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Edukacja,
komunikacja,
rekreacja…
Minęło ponad 10 lat odkąd przeprowadziliśmy nasze pierwsze
szkolenie w klasztorze St. Lambrecht pod tym hasłem. Już wtedy, udało
nam się przyciągnąć wybitnych mówców - prof. Slavicka, wybitnego
specjalistę z dziedziny okluzji i dr. Ledermanna jednego z najbardziej
znanych szwajcarskich pionierów implantologii.
Już ponad 1000 lekarzy i studentów odwiedziło nas w austriackim
St. Lambrecht podczas naszych zimowych lub letnich spotkań.
W ostatnich latach rozszerzyliśmy nasz program o seminaria
z prof. Hürzelerem i dr. Zuhrem w Monachium, z dr. Marquardtem
nad jeziorem Tegernsee, wizyty polskich delegacji u dr. Ueli Grundera
w Zurychu oraz liczne kongresy i seminaria w Polsce.
Jesteśmy szczególnie zadowoleni, że nasze imprezy zyskują coraz
większą popularność. Chciałbym podziękować za wszystkie słowa
uznania jakie słyszymy na temat jakości naszych szkoleń.
Aby ułatwić Państwu przegląd naszej oferty edukacyjnej, zebraliśmy
wszystkie nasze nadchodzące kongresy, seminaria, warsztaty i inne
wydarzenia w jednej publikacji, którą trzymają Państwo teraz w rękach.

Christian Witt-Dörring / fot. Robert Simon, dental journal

Dla firmy C. Witt Dental nie ma nic lepszego jak witanie Państwa jako
uczestników naszych spotkań.

Christian Witt-Dörring
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IN TECHNOLOGY – THE ADVANTAGES
FOR YOUR CLINICAL PRACTICE
Stabilization in the
axial direction
A axial discrepancy, which can
occur with conical connections, is reliably prevented by
the precise axial placement of
the abutment on the implant
shoulder.

Smooth transition between
abutment and implant neck
The highly precise fit of
the abutment and implant
facilitates problem-free
probing. Also, it ensures
optimal cleansability by leaving
no niche or ledge for bacteria.

INICELL®
Osseointegration guarantee and
lifelong guarantee for implants
with inicell.

Stabilization in the
lateral direction
The stabilization ring
ensures optimal mechanical
stability and minimizes
micro-movement at the
bone and soft tissue level.

High surface pressure
The slightly angled contact
of the abutment ensures high
surface pressure in the
marginal area (focused
compression), providing the
best possible seal against bodily
fluids.

APLIQUIQ®
Wyłączny dystrybutor w Polsce:

www.thommenmedical.com

C.WITT DENTAL Sp. z o. o.
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 166
Tel. +48 56 623 61 23
e-mail: biuro@cwittdental.pl

Nowe trendy w implantologii
i chirurgii przyzębia - konferencja
PROWADZĄCY: 		Prof. Markus Hürzeler		
				
Prof. Marzena Dominiak (kierownictwo naukowe i prowadzenie)
				Dr Michał Szczutkowski		
				Dr Radosław Jadach
				Dr Marcin Krywult
TERMIN: 			
13-14 kwietnia 2018r.		
GODZINA: 			
Dzień I 10.00-20.00, Dzień II 9.00-18.00
MIEJSCE: 			
Sheraton Warsaw Hotel		
FORMA: 			konferencja

14.04.2018 r. sobota

				
Członkowie PSI, 		
do 31 grudnia 2017 r.			
				Be Active Dentist,
				Akademii Chirurgii Jamy ustnej

1280 zł

				
				

980 zł
1180 zł

Klienci firmy Thommen Medical do 31 grudnia 2017 r.			
Klienci firmy C.Witt Dental
do 31 grudnia 2017 r.			

ORGANIZATOR: 		C. Witt Dental i Pracownia Pozytywnych Zmian
INFORMACJA I REJESTRACJA: www.konferencja.info
PROGRAM:			

Konferencja
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Prof. Markus Hürzeler
Nowe trendy w leczeniu implantologicznym
		
w odcinku bocznym.
10:30–11:00
Przerwa
11:00–12:30
Prof. Markus Hürzeler
		
Nowe trendy w leczeniu implantologicznym
		
w strefie estetycznej.
12:30–13:30
Lunch
13:30–15:00
Prof. Markus Hürzeler
		
Nowe techniki zarządzania tkankami miękkimi.
15:00–15:30
Przerwa
15:30–17:00
Prof. Markus Hürzeler
		
Techniki tunelowe w leczeniu implantologicznym
		i periodontologicznym.
09:00–10:30

