest montaż łączników typu multi-
unit oraz przygotowanie uzupełnienia tymczasowego. Część protetyczna zostanie 
przeprowadzona z udziałem lek. stom. Justyny Płończak-Borkowskiej (specjalistki  
protetyki stomatologicznej).

Istnieje możliwość zgłoszenia na szkolenie swoich pacjentów

     Implanty zygomatyczne        
     - szkolenie w warunkach bloku operacyjnego. 

A0030/EN/B/00   04/21

Experience Straumann® Zygomatic Implant System 
www.straumann.com/zygomatic

Straumann® Zygomatic Implant System
Designed by experts  
with the patient in mind.

STRAIGHTFORWARD  
PROSTHETICS³

Prosthetic portfolio with a 
single implant connection; 

compatible with Straumann® 
Edentulous Solutions.

ANATOMICALLY 
BASED DESIGNS

Two designs , ZAGA™ Flat and 
ZAGA™ Round, with a unique 
combination of features to 

respect patients’ anatomical 
structures.⁵

IMMEDIATE  
LOADING¹²⁴

Graftless solution that pro-
vides primary stability and 
allows immediate loading.

FROM EXPERTS  
FOR EXPERTS

Bringing experts together  
to provide a solution you  

can trust in.

REFERENCES

1 Tuminelli FJ, Walter LR, Neugarten J, Bedrossian E. Immediate loading of zygomatic implants: A 
systematic review of implant survival, prosthesis survival and potential complications. Eur J Oral 
Implantol. 2017;10 Suppl 1:79-87. 2 Fatigue Testing Report – ZAGA Implant System. 3 Boyes-Varley 
JG, Howes DG, Lownie JF, Blackbeard GA. Surgical Modifications to the Branemark Zygomaticus 
Protocol in the treatment of the severely resorbed Maxilla: A Clinical Report. Int. J Oral Maxillofac. 
Implants 2003;18: 232–237. 4 Jung RE, Al-Nawas B, Araujo M, Avila-Ortiz G, Barter S, Brodala N, 
Chappuis V, Chen B, De Souza A, Almeida RF, Fickl S, Finelle G, Ganeles J, Gholami H, Hammerle C, 
Jensen S, Jokstad A, Katsuyama H, Kleinheinz J, Kunavisarut C, Mardas N, Monje A, Papaspyridakos 
P, Payer M, Schiegnitz E, Smeets R, Stefanini M, Ten Bruggenkate C, Vazouras K, Weber HP, Weingart 
D, Windisch P. Group 1 ITI Consensus Report: The influence of implant length and design and 
medications on clinical and patient-reported outcomes - Clin Oral Implants Res. 2018 Oct;29 Suppl 
16:69-77. 5 Aparicio C, López-Piriz R, Albrektsson T. ORIS Criteria of Success for the Zygoma-Related 
Rehabilitation: The (Revisited) Zygoma Success Code. Int J Oral Maxillofac Implants 2020;35:366–378.

A0030.indd   1 28.04.21   14:11
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Straumann ProArch: 
rehabilitacja 
implantoprotetyczna 
pacjentów bezzębnych 
        – kurs zaawansowany
Intensywny jednodniowy kurs dedykowany leczeniu pacjentów bezzębnych lub z termi-
nalnym 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

• 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”
• Narzędzia i metodyka zabiegów w nawigacji komputerowej

• Protetyka tymczasowa
• Uzupełnienia na bazie protez pacjenta
• Mosty frezowane i drukowane
• Wzmocnienie metalowe dla prac tymczasowych

• Protetyka docelowa
• Prace ruchome i nieruchome
• Wskazania i ograniczenia
• Materiały i technologie wytwarzania
• Metody wyciskowe
• Weryfikacja projektu i precyzji wykonania
• Opieka pozabiegowa i rozwiązywanie problemów
• Zajęcia praktyczne na modelach.

Wymagane doświadczenie: Średnie i zaawansowane

LEK. STOM., MSC WOJCIECH RYNCARZ

LEK. DENT., MSC KRZYSZTOF CHMIELEWSKI

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

TERMIN:   11.03.2023
  30.09.2023

GODZINY: 9:00-17:00

MIEJSCE:  Centrum Edukacji 
  Proimplant 
  C. Śniegockiej 8,   
  Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 16 osób

CENA:   3500 zł

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

Straumann® Pro Arch Solution

Unparalleled treatment options 
         for fixed full-arch restoration.

OPTIONS
Freedom of the right choice 
depending on clinical case

PROSTHETICS
Full prosthetic options  

for both treatment  
approaches 

SHORTER
Shortest screw-type  

implant available

STABILITY
High mechanical  

and primary stability  
according to need

PROVEN 
Clinically proven mate-
rials and components, 

scientifically backed

Straumann® Pro Arch
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PROWADZĄCY: Dr n. med. 
  Hubert Kubica

TERMIN:  15-16.06.2023

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

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

GRUPA:   maksymalnie 6 osób 

FORMA:   kurs teoretyczno-  
  praktyczny z zabiega 
  mi na żywo

CENA:   4000 zł

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

    Zaawansowane szkolenie chirurgiczne   
            – rehabilitacja pełnołukowa NeoArch

DR N. MED. HUBERT KUBICA

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.

DZIEŃ PIERWSZY:
• 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

A SMILE FOR EVERYONE

• Sand-blasted Large grit and Acid etched surface: 

NeoPoros highly successful surface.

• Hydrophilic surface: immediate greater surface 

accessibility. (1)

ACQUA SURFACE:
HIGH TREATMENT PREDICTABILITY.

• Optimized emergence profile: reducing the need  

of bone profiling. 

• Several gingival height options: adapting to  

tissue availability. 

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

 patient anatomy. 

• Short cone, wide angle: maximizing passive fit and 

angulation compensation.

MINI CONICAL ABUTMENT:
IMMEDIATE NATURAL-LOOKING ESTHETICS.

• Fully tapered body design: allows for under 

prepping of the osteotomy.

• Hybrid contour: enabling stability with vertical 

placement flexibility.

• Dynamic progressive thread design: designed to 

achieve high primary stability in all bone types.

• Active apex: self-tapping.

HELIX®  GRAND MORSE®:
UNBEATABLE VERSATILITY. 

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

• 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.

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

NEODENT® NEOARCH®

IMMEDIATE FIXED FULL-ARCH SOLUTION

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, 

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

(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.

www.neodent.com

AN_One-Page_NeoArch210x297mm.indd   1 23/08/19   15:41
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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.

Dr. Pedro Rodrigues
2002   DMD at ISCSN

2003   Pgdip in implantology

2010   MSc in Oral rehabilitation

2008-2011 Implantology Practice in 

  Malo Clinic in Porto

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.

Guest Speaker Dr. Jorge André Cardoso
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. 

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.

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

DAY 1 – Lecture

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.

Date: 13-15.04.2023           

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

Course Details
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Miejsce kursu
SmileClinic Education Centre 
Szymanowskiego 2
80–280 Gdansk
Poland

Data
24-26 Luty 2023

Cena
Pln 9.000

Liczba uczestników 6-8

WYKŁADOWCA
Dr Kris Chmielewski 

Dane kontaktowe
Kris: 
krischmielewski@me.com 

ProArch - planowanie, chirurgia i 
odbudowa tymczasowa
kurs 3-dniowy z zabiegiem na żywo 
Opis kursu

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne jak i zajęcia z Pacjentem - planowanie leczenia, 
wykonanie zabiegu implantacji oraz rekonstrukcji tymczasowej pełnego łuku 
uzębienia wraz z Pacjentem. Zabieg wykonywany będzie przez lekarza prowadzącego 
kurs. W ramach 3 dni zajęć kursanci będą uczestniczyć w zbieraniu danych 
koniecznych do poprawnego planowania leczenia i wykonania zabiegu (m. in. 
portfolio fotograficzne do analizy estetycznej i planowania rekonstrukcji 
protetycznej, skany wewnątrzustne, badanie tomografii CBCT, symulacja uśmiechu 
DSD), planowaniu chirurgii w nawigacji komputerowej w programie coDiagnostiX 
oraz wykonaniu zabiegu wraz z natychmiastową odbudową tymczasową u Pacjenta. 
Omówiony zostanie krok po kroku proces decyzyjny związany z wybranym rodzajem 
odbudowy protetycznej, planowanie protetyki oraz chirurgii, komunikacja z 
Pacjentem oraz laboratorium, zabieg chirurgiczny jak i odbudowa tymczasowa.-
Co zobaczysz i czego się nauczysz:
- Jak zakwalifikować pacjenta do zabiegu
- Zbieranie danych do planowania leczenia
- Dokumentacja fotograficzna
- Wyciski cyfrowe
- CBCT i dual skan
- Składanie danych i planowanie w programie coDiagnostiX
- Projektowanie pozycji implantów i dobór łączników do zabiegów pełnołukowych
- Projektowanie szablonu do nawigacji komputerowej - szablon magnetyczny
- Projektowanie uzupełnienia tymczasowego magnetycznego
- Zlecenie do laboratorium i frezowanie PMMA magnetycznego
- Drukowanie szablonów magnetycznych
- Wykończenie szablonów i PMMA wraz z osadzeniem magnesów
- Przygotowanie do zabiegu
- Zabieg pełnołukowy na żywo
- Opieka pozabiegowa 
- Przygotowanie do pracy docelowej i modeloweanie tkanek miękkich

SmileCl inic Education Centre 
Szymanowskiego 2
80-280 Gdansk
Poland

gdansk,  Poland

Organizacja:
SmileClinic Education Centre 
Szymanowskiego 2
80–280  Gdansk
Poland

Data
22-23  Kwietnia 2023

Cena
Pln 5.200 

WYKŁADOWCY:
Dr Kris Chmielewski 
Dr Maja Chmielewska

KONTAKT
Kris: krischmielewski@me.com 
Maja: dive.monster@me.com

Protetyka na implantach 
Straumann od A do Z 
kurs 2-dniowy

Opis kursu

W ramach kursu omówimy wachlarz możliwości odbudowy protetycznej implantów. 

Pierwszego dnia kursu skupimy się na elementach do odbudowy pojedynczych 
implantów i mostów, a drugiego dnia na odbudowach pełnych łuków. 
Omówimy różne rodzaje połączeń wewnątrz implantów (TL, BL, BLT, BLX, TLX, GM) i 
możliwości rekonstrukcji implantów. 

-Przejdziemy krok po kroku przez proces doboru łączników do implantów (wysokość 
przezdziąsłowa, kątowość), przenoszeniu indywidualnego profilu wyłaniania do 
laboratorium w przypadkach estetycznych, wyciskach analogowych i cyfrowych. 

-Omówimy również śruby łączników - z jaką siłą je dokręcać, kiedy je wymieniać, 
którymi śrubokrętami pracować.

-Kursanci dowiedzą się jakie elementy wykorzystywać do różnych rodzajów prac (z 
poziomu implantów, z poziomu łącznika), z wyszczególnieniem elementów takich jak 
śruby zamykające i gojące, transfery wyciskowe do wycisków analogowych i 
cyfrowych, laboratoryjne analogi implantów, łączniki do prac tymczasowych oraz 
stałych, do koron oraz mostów, czapki na łączniki do mostów typu multi unit, łączniki 
zindywidualizowane i rozwiązania do protez ruchomych, na przykładach części 
Straumann Group. 

-Kursanci będą uczestniczyć w warsztatach praktycznych na modelach, będą mogli też 
pracować z elementami protetycznymi z kaset edukacyjnych w skali 5:1, zobaczyć 
proces rejestracji cyfrowej dla prac pełnołukowych czy wykonać wyciski cyfrowe 
(skany) na modelach.

SmileClinic Education Centre 
Szymanowskiego 2
80-280 Gdansk
Poland

DDrr  KKrriiss  CChhmmiieelleewwsskkii,,  DDDDSS,,  MMSScc DDrr  KKrriiss  CChhmmiieelleewwsskkii,,  DDDDSS,,  MMSScc

DDrr    MMaajjaa  CChhmmiieelleewwsskkaa,,  DDDDSS,,52  MMSScc
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gdansk, poland

Miejsce kursu
SmileClinic Education Centre 
Szymanowskiego 2
80–280 Gdansk
Poland

Data
27-28 Maj 2023

Cena
Pln 6.000

Liczba uczestników 6-8

WYKŁADOWCA
Dr Kris Chmielewski 

Dane kontaktowe
Kris: 
krischmielewski@me.com 

Implantacja natychmiastowa i 
technika PET 
kurs 2-dniowy z zabiegiem na żywo 
Opis kursu

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne jak i zajęcia z Pacjentem – planowanie cyfrowe 
przypadku wraz z techniką PET, ekstrakcję atraumatyczną, preparację blaszki PET 
oraz implantację w nawigacji komputerowej, augmentację zębodołu i uszczelnienie 
kolagenowe, obciążenie natychmiastowe implantu. Zabieg wykonywany będzie 
przez lekarza prowadzącego kurs. 

Pierwszego dnia kursu omówione zostaną podstawy anatomiczne i zasady 
biologiczne właściwe dla implantacji natychmiastowych oraz techniki PET (socket 
shield), klasyfikacje wyrostów zębodołowych, techniki i narzędzia do atraumatycznej 
ekstrakcji zębów do implantacji natychmiastowych, metody augmentacji zębodołów, 
wskazania i przeciwwskazania do techniki PET. Pierwszy dzień kursu zakończony 
będzie warsztatami na modelach. 

Drugi dzień kursu obejmował będzie omówienie obciążenia natychmiastowego 
implantów, zabieg na żywo w nawigacji komputerowej oraz podsumowanie kursu.

Każdy z kursantów będzie miał okazję przeprowadzić implantację natychmiastową 
na modelach, z wykorzystaniem systemów Straumann Group.

- DDZZIIEEŃŃ  11
- Wprowadzenie do kursu
- Podstawy anatomiczne
- Klasyfikacje wyrostków zębodołowych
- Techniki i narzędzia do ekstrakcji zębów pod implantację natychmiastową
- Techniki “socket shield”
- Wprowadzenie do techniki częściowej ekstrakcji zęba PET (Partial Extraction Therapy)
- Wskazania i przeciwskazania do techniki PET
- Technika PET w odcinku estetycznym
- Technika PET - przedtrzonowce i trzonowce
- Zajęcia praktyczne na modelach

- DDZZIIEEŃŃ  22
- Augmentacja zębodołu i uszczelnienie kolagenowe
- Obciążenie natychmiastowe implantów
- Uzupełnienia tymczasowe w koncepcji EBC
- Planowanie cyfrowe przypadku wraz z techniką PET
- Nawigacja komputerowa
- Zabieg na żywo
- Omówienie pozabiegowe
- Zakończenie kursu

SmileCl inic Education Centre 
Szymanowskiego 2
80-280 Gdansk
Poland

gdansk,   Poland

Organizacja:
SmileClinic Education Centre 
Szymanowskiego 2
80–280  Gdansk
Poland

Data
16-18 Czerwiec 2023

Cena
Pln 6.000 

WYKŁADOWCY:
Dr Kris Chmielewski 
Dr Maja Chmielewska

KONTAKT
Kris: krischmielewski@me.com 
Maja: dive.monster@me.com

Planowanie chirurgii w nawigacji 
komputerowej - kurs intensywny 
kurs 3-dniowy

Opis kursu

Intensywny kurs planowania chirurgicznego do nawigacji komputerowej w 
programie coDiagnostiX, przeznaczony dla osób które chcą samodzielnie planować 
przypadki chirurgiczne w tym programie. 
Kurs prowadzony jest w formie warsztatów, każdy z uczestników planuje wygrane 
przez prowadzących przypadki na swoim laptopie, zgodnie z wytycznymi 
instruktorów.
DDzziieeńń  ppiieerrwwsszzyy obejmuje zapoznanie z programem i planowanie przypadków 
implantacji pojedynczych, wraz z wykonaniem szablonów chirurgicznych opartych 
na zębach. 
DDrruuggiieeggoo  ddnniiaa omawiane będzie planowanie dla mostów, zarówno w szczęce jak i w 
żuchwie, w tym braki skrzydłowe i wykonanie szablonów chirurgicznych z 
podparciem mieszanym (na zębach i kości). 
TTrrzzeeccii  ddzziieeńń  obejmował będzie planowanie przypadków bezzębnych, zarówno w 
szczęce jak i żuchwie, wraz z szablonami chirurgicznymi opartymi na kości i błonie 
śluzowej oraz planowaniem pinów stabilizacyjnych.

AAbbyy  wwzziiąąćć  uuddzziiaałł  ww  kkuurrssiiee  nnaalleeżżyy  pprrzzyywwiieeźźćć  zzee  ssoobbąą  llaappttooppaa  ii  mmyysszzkkęę,,  zz  ddwwoommaa  
pprrzzyycciisskkaammii  ii  kkóółłkkiieemm..  WWyymmaaggaanniiaa  ssyysstteemmoowwee  kkoommppuutteerraa  ddoo  pprraaccyy  ttoo  ssyysstteemm  
ooppeerraaccyyjjnnyy  WWiinnddoowwss  1100  lluubb  1111,,  mmiinniimmuumm  1166  GGBB  RRAAMM  ii  550000  GGBB  wwoollnneejj  pprrzzeessttrrzzeennii  
ddyysskkoowweejj..  
Na komputerach na czas kursu zainstalowane zostanie oprogramowanie 
coDiagnostiX. 

-

SmileClinic Education Centre 
Szymanowskiego 2
80-280 Gdansk
Poland

DDrr  KKrriiss  CChhmmiieelleewwsskkii,,  DDDDSS,,  MMSScc DDrr  KKrriiss  CChhmmiieelleewwsskkii,,  DDDDSS,,  MMSScc

DDrr    MMaajjaa  CChhmmiieelleewwsskkaa,,  DDDDSS,,52  MMSScc



22 23

 INFORMACJE ORAZ REJESTRACJA

ZAKRES SZKOLENIA
Dzięki współczesnym systemom implantologicznym oraz rozwojowi

protokołów laboratoryjnych mamy szereg możliwości rehabilitacji

pacjentów bezzębnych. 

Są to uzupełnienia protetyczne szyte na miarę. Prawidłowe ich zaplanowanie

oraz precyzja wykonania technicznego stanowi klucz do sukcesu.

Na szkoleniu zostaną poruszone tematy związane z diagnostyką i kwalifikacją

pacjenta pod planowane rekonstrukcje; omówimy postępowanie chirurgiczne

(ilość i rozmieszczenie implantów). Przedstawimy rodzaje komponentów

protetycznych dedykowanych do prac stałych, a także prac zdejmowanych

oraz omówimy wady i zalety tych prac.

Pokażemy protokół postępowania laboratoryjnego.

W trakcie szkolenia kursanci będą mieli możliwość wykonania wycisków 

na modelach pod prace pełnołukowe (zarówno cyfrowe, jak i analogowe).

