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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
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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. 
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