Prof. Markus Hürzeler - Konferencja 29.04.2016 r., Hotel Sheraton, Warszawa / fot. Wiktor Obrok

CENA: 			WCZESNA REJESTRACJA
do 31 grudnia 2017 r.			
1380 zł
				
REJESTRACJA			
od 1 stycznia do 31 marca 2018 r.
1580 zł
				REJESTRACJA PÓŹNA		od 1 kwietnia 2018 r.			1780 zł

13.04.2018 r. piątek
10:00–10:15
Otwarcie konferencji – Prof. Marzena Dominiak
10:15-11:45
Prof. Marzena Dominiak
		Zarządzanie tkanka miękką wokół zębów i implantów.
11:45-12:15
Przerwa
12:15-13:45
Dr Michał Szczutkowski
		Implanty w strefie estetycznej w różnych sytuacjach
		klinicznych.
		
Implantacja natychmiastowa.
		
Implantacja z wolnym przeszczepem tkanki łącznej.
		
Sterowana regeneracja kości w połączeniu z implantacją
		
lub jako postępowanie etapowe.
13:45-14:45
Lunch
14:45-16:15
Dr Radosław Jadach
		
Nowoczesne i nietypowe techniki wykonywania dostępu
		
w resekcyjnej i regeneracyjnej chirurgii jamy ustnej.
16:15-16:45
Przerwa
16:45-18:15
Dr Marcin Krywult
		
Czynniki warunkujące stabilność efektów leczenia
		implantoprotetycznego.

C. Witt Dental i Pracownia Pozytywnych Zmian

Kwiecień 2018
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Implantacja natychmiastowa i natychmiastowe
obciążenie. Sposoby rozwiązywania powikłań
w implantologii

Chirurgia plastyczna tkanek miękkich –
pokrywanie recesji zębów

PROWADZĄCY: 		Dr Michał Szczutkowski
TERMIN: 			 26-27 kwietnia 2018r.		
GODZINA:
MIEJSCE: 			 Soft Tissue Institute, Osiedle Dolnośląskie 113, 97-400 Bełchatów
FORMA: 			 Duża ilość przypadków klinicznych, warsztaty na preparatach zwierzęcych,
				filmy re-live z zabiegów

PROWADZĄCY: 		Dr Michał Szczutkowski
TERMIN: 			 10-11 maja 2018r.
GODZINA:
MIEJSCE: 			 Soft Tissue Institute, Osiedle Dolnośląskie 113, 97-400 Bełchatów
FORMA: 			 Duża ilość przypadków klinicznych, warsztaty
				
na preparatach zwierzęcych, filmy re-live z zabiegów

CENA: 			4290 zł

CENA: 		

INFORMACJAI REJESTRACJA: tel. kom. +48 502 551 552
ORGANIZATOR: 		STI

INFORMACJA I REJESTRACJA: tel. kom. +48 502 551 552
ORGANIZATOR: 		STI

PROGRAM:			 Implantacja natychmiastowa w strefie estetycznej oraz odcinku
				
funkcjonalnym – różnice. Natychmiastowe obciążenie w implantacji
				natychmiastowej i późnej.
				
Powikłania w implantologii – sposoby rozwiązywania.
1. Wskazania i przeciwwskazania do implantacji natychmiastowej.
2. Trójwymiarowe pozycjonowanie implantu w strefie estetycznej.
3. Jaki rodzaj implantu, jaka średnica i długość są najlepsze dla uzyskania
sukcesu.
4. Implantacja natychmiastowa – zasady w każdej z grup zębowych. Zasady:
dolne i górne siekacze, kły, przedtrzonowce, trzonowce.
5. Implantacja natychmiastowa: zabieg bezpłatowy czy pełny płat –
kontrowersje wokół tematu. Czym jest bondle bone?
6. Atraumatyczne techniki usuwania zębów przednich i bocznych.
7. Extraction socket preservation – omówienie technik i kontrowersje wokół
tematu.
8. Zbyt blisko położone implanty.
9. Nadmiary cementu poddziąsłowo.
10. Zła pozycja implantu.
11. Periimplantitis.
12. Brak brodawki przy wysokiej linii uśmiechu.
13. Wystające ponad brzeg dziąsła gwinty implantu.
14. Gdy implanty są odrzucane częściej niż 2-3 %.
15. Techniki zabiegów na kości, gospodarowania tkankami miękkimi
Teoria
i protetyczne rozwiązujące te problem.

PROGRAM:			

3.

Filmy
z zabiegów

4.
5.