Przyjrzymy się dokładnie komponentom protetycznym do prac stałych 

i ruchomych oraz przetestujemy je na modelach.

STAŁE  I  RUCHOME  REKONSTRUKCJE
PEŁNOŁUKOWE  WSPARTE

NA  IMPLANTACH
PROTOKOŁY  POSTĘPOWANIA 

W  PRACACH  IMPLANTOLOGICZNYCH

Dr n. med
Paulina Bautembach-Koberda
Spec. Protetyki Stomatologicznej

Spec. Chirurgii 
Szczękowo-Twarzowej 
Maciej Koberda

Tech.dent. 
Marek Wiligała

15 .04 .2023
 

DR KOBERDA

DR KOBERDA
D E N T A L  A N D  M E D I C A L  C L I N I C

G D Y N I A  U L . R E D Ł O W S K A  5 2 / 1

1900 pln / liczba miejsc ograniczona

9:00 - 16:00

58 341 22 06

edukacja@schmidt-dental.pl

Wszystko co chcesz wiedzieć 
  o koncepcji Straumann Pro Arch
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 
•  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) 
•  Przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego natychmiastowej implantacji w koncepcji 

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.

DR N. MED. PAULINA  
BAUTEMBACH-KOBERDA

LEK. DENT. MACIEJ KOBERDA

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

TERMIN:   01.04.2023
  21.10.2023

GODZINY: 9:00-17:00

MIEJSCE:  Gdynia 

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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                Protokoły natychmiastowe
                  z wykorzystaniem systemu  
                  implantów Straumann® BLX oraz   
                            Straumann® TLX

LEK. STOM., MSC WOJCIECH RYNCARZ

PROWADZĄCY: Lek. stom., MSc   
  Wojciech Ryncarz

  Lek. dent., MSc 
  Krzysztof Chmielewski 

TERMIN:   10.03.2023

GODZINY: 10:00-17:00

MIEJSCE:  Centrum Edukacji 
  Proimplant 
  C. Śniegockiej 8,   
  Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 16 osób

CENA:   1500 zł

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

Implanty stożkowe Straumann BLX oraz Straumann TLX oferują bardzo wysoką stabili-
zację pierwotną i rozległe wskazania przy zabiegach implantacji natychmiastowej.

Posiadają one wiele rozwiązań nowej generacji natychmiast dających lekarzowi pew-
ność trafnego wyboru. 

Sprawdzony od lat materiał Roxolid® w połączeniu z aktywną biologicznie powierzch-
nią SLActive® zapewniają skuteczność i przewidywalność leczenia nawet w najbardziej 
wymagających sytuacjach klinicznych.

W trakcie kursu poznacie Państwo nie tylko ciekawe przypadki, ale również nowy proto-
kół chirurgiczny i protetyczny oraz wskazówki, które ułatwią pracę. Dodatkowo będzie 
można prześledzić krok po kroku wszystkie komponenty, a w sesji warsztatowej poczuć 
je w swoich rękach. 

System implantów Straumann BLX oraz Straumann TLX to najwyższa, sprawdzona ja-
kość oraz nowe możliwości leczenia dla pacjentów przychodzących do Państwa Kliniki.

NASZA PASJA EDUKACJI – TWOJA SATYSFAKCJA

Straumann® BLX

Confidence beyond Immediacy.

LEK. DENT., MSC KRZYSZTOF CHMIELEWSKI



26 27

LEK. DENT. MARTA SIEWERT-GUTOWSKA

PROWADZĄCY: Lek. dent. Marta  
  Siewert-Gutowska,
  specjalista chirurg  
  szczękowo-twarzowy

TERMINY:  Moduł I: 19-20.05.2023  
  / 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

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

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 mo-
delach.

Podczas drugiego modułu każdy z uczestników indywidualnie umawia się ze szkoleniowcem i w 
jego asyście planuje oraz samodzielnie wprowadza 3 implanty 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.

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

Dzień drugi:
• 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 

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 przepro-
wadzają planowanie leczenia i uczestnik samodzielnie przeprowadza każdą procedurę, szkolenio-
wiec uczestniczy w zabiegach jako asysta. Zachęcamy do przyprowadzania na zabiegi swojej asy-
sty. Asystentka szkoleniowca pokaże prawidłowe przygotowanie gabinetu do implantacji.

          Implantologia dla początkujących.
                      – Teoria i praktyka.

LEK. DENT. MARTA SIEWERT-GUTOWSKA

PROWADZĄCY: Lek. dent. Marta  
  Siewert-Gutowska,
  specjalista chirurg  
  szczękowo-twarzowy

TERMINY:  02.06.2023
  17.11.2023

GODZINY: 9:00 - 20:00

MIEJSCE:  Centrum Edukacji 
  Proimplant 
  C. Śniegockiej 8,   
  Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 3 osoby

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

CENA:   3500 zł

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

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

PROGRAM
Teoria:
• 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

         Podniesienie dna zatoki szczękowej
                      – Teoria i praktyka.
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LEK. DENT. MARTA SIEWERT-GUTOWSKA

PROWADZĄCY: Lek. dent. Marta  
  Siewert-Gutowska,
  specjalista chirurg  
  szczękowo-twarzowy

TERMINY:  27.01.2023
  12.05.2023
  22.09.2023

GODZINY: 9:00 - 20:00

MIEJSCE:  Centrum Edukacji 
  Proimplant 
  C. Śniegockiej 8,   
  Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 3 osoby

FORMA:   kurs z zabiegami  
  na żywo

CENA:   3500 zł

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

Metody zarządzania tkanką kostną to jedne z najtrudniejszych procedur w chirurgii stomatolo-
gicznej. Nie ma możliwości objęcia pacjentów całościową opieką implantologiczną bez umiejęt-
ności wykonania tego typu zabiegów. Kurs skierowany jest do lekarzy średniozaawansowanych, 
którzy w swojej praktyce już implantują i chcą rozszerzyć swoje umiejętności o zabiegi odbudowy 
tkanki kostnej. Na kursie zostaną omówione najczęściej stosowane metody: podniesienie dna za-
toki szczękowej, sausage technique, odbudowa metodą Steigmanna oraz odbudowa kością auto-
genną metodą prof. Khourego.

PROGRAM
Teoria:
• Anatomia i fizjologia zatok obocznych nosa ze szczególnym uwzględnieniem zatoki szczękowej
• Anatomia części zębodołowej żuchwy pod kątem wykonywanych zabiegów
• Farmakologiczne przygotowanie pacjenta do zabiegów
• Planowanie zabiegów - ocena badania CBCT
• Sinus lift: metoda otwarta, metoda zamknięta, dojście od strony podniebienia
• Powikłania w sinus lifcie i ich leczenie
• Zasady pionowej i poziomej augmentacji wyrostka w odcinku bocznym żuchwy
• Pozioma augmentacja – sausage technique i metoda Steigmanna
• Błony i materiały augmentacyjne
• Techniki pobierania i odbudowy kości wg koncepcji prof. Khourego
• Instrumentarium do pozyskania kości autogennej
• Powikłania i ich leczenie

Praktyka:
Każdy z uczestników aktywnie asystuje lekarzowi szkolącemu do zabiegu sinus liftu, sausage 
technique i odbudowy metodą Steigmanna.

            Metody odbudowy tkanki kostnej 
                      – Teoria i praktyka.

LEK. STOM., MSC WOJCIECH RYNCARZ

PROWADZĄCY: Lek. stom., MSc  
  Wojciech Ryncarz 

TERMINY: 02-03.02.2023
  27-28.03.2023
  27-28.07.2023
  17-18.08.2023
  05-06.10.2023
  07-08.12.2023

 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

Kurs przeznaczony dla lekarzy początkujących w implantologii, którzy są jeszcze przed 
pierwszymi zabiegami - maksimum partnerskiej relacji z trenerem, bez stresu i skrępo-
wania 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 kur-
su uczestnik będzie czuł się na siłach do samodzielnego przeprowadzania przećwiczo-
nych 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
• 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
• 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, wspól-
na analiza zdjęć rtg i modeli przywiezionych przez kursantów - planowanie przypad-
ków, 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.

                 CHIRURGIA
                    – kurs praktyczny, indywidualny

NASZA PASJA EDUKACJI – TWOJA SATYSFAKCJA

W celu ustalenia dodatkowego terminu indywidualnego szkolenia
prosimy o bezpośredni kontakt na adres mailowy: ryncarz@me.com
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PROWADZĄCY: Dr hab. n. med.
  Anna Skurska,
  specjalista periodontolog

TERMIN:  02.12.2023

CZAS TRWANIA: 9:00 – 18:00

MIEJSCE:  Centrum Edukacji 
  Proimplant 
  C. Śniegockiej 8,   
  Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 8 osób 

FORMA:   Kurs teoretyczno-
  praktyczny  
  z ćwiczeniami  
  na fantomach

CENA:   2000 zł

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

  Efektywność i ograniczenia współczesnej,   
  minimalnie inwazyjnej, periodontologicznej  
  chirurgii rekonstrukcyjnej.

Współczesne, chirurgiczne leczenie periodontologiczne skupia się przede wszystkim na 
procedurach mających za zadanie odtworzenie tkanek zniszczonych w przebiegu proce-
su chorobowego. Wszechobecny dogmat estetyki dopinguje nas klinicystów do postępo-
wania, którego celem jest optymalizacja stabilności tkanek miękkich i przewidywalność 
stosowanych metod leczenia.

Kurs przygotowany jest dla lekarzy, którym zależy na wdrożeniu nowoczesnych, spraw-
dzonych i przewidywalnych metod leczenia periodontologicznego, podpartych aktualną 
wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

PROGRAM
• Diagnostyka i klasyfikacja periodontologicznych ubytków kości
• Kliniczne wskazania do periodontologicznych zabiegów rekonstrukcyjnych
• Przygotowanie i kwalifikacja pacjenta do chirurgicznego leczenia periodontologicz-

nego
• Czynniki wpływające na kliniczne wyniki leczenia
• Znaczenie różnych metod postępowania chirurgicznego
• Zastosowanie białek macierzy szkliwa oraz metod kombinowanych w periodontolo-

gicznych procedurach rekonstrukcyjnych
• Postępowanie pozabiegowe
• Efektywność i możliwości utrzymania wyników długoterminowych w leczeniu perio-

dontologicznym
• Instrumentarium wykorzystywane w mikrochirurgii periodontologicznej
• Zasady wykonywania cięć w chirurgii periodontologicznej, kiedy i jakie cięcie oszczę-

dzające brodawkę zastosować 
• Techniki tworzenia płatów w chirurgii periodontologicznej
• Procedura i wskazówki dotyczące stosowania białek macierzy szkliwa 
• Metody szycia i rodzaje szwów w rekonstrukcyjnej mikrochirurgii periodontologicznej
• Warsztaty: ćwiczenia na fantomach tkankowych

DR HAB. N. MED. ANNA SKURSKA

PROWADZĄCY: Tech. dent. 
  Arkadiusz Piontek

TERMIN:  14.01.2023

GODZINY: 10:00-17:00

MIEJSCE: PURO Gdańsk Old Town
 Stągiewna 26, Gdańsk

CENA:   400 zł

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

Neodent GM - Rekonstrukcje 
protetyczne wsparte na 
implantach - szerokie 
spectrum możliwości.

TECH. DENT. ARKADIUSZ PIONTEK

PROGRAM
Całodniowe szkolenie protetyczne kierowane do lekarzy i techników dentystycz-

nych, podczas którego poruszone zostaną zagadnienia:

• Jak dobrać odpowiednie komponenty protetyczne
• Na jakie specyficzne cechy systemu koniecznie zwrócić uwagę
• Jak poprawnie planować i projektować konkretne rodzaje uzupełnień 

protetycznych
• Protokoły postępowania od wycisku tradycyjnego i cyfrowego do gotowej pracy
• Prawidłowy profil wyłaniania jako istotny czynnik długoterminowego sukcesu 

leczenia, biała i czerwona estetyka
• Komplikacje i niepowodzenia w codziennej praktyce
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DYPL. HIG. STOM. MICHAŁ KLUCZKOWSKI
PROWADZĄCY: Lek. stom. Magdalena  
  Jaszczak-Małkowska 
  Lek. stom., MSc  
  Olga Petruszka

TERMIN:  30.09.2023

GODZINY: 9:00-18:00

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:   2800 zł

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

Implantacja 
natychmiastowa 
– biologiczna alternatywa 
zachowania tkanek własnych 
pacjenta

LEK. STOM. MAGDALENA JASZCZAK-MAŁKOWSKA
LEK. STOM., MSC OLGA PETRUSZKA

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-

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

implantacji 
• PRF i CTG (przeszczep łącznotkankowy), czyli polisy na życie implantu
• Zasady tworzenia profilu wyłaniania w natychmiastowym obciążeniu
• Kształtowanie anatomicznego profilu wyłaniania
• 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 poekstrakcyj-

nym, praca w powiększeniu 
• Zabieg  ekstrakcji i implantacji natychmiastowej na żywo wraz z wykonaniem 

natychmiastowej odbudowy
• Samodzielne wykonanie indywidualnego łącznika gojącego

PROWADZĄCY: Dypl. hig. stom. 
  Michał Kluczkowski

TERMIN:   27.05.2023

GODZINA:  9:00-16:00   

MIEJSCE:  Gdańsk 

FORMA:  Kurs teoretyczno- 
  praktyczny 

CENA:   1300 zł

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

Kurs jest dedykowany osobom pragnącym podnosić swoje kwalifikacje w zakresie 
prawidłowej i nowoczesnej implantologii w oparciu o najnowszą wiedzę i osiągnięcia 
kliniczne. W trakcie szkolenia poruszona zostanie kwestia opieki nad pacjentem po 
zabiegu oraz działań profilaktycznych w aspekcie długofalowym.

PROGRAM
• Przygotowania pacjenta i zespołu do zabiegu - praktyczne zajęcia
• Nowoczesne rozwiązania implantologiczne
• Instrumentarium implantologiczne, czyli jak się w tym wszystkim odnaleźć
• Podział obowiązków w trakcie zabiegu implantologicznego - asysta I oraz asysta II
• Zasady współpracy na sali zabiegowej - praktyczne zajęcia
• Prawidłowa organizacja pola zabiegowego - praktyczne zajęcia
• Postępowanie po zabiegu - praktyczne zajęcia
• Szycie chirurgiczne na preparatach zwierzęcych - podstawowe techniki szycia, mate-

riały szewne (rodzaje igieł i nici), instrumentarium stosowane podczas zaopatrywa-
nia płatów - praktyczne zajęcia

• Rola higienistki w pozabiegowym postępowaniu profilaktycznym, zarówno bezpo-
średnio po zabiegu, jak też w perspektywie długofalowej

• Ciekawostki „z pracy” zespołu implantologicznego

   Nowoczesna implantologia nie musi być trudna.  
       Szkolenie praktyczno-teoretyczne dla pasjonatów  
     nowoczesnej stomatologii.
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PROWADZĄCY: Dr David Wiss 

TERMIN:  03-04.02.2023
  31.03-1.04.2023

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

MIEJSCE:  Frankowski Dental
  Ul. Subisława 19
  80-354 Gdańsk

GRUPA:   maksymalnie 5 osób

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

CENA:   4500 zł

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

DR DAVID WISS

   Odbudowa grzbietu wyrostka zębodoło- 
   wego z użyciem kości własnej pacjenta
          (metoda augmentacji Prof. Dr. F. Khoury’ego)

Złotym standardem w chirurgii stomatologiczno-augmentatywnej nadal jest kość 
własna pacjenta. Tylko własna kość daje maksymalne szanse na sukces zabiegu przy 
minimalnym ryzyku komplikacji - dając rezultat długoczasowy w przypadkach ciężkiego 
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.

CELE KURSU:
Celem szkolenia jest nauka ważnych technik pobierania i odbudowy wyrostka zębodo-
łowego według koncepcji biologicznej opracowanej przez Prof. Dr. F. Khoury. W trakcie 
kursu uczestnicy poznają:
• Retromolarne i lokalne techniki pobierania kości
• Techniki augmentacji kości – bocznej i pionowej
• Podniesienie dna zatoki techniką sandwich

POZA TYM PRZEDSTAWIONE ZOSTANĄ:
• Niezbędne zabiegi na tkankach miękkich podczas zabiegu chirurgicznego i podczas 

zabiegu odsłonięcia implantu
• 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 zaawansowane-
go chirurga.

PROWADZĄCY: Dr David Wiss 

TERMIN:  21-22.04.2023

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

MIEJSCE:  Frankowski Dental
  Ul. Subisława 19
  80-354 Gdańsk

GRUPA:   maksymalnie 5 osób

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

CENA:   5500 zł

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

DR DAVID WISS

   Transpozycja nerwu zębodołowego    
          dolnego – zaawansowane szkolenie  
        z zabiegiem na żywo.

W przypadku przeciwwskazań do zabiegu augmentacji pionowej kości wyrostka 
zębodołowego z powodu braku miejsca na odbudowę protetyczną oraz gdy przebieg 
nerwu zębodołowego dolnego jest anatomicznie niekorzystny, zabieg transpozycji 
nerwu staje się jedną z ostatnich możliwosci na implantację aż do okolicy trzonowców. 
Dzięki temu, można w sposób bezpieczny i przewidywalny wykonać implantację.

Umiejetność tej techniki pozwala na długoczasowe rozwiązanie problemów 
bezzębnych pacjentów, u których występują duże zaniki kostne w okolicy bocznej 
wyrostka zębodołowego żuchwy, a także na zwiększenie ich komfortu życia.

CELE KURSU:
Głównym celem szkolenia jest poznanie wskazań do zabiegu, oczekiwanych efektów i 
możliwych komplikacji oraz nauka najważniejszych technik chirurgicznych, takich jak:
• Lateralizacja
• Posterioryzacja
• Wytworzenie nowego otworu bródkowego

POZA TYM PRZEDSTAWIONE ZOSTANĄ:
• Możliwosci augumentacji wyrostka zębodołowego w trakcie transpozycji nerwu 

zębodołowego dolnego
• Implantacja w trakcie transpozycji nerwu zębodołowego dolnego
• Zarządzanie tkankami miękkimi
• Przedstawienie narzędzi chirurgicznych przydatnych w trakcie zabiegu

Kurs skierowany jest do praktykujących chirurgów stomatologicznych i chirurgów 
szczękowych. 

