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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
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Organizacja:
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Szymanowskiego 2
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Cena
Pln 5.200 

WYKŁADOWCY:
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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.
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