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych
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STI

3790 zł
Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych

Cele szkolenia:
1. Opis krok po kroku zabiegów chirurgicznych pokrywania recesji.
2. Opis krok po kroku technik augmentacji wyrostka zębodołowego w celu
zachowania wyrostka pod przęsłem mostu.
3. Prawidłowe rozpoznanie ograniczeń i możliwości periodontologicznej
chirurgii plastycznej.
4. Osiągnięcie długoterminowej stabilności i przewidywalności
w przyszłości.

Część praktyczna:
1. Video z zabiegu pokrycia recesji techniką tunelową.
2. Każdy uczestnik wykonuje praktycznie zabieg pokrycia recesji techniką
tunelową na modelach zwierzęcych (wcześniej prezentacja techniki
na preparatach zwierzęcych).
3. Video z zabiegu pokrycia recesji techniką dokoronowego przesunięcia
płata.
4. Każdy uczestnik wykonuje praktycznie zabieg pokrycia recesji techniką
dokoronowo przesuniętego płata na modelach zwierzęcych (wcześniej
prezentacja techniki na preparatach zwierzęcych).
5. Każdy uczestnik wykonuje praktycznie zabieg augmentacji wyrostka
zębodołowego pod przęsłem mostu na modelach zwierzęcych (wcześniej
prezentacja techniki na preparatach zwierzęcych).

Część praktyczna:
Video z atraumatycznej techniki usuwania zębów.
Video z implantacji natychmiastowej w strefie estetycznej
z natychmiastowym obciążeniem.
Samodzielne wykonanie przez uczestników implantacji w strefie
estetycznej na modelach z przygotowaniem indeksu silikonowego,
wykonaniu korony tymczasowej i zamontowaniu jej na łączniku
tymczasowym, wykończenie i oddanie korony tymczasowej
na wykonanym implancie. Pryncypia natychmiastowego obciążenia.
Video z implantacji natychmiastowej w odcinku funkcjonalnym.
Samodzielne wykonanie przez uczestników implantacji w odcinku
funkcjonalnym na modelach.

Kwiecień 2018

Filmy
z zabiegów

Program szkolenia:
1. Technika dokoronowego przesunięcia płata CAF.
2. Technika tunelowa TT.
3. Zabiegi pobierania tkanki łącznej CTG techniką koperty i techniką
deepitelializacji nabłonka.
4. Techniki dwublaszkowe.
5. Wskazania, przeciwwskazania, zalecenia pooperacyjne.

i praktyka

1.
2.

Teoria
i praktyka

Maj 2018

STI
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IMPLANTY od planowania do pracy ostatecznej
z wykorzystaniem szablonów - kurs praktyczny

Leczenie powikłań endodontycznych
Teoria
i praktyka

PROWADZĄCY: 		
Dr n. med. Daniel Ciapiński, dr Łukasz Bańczyk
TERMIN: 			
19 maja 2018r.
GODZINA: 			
9.00 – 18.30
MIEJSCE: 			
Alfamedica, ul. Kilińskiego 166, 42-218 Częstochowa
GRUPA: 			
kurs w małych grupach, maksymalnie 8 osób
FORMA: 			kurs praktyczny

Zabiegi
na modelach

CENA: 			1800 zł
PROWADZĄCY: 		
TERMIN: 			
GODZINA: 			
MIEJSCE: 			
GRUPA: 			
FORMA: 			

Teoria
i praktyka

Dr n. med. Michał Łęski
21 maja 2018r.
9.00 – 19.00
Centrum Medyczne Jurajska, ul. Brzezińska 6A, Częstochowa
Ilość miejsc ograniczona 12 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń
kurs praktyczny, punkty edukacyjne: 10

CENA: 			1800 zł
INFORMACJA I REJESTRACJA: Implo-Cerk Rafał Topolewski, ul. Jagienki 76, 43-382 Bielsko-Biała
				tel. +48 668 406 531
				e-mail: biuro@implocerk.com
ORGANIZATOR: 		Implocerk

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych

PROGRAM:

1.
2.
3.
4.
5.

Kiedy mikroskop jest niezbędny w leczeniu kanałowym?
Jak skutecznie i szybko usunąć stary materiał z kanału?
Gdzie poszukiwać wejścia do kanału w zębach zobliterowanych?
Czy usuniecie złamanego narzędzia zawsze jest konieczne?
Bezpieczne techniki usuwania złamanych narzędzi kanałowych – czyli
„jak nie wylać dziecka z kąpielą”.
6. Kiedy podjąć decyzję o usuwaniu wkładów koronowo-korzeniowych
lanych a kiedy zdecydować się na zabieg chirurgiczny?
7. Techniki usuwania wkładów lanych i z włókna szklanego.
8. Urządzenia do usuwanie cementów z kanałów korzeniowych – techniki
przyśpieszające pracę.
9. Postępowanie w przypadku perforacji korzenia zęba – zastosowanie
cementu MTA.
10. Kiedy podejrzewać i jak rozpoznać pęknięcie korzenia.
11. Możliwości i ograniczenie endodoncji zachowawczej oraz chirurgii
endodontycznej.