Dla osób mniej zaawansowanych zalecane jest wcześniejsze uczestnictwo w kursie dr Davida Wissa 
„Odbudowa grzbietu wyrostka zębodołowego z użyciem kości własnej pacjenta”.
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LEK. DENT., MSC MAJA CHMIELEWSKA

LEK. STOM., MSC WOJCIECH RYNCARZ

ClearCorrect
Sympozjum 
18.11.2023

SAVE THE DATE

Kurs praktyczny  
z zastosowania szablonów  
w implantologii. 
Spotkanie przeznaczone dla lekarzy, którzy w swojej codziennej praktyce wykonują 
implantacje i chcieliby zapoznać się z procedurami pracy przy pomocy szablonów. 
Chcemy, aby niezależnie od posiadania tomografu czy skanera każdy mógł złożyć 
zamówienie na szablon, przeanalizować propozycję planowania, ocenić otrzymany 
produkt oraz wykonać bezpiecznie zabieg.

W trakcie kursu przekażemy praktyczne wskazówki i rady dotyczące procedury 
przesyłania informacji pobranych od pacjenta przez lekarza zlecającego do centrum 
planowania:
• Wyciski, rejestracja zwarcia, badanie tomograficzne
• Analiza i zatwierdzenie przygotowanego projektu oraz komunikacja z technikiem 
• Weryfikacja szablonu i przygotowanie do zabiegu

Przejdziemy wspólnie drogę od zlecenia projektowania szablonu do chirurgii  
na modelach. Każdy z uczestników będzie samodzielnie wykonywał implantacje  
w oparciu o szablon.

Wymogiem uzyskania wysokiej precyzji jest zawsze bardzo dokładne osadzenie szablonu, 
dlatego uczestnicy będą pracować samodzielnie pod okiem trenerów. W procesie 
planowania i projektowania naszych ćwiczebnych szablonów zostaną wykorzystane 
prawdziwe tomografie, na podstawie których przygotowaliśmy dla Państwa modele.

Przepracujemy:
• Szablony do nawigacji przy pojedynczych brakach oparte na zębach
• Szablony osadzone bezpośrednio na kości lub z mieszanym podparciem z dodatkową 

stabilizacją z użyciem pinów do kości

Ponieważ bardzo często implantacja natychmiastowa jest połączona z obciążeniem 
natychmiastowym implantu koroną tymczasową, pokażemy też jak po osadzeniu 
implantu i kontroli indeksu umocować  na nim koronę tymczasową wykonaną przed 
przeprowadzeniem zabiegu.

PROWADZĄCY: Lek. dent. MSc  
  Maja Chmielewska
  Lek. stom. MSc  
  Wojciech Ryncarz

TERMINY:  22.07.2023
  25.11.2023

GODZINY: 10:00-18:00

MIEJSCE:  Centrum Edukacji 
  Proimplant 
  C. Śniegockiej 8,   
  Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 8 osób

FORMA:   kurs teoretyczno-
praktyczny z ćwiczeniami na modelach

CENA:   3600 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Tel.: 58 341 22 06 
E-mail: edukacja@schmidt-dental.pl
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PROWADZĄCY: Lek. dent., Msc.  
  Szczepan Stelmach

CZAS TRWANIA: ok. 6 h 

CENA:    
8000 zł lub zrealizowanie 3 
pełnopłatnych przypadków leczenia 
ClearCorrect w opcji Unlimited

Po więcej szczegółów prosimy o kontakt 
z lokalnym Territory Manager lub 
mailowo na adres:  
kinga.wachala@schmidt-dental.pl

LEK. DENT., MSC. SZCZEPAN STELMACH

        
             Kurs wprowadzający ClearCorrect

        
         ClearCorrect - wprowadzenie do systemu

W trakcie kursu dowiedzą się Państwo jak zacząć pracę z systemem nakładek 
ClearCorrect. Zostanie przedstawione środowisko planowania leczenia, kontroli  
i komunikacji z technikami ClearCorrect. Poruszone zostaną podstawowe zagadnienia 
z zakresu ortodoncji oraz w jaki sposób dobierać pacjentów i tworzyć plany leczenia.

TEMAT
ClearCorrect - wprowadzenie do systemu.

PROGRAM
Część I Podstawy leczenia alignerami
• 6 kluczy prawidłowej okluzji wg Andrewsa
• Przemieszczenia zębów
• Podstawy leczenia nakładkami
• Od jakiego przypadku najlepiej rozpocząć? - case complexity
• Jak pisać do technika, aby nas zrozumiał?
• Feedback dla technika
• Którą opcje leczenia ClearCorrect wybrać?

Część II Skanowanie 3D - trening skanowania z kursantami
• Skany 3D
• Protokół fotograficzny
• Zdjęcia RTG

Część III Wprowadzenie danych pacjenta do ClearCorrect Doctors Portal
• Jak zredagować preskrypcję?
• Ocena przygotowanego planu leczenia

Część IV Jak odnieść pierwsze sukcesy w leczeniu nakładkowym?
• Od jakiego przypadku najlepiej rozpocząć?
• Poziom trudności przypadku
• Selekcja pacjentów do leczenia nakładkowego
• Case reports

• Część V Podsumowanie, dyskusja

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 ClearQuartz™, 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

W trakcie kursu dowiedzą się Państwo jak zacząć pracę z systemem nakładek  
ClearCorrect. Poruszone zostanę podstawowe zagadnienia z zakresu ortodoncji, klasy-
fikacji zgryzu oraz w jaki sposób dobierać pacjentów i tworzyć plany leczenia.

Pokażemy możliwości systemu i omówimy poszczególne przypadki kliniczne. Wszyst-
ko po to, aby mogli Państwo sprawnie przeprowadzić leczenie swoich pacjentów  
nakładkami ClearCorrect.

TEMAT
ClearCorrect - wprowadzenie do systemu.

PROGRAM
• Podstawy leczenia alignerami
• Przygotowanie dokumentacji medycznej i wprowadzenie jej  

do ClearCorrect Doctors Portal
• Ocena przygotowanego planu leczenia
• Jak odnieść pierwsze sukcesy w leczeniu nakładkowym
• Wykorzystanie nakładek w leczeniach kompleksowych

PROWADZĄCY: Lek. dent., Msc.  
  Szczepan Stelmach

TERMIN:  27.05.2023

GODZINY: 9:00-17:00 

MIEJSCE:  Warszawa

CENA:   950 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Więcej szczegółów i rejestracja u 
lokalnego Territory Manager lub 
mailowo na adres  
kinga.wachala@schmidt-dental,  
lub nr tel: 797 103 350

LEK. DENT., MSC. SZCZEPAN STELMACH

A Straumann Group Brand

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.
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PROWADZĄCY: Lek. dent. 
  Olga Kaska-Czubak

CZAS TRWANIA: ok. 6 h 

CENA:    
8000 zł lub zrealizowanie 3 
pełnopłatnych przypadków leczenia 
ClearCorrect w opcji Unlimited

Po więcej szczegółów prosimy o kontakt 
z lokalnym Territory Manager lub 
mailowo na adres:  
kinga.wachala@schmidt-dental.pl

        
             Kurs wprowadzający ClearCorrect

W trakcie kursu dowiedzą się Państwo jak zacząć pracę z systemem nakładek 
ClearCorrect. Zostanie przedstawione środowisko planowania leczenia, kontroli  
i komunikacji z technikami ClearCorrect. Poruszone zostaną podstawowe zagadnienia 
z zakresu ortodoncji oraz w jaki sposób dobierać pacjentów i tworzyć plany leczenia.

TEMAT
ClearCorrect - wprowadzenie do systemu.

PROGRAM
Część I Podstawy diagnostyki ortodontycznej

Część II Podstawy mechaniki w leczeniu aparatami nakładkowymi
• Rodzaje ruchów - ruchy łatwe, średnio trudne, trudne
• Przewidywalność ruchów
• TADS

Część III Planowanie leczenia
• Pisanie instrukcji do centrum planowania
• Korzystanie z funkcji oprogramowania ClearPilot
• Engagery, IPR, Bite Ramps, wyciągi

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 ClearQuartz™, 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

             Jak rozpocząć swoją przygodę
                       z nakładkami ClearCorrect?

W trakcie kursu dowiedzą się Państwo jak zacząć pracę z systemem nakładek  
ClearCorrect. Poruszone zostanę podstawowe zagadnienia z zakresu ortodoncji, klasy-
fikacji zgryzu oraz w jaki sposób dobierać pacjentów i tworzyć plany leczenia.

Pokażemy możliwości systemu i omówimy poszczególne przypadki kliniczne. Wszyst-
ko po to, aby mogli Państwo sprawnie przeprowadzić leczenie swoich pacjentów  
nakładkami ClearCorrect.

TEMAT
ClearCorrect - wprowadzenie do systemu.

CELE KURSU:
• Podstawowa terminologia ortodontyczna
• Omówienie przypadków i możliwości systemu ClearCorrect
• Jak wprowadzać zamówienie i komunikacja z ClearCorrect - jak stworzyć plan 

leczenia pacjenta pod nakładki ortodontyczne

PROWADZĄCY: Lek. dent. 
  Olga Kaska-Czubak

TERMIN:  25.03.2023 

GODZINY: 9:00-17:00 

MIEJSCE:  Warszawa

CENA:   950 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Więcej szczegółów i rejestracja u 
lokalnego Territory Manager lub 
mailowo na adres  
kinga.wachala@schmidt-dental,  
lub nr tel: 797 103 350

LEK. DENT. OLGA KASKA-CZUBAK

A Straumann Group Brand

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.

LEK. DENT. OLGA KASKA-CZUBAK
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PROWADZĄCY: Dr n. med. 
  Piotr Chomik
  specjalista chirurgii   
  szczękowo-twarzowej

TERMIN:  31.03.2023

GODZINY: 9:00-18:00

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

GRUPA:   maksymalnie 4 
  uczestników 

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

CENA:   2000 zł

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

                 Podstawowe        
                   szkolenie implantologiczne 

DR N. MED. PIOTR CHOMIK

PROGRAM
• 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

W celu ustalenia dodatkowego terminu indywidualnego szkolenia 
prosimy o kontakt. 

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

TERMIN:  19.05.2023

GODZINY: 9:00-18:00

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

GRUPA:   maksymalnie 4 
  uczestników 

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

CENA:   2500 zł

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

DR N. MED. PIOTR CHOMIK

Podnoszenie dna zatoki 
szczękowej             
         w praktyce klinicznej.

PROGRAM
• Anatomia i fizjologia zatoki szczękowej. Patofizjologia zaniku wysokości wyrostków 

zębodołowych po ekstrakcji zębów w bocznych odcinkach szczęk.  
• Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą - wskazania, 

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. 

W celu ustalenia dodatkowego terminu indywidualnego szkolenia 
prosimy o kontakt. 
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PROWADZĄCY: Dr n. med. 
  Piotr Chomik
  specjalista chirurgii   
  szczękowo-twarzowej

TERMIN:  23.06.2023

GODZINY: 9:00-18:00

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

GRUPA:   maksymalnie 4 
  uczestników 

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

CENA:   2800 zł

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

DR N. MED. PIOTR CHOMIK

Rozszczepienie wyrostka 
zębodołowego jako alternatywa  
dla bocznej augmentacji  
w warunkach ograniczonej 
objętości tkanki kostnej w leczeniu 
implantologicznym.

Zastosowanie implantów 
zygomatycznych w chirurgiczno-
protetycznym leczeniu 
pacjentów z rozległymi zanikami 
podłoża kostnego wyrostków 
zębodołowych.

PROGRAM
• Biologiczne aspekty gojenia kości wyrostka zębodołowego szczęki i części 

zębodołowej żuchwy po ekstrakcjach zębów
• Biologiczne podstawy zabiegu rozszczepienia wyrostka zębodołowego przed 

implantacją. Procesy zachodzące podczas gojenia tkanki kostnej po zabiegu 
rozszczepienia wyrostka zębodołowego

• Techniki rozszczepienia wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej 
żuchwy z uwzględnieniem specyfiki tkanki kostnej w poszczególnych częściach 
jamy ustnej

• Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu rozszczepienia wyrostka zębodołowego
• Przegląd narzędzi wykorzystywanych podczas zabiegu
• Protokoły postępowania pozabiegowego
• Najczęstsze powikłania po zabiegach rozszczepiania wyrostka i ich leczenie
• Zabiegi z udziałem pacjentów

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

TERMIN: Termin zostanie ogłoszony  
 w późniejszym czasie. 

GODZINY: 9:00-18:00

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

GRUPA:   maksymalnie 4 
  uczestników 

FORMA:   kurs teoretyczno-prak 
  tyczny z operacją  
  na żywo

CENA:   3000 zł

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

DR N. MED. PIOTR CHOMIK

PROGRAM
• Anatomia kliniczna zatoki szczękowej i kości jarzmowej w kontekście planowania 

leczenia z wykorzystaniem implantów zygomatycznych.
• Kwalifikacja pacjentów do leczenia implantami zygomatycznymi - klasyfikacja ana-

tomiczna ubytków kostnych, planowanie ilości i rozmieszczenia implantów.
• Diagnostyka przedzabiegowa - rola tomografii stożkowej (CBCT), dobór metody 

znieczulenia.
• Przegląd systemu implantologicznego.
• Obciążenie natychmiastowe vs. odroczone.
• Protokół obciążenia natychmiastowego.
• Opieka pozabiegowa, farmakoterapia.
• Najczęstsze powikłania i ich leczenie.
• Zabieg wprowadzenia implantów.

Istnieje możliwość zgłoszenia na szkolenie swoich pacjentów.
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PROWADZĄCY: Lek. stom. 
  Radosław Jadach

TERMIN:  13-14.10.2023

GODZINY: 9:00-18:00

MIEJSCE:  Dental Salon
  Horbaczewskiego 53a
  54-130 Wrocław

GRUPA:   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

Implantacja w trudnych  
warunkach w żuchwie.

LEK. STOM. RADOSŁAW JADACH

PORUSZANE ZAGADNIENIA:
• Regeneracja kości metodą Prof. Dr. F. Khoury’ego
• Klasyczny GBR z wykorzystaniem ksenograftów
• Odtworzenie strefy dziąsła związanego
• Ekstrakcja z natychmiastową implantacją
• Nerw zębodołowy dolny: lateralizacja, dystalizacja
• Alternatywne metody mające na celu poszerzenie objętości wyrostka zębodołowego

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
• Zabiegi na żywo

PROWADZĄCY: Lek. stom. 
  Radosław Jadach

TERMIN:  24-25.03.2023

GODZINY: 9:00-18:00

MIEJSCE:  Dental Salon
  Horbaczewskiego 53a
  54-130 Wrocław

GRUPA:   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

Implantacja w bocznym  
odcinku szczęki z podniesieniem 
dna zatoki.

LEK. STOM. RADOSŁAW JADACH

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
• Ograniczenia anatomiczne i utrudnienia (zatoka szczękowa i rodzaje kości)
• Implantacja z podniesieniem dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą (osteotomy) 
• Implantacja z podniesieniem dna zatoki szczękowej metodą otwartą 
• Komplikacje przy podnoszeniu dna zatoki szczękowej i postępowanie 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
• Zabiegi na żywo



48 49

PROWADZĄCY: Lek. stom. 
  Radosław Jadach

TERMINY: 12-13.05.2023
  08-09.12.2023

GODZINY: 10:00-18:00

MIEJSCE:  Wrocław

GRUPA:   maksymalnie 16 osób

FORMA:   kurs teoretyczno-prak- 
  tyczny z warsztatami  
  na preparatach zwie- 
  rzęcych

CENA:   4100 zł

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

Augmentacja oraz 
regeneracja tkanek 
miękkich i twardych.

LEK. STOM. RADOSŁAW JADACH

PROGRAM:

DZIEŃ I
Augmentacje i regeneracje tkanek miękkich:
• Zasady projektowania płatów. Szycie zgodne z biologią tkanek.
• Pogłębienie przedsionka przeszczepem wolnym dziąsła.
• Pobranie tkanki łącznej spod nabłonka podniebienia twardego w celu pokrycia 

recesji.
• Wykonanie i zastosowanie płata mieszanego zegarkowego w celu zachowania 

objętości zębodołu.
• Projektowanie, wykonanie i zastosowanie płata uszypułowanego z podniebienia 

twardego.
• Odwrócony uszypułowany płat okostnowy w celu pokrycia recesji.

DZIEŃ II
Augmentacje i regeneracje tkanek twardych:
• Zabieg sterowanej regeneracji kości – klasycznie.
• Poszerzenie objętości wyrostka zębodołowego z zastosowaniem płata kostno-oko-

stnowego.
• Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą.
• Pobranie, transpozycja i transplantacja blaszki kostnej celem powiększenia objęto-

ści wyrostka zębodołowego. Pobranie wiórów kostnych.
• Metoda odwróconego bloczka.

 ROWIĄZANIA CYFROWE W GABINECIE:

Cyfrowa stomatologia

LEK. DENT. BARTOSZ MATEJKOWSKI

PROWADZĄCY: Lek. dent. Bartosz 
  Matejkowski

TERMIN:   11.02.2023

GODZINY: 9:00-17:00

MIEJSCE:  Szawa Conference
  Jutrzenki 137 
  02-231 Warszawa

CENA:   1900 zł

REJESTRACJA: www.dentalisme.com

TEMATYKA:
1. Do czego służą skany - jakie wymierne korzyści otrzymujemy skanując.
2. System pracy na skanach - co, jak i kiedy? Jak ułożyć pracę, aby przebiegała sprawnie.
3. Możliwości omawiania planu leczenia przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych.
4. Komunikacja pomiędzy lekarzami i technikiem - usprawnienia cyfrowe.
5. Jak przestawić się z pracy analogowej na cyfrową i czy warto?
6. Do czego możemy wykorzystać skany:

• Wirtualne planowanie leczenia
• Deprogramator Koisa
• Rejestracja CR za pomocą skanera
• Analiza CR w środowisku cyfrowym. Exocad i inne narzędzia mobilne
• Złożone przypadki leczenia - protokoły postępowania
• Cyfrowy Wax up, Mock up
• Implantologia - szablony - wykorzystanie w codziennej praktyce
• Implanto-protetyka - skanowanie pod prace protetyczne

7. Różne rodzaje retrakcji do skanowania.
8. Protetyka - różnice pracy analogowej i cyfrowej - gdzie szanse a gdzie pułapki, rodzaje 

prac, które można wykonać na podstawie skanów wewnątrzustnych.
9. Integracja leczenia ortodontyczno-protetycznego.

CO BĘDZIESZ POTRAFIŁ PO SZKOLENIU:
1. Prawidłowo i sprawnie wykonać skany.
2. Przesłać je do laboratorium, zarządzać plikami cyfrowymi i obrotem prac protetycznych.
3. Przeprowadzić analizę przypadku na skanach używając odpowiednich narzędzi.
4. Przedstawiać plan leczenia pacjentowi przy pomocy narzędzi cyfrowych.
5. Wykonać różne rodzaje prac protetycznych stałych przy użyciu skanera - korony, 

licówki oraz prace oparte na implantach.
6. Odpowiednio dobrać rodzaj retrakcji.
7. Zebrać dokumentację potrzebną do cyfrowego planowania leczenia.
8. Przygotować dokumentację do wykonania szablonu implantologicznego.
9. Komunikować się z technikiem i ortodontą, aby osiągnąć zakładany cel leczenia przy 

użyciu cyfrowych aplikacji.
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 ROWIĄZANIA CYFROWE W GABINECIE:

Zarządzanie pracą gabinetu 
- cyfrowe rozwiązania.

