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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.