INFORMACJA I REJESTRACJA: ZAPISY DO 30 kwietnia 2018r.
				
Rezerwacja miejsca po dokonaniu wpłaty w tytule przelewu:
				Implanty 19.05.2018
				
BGŻ BNP 56 1600 11 27 0003 01 22 8462 1001
ORGANIZATOR: 		
C. Witt Dental
PROGRAM: 			9.00
Procedura chirurgiczna systemu Thommen Medical.
					Koncepcje podnoszenia dna zatoki szczękowej.
				10.00 Przerwa kawowa.
				10.30 Procedura implantacji oraz gospodarowanie tkankami miękkimi
					
na kościach zwierzęcych (nacięcie płata, wszczepienie implantu,
					techniki szycia oraz mobilizowanie płata).
			
12.30 Omówienie pacjentów planowanych do zabiegów.
			
13.00 Zabieg wszczepiania implantów w strefie estetycznej
					z wykorzystaniem szablonu.
			
13.30 Przerwa kawowa.
			
14.00 Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej z dostępu bocznego
					z jednoczasowym wszczepieniem implantu
					z zastosowaniem szablonu.
			
15.30 Przerwa obiadowa.
			
16.00 Zabieg wszczepiania implantów z GBR.
			
17.00 Oddanie pracy ostatecznej przykręcanej na implantach Thommen.
			
18.30 Analiza przypadków.
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C. Witt Dental

Maj 2018

WARSZTATY
Warsztaty praktyczne na usuniętych zębach. Praca pod mikroskopem. Każdy
uczestnik przywozi ząb z wypełnionym kanałem do reendo oraz ząb ze
złamanym narzędziem.
1. Powtórne leczenie kanałowe.
2. Usuwanie złamanego narzędzia.
3. Zamykanie perforacji.

Maj 2018

Implocerk

15

Gospodarowanie tkankami miękkimi

PROWADZĄCY: 		
Dr Michał Szczutkowski
TERMIN: 			
24-25 maja 2018r.
GODZINA: 			
9.00 – 19.00 i 9.00 – 17.00
MIEJSCE: 			
Soft Tissue Institute, Osiedle Dolnośląskie 113, 97-400 Bełchatów
FORMA: 			
Duża ilość przypadków klinicznych,
				warsztaty na preparatach zwierzęcych,
				filmy re-live z zabiegów
CENA: 			3490 zł
INFORMACJA I REJESTRACJA: tel. kom. +48 502 551 552
ORGANIZATOR: 		STI

PROGRAM:			
				
				
				

W 60% praktyczne szkolenie z mikrochirurgii. Zalety użycia szyć 6-0 i 7-0.
Każda z technik realizowana w formule pozwalającej uczestnikom na
wykonanie jej następnego dnia w gabinecie. Techniki pozwalające w 90% na
zwiększenie objętości i jakości dziąsła wokół implantów:
– wolny przeszczep dziąsła FGG,
– wolny przeszczep tkanki łącznej SCTG technikami:
– jednego cięcia,
– deepitelializacji,
– płat przesunięty dowierzchołkowo.

				Dzień I
10:00
1. Czy podejście mikrochirurgiczne wiąże się z zaletami w porównaniu
z tradycyjną chirurgią?
2. Techniki cięcia i szycia przy implantacji i zabiegach wymagających
większego płata. Jakie skalpele i mikroskalpele wybrać i dlaczego?
Jaki rozmiar igły i grubość nici oraz jej rodzaj będą optymalne dla
zębów przednich a jakie dla tylnych?
Teoria
i praktyka
3. Warsztaty praktyczne z mikrochirurgii – zasady szycia nićmi mikro,
dobór odpowiedniego szwu i igły do sytuacji.
4. Wystające ponad brzeg dziąsła: polerowana szyjka lub gwinty
implantu – zapobieganie problemowi. Co zrobić gdy już się zdarzy?
Kość, tkanki miękkie, implant, połączenie implant – łącznik, siła
Filmy
stabilności pierwotnej.
z zabiegów
5. Głębokość wprowadzenia implantu – implanty z heksem wew.,
implanty z połączeniem stożkowym, implanty przezśluzówkowe
z polerowaną szyjką, implanty jednoczęściowe (jednofazowe).
6. Warsztaty praktyczne z pobierania wolnego przeszczepu dziąsła FGG
na bakłażanach.