LEK. DENT. BARTOSZ MATEJKOWSKI

PROWADZĄCY: Lek. dent. Bartosz 
  Matejkowski

TERMIN:   22.04.2023

GODZINY: 9:00-17:00

MIEJSCE:  Szawa Conference
  Jutrzenki 137
  02-231 Warszawa

CENA:   1900 zł

REJESTRACJA: www.dentalisme.com

Technologie takie jak skaner, aplikacje do zarządzania gabinetem, wizualizacje 3D planu 
leczenia, fotografia, usprawniają naszą pracę. Z drugiej strony przestawienie pracy 
całego zespołu na cyfrowe narzędzia bardzo często sprawia problemy w zarządzaniu. 
Poszukiwanie nowych rozwiązań czy zmiana schematów nie jest łatwa. Szkolenie jest 
skierowane do lekarzy, osób zarządzających placówkami, zespołami lekarskimi. 

ZAKRES SZKOLENIA:
• Prezentacja systemu organizacji pracy gabinetu korzystającego z narzędzi cyfrowych 

(skaner, fotografia stomatologiczna).
• Archiwizacja danych - różne aplikacje i schematy.
• Przesyłanie informacji pomiędzy członkami zespołu.
• Aplikacje przyspieszające przygotowanie planów leczenia.
• Omówienie korzyści wynikających z pracy on line.
• Nauka korzystania z aplikacji on line do zarządzania danymi oraz planami leczenia 

pacjentów.
• Wysyłka zleceń i danych do laboratorium protetycznego.

 ROWIĄZANIA CYFROWE W GABINECIE:

Efektywna współpraca 
laboratorium i stomatologa  
– aspekty pracy cyfrowej  
i analogowej.

LEK. DENT. BARTOSZ MATEJKOWSKI

TECH. DENT. MACIEJ SZOSTAK

PROWADZĄCY: Lek. dent. Bartosz 
  Matejkowski

  Tech. dent.  
  Maciej Szostak

TERMIN:   25.03.2023

GODZINY: 9:00-17:00

MIEJSCE:  Szawa Conference
  Jutrzenki 137
  02-231 Warszawa

CENA:   2900 zł

REJESTRACJA: www.dentalisme.com

PO SZKOLENIU BĘDZIESZ WIEDZIAŁ: 
• W jaki sposób komunikować się ze sobą, aby przepływ informacji był płynny, 

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

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

się ułatwieniem pracy.
• O różnych rodzajach retrakcji i którą kiedy zastosować.
• Jaki model drukowany wybrać do odpowiedniego rodzaju pracy. Na co zwrócić uwagę 

przy pracach wykonywanych na modelach drukowanych.
• Jak prawidłowo wykonać prace na implancie metodą cyfrową.
• Jak zarejestrować zwarcie - cyfrowo i analogowo.
• Co jest potrzebne do wykonania wax up - cyfrowo i analogowo.
• Przegląd przypadków.
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MASTERCLAS I 

KOMPLEKSOWY 
KURS LECZENIA 
POJEDYNCZYCH RECESJI

MASTERCLASS II 

KOMPLEKSOWY KURS 
LECZENIA MNOGICH 
RECESJI

Masterclass – kompleksowy kurs leczenia recesji jest odpowiedzią 
na coraz częściej pojawiających się w naszych gabinetach Pacjentów 
z recesją dziąseł. W trakcie kursu nauczysz się prawidłowo oceniać 
tkanki miękkie i twarde, wybierać odpowiednią technikę chirurgiczną 
do leczenia izolowanych ubytków recesyjnych oraz wykonasz zabiegi 
chirurgiczne na modelach. Kurs poprowadzi litewska specjalistka 
z periodontologii dr Ieva Oniūnaitė.

22-23 WRZEŚNIA 2023

03-04 MARCA 2023

IEVA ONIŪNAITĖ

Ieva Oniūnaitė - litewska stomatolog, specjalistka z zakresu 
periodontologii z ponad 10-letnim doświadczeniem 
w dziedzinie periodontologii. Specjalizuje się w rehabilitacji 
estetycznej, interdyscyplinarnych koncepcjach leczenia, 
leczeniu skomplikowanych przypadków. Koncentruje 
się na minimalnie inwazyjnych zabiegach estetycznych 
w obszarze dziąseł, zabiegach mikroskopowych, 
z zastosowaniem cyfrowo-analogowego przepływu pracy. 
W 2010 roku ukończyła drugą rezydenturę w zakresie 
periodontologii na Uniwersytecie Medycznym w Kownie, 
w 2019 specjalizację drugiego stopnia w dziedzinie tkanek 
miękkich wokół zębów i implantów pod kierownictwem 
prof. Giovanniego Zucchelli na Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna we Włoszech. Ukończyła szkolenie 
w zakresie mikrochirurgii i pracy z mikroskopem u dr. Rino 
Burkhardta w Szwajcarii. Od 2018 r. jest aktywną członkinią 
społeczności SwissPerio i intensywnie szkoli się prywatnie 
(z periodontologii, stomatologii estetycznej i nowoczesnej). 
Od 2019 prowadzi szkolenia z zakresu chirurgii. Jest 
właścicielką kilku prywatnych gabinetów.

E-MAIL: biuro@akademiadawsona.pl

TELEFON:  +48 508 561 070

ADRES:  ul. Pilska 15, 61-045 Poznań

ZAPISZ SIĘ 
JUŻ DZIŚ!

D.D.S.Dip.



54 55

Ortodoncja i protetyka - 
planowanie & komunikacja 

LEK. DENT. BARTOSZ MATEJKOWSKI

DR N.MED. SPECJ. ORTOD.  
MACIEJ CIĆKIEWICZ

PROWADZĄCY: Lek. dent. Bartosz 
  Matejkowski

  Dr n.med. specj. ortod.  
  Maciej Cićkiewicz

TERMIN:   21.01.2023
  20.05.2023

GODZINY: 9:00-17:00

MIEJSCE:  Szawa Conference
  Jutrzenki 137
  02-231 Warszawa

CENA:   1900 zł

REJESTRACJA:  

 www.store.dentalmovies.com

ZAKRES SZKOLENIA:
• Jaka dokumentacja powinna być po stronie ortodonty a jaka po stronie protetyka?
• Kto jest odpowiedzialny za co?
• Ścieżka pacjenta
• Narzędzia do komunikacji
• Cyfrowe planowanie
• Leczenie aparatami stałymi i alignerami - wady i zalety
• Planowanie budżetu i harmonogramu
• DSD - Digital Smile Design - kiedy nie leczyć ortodontycznie?
• Retencja przed leczeniem protetycznym i implantologicznym

Fotografia stomatologiczna

LEK. DENT. BARTOSZ MATEJKOWSKI

PROWADZĄCY: Lek. dent. Bartosz 
  Matejkowski

  Dr n.med. specj. ortod.  
  Maciej Cićkiewicz

TERMIN:   24.03.2023

GODZINY: 9:00-17:00

MIEJSCE:  Szawa Conference
  Jutrzenki 137
  02-231 Warszawa

CENA:   1900 zł

REJESTRACJA:  

 www.store.dentalmovies.com

ZAKRES SZKOLENIA
Część teoretyczna:
• Cele i korzyści płynące z wykorzystania fotografii w codziennej praktyce
• Budowanie relacji z pacjentem, technikiem dentystycznym
• Wykorzystanie zdjęć w planowaniu leczenia, protetyce, ortodoncji
• Przedstawienie sprzętu fotograficznego potrzebnego do wykonania zdjęć w 

warunkach gabinetu stomatologicznego - body, lampy pierścieniowe, dwupalnikowe
• Techniki wykonywania zdjęć - protokół
• Akcesoria potrzebne do fotografii
• Wykorzystanie alternatywnych metod wizualizacji - telefon komórkowy, innym 

aparatem
• Najczęściej popełniane błędy
• Sposób archiwizacji i przesyłania zdjęć

Część praktyczna:
Wykonywanie protokołu zdjęciowego przy użyciu zestawów fotograficznych w parach.

ZAPEWNIAMY:
• Salę wykładową w centrum Warszawy z pełną infrastrukturą szkoleniową
• Zestawy fotograficzne dla uczestników
• Materiały szkoleniowe
• Przerwy kawowe - przekąski, napoje gorące i zimne
• Lunch
• Parking

DR N.MED. SPECJ. ORTOD.  
MACIEJ CIĆKIEWICZ
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Protetyk, fizjoterapeuta, 
neurologopeda - terapie 
kompleksowe.

LEK. DENT. BARTOSZ MATEJKOWSKI

JUSTYNA WALCZEWSKA
FIZJOTERAPEUTA 

OLGA MIKLASZEWSKA 
NEUROLOGOPEDA 

PROWADZĄCY: Olga Miklaszewska - Neurologopeda

  Justyna Walczewska - Fizjoterapeuta

  Lek. dent. Bartosz Matejkowski

TERMIN:   13.05.2023

GODZINY: 9:00-17:00

MIEJSCE:  Szawa Conference  
  Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa

CENA:   1900 zł

REJESTRACJA: www.dentalisme.com

Problem „zaciskania” czy „zgrzytania” zębami coraz częściej jest zgłaszany przez naszych 
pacjentów. Bardzo często problemy z pracą protetyczną, adaptacją pacjenta do nowych 
warunków zgryzowych uzależnione są od pracy mięśni. Szkolenie jest ukierunkowane 
na zapoznanie się z diagnostyką oraz protokołami prowadzenia terapii kompleksowych 
przy udziale protetyka, fizjoterapeuty i neurologopedy. Podczas spotkania odpowiemy 
na pytania, po co w ogóle podczas leczenia protetycznego zaangażowanie takiego 
zespołu jest niezbędne. Czego możemy od siebie oczekiwać i jakie korzyści płyną z takiej 
współpracy. 

TEMATYKA:
• Fizjoterapia w stomatologii - na czym polega
• Rola fizjoterapeuty w leczeniu kompleksowym pacjenta
• Jaki wpływ ma praca mięśni i stawów całego ciała na leczenie protetyczne
• Dysfunkcje w układzie stomatognatycznym - klasyfikacja, badanie
• Zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych
• Szynoterapia i deprogramacja - workflow
• Kiedy wysłać pacjenta do fizjoterapeuty i logopedy
• Obszary diagnozy anatomiczno-funkcjonalnej - między statyką a dynamiką
• Dysfunkcje procesów biologicznych w obrębie układu stomatognatycznego 

 z naciskiem na oddychanie i połykanie

DR N. MED. PAULINA  
BAUTEMBACH-KOBERDA

PROWADZĄCY: Dr n. med. Paulina  
  Bautembach-Koberda,  
  specjalista protetyki  
  stomatologicznej

TERMINY: 18.03.2023

CZAS TRWANIA: 10:00-17:00

MIEJSCE:  Szczecin

GRUPA:   maksymalnie 15 osób

FORMA:   kurs teoretyczno-prak- 
  tyczny 

CENA:   2000 zł

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

 W drodze do pełnych łuków - kurs z warsztatami 
 w oparciu o systemy Straumann i Neodent.

PROGRAM:
• Diagnostyka i planowanie prac pełnołukowych
• Szczegółowe omówienie elementów protetycznych niezbędnych do wykonania 

natychmiastowej odbudowy protetycznej
• Omówienie elementów protetycznych niezbędnych do wykonania  pracy ostatecznej 

ruchomej typu overdenture, jak i stałej
• Przegląd materiałów, z których możemy wykonać odbudowy ostateczne – ich wady  

i zalety 
• Powikłania
• Warsztaty praktyczne na modelach, w tym dobór łączników typu multiunit do warunków 

klinicznych oraz wyciski z poziomu multiunitów 
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LEK. STOM., MSC WOJCIECH RYNCARZ

PROWADZĄCY: Lek. stom., MSc 
  Wojciech Ryncarz 

TERMINY: 25-26.05.2023
  23-24.11.2023

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

MIEJSCE:  Centrum Edukacji 
  Proimplant 
  C. Śniegockiej 8,   
  Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 3 osoby

FORMA:   kurs teoretyczno-prak- 
  tyczny z ćwiczeniami  
  na fantomach i ma- 
  teriałach zwierzęcych  
  oraz zabiegami  
  z udziałem pacjentów 

CENA:   5800 zł

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

                 CHIRURGIA
                 – kurs zaawansowany, praktyczny

Kurs przeznaczony dla lekarzy z własnym doświadczeniem klinicznym, po pierwszych 
wykonanych samodzielnie prostych implantacjach, chcących poznać techniki wspoma-
gające implantacje w trudnych warunkach anatomicznych.

W dobie wielkiej dostępności w sieci webinarów i różnych materiałów dydaktycznych, 
naszym głównym zadaniem jest wspólna praktyka. Dlatego też, poza ćwiczeniami na 
fantomach i preparatach zwierzęcych, w drugim dniu będziemy wspólnie pracować 
przy pacjencie w kameralnej grupie 3 osób, aby jak najwięcej czasu spędzić na praktyce. 
Podczas wykładów omówione zostanie pod kątem praktycznym instrumentarium oraz 
techniki chirurgiczno-augmentacyjne. Każdy nauczy się wykonywać płaty techniką dzie-
loną, odsłaniać pole zabiegowe płatami pełnej grubości bez cięć pionowych, pobierać 
CTG, a także udoskonali techniki szycia.

PORUSZANE ZAGADNIENIA:
• Zasady anatomii i fizjologii, na których bazujemy przy gojeniu kości ze szczególnym 

uwzględnieniem zatoki szczękowej
• Farmakologiczne przygotowanie pacjenta do zabiegów
• Badania CBCT w kontekście planowania zabiegów 
• Okolice anatomiczne do pozyskania materiału autogennego
• Implantacja natychmiastowa - korzyści i niebezpieczeństwa
• Pionowa i pozioma rekonstrukcja wyrostka:
          - blaszki kostne, ring technika, siatki tytanowe
• Sinus lift:
         - Anatomia i stany patologiczne zatok
         - Diagnostyka radiologiczna
         - Przeciwwskazania ogólnoustrojowe i miejscowe
         - Techniki zabiegowe oraz „kiedy i na co” trzeba szczególnie uważać
         - Premedykacja i postępowanie pozabiegowe
         - Powikłania śródzabiegowe i pozabiegowe
• Rozszczepienie wyrostka - instrumentarium i czułe punkty procedury

NASZA PASJA EDUKACJI – TWOJA SATYSFAKCJA

PROWADZĄCY: Dr hab. n. med.
  Anna Skurska,
  specjalista periodontolog

TERMIN:  13-14.05.2023

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

MIEJSCE:   
Gabinet Periodontologia Anna Skurska
Warszawska 14 lok. 2D
15-063 Białystok

CENA:   2000 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Tel.: 887 608 008

           PerioBase
           – kurs dla higienistek stomatologicznych

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom naszych pacjentów, a także potrzebie 
leczenia zespołowego, ruszamy z nową ofertą kursową. 

Jeżeli masz już dość ciągłego samotnego przedzierana się przez meandry wiedzy 
periodontologicznej i chcesz poznać skuteczne i sprawdzone sposoby leczenia różnych 
problemów u pacjentów z chorobami przyzębia, zapraszamy do udziału w szkoleniu!
Spotkajmy się na kameralnym, a przede wszystkim PRAKTYCZNYM SZKOLENIU DLA 
HIGIENISTEK, na którym rozwiejemy wszelkie wątpliwości. 

PIERWSZEGO DNIA BĘDZIEMY MÓWIĆ O TYM:
1. Jak zbudowane jest przyzębie i tkanki wokół implantów.
2. Co jest naprawdę ważne w badaniu periodontologicznym i tkanek wokół implantów.
3. Czym objawia się choroba przyzębia oraz choroby wokół implantów i jak je rozpoznać.
4. Jak rozmawiać z pacjentem o jego problemie.
5. Jak rozwija się zapalenie przyzębia – bez czytania „mądrych książek”. 
6. Co zmieniło się w Klasyfikacji Chorób Przyzębia (bo mamy nową - wiedzieliście o tym?)

BĘDZIEMY TAKŻE ĆWICZYĆ:
1. Jak poprawnie wykonać badanie periodontologiczne oraz tkanek wokół implantów.
2. Jak badać i dokumentować wskaźniki periodontologiczne.
3. Na co zwrócić uwagę oglądając badanie radiologiczne pacjenta.

DRUGIEGO DNIA BĘDZIEMY MÓWIĆ O TYM:
1. Jak zapobiegać zapaleniu przyzębia (Dotyczy to WSZYSTKICH TWOICH PACJENTÓW).
2. Jak zapobiegać chorobom wokół implantów.
3. Jak leczyć zapalenie w przyzębiu (Dotyczy to około 90 % TWOICH PACJENTÓW).
4. Jak utrzymać długofalowe efekty leczenia pacjentów periodontologicznych  

i implantologicznych. 

CO BĘDZIEMY ĆWICZYĆ:
1. Jak „Uszyć na miarę” zabiegi higieniczne dopasowane do potrzeb każdego pacjenta.
2.  Jak prawidłowo wykonać skaling nad- i poddziąsłowy.
3.  Jak wykonywać piaskowanie różnymi technikami.
4.  Stosowanie dodatkowych preparatów w czasie zabiegów higienizacyjnych.

DR HAB. N. MED. ANNA SKURSKA
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PROWADZĄCY: Lek. stom. 
  Marcin Joniec

TERMIN:  10-11.03.2023

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:   5550 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
FOR DENTIST
www.fordentist.pl 
Tel.: 883 217 317 
E-mail: kursyfordentist@gmail.com

        Okluzja i planowanie leczenia 1
                 – kurs teoretyczno-praktyczny

TEMATYKA KURSU
Kurs przeznaczony jest dla lekarzy dentystów i techników dentystycznych. Celem kursu 
jest rozwianie wątpliwości dotyczących okluzji, uzyskanie większej pewności w plano-
waniu i skutecznym leczeniu pacjentów z uwzględnieniem filozofii Koisa i Dawsona.

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

PROGRAM
DZIEŃ PIERWSZY od 9:00 do 18:30 
1. Funkcjonalna okluzja – Definicja, koncepcje, terminologia

 ѥ Maksymalne zaguzkowanie MIP
 ѥ Centralna relacja CR 
 ѥ Centralna okluzja OC
 ѥ Anterior Guidance

2. Fizjologia okluzji
żucie, połykanie, funkcja, koperta funkcjonalna

3. Relacja centralna – terminologia, metody wyznaczania, teoria a praktyka, różnice
w podejściu klinicznym 

4. Rękoczyn Dawsona – STEP by STEP
5. Choroba okluzyjna
6. Planowanie kompleksowego leczenia

 ѥ Wywiad
 ѥ Opinia diagnostyczna
 ѥ Dokumentacja
 ѥ Protokół fotograficzny

7. Artykulacja wg Koisa i Dawsona
 ѥ Artykulatory, łuki twarzowe, analizator Koisa DFA, wyciski, modele diagnostyczne

8. Deprogramatory – Lucia Jig, Leaf gauge, deprogramator Koisa
9. Bruksizm, starcie zębów
10. Atrycja, abrazja, abfrakcja, erozja- diagnoza, znaczenie kliniczne
11. Deprogramator Koisa – STEP by STEP
12. Analiza funkcjonalno – estetyczna wg Koisa i Dawsona

Akceptowalna Funkcja, CCP – zawężony model żucia, Frykcja, Dysfunkcja, Parafunkcja
13. Planowanie leczenia – od SSŻ do pięknego uśmiechu
14. Terapia okluzji – Schemat P1- P2 - P3
15. Przypadki własne – diagnostyka i planowanie leczenia
16. Wprowadzenie okluzji do praktyki – STEP by STEP

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

LEK. STOM. MARCIN JONIEC LEK. STOM. MARCIN JONIEC

PROWADZĄCY: Lek. stom. 
  Marcin Joniec 

TERMIN:  16-17.06.2023

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:   5750 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
FOR DENTIST
www.fordentist.pl 
Tel.: 883 217 317 
E-mail: kursyfordentist@gmail.com

        Okluzja i planowanie leczenia 2
                 – kurs teoretyczno-praktyczny

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

cja, frykcyjny model żucia
2. Koperta funkcjonalna 
3. Opinia diagnostyczna

 ѥ Co to jest? Dlaczego? Jak? I czemu to takie istotne w praktyce?
 ѥ Ćwiczenia praktyczne

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 znacze-

nie w klinice
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
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PROWADZĄCY: Dr Marcin Joniec

TERMIN:  23-24.06.2023

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:   6450 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
FOR DENTIST
www.fordentist.pl 
Tel.: 883 217 317 
E-mail: kursyfordentist@gmail.com

        Okluzja i planowanie leczenia 3
                 – kurs teoretyczno-praktyczny

TEMATYKA KURSU
Ten kurs skupia się na diagnostycznym wax up i pomaga uczestnikom przejść z fazy 
planowania do klinicznego wdrożenia planu leczenia funkcjonalno estetycznego.

KORZYŚCI
• Zrozumienie 3 wymiarowej relacji podczas planowania zmiany pionowego wymiaru 

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-

styczny wax up 
• Nauczysz się wprowadzać estetyczne i funkcjonalne komponenty i kontrolować 

funkcję w pracach tymczasowych 
• Poznasz zasady planowania estetycznego uśmiechu, anatomii uzębienia i tkanek 

miękkich 
• 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

LEK. STOM. MARCIN JONIEC

Czy w pełni wykorzystujesz 
          potencjał gojenia 
  swoich pacjentów?

Straumann® SLActive®

Wyniki przeszły wszelkie wyobrażenia.

98.2 %
wskaźnik przetrwania

100 %
wskaźnik sukcesu

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

WSKAŹNIK PRZEŻYWALNOŚCI 
IMPLANTÓW OBCIĄŻONYCH 

NATYCHMIASTOWO PO 10 
LATACH OBSERWACJI

Randomizowane kontrolowane 
badanie wieloośrodkowe 

(30 pacjentów, 39 implantów) 

Randomizowane 
badanie kliniczne 

(19 pacjentów, 97 implantów)

ROCZNE OBSERWACJE 
PRZEŻYWALNOŚCI IMPLANTÓW U 
PACJENTÓW PO RADIOTERAPII I Z 

OSŁABIONĄ KOŚCIĄ
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LEK. DENT. BEATA WAWRZYNIAK

PROWADZĄCY: Lek. dent.  
  Beata Wawrzyniak

TERMIN:   27.05.2023

GODZINY: 9:00 - 17:00

MIEJSCE:  Mediq
  Piłsudskiego 20
   05-120 Legionowo

GRUPA:   maksymalnie 6-8 osób

FORMA:   kurs teoretyczno-  
  praktyczny

CENA:   1000 zł
  1800 zł (zespół lekarz  
  oraz asysta)

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

Kurs przeznaczony dla początkujących w tej dziedzinie zespołów lekarz-asysta lub samych lekarzy 
i asystentek chcących poznać i uporządkować zasady obowiązujące podczas zabiegów chirurgicz-
nych, ze szczególnym uwzględnieniem procedur implantologicznych. Współpraca lekarz-asysta to 

jeden z ważnych czynników wpływających na powodzenie zabiegów chirurgicznych.

Część teoretyczna:
1. Omówienie roli asysty „czystej” i „brudnej” w przygotowaniu, przebiegu leczenia oraz opiece 

pozabiegowej pacjenta.
2. Przygotowanie gabinetu do zabiegu implantacji:

• sterylne obłożenie stołu, fotela, fizjodyspensera,
• przystosowanie urządzenia do rtg,
• rozkład narzędzi do zabiegu,
• wprowadzenie Pacjenta do gabinetu, zgodnie z zasadami sterylności, 

3. Przygotowanie farmakologiczne Pacjenta do zabiegu, zgoda na zabieg – rola lekarza,
4. Przygotowanie do zabiegu lekarz-asysta – jak zakładać odzież na zabieg?
5. Procedury wykorzystywane przez asystę „czystą” i „brudną” podczas zabiegu implantacji (po-

dawanie implantów, biomateriałów, narzędzi)
6. Opieka pozabiegowa nad pacjentem (w gabinecie oraz zalecenia po zabiegu)
7. Sprzątanie gabinetu po zabiegu oraz dokumentacja.

Część praktyczna:
• Omówienie w gabinecie roli każdej osoby w zespole i pokaz.

• Obłożenie sterylne w gabinecie.

• Ubrania sterylne zespołu.

Ćwiczenia:
Ćwiczenia w gabinecie na fantomach oraz osobno w grupach asystentki(ci) – lekarze.

     Zespół implantologiczny  
      – rola lekarza i asysty w zabiegach chirurgicznych 

Dlaczego implanty Straumann nie pękają?

Są wykonane ze stopu Roxolid,  
a nie tylko z tytanu!
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14 - 16 
APR 2023

WROCLAW
POLAND 

See you soon in Wrocław

Laser Light for Management of Peri-implantitis

Georgios Romanos Prof, DDS, Ph.D, 

Differentiated Laser-assisted Surgical & Nonsurgical Protocols

WORKSHOPS

Wojciech Ryncarz

Peri-implant diseases are associated with multiple etiological factors. Bacterial accumulation on implant 
surfaces as well as the surrounding bone, as well as the presence of nanoparticles due to the implant wear at 
implant placement or maintenance procedures incl. fretting and corrosion provide the evidence of peri-implant 
crestal bone loss and potential implant failure. The lecture will give information about the use of modern 
technologies, such as the use of different laser wavelengths to decontaminate implants and surrounding 
bone. The management of peri-implantitis using the energy of light and the impact of lasers on the energy 
level and wettability of implant surfaces will be presented according to in vitro, pre-clinical and clinical studies. 
Protocols for the safe use of lasers in the treatment of peri-implantitis will be demonstrated in the lecture.

DR N. MED. JANUSZ GOCH

PROWADZĄCY: Dr n. med. Janusz Goch

TERMIN:  16.09.2023

GODZINY: 9:00 - 19:00

MIEJSCE:  Katowice   

CENA:   1200 zł 

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

               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 klu-
czowym elementem estetyki i funkcjonalności leczenia implanto-protetycznego. Uzy-
skanie 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 prote-
tycznej. 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 kli-
nicznych.

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

PROGRAM
PROTETYKA NA IMPLANTACH
• Rekonstrukcje protetyczne na implantach – rodzaje, kryteria wyboru
• Wycisk z poziomu implantu / łącznika
• Techniki pobierania wycisku łyżką otwartą i zamkniętą

Zajęcia praktyczne: 
• 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,
• Planowanie pracy protetycznej,
• Wykonanie indywidualnego transferu 

wyciskowego,
• Przykręcana pojedyncza korona,
• Cementowana pojedyncza korona,

• Most cementowany,
• Most przykręcany,
• Proteza na belce,
• Proteza na zatrzaskach kulowych,
• Proteza na lokatorach.
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Start z protetyką                  
na implantach w oparciu o 
systemy implantologiczne 
Straumann
         – kurs dla początkujących
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 uzu-
pełnień wspartych na implantach.

PROGRAM 
1. Wprowadzenie do implantoprotetyki:
• 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 wykony-

wania prac protetycznych
• Biała i czerwona estetyka - czynniki determinujące

2. Uzupełnienia overdenture:
• Zasady doboru odpowiednich komponentów i projektowania struktur
• Zatrzaski kulkowe, lokatory, Novaloc, korony teleskopowe, belki

3. Podział i usystematyzowanie procedur dotyczących wyboru i wykonaw-
stwa prac cementowanych i przykręcanych.

4. Najważniejsze zasady komunikacji w zespole lekarz technik.

CZĘŚĆ WARSZTATOWA
• 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 meto-

dą klasyczną i w technice cyfrowej
• Ćwiczenia w dwuosobowych grupach z wykorzystaniem kompletu modeli i komponentów 

szkoleniowych Straumann

PROWADZĄCY: Tech. dent. 
  Marcin Sajdak, 

  Tech. dent. 
  Arkadiusz Piontek 

TERMIN:   27-28.05.2023

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

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

GRUPA:   maksymalnie 10 osób 

CENA:   1800 zł

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

TECH. DENT. MARCIN SAJDAK

TECH. DENT. ARKADIUSZ PIONTEK

Nowoczesna implantopro-
tetyka - szerokie spectrum 
możliwości i rozwiązań  
technicznych
   – kurs dla średnio zaawansowanych 
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 przygoto-
wani do planowania i wykonywania bardziej złożonych i skomplikowanych uzupełnień protetycz-
nych. W tej części wymagane jest wcześniejsze doświadczenie w pracy z implantami.

PROGRAM 
1. Tkanki miękkie a maska dziąsłowa na modelu:
• 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

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

• Rozwiązania typu all-on-four

3. Rola prawidłowej okluzji w osiąganiu długoterminowych sukcesów
• Interpretacja wycisków i modeli - omówienie prawidłowych technik wyciskowych pod wzglę-

dem dokładności i powtarzalności rezultatów
• Zastosowanie łuków twarzowych przy odbudowach częściowych i pełnych rekonstrukcjach
• Porównanie systemów rejestracji zwarcia
• Rola fotografii w planowaniu funkcji i estetyki

4. Nawigacja komputerowa:
• Planowanie i prototypowanie 3D
• Szablony chirurgiczne - porównanie technologii wykonania

5. Kryteria sukcesu długoterminowego, powikłania jatrogenne, jak unikać błędów    
w planowaniu, błędów technicznych, periimplantitis i powikłań mechanicznych.

6. Interpretacja RTG jako narzędzie przewidywania niepowodzeń i istotny 
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 przeanalizowa-

nia   w grupie (modele, krótka dokumentacja fotograficzna)

PROWADZĄCY: Tech. dent. 
  Marcin Sajdak, 

  Tech. dent. 
  Arkadiusz Piontek 

TERMIN:   14-15.10.2023

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

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

GRUPA:   maksymalnie 10 osób 

CENA:   2400 zł

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

TECH. DENT. MARCIN SAJDAK

TECH. DENT. ARKADIUSZ PIONTEK
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Praktyczne wykorzysta-
nie protokołów cyfrowych        
w codziennej implantopro-
tetyce - od skanu do finalnej 
odbudowy
           – kurs dla zaawansowanych
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 chirur-
gicznego, uzupełnienie tymczasowe, aż po ostateczną odbudowę protetyczną.

PROGRAM 
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

4. Nawigacja komputerowa - szablony chirurgiczne
• 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

6. Workflow CARES

7. Niestandardowe rozwiązania na standardowe problemy 

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

CZĘŚĆ WARSZTATOWA
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

PROWADZĄCY: Tech. dent. 
  Marcin Sajdak, 

  Tech. dent. 
  Arkadiusz Piontek 

TERMIN:   18-19.11.2023

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

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

GRUPA:   maksymalnie 10 osób 

CENA:   2600 zł

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

TECH. DENT. MARCIN SAJDAK

TECH. DENT. ARKADIUSZ PIONTEK

DR N. MED. MICHAŁ SZAŁWIŃSKI

PROWADZĄCY: Dr n. med.  
  Michał Szałwiński
  specjalista chirurgii 
  szczękowo-twarzowej 

TERMIN:  15-16.09.2023

GODZINY: 9:00-17:00

MIEJSCE: Centrum Edukacji Medycznej   
  Brzeska 12, Warszawa

GRUPA:   maksymalnie 8 osób

FORMA:   kurs praktyczny na  
  preparatach ludzkich 

CENA:   6500 zł

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

 Kliniczna anatomia układu stomatognatycznego   
                w praktyce implantologicznej.

Kurs opracowano jako praktyczne repetytorium funkcjonalnej anatomii układu 
stomatognatycznego oraz chirurgii obszaru jamy ustnej w aspekcie klinicznym.

Zajęcia w całości będą odbywały się na sali prosektoryjnej, gdzie wykład połączony  
z jednoczesną dyssekcją, pozwoli uczestnikom na usystematyzowanie wiedzy krok po 
kroku, łącząc teorię z praktyką. Prowadzący omówi szczegółowo obszar jamy ustnej od 
strony anatomii i praktyki klinicznej.

ZAJĘCIA OBEJMUJĄ:
• Planowanie, omówienie i wykonanie dostępów chirurgicznych do szczęki, kości 

jarzmowej i żuchwy.
• Planowanie i techniki wykonywania płatów, technik szycia w chirurgii implantologicznej. 
• Zabiegi implantacji, pobierania i mocowania przeszczepów kostnych, metod augmentacji 

zatoki szczękowej.
• Dobór instrumentarium do konkretnych zabiegów w codziennej praktyce klinicznej.
• Chirurgiczne i farmakologiczne metody leczenia powikłań w implantologii.

Zakończeniem kursu będzie dyssekcja ze szczególnym uwzględnieniem układu 
stomatognatycznego w tym mechaniki i anatomii stawu skroniowo-żuchwowego.

Istnieje możliwość samodzielnej dyssekcji pod okiem instruktora.

 Serdecznie zapraszam!

 dr n. med. Michał Szałwiński
specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
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ITI Polska- Prezentuje  
4 Spotkania dla Techników Dentystycznych 2023 r. 

Dla członków ITI uczestnictwo jest bezpłatne.
Aby zostać członkiem ITI zarejestruj się na stronie www.iti.org 
Na dziś mamy 350 członków w Polsce - szczegóły w linku www.itipolska.pl 

ITI Study Club Labs – 28.01.2023  
Lek. dent. Bartosz Matejkowski oraz Tech. dent. Maciej Szostak 
Efektywna współpraca laboratorium i stomatologa - aspekty pracy cyfrowej i analogowej. 

ITI Study Club Labs – 17.06.2023 
Michael Wagner 
Zalety produktów Medentika w stosunku do innych rozwiązań. 

ITI Study Club Labs – 16.09.2023 
Tech. dent. Arkadiusz Piontek oraz Tech. dent. Marcin Sajdak 
Łączniki indywidualne 

ITI Study Club Labs – 09.12.2023  
Dr n. med. Paulina Bautembach-Koberda oraz Tech. dent. Marek Wiligała 
Prace pełno-łukowe  

     

   
   
   ITI Study Club Labs
   Dyrektor ITI Study Club:  Tech. dent. Michał Kort
   Rejestracja:    itilabspl@gmail.com

Jak zostać protetykiem?
W High End Dentistry pomożemy Ci przejść ścieżkę 
protetyki i implantoprotetyki od A do Z

www.platforma.highenddentistry.pl

Rekonstrukcje implantoprotetyczne 
wolne od powikłań. Wprowadzenie.

21–22.04.2023 / 17–18.11.2023“El Classico”
Kompedium wiedzy z protetyki klasycznej

Warszawa

17–18.02.2023 / 08–09.09.2023

Warszawa

13–14.01.2023 / 16–17.06.2023

Warszawa

10–11.03.2023 / 13–14.10.2023

Warszawa

kurs wprowadzający

Podstawy implantoprotetyki

kurs wprowadzający

Rekonstrukcje implantoprotetyczne 
wolne od powikłań. Prace stałe.
Planowanie, wskazania, protokoły
wykonania wszystkich prac stałych

kurs dla zaawansowanych

Rekonstrukcje implantoprotetyczne 
wolne od powikłań. Prace zdejmowane.
Zaawansowana wiedza dotycząca 
różnych rodzajów prac zdejmowanych

kurs dla zaawansowanych

II

III

IV

I
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Nowe terminy oraz szczegóły spotkań dostępne 
na stronie www.itipolska.pl oraz bezpośrednio u Dyrektorów ITI.

Spotkania ITI Study Club:

Więcej 
terminów 

dostępnych 
wkrótce...

Zarezerwuj 
termin!