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych
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19:00

STI

Wspólna kolacja

Maj 2018

PROGRAM:			Dzień II
9:00
1. 1. Jak przygotować pacjenta do zabiegów chirurgicznych i do
kompleksowego leczenia protetyczno-implantologicznego?
Sprawdzone schematy postępowania z pacjentem
pierwszorazowym. Jak przeprowadzić skuteczną higienizację?
Podstawy przyjmowania pacjenta z chorobą przyzębia (higienizacja,
scaling i rootplaning).
2. Trzy zabiegi z gospodarowania tkankami miękkimi rozwiązujące
90% deficytów tkanek miękkich w implantologii:
– wolny przeszczep dziąsła FGG,
– wolny przeszczep tkanki łącznej SCTG technikami: jednego cięcia
i deepitelializacji – płat dzielony przesunięty dowierzchołkowo.
Tematyka zmiany koloru w poszczególnych rodzajach przeszczepów.
Zależność między miejscem pobrania przeszczepu a jakością tkanki
łącznej. Zależność między miejscem pobrania przeszczepu i jego
grubością a pozabiegowymi dolegliwościami bólowymi.
Terapia farmakologiczna w zabiegach na tkankach miękkich.
3. Czy śrubę gojącą zakładać jednoczasowo z implantacją i kiedy?
Techniki odsłaniania implantów w strefie estetycznej i w odcinku
funkcjonalnym. Zabieg zmodyfikowanego roll-flapu.
4. Warsztaty praktyczne na preparatach zwierzęcych:
• Pobieranie i szycie – wolny przeszczep dziąsła FGG.
• Przeszczep tkanki łącznej SCTG
– technika jednego cięcia SIT,
– technika deepitelializacji FGG.
• Szybkie i sprawdzone techniki zabezpieczenia i szycia miejsca
dawczego.
• Płat przesunięty dowierzchołkowo ARF.
5. Prace przykręcana a prace cementowane i ich związek
z periimplantitis.
6. Część praktyczna: Analiza przypadków własnych uczestników
szkolenia – planowanie leczenia krok po kroku.
17.00

Maj 2018

STI
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Nowoczesna endodoncja w pigułce –
tajniki endodoncji

Nowoczesna protetyka „od kuchni”
BIOLOGICZNIE ZORIENTOWANA TECHNIKA
PREPARACJI ZĘBÓW POD KORONY (BOPT)

PROWADZĄCY: 		
Dr n. med. Marta Maciak
TERMIN: 			 26 maja 2018r.
GODZINA: 			9.00-19.00
MIEJSCE: 			 MMDent, ul. FIjałkiewskiego 19, 40-748 Katowice
GRUPA: 			 Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń
FORMA: 			 kurs teoretyczno-praktyczny
CENA: 			1600 zł
INFORMACJA I REJESTRACJA: www.trainup.international
Train You Up
tel. +48 791 331 449
biuro@trainup.international
ORGANIZATOR: 		
C. Witt Dental i AlfaDental
PROGRAM:			

9.00 - 11.00

Teoria
i praktyka

Zabiegi
na modelach

Wprowadzenie.
1. Diagnostyka endodontyczna z uwzględnieniem
bólów zębowych i niezębopochodnych.
2. Stany nagłe w endodoncji.
3. Urządzenie stosowane w diagnostyce
endodontycznej - rtg, rvg, cbct.
4. Znieczulenie w endodoncji.
5. Koferdam - trend czy konieczność.
6. Anatomia i mapa enododntyczna - MB2.
7. Praca w powiększeniu i zalety wynikające
z jego zastosowania.
8. Pomiar długości roboczej.

PROWADZĄCY: 		Dr n. med. Marcin Krywult
TERMIN: 			
26 maja 2018r.
GODZINA: 			
9.00 – 19.00
MIEJSCE: 			
Centrum Medyczne Jurajska, ul. Brzezińska 6A, Częstochowa
GRUPA: 			
Ilość miejsc ograniczona 12 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń
FORMA: 			
kurs praktyczny, punkty edukacyjne: 10
CENA: 				1800 zł

11.00 - 11.15

Przerwa kawowa.

11.15 - 12:30

Opracowanie.
1. Opracowanie komory i odpowiedni dostęp do kanałów.
2. Ręczne i maszynowe opracowanie kanałów - dobór
odpowiednich narzędzi (porównanie różnych
systemów narzędzi enodontycznych).
3. Opracowanie kanałów z systemem SAF.
4. Płukanie kanałów - sekwencja i metody.