ITI Study Club Warszawa – 21.01.2023
Lek. stom., MSc Wojciech Ryncarz
Interakcja z tkankami oraz odpowiedź komórkowa na elementy implantu 
oraz protetyki wykonane z tlenku cyrkonu.
Rejestracja: warszawa@itistudyclub.pl

ITI Study Club Powiśle – 22.01.2023
Karolina Rybarska
Czy nowoczesna implantologia może obejść się bez dietetyka?
Rejestracja: powisle@itistudyclub.pl

ITI Study Club Labs – 28.01.2023
Lek. dent. Bartosz Matejkowski, tech. dent. Maciej Szostak
Efektywna współpraca laboratorium i stomatologa - aspekty pracy cyfrowej 
i analogowej.
Rejestracja: itilabspl@gmail.com

ITI Study Club Wrocław – 04.02.2023
Dr n. med. Paulina Bautembach-Koberda, lek. dent. Maciej Koberda
All on arch - planowanie, chirurgia, protetyka.
Rejestracja: itistudyclubwroclaw@gmail.com

ITI Study Club East Poland – 10.02.2023
Lek. stom., MSc Olga Petruszka
Implantacja natychmiastowa - "old school" czy współczesny standard w 
implantologii. Jak bezpiecznie i w przewidywalny sposób implementować 
protokół implantacji natychmiastowej w codziennej praktyce.
Rejestracja: itistudyclubeastpoland@gmail.com

ITI Study Club Gdańsk – 18.02.2023
MDT Björn Roland
Implant prosthetics - from the planning to the final work.
Rejestracja: kris@dentalphotomaster.com

ITI Study Club Warszawa Polonika – 03.03.2023
Karolina Rybarska
Czy nowoczesna implantologia może obejść się bez dietetyka?
Rejestracja: majadanecka@interia.pl

ITI Study Club Warmia – 11.03.2023
Dr n. med., MSc Michał Chrobak
Bezzębie - implantoprotetyczne protokoły postępowania.
Rejestracja: iti.warmia@gmail.com

ITI Study Club Asysta i Higiena – 11.03.2023
Lek. stom. Beata Wawrzyniak
Czynna asysta podczas zabiegów chirurgicznych na tkankach miękkich  
oraz wykwalifikowana opieka pozabiegowa.
Rejestracja: iti.asystaihigiena@gmail.com

ITI Study Club Poznań – 18.03.2023
Dr hab. n. med. Anna Skurska
Stabilność tkanek miękkich z perspektywy periodontologiczno-
implantologicznego leczenia podtrzymującego.
Rejestracja: itistudyclubpoznan@gmail.com

ITI Study Club Łódź – 24.03.2023
Lek. dent. Marta Siewert-Gutowska
Sinus lift - jak unikać kłopotów. Spojrzenie okiem chirurga szczękowo-
twarzowego.
Rejestracja: iticlublodz@tomikowski.pl

ITI Study Club Białystok – 25.03.2023
Lek. stom. Marcin Joniec
Leczenie interdyscyplinarne - protokoły współpracy ortodontyczno-
protetycznej u pacjentów z zaburzeniami zwarcia.
Rejestracja: itibialystok@gmail.com

ITI Study Club East Poland & Kraków – 31.03.2023
Dr n. med. Grzegorz Wasiluk
Jak uniknąć powikłań biologicznych i mechanicznych w rekonstrukcjach 
implantoprotetycznych.
Rejestracja: itistudyclubeastpoland@gmail.com oraz iti.krakow@gmail.com

ITI Study Club East Poland & Kraków – 01.04.2023
Lek. stom. Radosław Jadach 
Rejestracja: itistudyclubeastpoland@gmail.com oraz iti.krakow@gmail.com

ITI Study Club Toruń – 19.04.2023
Lek. dent., MSc Krzysztof Chmielewski 
Protokoły cyfrowe w implantologii.
Rejestracja: iticlub@efektia.pl

ITI Study Club Szczecin – 20.05.2023
Prof. Marco Ferrari
Rejestracja: iti.szczecin@gmail.com

ITI Study Club Wrocław – 20.05.2023
Lek. stom., MSc Wojciech Ryncarz
Interakcja z tkankami oraz odpowiedź komórkowa na elementy implantu 
oraz protetyki wykonane z tlenku cyrkonu.  
Rejestracja: itistudyclubwroclaw@gmail.com

ITI Study Club Labs – 17.06.2023
Michael Wagner 
Advantages of Medentika products over other solutions.
Rejestracja: itilabspl@gmail.com

7. Sympozjum  
ITI Polska

07.10.2023
Warszawa

Dr. Paolo Casentini Dr. Ricardo Kern Dr. Algirdas Puišys
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Lek. dent.  
Małgorzata Spiżewska

Lek. stom. MSc  
Wojciech Ryncarz

Women’s Implantology Network (WIN)

3. WIN Sympozjum
17.06.2023, Warszawa

Termin:    17.06.2023
Miejsce:    Warszawa
Godziny:   9:00-17:00
Koszt:     490 zł
      Bezpłatny udział dla Członkiń ITI

Rejestracja: iti@itipolska.pl

Lek. dent.  
Beata Ziętek-Saja

Lek. dent. Marta  
Siewert-Gutowska 
specjalista chirurgii 
szczękowo-twarzowej

Dr n. med. Paulina  
Bautembach-Koberda

Dr n. med. MSc  
Michał Chrobak

Inż. tech. dent.  
Anna Kaszyńska

Dr n. med. Paulina  
Bautembach-Koberda 
specjalista protetyki 
stomatologicznej

PRZEDSTAWIA:
ITI STUDY CLUB WARSZAWA POLONIKA www.itipolska.pl Więcej informacji i Rejestracja: iti@itipolska.pl

CURRICULUM IMPLANTOLOGII ITI
Kompleksowy program wprowadzający w świat implantologii.

 ✓     Usystematyzowany program przygotowujący do samodzielnej pracy  
              z implantami

 ✓     Ukierunkowanie na praktykę

• warsztaty na modelach

• warsztaty na materiałach zwierzęcych

•  zabiegi na żywo

•  samodzielne wprowadzanie implantów podczas operacji z udziałem 

pacjentów

 ✓       Wsparcie merytoryczne największej naukowej organizacji implantologicznej  
             na świecie – International Team for Implantology (ITI)

 ✓       Nauka pod okiem doświadczonych klinicystów

TERMIN:  
11-15.10.2023
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ITI Education Week Belgrade
Date:   October 2nd–6th 2023 
Difficulty level: Advanced/Complex
Language:  English
Venue:   Belgrade University School of Dentistry

Course information
The Education Week Belgrade is a five-day course in advanced implant dentistry designed for clinicians who would 
like to expand and improve their knowledge and skills in this field. The course combines great clinical experience with 
new digital technologies and provides solutions for solving complex clinical cases such as: implant placement in the 
esthetic zone, immediate implant placement, full arch rehabilitations, use of short, narrow and full ceramic implants 
and also advanced surgical procedures such as sinus lift procedures and bone augmentations. The course consists of 
a theoretical part with plenty of fully documented complex clinical cases and evidence-based solutions, live surgeries, 
live prosthetics and hands-on workshops for each topic. Participants will be able to plan and discuss clinical cases, 
learn about surgical techniques and all the steps in prosthetic restoration, using both digital and analog workflows. 
Hands-on workshops are designed with goal of “next day clinical application” where participants can ask additional 
questions and learn clinical tips and tricks in close communication with all the lecturers.

We invite you to come to our vibrant city of Belgrade, expand your knowledge, have fun and make new friends

Course details
• Anatomical considerations regarding implant therapy in advanced and complex clinical cases
• CBCT visualization in implant planning
• Digital prosthetically driven implant planning (DSD, analog and digital set up) – indicative and fully guided surgical 

template
• Therapeutic considerations in implant rehabilitation - immediate, early or delayed implant placement 
• Solutions for implant therapy in the esthetic zone– surgical and prosthetic aspects
• Full arch rehabilitations – treatment options for upper and lower jaw
• Short and narrow implants in limited anatomical conditions
• Pure ceramic implants 
• GBR procedures (bone grafts, bone substitutes and membranes)
• Sinus lift procedures
• Computer guided implant placement – advantages and challenges
• Implant loading protocols
• Design of temporary and definitive implant restorations, choice of dental materials and abutments in single unit up 

to full arch situations
• Impression techniques and impression materials in partially and fully edentulous sites – digital and analog 

workflows
• Complications in implant dentistry – prevention and treatment
• Literature update in current implant therapy topics

Live ops
• Immediate single tooth replacement in the esthetic zone with simultaneous GBR procedure, impression for 

immediate loading and adaptation of temporary crown
• Full arch rehabilitation – placement of six or eight implants in the upper jaw, open tray impression technique, 

adaptation of temporary bridge 
• Pro-Arch concept– placement of four implants in the lower jaw using tilted distal implants and adaptation of 

complete denture
• Implant placement using computer guided procedures
• Vertical and horizontal ridge augmentation – sinus lift and bone block grafts
• Placement of single full ceramic implant in the esthetic zone and immediate restoration

Hands-on workshops
• Digital treatment planning and design of surgical guides
• Digital design of implant restorations
• Immediate implant placement on working model (esthetic zone). Impression techniques: analog workflow - open 

and closed tray, digital workflow - optical impression, fabrication of screw-retained provisional restoration 
• Pro Arch: 4 implant placement on working model, lower edentulous jaw. Open tray impression techniques, 

immediate loading, adaptation of complete denture
• Sinus lift and block bone grafts

   
   Course fee/general information
   Non-ITI Member:  EUR 3,700 
   ITI Fellow/ITI Member: EUR 3,000 

   More details at: www.iti.org/educationweek-belgrade 
   Registration:    iti@itipolska.pl
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www.itipolska.pl

ITI Study Club Directors 
and ITI Fellows  

Dr n. med., MSc  
Michał Chrobak 
ITI Fellow

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

Lek. dent. Maciej  
Jabłoński 
Dyrektor ITI Szczecin

Lek. stom. Bartosz Bagiński
Dyrektor ITI Białystok
ITI Fellow

Lek. dent., MSc Barbara 
Sobczak
ITI Fellow

Dr n. med. Paulina  
Bautembach-Koberda
ITI Fellow

Dr hab. n. med. Kinga 
Grzech-Leśniak
ITI Fellow

Lic. hig. stom. Laura 
Grzegółkowska Dyrektor ITI 
Study Club Asysta i Higiena

Lek. dent. Marta 
Siewert-Gutowska 
Dyrektor ITI Powiśle, ITI Fellow

Dr n. med. Ewa Duraj
Dyrektor ITI Białystok
ITI Fellow

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

Tech. dent. Michał 
Kort Dyrektor ITI Study 
Club Labs

Dr n. med. Grzegorz  
Wasiluk
ITI Fellow

Lek. dent. Maciej  
Koberda  
ITI Fellow

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

Lek. stom. Michał  
Karolewski Dyrektor ITI 
Wrocław ITI Fellow

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

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

Lek. stom. Agnieszka 
Keller
Dyrektor ITI Toruń

Tech. dent. Arkadiusz  
Piontek 
ITI Fellow

Dr n. med. Robert  
Łyszczarz
Dyrektor ITI Kraków

Lek. dent. Bartosz  
Matejkowski
ITI Fellow

Lek. dent., MSc Dominik  
Ptak 
Dyrektor ITI Poznań

Dr n. med. Anna  
Dudzińska-Filkiewicz
Dyrektor ITI Warmia

Prof. dr hab. n. med. Marzena 
Wyganowska-Świątkowska 
ITI Fellow

Lek. stom. Karol  
Sujka 
Dyrektor ITI Warmia

Lek. dent. Jacek  
Tomikowski
Dyrektor ITI Łódź

Lek. dent., MSc Maja  
Chmielewska
ITI Fellow
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course  overview
Introduction to Neodent Neoarch concept and the 
Neodent EasyGuide system

course  topics include
- Biomechanical and surgical principles
-The importance of reverse planning on fully partial
arches
-Hands on Guided surgery models
-Surgery on patients
-Immediate loading

course  objectives 
- To understand the importance of reverse planning in
the aesthetic and functional outcome
- To understand Neodent® Neoarch biomechanical and
surgical principles
- To understand and perform the surgical workflow with
Neodent® EasyGuide

Neodent Digital Guided Surgery Course

FIGUERIA PORTUGAL

location
Dentalderme Essential Esthetics 
Figueira da Foz

dates
12-14 October

fee
EUR 2000

target groups Experienced 
Surgeons and Maxillo Facial 
Surgeons

max. participants
8

speakers
Dr. Luis Tovim

registration:
edukacja@schmidt-dental.pl

EN
language

hands-on

level

lecture

23

NNEE

International Courses
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Register

On behalf of ZAGA Centers, I am pleased to welcome you to the first
international conference of the ZAGA Centers Network members,
along with other delegates from around the world. 

WWW.EDENTULISM2023.COM

Carlos Aparicio MD,DDS,MSc,MSc,DLT,PhD.
Founder President of ZAGA Centers

Prof. Cris Butterworth   |  Dr. Manuel Martin-Luque   |  Dr. Carlos Aparicio

MEETING CHAIRS 

This high-level event features world-renowned speakers and will be focused on
showcasing treatment options and the state of the art in the rehabilitation of the
edentulous patient.   

With the clear intention that not only participants but also their families and
companions enjoy a relaxed holiday atmosphere, the meeting will be held in the
idyllic setting of the Canary Islands and will of course, offer great opportunities to
relive and determine contacts as well as share the latest news and research on
innovative technologies and treatment strategies.

With best wishes,

Register

Dr. Manuel
Martín Luque

Dr. Costa
Nikolopoulos

Dr. Jay
Neugarten

Dr. Anita
Visser

Prof. Chris
Butterworth

Dr. Guy
Mclellan 

Dr. Jean-Baptiste
Verdino

Prof. Ole
Jensen

Dr. Antonio
Olivo

Dr. Luca De
Stavola

Dr. Ana
Ferro 

Prof. Chantal
Malevez

Dr. Eduardo
Nicolaievsky

Dr. Masami
Ando

Dr. Rubén
Davó

Dr. Marco
Rinaldi

Dr. Luc
Vrielinck

Dr. Fadi
Yassmin

Dr. Petros
Yuvanoglu

Dr. Sepehr
Zarrine 

Dr. Carlos
Aparicio

Dr. Dan
Holtzclaw

Gran Canaria, Spain
4-6 May

Dr. Giovanni
Nicoli

SPEAKERS

Dr. Nick
Egbert

WWW.EDENTULISM2023.COM

Prof. Enrico
Agliardi

Dr. Pietro
Ferraris
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Gran Canaria, Spain
4-6 MayPROGRAM

DAY 1

20:00 - 22:00 ZAGA Centers Private Dinner

Register

08:45 - 09:00

Thursday, May 4ᵗʰ 2023

Opening Ceremony

09:00 - 09:30 Dr. Sepehr Zarrine
THE RIGHT MINDSET IN ZYGOMA SURGERY TO AVOID COMPLICATIONS

09:30 - 10:00 Dr. Jay Neugarten
 AVOID THESE ZYGOMATIC IMPLANT COMPLICATIONS

Dr. Guy Mclellan
THE SOFT (TISSUE) APPROACH TO PREVENTING COMPLICATIONS

10:00 - 10:30 

10:30 - 11:00 Coffee Break

11:00 - 11:45 Prof. Dr. Chris Butterworth
MAXILLARY & MIDFACE RECONSTRUCTION USING ZYGOMATIC IMPLANTS

11 :45 - 12:15 ROUND TABLE All speakers

Corporate Presentation  12:15 - 13:00

13:00 - 14:00 Lunch and Exhibitors Break 

Dr. Antonio Olivo
ZYGOMATIC IMPLANTS LEARNING PATH: AVOIDING THE ROLLER COASTER

14:00 - 14:30 

Dr. Luc Vrielinck
PERIAPICAL ZYGOMATIC IMPLANTS LESIONS: UNDERSTAND, PREVENT AND
TREAT

14:30 - 15:00 

15:00 - 15:30 

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 20:00

Dr. Jean Baptiste Verdino
UNILATERAL PROSTHETIC REHABILITATION USING ZYGOMATIC IMPLANTS

Coffee Break

Dr. Rubén Davó
THE QUAD ZYGOMA - SCIENTIFIC EVIDENCE AND LONG-TERM SUCCESS.

Dr. Carlos Aparicio
A COMPLETE GUIDE TO ZYGOMATIC IMPLANTS: THE FIRST ZAGA FULL
PROTOCOL CONSENSUS

Dr. Manuel Martín Luque
ZYGOMATIC IMPLANTS: THE LINK BETWEEN EDENTULISM, FUNCTION AND
AESTHETICS

ROUND TABLE All Speakers

Welcoming Cocktail & Exhibitors Moment

WWW.EDENTULISM2023.COM

Gran Canaria, Spain
4-6 May

PROGRAM

DAY 2

Register

Friday, May 5ᵗʰ 2023

09:00 - 09:30 Prof. Chantal Malevez
ETHICS IN THE TREATMENT OF EDENTULOUS PATIENTS 

09:30 - 10:00 Dr. Eduardo Nicolaievsky
THE TERMINAL DENTITION: THE POINT OF NO RETURN

Dr. Nick Egbert 
THE COMPLETE PORTFOLIO OF TREATMENT OPTIONS FOR THE EDENTULOUS
PATIENT 

10:00 - 10:30 

10:30 - 11:00 Coffee Break

11:00 - 11:45 Dr. Luca De Stavola
HARD AND SOFT TISSUE AUGMENTATION SCIENCE, BIOLOGY AND TECHNIQUES

11 :45 - 12:15 ROUND TABLE All speakers

Corporate Presentation  12:15 - 13:00

13:00 - 14:00 Lunch and Exhibitors Break 

Prof. Chris Butterworth
THE CHALLENGES OF RESTORING THE DENTITION FOLLOWING ORAL &
MANDIBULAR RESECTION

14:00 - 14:30 

Prof. Enrico Agliardi
A 360° TOUR OF TILTED IMPLANTS: CURRENT CLINICAL EVIDENCE AND BEST
PRACTICES

14:30 - 15:00 

15:00 - 15:30 

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 17:00

17:30 - 18:00

18:00 - 19:00

Dr. Masami Ando
MEASURES TO ENHANCE TREATMENT SUCCESS: IT'S NOT ONLY ABOUT IMPLANTS!

Coffee Break

Dr. Luc Vrielinck
THE EDENTULOUS JAW CHALLENGE

Prof Dr. Anita Visser
DENTAL IMPLANTS FOR THE ELDERLY: WHEN THEY MIGHT BE TOO MUCH

ROUND TABLE All Speakers

Exhibitors Moment

19:00 - 22:00 Cocktail & Tapas

WWW.EDENTULISM2023.COM

17:00 - 17:30 Dr. Marco Rinaldi
AMSJI (ADDITIVELY MANUFACTURED SUBPERIOSTEAL JAW IMPLANT) IN THE
EXTREME BONE ATROPHY OF THE MAXILLA
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Gran Canaria, Spain
4-6 May

PROGRAM

DAY 3

Register

Saturday, May 6ᵗʰ 2023

Dr. Costa Nikolopoulos & Dr. Petros Yuvanoglu
ALL-ON-X FROM A TO Z

09:00 - 10:00

Dr. Ana Ferro
LONG-TERM ALL-ON-X SUCCESS AND COMPLICATIONS

10:00 - 10:30 

10:30 - 11:00 Coffee Break

11:00 - 11:45 Dr. Carlos Aparicio
PATIENT UNIQUENESS AND ZAGA ZYGOMATIC IMPLANTS

11 :45 - 12:15 ROUND TABLE All speakers

Corporate Presentation  12:15 - 13:00

13:00 - 14:00 Lunch and Exhibitors Break 

Dr. Jay Neugarten
FAILURES OF THE EDENTULOUS PATIENT: WHAT'S AFTER THE LAST RESORT
SOLUTION?

14:00 - 14:30 

Dr. Dan Holtzclaw
ARE PTERYGOID IMPLANTS THE NEW UNIVERSAL ANSWER?

14:30 - 15:00 

15:00 - 15:30 

15:30 - 16:00

16:00 - 17:00

17:30 - 18:00

18:00 - 19:00

Dr. Fadi Yassmin
NAVIGATING FROM EDENTULISM TO AESTHETICS: HOW-TO

Coffee Break

Prof. Dr. Ole Jensen
PAST, PRESENT AND FUTURE ON THE REHABILITATION OF THE ATROPHIC MAXILLA

ROUND TABLE All Speakers

Exhibitors Moment

WWW.EDENTULISM2023.COM

17:00 - 17:30 Dr. Pietro Ferraris and Dr. Giovanni Nicoli
THE NASAL (NAZALUS) IMPLANT PROTOCOL

Gran Canaria, Spain
4-6 May

VENUE

FEE

Register

 

 

EXPOMELONERAS
Gran Canaria, Canary Islands, Spain

The venue is surrounded by four five-star hotels within walking distance.

Coffee breaks and lunches
Social event (Day 2 in the late afternoon)
A digital certificate with CE credits.
15% discount on 5-star hotels within walking distance from the Venue. 

      Promotional Code: EDENTULISM2023

This fee includes participation for all three days of the conference as well as: 

1700 €

WWW.EDENTULISM2023.COM

Full Price

 2000 €
(until January 31   )

Early Bird
st
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We are delighted to announce another edition of the Neodent Congress, whose 
theme this year is “Celebrate Evolution”. We will be celebrating the evolution 
of implant dentistry, technology, the market, aesthetics, patients and Neodent, 
which is celebrating 3 decades of creating new smiles every day.
 
Your participation in the Neodent Congress will give you access to all the 
Straumann Group solutions in Brazil: implants, transparent aligners, resins, 
biomaterials, intraoral scanners, and you’ll see why we’re the ideal partners for 
developing your business.
 
As leaders in our market segment, we know how important it is to put you, 
our partners, at the heart of everything we do. That’s why we want to take this 
opportunity to welcome you to our home, where you’ll visit our factory and 
celebrate 30 years of Neodent with us! Together, we’ll enhance our knowledge, 
share innovations and transformations, and explore what the future of our 
market will be.
 
We’re looking forward to welcoming you.

More details please see www.neodentcongress.com.br
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Live patient treatment 
Pro Arch Course 
University Belgrade   NNeeww

CCOOUURRSSEE  overview
Straumann® Pro Arch full arch rehabilitations were 
designed to enable personalized treatment of edentulous 
patients, taking into account each individualʼs 
expectations, clinical situa-tion, and financial capabilities

course topics include
Pro-Arch Treatment Concept focusing on planning, 
surgical and Prosthetic 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 
theoretical training and practical experience to 
successfully manage immediate loading treatment 
according to the Straumann® Pro Arch surgical and 
restorative protocol

Serbia
LocLocationation  
Serbia

DDaattee
13-16 September

fee
EUREUR  33550000

TARGET GROUP
ADVANCED CLINICANS

PARTICIPANTS
1166

Speakers
Prof. Aleksa MarkovicProf. Aleksa Markovic  
Prof. Miodrag ScepanovicProf. Miodrag Scepanovic
Prof. Prof. Bojan JanjicBojan Janjic
Associate Prof Branka Trifkovic

REGISTRATION 

Luke Choi
hwhwanjanj .luke.co.luke.choi@sstraumann.ctraumann.comom

EN
language

hands-on
Patients

level

lecture

12

NEW

  LEVEL

Periodontal Training - 
regenerative treatment, 
periodontal plastic surgery and 
crown lengthening procedures
CCOOUURRSSEE  OOVVEERRVVIIEEWW

TThhee  ccoouurrssee  wwiillll  eennaabbllee  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  
bbiioollooggiiccaall  bbaassiiss  ffoorr  ppeerriiooddoonnttaall  rreeggeenneerraattiioonn,,  bboonnee  aanndd  ssoofftt  ..............  
BBoonnee  aanndd  ssoofftt  ttiissssuuee  mmoorrpphhoollooggyy,,  hheeaalliinngg  pprroocceessss,,  ttyyppee  ooff  
ddeeffeeccttss,,  ttrreeaattmmeenntt  ppllaannnniinngg  aanndd  pprrooggnnoossiiss..  UUnnddeerrssttaannddiinngg  
rreecceessssiioonn  ttyyppee  ddeeffeeccttss..  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  pprrooggnnoossiiss..

CCOOUURRSSEE  TTOOPPIICCSS  IINNCCLLUUDDEEDD

•SSuurrggiiccaall  aassppeeccttss  ((ffllaapp  ddeessiiggnn,,  iinnssttrruummeennttaattiioonn,,  ssuuttuurriinngg  
tteecchhnniiqquueess))
•GGrraaffttiinngg  mmaatteerriiaallss  ((bboonnee  ggrraaffttss,,  mmeemmbbrraanneess))..  EEmmddooggaaiinn  iinn  
rreeggeenneerraattiivvee  ppeerriiooddoonnttaall  ttrreeaattmmeenntt
•LLiivvee  ssuurrggeerryy--  TTrreeaattmmeenntt  ooff  iinnffrraa  bboonnyy  ddeeffeeccttss  bbyy  mmeeaannss  ooff  GGBBRR  aanndd  
EEmmddooggaaiinn
•HHaannddss  oonn  ((mmooddeell  oorr  ppiigg  jjaaww))
•FFrreeee  ggiinnggiivvaall  ggrraafftt
•SSuurrggiiccaall  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  ssiinnggllee  rreecceessssiioonn  ttrreeaattmmeenntt
•SSuurrggiiccaall  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  mmuullttiippllee  rreecceessssiioonnss''  ttrreeaattmmeenntt
•EEmmddooggaaiinn  aanndd  ccoollllaaggeenn  mmaattrriixx  iinn  GGRR  ttrreeaattmmeenntt
•LLiivvee  ssuurrggeerryy--TTrreeaattmmeenntt  ooff  mmuullttiippllee  GGRR  bbyy  mmeeaannss  ooff  ccoorroonnaallllyy  
aaddvvaanncceedd  ffllaapp  aanndd  CCTTGG  aanndd//oorr  EEmmddooggaaiinn
•HHaannddss  oonn  --CCTTGG  hhaarrvveessttiinngg,,  ccoorroonnaallllyy  aaddvvaanncceedd  ffllaapp  aanndd  ttuunnnneelliinngg  
tteecchhnniiqquuee  ((mmooddeell  oorr  ppiigg  jjaaww))

SERBIA

location
BELGRADE UNIVERSITY

date
21-22 September

fee
EUR 1500

target groups

Periodontist, Oral surgeon, 
Implantologist

max. participants
16

speakers
Dr Zoran Aleksic , 
Dr Iva Milinkovic 
Dr Sasha Jankovic

registration AND INf ORMATION 

Luke Choi 
hwanjluke.choi@straumann.c om

EN
language

hands-on

level

lecture
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Lithuania

location
VIC clinic, Vivulskio str. 7, Vilnius, 
Lithuania

dates
5-6 Oc tober

Fee
EURO 1850

target groups 

Surgeons & GPs

max. participants
15

speakers
Dr Algirdas Puišys 

registration 
www.algirdaspuisy s.com 
Email vaida@vicklinika.lt

live

Module 1 Bone and Soft Tissue 
Augmentation 
(posterior mandible)
course  overview   

--Crestal bone and soft tissue stability
--Vertical soft tissue augmentation
--Horizontal soft tissue augmentation
--Keratinized and attached tissue augmentation
--Factors for successful bone regeneration
--Decompression technique - GBR and simultaneous implant
placement
--Guided bone regeneration (GBR) in posterior mandible, 2 stage
approach
--Vertical bone augmentation in posterior mandible

day 1: 
9.00 - 10.30  Vertical and horizontal soft tissue augmentation 
10.30 -11.00 Coffee break
11.00 - 12.30 Keratinized and attached tissue augmentation 
12.30 -13.30 Lunch
13.30 - 15.00  Bone augmentation - Decompression technique
15.00 - 15.30 Coffee break
15.30 -17 00 Live surgery / hands-on / demonstration
day 2:
9.00 - 10.30  Lateral bone augmentation - staged approach 
10.30 - 11.00 Coffee break
11.00 - 12.30 Vertical bone augmentation in mandible
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Vertical bone augmentation in mandible   
15.00 -15.30 Coffee break
15.30 - 17.00 Live surgery / hands-on / demonstration

EN
language

hands-on

level

lecture

45

Lithuania

location
VIC clinic, Vivulskio str. 7, Vilnius, 
Lithuania

dates
16-17 November

Fee
EURO 1950

target groups 
Surgeons & GPs

max. participants
15

speakers
Dr Algirdas Puišys 

registration 
algirdaspuisy s.com 
Email vaida@vicklinika.lt

live

Module 2 Implants in the Aesthetic area

course  overview   

--Anatomy and histology of bone and soft tissue around dental
implants in anterior maxilla.
--Classification of the defects in anterior maxilla.
--Immediate implant placement and immediate temporary.
--Immediate implant placement and bone augmentation.
--Soft tissue augmentation and immediate implant placement.
--Socket augmentation.
--Early implant placement in aesthetic zone and soft tissue
management.
--Early implant placement in aesthetic zone and GBR.
--Soft tissue management.
--Vertical bone augmentation in aesthetic zone

day 1: 
09:00 – 09:30  Anatomy and histology of bone and soft tissues 
around dental implants in anterior maxilla. 
09:30– 10:30 Immediate implant placement and immediate 
temporary.
10:30 – 11:00 Coffee break
11:00 – 12:30 Immediate implant placement and bone 
augmentation.  
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:00 Soft tissue augmentation and immediate implant 
placement. 
115:00 – 15:30   Coffee break 
15:30 – 17:00  Live surgery / hands-on / demonstration 
day 2: 
09.00 – 09:30  Socket augmentation.
09:30 – 10:30  Early implant placement in aesthetic zone and 
soft tissue augmentation. 
10:30 – 11:00 Coffee break
11:00 – 12:30 Early implant placement in aesthetic zone with 
GBR.
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:00 Bone and soft tissue augmentation in aesthetic 
zone - staged approach 
115:00 – 15:30  Coffee break.
15:30– 17:00  Live surgery / hands-on / demonstration 

EN
language

hands-on

level

lecture

45
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Lithuania

location
VIC clinic, Vivulskio str. 7, Vilnius, 
Lithuania

dates
16-17 November

Fee
EURO 1850

target groups 
Surgeons & GPs

max. participants
15

speakers
Dr Algirdas Puišys 

registration 
algirdaspuisy s.com 
Email vaida@vicklinika.lt

live

Module 3 Posterior Maxilla Soft Tissue Management 
Bone splitting and Sinus Augmentation

course  overview   

--IImmediate implants and temporary in premolars and molars.
--Soft tissue management in posterior maxilla.
--Guided bone regeneration.
--Bone splitting.
--Vertical bone augmentation in posterior maxilla.
--Sinus elevation, crestal approach.
--Sinus elevation, lateral approach.
--Complications after sinus augmentation.

day 1: 
900 - 10.30  Immediate implants in posterior maxilla.  
1030 - 11.00 Coffee break
11.00 - 12.30 Soft tissue management in posterior maxilla   
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 GBR, Bone splitting and Vertical bone 
augmentation in posterior maxilla.
15.00 - 15.30   Coffee break 
15.30 - 17.00  Live surgery / hands-on / demonstration 

day 2: 
9.00 - 10.30 Sinus elevation, crestal approach.  
10.30 - 11.00 Coffee break
11.00 - 12.30  Sinus elevation, lateral approach
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Complications after sinus augmentation  
15.00 - 15.30 Coffee break 
15.30 - 17.00 Live surgery / hands-on / demonstration

EN
language

hands-on

level

lecture

45

Lithuania

location
VIC clinic, Vivulskio str. 7, Vilnius, 
Lithuania

dates
16-17 November

Fee
EURO 1850

target groups
Surgeons & GPs

max. participants
15

speakers
Dr Algirdas Puišys 

registration ImFormation 
www.algirdaspuisy s.com 
Email vaida@vicklinika.lt

live

Module 4: Periimplantitis 
Prevention and Treatment 
Module 5: Full Arch Rehabilitation
course  overview   

--Module 4

--Periimpalntits prevalence, biological aspects and diagnostics
--Surgical aspects and factors influencing periimplantits
development

--SSupra-structure influence to the soft tissue and bone stability
--CConservative treatment of periimplantitis - bone remineralisation
--Resective surgery
--Keratinized and attached tissues
--Bone regeneration after periimplantits - techniques and materials

----Module 5
--Planning of the treatment
--Implants in edentulous mandible
--Implants in edentulous maxilla
--Restorative considerations and treatment stages before surgery
--Digital planning and execution of surgical guides and temporary
prosthesis

--Surgery of edentulous jaw and immediate temporisation

EN
language

hands-on

level

lecture

45
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gdansk, poland

location
SmileClinic Education Centre 
Szymanowskiego 2
80–280 Gdansk
Poland

date
3-5 March

fee
EUR 2000

target group
Surgeons & GP’s

max. participants 
20

instructors
Dr. Kris Chmielewski
Dr. Maja Chmielewska

Contact details 
Kris: 
krischmielewski@me.com 
Maja: dive.monster@me.com

coDiagnostiX™ Intensive Software 
Training
course overview 

All particiants need to come with their own laptops with specification windows 10 
or 11 based c omputers, 16GB RAM, External mouse with wheel and 2 buttons

Day 1  Single Tooth
-  Introduction to coDiagnostiX software
-  Easy and Advanced mode
-  Data collection
-  Data import
- Data matching
- Tooth supported guides
- Single implant planning principles in the molar region
- Single implant planning principles in the aesthetic region
- Immediate implantation planning
- Working with Mesh Editor - correction and verification of STL files
- Design of the guide 
- Export of the guide
- Production of the guide with SLA/DLP printers
- Production of the guide with PolyJet printers
- coDiagnostiX intensive Software
Day 2 Bridge
- Data import
- Data matching
- Bridge in the maxilla posterior region
- Bridge in the mandible posterior region - free end situation
- Bridge in the aesthetic region
- Tooth supported guides
- Tooth and bone supported guides
- Working with Mesh Editor - correction and verification of STL files
- Design of the guide 
- Export of the guide
- Production of the guide with SLA/DLP printers
-  Production of the guide with PolyJet printers
Day 3 Edentulous
- Introduction to edentulous cases
- Data requirements
- CBCT and Dual Scan
- Workflow and data organisation
- Planning of the implants - principles and anatomical considerations
- Planning of the pins and bone support
- Guide design for Pro Arch - 4 implants in the lower jaw - bone 
supported guide
- Guide design Pro Arch - 4 implants in the upper jaw - mixed support

SmileCl inic Education Centre 
Szymanowskiego 2
80-280 Gdansk
Poland

51

gdansk, poland

location
SmileClinic Education Centre 
Szymanowskiego 2
80–280 Gdansk
Poland

date
14-15  April

host
Straumann Group

fee
EUR 1800

target group
Surgeons & GP’s

max. participants 
20

instructors
Dr. Kris Chmielewski
Dr. Maja Chmielewska

Contact details 
Kris: krischmielewski@me.com 
Maja: dive.monster@me.com

Implant Prosthodontics on 
Straumann Implants from A to Z
course overview
Day 1 Single Implant Restorations Bridges

-Introduction to implant systems in Straumann 
-Connection types - TL, BL, BLT, BLX, TLX
-Healing screws 
-Individual healing screws
-Impression abutments - closed tray, open tray
-Digital impressions - Scanbodies 
-Individual impression abutments - soft tissue emergence profile transfer
-Laboratory implant analogs
-Bone level and gingival height - abutment selection criteria
-Temporary abutments
-Cement retained crowns
-Screw-retained crowns
-Screwdrivers, screws and torque values

Day 2  Full arch restorations - edentulous solutions
-Removable and fixed restorations
-Abutment types for edentulous solutions
-Analog Impressions open tray technique and open tray splinted
-Digital Impressions IOS scanning for full arch cases - implant level and 
abutment level
-Verification Jigs for passive fit verification
-Implant analogs for digital and analog workflows
-Bite registration for edentulous cases - helpful elements
-Temporary restorations 
-Overdentures - bar supported solutions
-Overdentures - locators, ball attachments
-Fixed restorations - full arch Zirconia with Variobase copings
-Fixed restorations - full arch Zirconia with bar
-Screwdrivers, screws and torque values

SmileClinic Education Centre 
Szymanowskiego 2
80-280 Gdansk
Poland

52

DDrr..  KKrriiss  CChhmmiieelleewwsskkii,,  DDDDSS,,  MMSScc

DDrr..  MMaajjaa  CChhmmiieelleewwsskkaa,,  DDDDSS,,  MMSScc

DDrr..  KKrriiss  CChhmmiieelleewwsskkii,,  DDDDSS,,  MMSScc

DDrr..  MMaajjaa  CChhmmiieelleewwsskkaa,,  DDDDSS,,  MMSScc
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gdansk, poland

location
SmileClinic Education Centre 
Szymanowskiego 2
80–280 Gdansk
Poland

date
12-14 May

host
Straumann Group

fee
EUR 1800

target group
Surgeons & GP’s

max. participants 
20

instructors
Dr. Kris Chmielewski
Dr. Maja Chmielewska

Contact details 
Kris: krischmielewski@me.com 
Maja: dive.monster@me.com

Digital Protocols for Full Arch 
Implant Treatment
course overview
Day 1 Data Collection Planning

-  Introduction to digital protocols for Full Arch Treatment
- Overview of protocols
- Data requirements
- Tools and equipment
- Dental photography
- Face scans
- DSD planning rules
- Prosthetic planning principles for aesthetic and functional results
- CBCT and Dual Scan
- Intraoral Scanning
- Analog impressions and digitalisation
- Softwares for planning demonstration - SmileCloud workflow & 
planning tool
- Data organisation

- Communication in the Team 

Day 2 Guided Surgery Principles & Guidelines
- Introduction to guided surgery with full arch cases
- Tools and equipment
- Software for planning demonstration
- Types of guides for edentulous cases
-  Bone reduction guides
-  Stackable guides
-  Guides fixation
-  Edentulous case
-  Failing dentition case - transition to the edentulous situation
-  Production of the guides
-  Limitations of guided surgery for full arch cases
-  Tricks & Tips for successful outcome

- Day 3:Temporary and Final Restorations
- Introduction to temporary restorations for full arch cases
- Communication workflow with the Team
- Acrylic dentures
- Printed temporary restorations
- Milled temporary restorations
- Metal reinforcement for temporary restorations
- Final restorations for full arch cases - fixed vs removable
- Impressions and data collection - IO scanners, photogrammetry
- Prototype of the final restoration and verification
- Transfer of the aesthetic and function
- Metal reinforcement or standard design for Zirconia full arch
- Delivery of the restoration and maintenance
- Business insights - costs, packages, sales arguments
- Summary of the course

SmileCl inic Education Centre 
Szymanowskiego 2
80-280 Gdansk
Poland

52

gdansk, poland

location
SmileClinic Education Centre 
Szymanowskiego 2
80–280 Gdansk
Poland

date
13-14 May

host
Straumann Group

fee
EUR 1800

targetgroup
Dental Technicians

max. participants 
8

instructors
Nico Squicciarini MDT

Contact details 
Kris: 
krischmielewski@me.com 
Maja: dive.monster@me.com

Pink and White Aesthetics
on a six unit Zirconia framework
course overview

2 Day  course for Dental Technicians In these two days course Nico will 
demonstrate how to realise a six anterior teeth restoration with gingiva, using 
Creation ZI-CT. Starting point is the analysis of the natural gingiva anatomy 
followed by the of discussion what is needed to achieve a high aesthetic result, as 
well as a natural looking transition between white and pink ceramic. Nico will 
show step by step how to handle ceramic layering, shape, colour, and texture.