12:30 - 13:30

13.30 - 14.00

INFORMACJA I REJESTRACJA: Implo-Cerk Rafał Topolewski, ul. Jagienki 76, 43-382 Bielsko-Biała
				tel. +48 668 406 531
				e-mail: biuro@implocerk.com
ORGANIZATOR: 		
C. Witt Dental i Implocerk
PROGRAM:

Wypełnianie
1. Na ciepło, czy na zimno?
2. Przegląd metod i materiałów do wypełniania kanałów.
3. Obturacja 3D - czy jest to możliwe?

Zabiegi
na modelach

18

4.
5.
6.

Lunch.

Warsztat.
1. Koferdam - praca na fantomach.
2. Opracowanie komory (ostateczne).
3. Uzyskanie dostępu do kanałów oraz opracowanie
kanałów korzeniowych różnymi systemami narzędzi:
HyFlex, XpEndo Shaper i Finisher, VTaper.
4. Wypełnienie kanałów korzeniowych różnymi metodami.
ok.18.00 Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów.

7.
8.

Maj 2018

Technika preparacji wertykalnej – geneza, idei, podstawy teoretyczne.
Pojęcie szerokości biologicznej – obciążenie przyzębia protezami stałymi,
problem inwazyjności.
Zalety i wady powszechnie stosowanych metod preparacji zębów pod
korony.
Preparacja wertykalna – zakres wskazań i przeciwwskazań.
Aspekty materiałowe i techniczne
Technika preparacji wertykalnej – instrumentarium, know-how, metody
unikania błędów.
Uzupełnienia prowizoryczne i ich rola w technice BOPT
Wyciski – jak zrobić to dobrze?

Warsztat:
- Samodzielna preparacja wertykalna zębów na fantomach –
tips & tricks.
- Technika wykonania, podścielenia i osadzenia prowizorium
z uwzględnieniem zasad BOPT.
- Technika wykonania wycisku.
9. Specyfika laboratoryjnych aspektów wykonania koron bezschodkowych.
10. Przymierzenie pracy – niuanse i pułapki.
11. Cementowanie koron bezschodkowych.

Uczestnicy proszenie są o przyniesienie zęba z opracowaną komorą.
Zajęcia będą się odbywać na mikroskopach ZUMAX.

C. Witt Dental i Train You Up

1.
2.
3.

14:00 - 18:00

Teoria
i praktyka

Protetyka

Maj 2018

C. Witt Dental i Implocerk
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Nowoczesna endodoncja w pigułce –
tajniki endodoncji

Nowoczesna protetyka „od kuchni”
PROTETYCZNA PRZEBUDOWA ZGRYZU

PROWADZĄCY: 		Dr n. med. Marta Maciak
TERMIN: 			 5-6 czerwca 2018r.
GODZINA:
MIEJSCE: 			 KaVo Polska, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
GRUPA: 			 Ilość miejsc ograniczona 8 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń
FORMA: 			 kurs teoretyczno-praktyczny

PROWADZĄCY: 		Dr n. med. Marcin Krywult
TERMIN: 			 7 czerwca 2018r.
GODZINA: 			 9.00 – 19.00
MIEJSCE: 			 Centrum Medyczne Jurajska, ul. Brzezińska 6A, Częstochowa
GRUPA: 			 Ilość miejsc ograniczona 12 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń
FORMA: 			 kurs praktyczny, punkty edukacyjne: 10

CENA: 			2800 zł

CENA: 			1800 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: Alfa Dental, recepcja@alfadental.pl, +48 519 387 455
				www.alfadental.pl
ORGANIZATOR: 		C. Witt Dental i Alfa Dental

INFORMACJA I REJESTRACJA: Implo-Cerk Rafał Topolewski, ul.Jagienki 76, 43-382 Bielsko-Biała
				tel. +48 668 406 531
				e-mail: biuro@implocerk.com
ORGANIZATOR: 		C. Witt Dental i Implocerk

PROGRAM:

Teoria
i praktyka

Zabiegi
na modelach
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1.
2.