What you will learn: 

• Anatomy and morphology of gingiva
• How to create harmony between gingiva and teeth
• Shape and color
• Individual ceramic layering
• Different bakes and programs
• Makro and micro texture 
• Tips and tricks

SmileCl inic Education Centre 
Szymanowskiego 2
80-280 Gdansk
Poland

52

DDrr..  KKrriiss  CChhmmiieelleewwsskkii,,  DDDDSS,,  MMSScc

DDrr..  MMaajjaa  CChhmmiieelleewwsskkaa,,  DDDDSS,,  MMSScc

NNiiccoo  SSqquuiicccciiaarriinnii,,  MMDDTT
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LONDON, UK

location
Queen Mary University of 
London 3rd Floor Seminar Room 
Dental Hospital
Turner Street
Whitechapel
London

dates
16-17 March

FEE
EURO 1500

target groups
Surgeons. Implantologist, GP’s, 
Prosthodontist

max. participants
15

speakers
Prof. Shakeel Shahdad

registration:
Goncalo Pinto   
goncalo.pinto@straumann.com

live

Digital Workflow in Implant 
Dentistry From 3D presurgical 
planning to final CAD CAM 
restoration
Level 1
course  overview
In this course, the technical and clinical advantages of the 
digital workflow will be explained, and it will be clear how 
every single digital step can help the clinicians, technicians, 
and patients in different ways – saving time, increased 
precision, predicable outcomes, and enhanced professional-
to-patient communication. You will be able to master the 
tools available for digital workflow in implant dentistry – It 
provides a systematic approach to learn from intraoral 
scanning (digital impressions) to the 3D planning software 
and 3D printing, all the way to guided surgery and placing 
implants in the most technological, well planned and 
therefore safer way possible?

course  topics 
- Guided surgery hands on course

course  objectives
-- Scan using Virtuo Vivo  intra-oral digital scanner
-- Use of coDiagnostiX software:
-- Single tooth aesthetic zone case
-- Single tooth posterior zone case
-- Design a surgical guide
-- Printing of a surgical guide
-- Hands-on practice on guided implant surgical 
placement

EN
language

hands-on

level

lecture

45

DUBAI, UAE

location
CAPP EVENTS & TRAINING Onyx 
Tower 2 | Office P204 & P205 he 
Greens 
Dubai 
UAE

dates
3-4 November

FEE
EURO 1500

target groups
Surgeons. Implantologist, GP’s, 
Prosthodontist

max. participants
20

speakers
Dr. Hani Tohme 

registration:
Goncalo Pinto   
goncalo.pinto@straumann.com

live

Digital Workflow in Implant 
Dentistry Guided surgery & digital 
workflow in implant dentistry
Level 2

course  overview
The course will cover the necessary knowledge about guided surgery 
and the digital workflow in implant dentistry. 

Day 1 of the course, the focus will be on guided surgery, from 
planning to execution. The participants will learn how to virtually 
plan implant placement with a prosthetically driven mindset on the 
planning software for single, multiple, and full implant cases. 
Afterwards, the participants will learn how to design a surgical guide 
depending on the case and how to proceed with the manufacturing 
steps. The participants will then learn how to fix the sleeves on a 
printed guide and then how to support the guide on a model along 
with the drilling steps for implant bed preparation.

Day 2 of the course will focus more on digital steps to obtain an 
implant-supported prosthesis. The participant will learn how to 
register a digital implant impression using an intraoral scanner, how 
to import the file on the designing software, how to superimpose the 
scan body obtained with the scanner to its corresponding library file, 
and how to design an implant-supported prosthesis on a digital 
titanium base abutment. The cases will include single and multiple 
implant restorations. All the steps will be shown by the instructor for 
the explanation of all the details. The course will start by presenting 
fully documented clinical cases, with a step-by-step workflow, 
showing what is really possible to achieve and the limitations of the 
proposed techniques.

course  topics 
- Guided surgery hands on course

course  objectives
-- Explain and demonstrate how to virtually plan implant cases
-- Explain how to design and fabricate a surgical guide
- Explain and demonstrate how to surgically implement the planned
guided implant placement
-- Explain and demonstrate how to digitally register implant
impressions
-- Explain and demonstrate how to digitally design implant-supported
prostheses
-- Discuss different clinical cases and approaches
-- Discuss what is present in the literature for now

EN
language

hands-on

level

lecture

45
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 Prof. Dr. Martin Schimmel 
Chairman 
 

Department of Reconstructive Dentistry 
and Gerodontology 
Freiburgstrasse 7 
3010 Bern, Switzerland 

Master Course on Implant Therapy and Edentulism 
 
Wednesday, 8.2.2023 
08.45 Welcome and introduction to the course Schimmel 

09.00 Specific aspects of edentulism and treatment options Schimmel 

09.30 Surgical concepts for long-term success of dental implants Buser 

10.30 Concepts for full arch implant-supported fixed dental prostheses Fonseca 

11.15 Break  

11.45 Surgical Video Discussion Janner, Buser 

12.45 Break  

13.45 Prosthetic workflow for Pro Arch TL prostheses Schimmel 

14.30 Virtual planning and guided surgery for implant-supported full-arch reconstructions in 
the edentulous patient Janner 

15.30 Break  

15.45 Hands-on I: Virtual treatment planning of live surgery day 2 Abou-Ayash/ 
Janner 

17.00  Case presentation I Fonseca 

17.30 End of day 1  

 
Thursday, 9.2.2023 
08.15 Case discussion I with Q&A Fonseca 

08.45 Live surgery I Janner/ Buser 

10.15 Break  

10.45 Oral function with implant reconstructions in edentulous patients Müller 

11.30 Live surgery II Janner/ Buser 

13.00 Break  

14.00 Overview on attachment systems for implant-overdentures: The Bernese Concept  Schimmel  

14.45 Alternative options with mini implants Abou-Ayash  

15.30 Break  

15.45 The BPS workflow for rationale and successful complete dentures Schimmel 

16.15 Live prosthetics: The modified BPS workflow for Pro Arch Prostheses Zimmerling 

17.15 Case presentation II Fonseca 
17.45 End of day 2  

19.00 Dinner n.n. 

  

 

 Prof. Dr. Martin Schimmel 
Chairman 
 

Department of Reconstructive Dentistry 
and Gerodontology 
Freiburgstrasse 7 
3010 Bern, Switzerland 

Friday, 10.2.2023 

08.00  Hands-on II: Implant placement (Straumann® Mini Implantat System) Schimmel/ 
Straumann  

09.00 Break  

09:30 Zirconium and high end polymer based fixed dental prostheses  Yilmaz 

10.15 Esthetic and patient related outcomes with Pro Arch TL prostheses Wittneben 

10:45 Hands-on III: Implant placement (incl. 4 mm) guide fixation  Janner/ Abou-
Ayash 

12.30 Break  

13.30 Dentures 2023: All digital? An insight in the present and the future of complete 
denture prosthodontics. Srinivasan 

14.15 Case discussion II Fonseca 

14.30 Group photo all 

15.00 Treatment of the atrophic maxilla with zygomatic implants  Al-Nawas 

17.00 Discussion/ End of day 3 / End of course  

 
 
Faculty 
 
PD Dr. Samir Abou-Ayash, Department of Reconstructive Dentistry and Gerodontology, Section for Digital Implant- and 
Reconstructive Dentistry, zmk bern, University of Bern 
e-mail: samir.abou-ayash@zmk.unibe.ch  
Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas, Department for Oral and Maxillofacial Surgery, Plastic Surgery, University Medical Center of the J. 
Gutenberg University Mainz, Mainz, Germany 
e-mail: Al-Nawas@uni-mainz.de 
Prof. emerit. Dr. Daniel Buser, School of Dental Medicine, University of Bern | Center for Implantology Buser & Frei, Bern Bümpliz 
e-mail: daniel.buser@zmk.unibe.ch 
Dr. Manrique Fonseca, Department of Reconstructive Dentistry and Gerodontology, zmk bern, University of Bern 
e-mail: manrique.fonseca@zmk.unibe.ch 
PD Dr. Simone Janner, Surgery Center ZIKO Bern, Bern and Private Practice, Lugano 
e-mail: s.janner@ziko-bern.ch 
Prof. Dr. Frauke Müller, Division of Gerodontology and Removable Prosthodontics, University Clinics of Dental Medicine, University 
of Geneva, Geneva, Switzerland 
e-mail: frauke.mueller@unige.ch 
Prof. Dr. Martin Schimmel, Department of Reconstructive Dentistry and Gerodontology, zmk bern, University of Bern 
e-mail: martin.schimmel@zmk.unibe.ch  
Prof. Dr. Murali Srinivasan, Clinic of General, Special Care, and Geriatric Dentistry, Center of Dental Medicine, University of Zurich, 
Zurich, Switzerland. 
e-mail: murali.srinivasan@zzm.uzh.ch 
Prof. Dr. Julia-G. Wittneben, Department of Reconstructive Dentistry and Gerodontology, zmk bern, University of Bern and private 
practice, Zurich 
e-mail: julia.wittneben@zmk.unibe.ch 
Prof. Dr. Burak Yilmaz, Department of Reconstructive Dentistry and Gerodontology and Department of Restorative, Preventive and 
Pediatric Dentistry, Digital Dental Technologies Laboratory, zmk bern, University of Bern  
e-mail: burak.yilmaz@zmk.unibe.ch  
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GDANSK, POLAND

location
SmileClinic Chmielewski & 
Karczewskav Advanced Implant 
Center ul. Karola 
Szymanowskiego 2, 80-280 
Gdańsk VIGO office building (1st 
floor)
Poland

dates
2233--2244  JJuunnee

FEE
EEUURROO  11550000

target groups
Surgeons. Implantologist, GP’s, 
Prosthodontist

max. participants
20

speakers
Dr. Maja Chmielewska

registration:
Goncalo Pinto   
goncalo.pinto@straumann.com

live

Digital Workflow in Implant 
Dentistry Guided surgery & 
digital workflow in implant 
dentistry
Level 1

cours EE  OOVVEERRVVIIEEWW

Learn about guided surgery general rules and objectives, discover 
different tools necessary to master the clinical outcomes of digital 
implant-prosthodontics in your practice and try it hands-on. On this 
course you’ll learn about possibilities and limitations of digital 
implant-prosthodontics from straight forward to advanced level of 
cases.

Day 1 of the course will take you through planning of guided surgery. 
You’ll learn to use the coDiagnostiX software and control your 
implant-prosthodontics, as well as surgery, for predictable and 
repeatable results. You’ll plan surgical guides and learn how to get a 
perfect ready-made, screw-retained temporary restoration for your 
patient before you even place the implant

Day 2  of the course will give you a chance to work hands-on with a 
guided surgery system. You’ll understand the differences between 
different guided surgery systems and place implants in the models 
controlling the prosthetic outcome of the treatment perfectly. You’ll 
also learn about intra oral (IO) scanning, with hands-on workshops 
for implantbased restorations and practical tips & tricks. A perfect 
continuation of the course, “Guided surgery & digital workflow in 
implant dentistry, Level 2” with prof. Hani Tohme, will take you 
smoothly into further digital work, going into complex cases such as 
full arch implant restorations.

course  objectives

-LLeeaarrnn  ttoo  ppllaann  iimmppllaanntt  ccaasseess  aanndd  ddeessiiggnn  ssuurrggiiccaall  gguuiiddeess
-LLeeaarrnn  ttoo  uussee  tthhee  gguuiiddeedd  ssuurrggeerryy  ccaasssseetttteess  aanndd  ccoonnttrrooll  tthhee  
ssuurrggeerryy  ppeerrffeeccttllyy
-MMaasstteerr  iinnttrraa  oorraall  ((IIOO))  ssccaannnniinngg  ffoorr  iimmppllaanntt  ccaasseess
-LLeeaarrnn  hhooww  ttoo  rreessttoorree  tthhee  iimmppllaannttss  ddiiggiittaallllyy  wwiitthhoouutt  
ccoommpprroommiissiinngg  aaccccuurraaccyy

EN
language

hands-on

level

lecture

45

EDUKACJA STRAUMANN GROUP
W jaki sposób możesz uzyskać dofinansowania na szkolenia Schmidtdental:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH – PARP → dofinansowanie ze środków unijnych

1. WYBÓR SZKOLENIA
Po wejściu na stronę Bazy Usług Rozwojowych wybierz kategorię: „Zdrowie i medycyna”, a następnie  
w wyszukiwarce dostawców usług wpisz „Schmidt Dental Oliver Schmidt”. Po wybraniu „Schmidt Dental Oliver Schmidt” na dole strony 
kliknij „Aktualne usługi”.

2. ZGŁOSZNIE DO OPERATORA
Na stronie: www.serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie wybierz operatora właściwego dla miejsca zarejestrowania Twojej 
firmy i złóż do operatora wniosek o dofinansowanie na wybrane szkolenie. Po zatwierdzeniu wniosku zostaje podpisana umowa wsparcia 
finansowego, a operator nadaje przedsiębiorcy unikalny numer „ID wsparcia”.

3. ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE
Po podpisaniu umowy z operatorem, dokonaj zgłoszenia na usługę – szkolenie poprzez portal Bazy Usług Rozwojowych.

4. ROZLICZENIE
Rozliczenie z operatorem następuje po odbytym szkoleniu.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY → dofinansowanie ze środków funduszu pracy

1. POWIATOWY URZĄD PRACY
Skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy, który udzieli Ci informacji na temat kryteriów, wysokości dopłat, terminów składania 
wniosków oraz niezbędnych dokumentów.

2. REJESTRACJA NA SZKOLENIE ORAZ DOKUMENTY
Wybierz szkolenie z oferty Schmidtdental i zarezerwuj dla siebie miejsce. Wypełnij niezbędne dokumenty i złóż w PUP (część wniosku 
musi zostać wypełniona przez Schmidtdental).

3. DECYZJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW
Przekaż Schmidtdental informację o decyzji PUP.

4. ROZLICZENIE Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY
Rozliczenie z PUP następuje po odbytym szkoleniu.

Więcej informacji na temat szkoleń z oferty Schmidtdental:
www.schmidt-dental.pl  |  edukacja@schmidt-dental.pl  |  58 341 22 06

Schmidtdental
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Schmidtdental

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.

W naszym zespole, wsparcie w zakresie rozwiązań cyfrowych  i ortodoncji zapewniają:

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szerszych informacji o aktualnych  promocjach, 
szkoleniach oraz wsparciu technicznym.

Konrad Zając 
konrad.zajac@schmidt-dental.pl 
Tel. +48 518 753 900

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

TWOJA STRONA STRAUMANN GROUP DLA PACJENTÓW.
DLA TWOICH OBECNYCH
I PRZYSZŁYCH PACJENTÓW.

www.mojnowyusmiech.pl

www.facebook.com/MojNowyUsmiech www.instagram.com/mojnowyusmiech

Mój nowy
uśmiech
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Jak działają nakładki?
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!
 

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

I wszystko staje się proste.
.

Development / Production / Distribution

cerabone®

Natural bovine 
bone graft

maxgraft® 
cortico

maxgraft®

bonebuilder
Patient matched  
allogenic bone 
implant

maxresorb® 
inject
Synthetic injectable 
bone paste

maxresorb®

Synthetic biphasic 
calcium phosphate

maxgraft® 
bonering 
Processed allogenic 
bone ring 

Processed allogenic 
bone plate

collacone® 

max
Flexible cone
(CaP / Collagen 
composite)

mucoderm®

3D-stable soft 
tissue (Collagen) 
graft

Jason® 
membrane

permamem® 

Native pericardium 
GBR / GTR 
membrane

High-density PTFE 
barrier membrane

collprotect® 
membrane
Native collagen 
membrane

collacone®

...... 

Collagen hemostat 
(Cone)

maxgraft®

Processed allogenic 
bone graft

botiss academy bone & tissue days

       SCIENCE              EDUCATION        
 CLINIC

maxresorb® flexbone

Straumann® Emdogain®

Jason® membrane

mucoderm®

permamem®

collprotect® membrane

collacone®..max

cerabone®

maxgraft® cortico 

maxgraft® blocks

maxgraft® bonebuilder

maxgraft® granules

maxgraft® bonering

maxresorb® inject

maxresorb® 

academy

bo
ne
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ub
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biologic factors

collagen &
 barriers

collacone®

COLLAGEN

SYNTHETIC

SYNTHETICS

ALLOGRAFTS

XENOGRAFT

maxresorb® 
flexbone
Flexible blocks 
(CaP / Collagen 
composite)

Straumann® 
Emdogain®

Enamel matrix 
derivative 

collafleece®

...... 

Collagen hemostat 
(Sponge)

botiss regeneration system

360°
World of

Regeneration
THINK SYSTEM.

botiss-dental.com
botiss

biomaterials
bone & tissue  
regeneration

For further information on the broad
product portfolio of botiss biomaterials visit:

collafleece®
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Schmidtdental Szymanowskiego 2 
80-280 Gdańsk 

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

starget.straumann.com

www.straumann.com

slactive.straumann.com

www.wszystkooimplantach.pl

www.mojimplant.com.pl

www.mojnowyusmiech.pl

www.itipolska.pl

academy.iti.org

www.iti.org

www.schmidt-dental.pl

www.botiss.com

www.botiss-campus.com

www.botiss-campus.com

www.dentalphotomaster.com

www.highenddentistry.pl

www.dentalmovies.com 

ONLINE EDUCATION

www.aca-demea-straumanngroup.com

campuslive.straumann.com

Marta Gańska 
marta.ganska@schmidt-dental.pl
Tel.: +48 58 341 22 06

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

Agata Zieman
agata.zieman@schmidt-dental.pl
Tel.: +48 58 341 22 06

Schmidtdental.
Education Team

Więcej informacji: www.schmidt-dental.pl
Kontakt: edukacja@schmidt-dental.pl 

Więcej informacji: www.itipolska.pl
Kontakt: iti@itipolska.pl