Podejmowanie decyzji w endodoncji
Porównanie urządzeń przydatnych do diagnostyki w endodoncji – rtv, rvg,
CBCT
3. Anatomia i mapa endodontyczna – w powiększeniu czy bez? (MB2,
anatomiczne „niespodzianki”)
4. Koferdam – trend czy konieczność?
5. Mikroskop (praca w powiększeniu i zalety wynikające z jego
zastosowania)
6. Opracowanie komory i odpowiedni dostęp do kanałów – zastosowanie
ultradźwięków
7. Ręczne i maszynowe opracowanie kanałów – dobór odpowiednich
narzędzi. Porównanie różnych systemów endodontycznych
8. Płukanie kanałów – sekwencja i metody – co nowego
9. Wypełnienie (na ciepło czy na zimno? Obturacja 3D – czy jest to
możliwe?)
10. Powtórne leczenie kanałowe (usuwanie różnych materiałów
wypełniających; niedrożne kanały – zastosowanie UD, rozpuszczalników;
omijanie stopni, zipów i innych trudnych sytuacji)
11. Złamane narzędzia (jak unikać złamania narzędzia w kanale; uzyskanie
dostępu do złamanego narzędzia; różne sposoby usuwania złamanych
narzędzi)
12. Trudne przypadki endodontyczne (jeszcze endo czy już implant?
Resorpcja, VRF, MTA – open apex, perforacja)
Warsztaty:
Opracowanie komory, kanałów, wypełnienie kanałów różnymi metodami,
usuwanie złamanych narzędzi, zamykanie perforacji na zębach usuniętych
lub bloczkach.
Mikroskop – samodzielna praca z mikroskopem,
Koferdam – praca na fantomach
Opracowanie komory i uzyskanie dostępu do kanałów
(narzędzia rotacyjne i UD)
Opracowanie kanałów różnymi systemami narzędziami (Micromega, MTWO,
HyFlex, system SAF, XP Endo Finisher)

C. Witt Dental i Alfa Dental

Czerwiec 2018

PROGRAM:

Teoria
i praktyka

Zabiegi
na modelach

Czerwiec 2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Układ ruchowy narządu żucia jako funkcjonalna całość.
Biomorfoza urnż.
Podstawowe pojęcia dotyczące okluzji i artykulacji.
Ocena stanu czynnościowego urnż przed leczeniem protetycznym.
Wskazania do protetycznej zmiany relacji żuchwy do szczęki.
Deprogramacja mięśni jako przygotowanie do leczenia.
Analiza instrumentalna okluzji i artykulacji – łuk twarzowy i artykulatory.
Adaptacja czynnościowa – szyny i prowizoria.
Rejestracja parametrów okluzyjnych w leczeniu protetycznym – jak
uniknąć błędów.
10. Ustalanie relacji żuchwy do szczęki w rozległych rekonstrukcjach
protetycznych i implantoprotetycznych.
11. Utrzymanie efektów leczenia. Ocena ryzyka i niepowodzeń.
Warsztat:
- Rejestracja parametrów okluzyjnych pacjenta, zastosowanie łuku
twarzowego - demonstracja. -Wykonanie deprogramatora przedniego na
bazie szyny prefabrykowanej - ćwiczenia.
- Wspólna analiza przypadków.
- Planowanie leczenia.
Uwaga: można przyjechać z własnym przypadkiem klinicznym do analizy.
- minimalna dokumentacja: modele z zarejestrowanym zgryzem
nawykowym, OPG.
- dokumentacja zalecana: modele z zarejestrowanym zgryzem nawykowym,
OPG, rtg stawów skroniowo-żuchwowych, fotografie .

C. Witt Dental i Implocerk
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Implant related soft tissue management
ZARZĄDZANIE TKANKAMI MIĘKKIMI PRZY
IMPLANTACJI. WSPÓŁCZESNE STRATEGIE
OTRZYMANIA DŁUGOFALOWEGO SUKCESU
BIOLOGICZNEGO I ESTETYCZNEGO
PROWADZĄCY: 		
TERMIN:
		
GODZINA: 			
MIEJSCE: 			
GRUPA: 			
FORMA: 			

Teoria
i praktyka

Filmy
z zabiegów

Dr Otto Zuhr
7-8 czerwca 2018r.
Dzień I 9.00 – 19.00, Dzień II 9.00 – 19.00
Dental practice of Drs. Hürzeler/Zuhr, Rosenkavalierplatz 18, Monachium
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
PRESENTATION AND DISCUSSION, PRESENTATION LIVE-OPS

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych

CENA: 			6000 zł
INFORMACJA I REJESTRACJA: ZAPISY DO 1 maja 2018r.
				
Rezerwacja miejsca po wpłacie zaliczki 1500zł w tytule przelewu:
				Zuhr 7/8.06.2018
				
BGŻ BNP 56 1600 1127 0003 0122 8462 1001
ORGANIZATOR: 		
C. Witt Dental
PROGRAM:
				Dzień I
				9.00
				10.00
				11.00
				11.30
				13.00
				14.00
				15.30
				16.00
				17.00
				17.30
				19.00

Wykład: Terapia implantologiczna z perspektywy czasu
Praca w grupie: Analiza planu leczenia pacjentów
Przerwa kawowa
Wykład: Zapobieganie, diagnoza i leczenie perimplantitis
Przerwa kawowa
Klucz do sukcesu w autoprzeszczepach tkanek miękkich
Przerwa kawowa
Warsztaty & Video: Przeszczepy wolnego dziąsła wokół implantu
Dyskusja
Koniec
Uroczysta kolacja w bawarskiej restauracji

				Dzień II
				9.00
Wykład: Procedury bezpośredniej implantacji.
					Dane naukowe i doświadczenia
				10.00 Wykład: Procedura odroczonej implantacji.
					Możliwości, ograniczenia i błędy kliniczne
				11.00 Przerwa kawowa
				11.30 Wykład: Metoda tunelowa.
					
Skąd nauczyliśmy się plastycznej chirurgii periodontologicznej
				13.00 Przerwa kawowa
				14.00 Warsztaty & Video: Odsłonięcie implantów w strefie estetycznej
				15.30 Przerwa kawowa
				16.00 Wykład: Leczenie perimplantitis i recesje tkanek miękkich

22

C. Witt Dental

Czerwiec 2018

Czerwiec 2018

C. Witt Dental
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Nowoczesne techniki
skutecznego leczenia kanałowego
PROWADZĄCY: 		
TERMIN: 			
GODZINA: 			
MIEJSCE: 			
GRUPA: 			
FORMA: 			

Nowoczesna endodoncja w pigułce –
tajniki endodoncji

Dr n. med. Michał Łęski
8 czerwca 2018r.
9.00 – 19.00
Centrum Medyczne Jurajska, ul. Brzezińska 6A, Częstochowa
Ilość miejsc ograniczona 12 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń
kurs praktyczny, punkty edukacyjne: 10

CENA: 			1600 zł
INFORMACJA I REJESTRACJA: Implo-Cerk Rafał Topolewski, ul. Jagienki 76, 43-382 Bielsko-Biała		
				tel. +48 668 406 531
				e-mail: biuro@implocerk.com
ORGANIZATOR: 		
C. Witt Dental i Implocerk
PROGRAM:

Teoria
i praktyka

Zabiegi
na modelach
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PROWADZĄCY: 		
Dr n. med. Marta Maciak
TERMIN: 			 9 czerwca 2018r.
GODZINA: 			9.00-19.00
MIEJSCE: 			 MMDent, ul. FIjałkiewskiego 19, 40-748 Katowice
GRUPA: 			 Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń
FORMA: 			 kurs teoretyczno-praktyczny
CENA: 				1600 zł
INFORMACJA I REJESTRACJA: www.trainup.international
Train You Up
tel. +48 791 331 449
biuro@trainup.international
ORGANIZATOR: 		
C. Witt Dental i AlfaDental
PROGRAM:			

-- Pułapki anatomiczne jam zębowych – jak uniknąć niepotrzebnych
powikłań.
-- Jakie narzędzia ręczne najlepiej wybrać do skutecznego udrażniania
i wstępnego opracowania kanałów.
-- Które techniki opracowania kanałów przyśpieszają pracę i zwiększają
bezpieczeństwo zabiegu.
-- Jakie systemy maszynowe zastosować w kanałach zakrzywionych
i z przeszkodami anatomicznymi.
-- System HyFlex CM i EDM – narzędzia do zadań specjalnych.
-- Plastyczność a elastyczność narzędzi - która cecha jest bardziej
przydatna?
-- System SAF – czyli trójwymiarowe opracowanie systemu kanałowego.
-- Techniki opracowania systemu kanałowego zmniejszające ryzyko
złamania narzędzia.
-- Endometr czy zdjęcie rtg – które narzędzie zastosować żeby wyznaczyć
prawidłową długość kanału w zębach z nietypową budową kanałów?
-- Jakie płyny płuczące i w jakiej kolejności stosować do optymalnego
oczyszczenia systemu kanałowego.
-- Pierwsza pomoc w przypadkach torbieli korzeniowych - postępowanie
krok po kroku.
-- Zasady bezpiecznego płukania kanału w sytuacjach połączenia kanału
z zatoką szczękową.
-- Kiedy stosować techniki termiczne a kiedy kondensację boczną do
wypełnienia kanałów – wady i zalety.
-- Jak uniknąć błędów przy stosowaniu technik termicznych –
niedopełnienia kanału, przepełnienie, zamknięte pęcherze powietrza.
-- Pytania uczestników.

Czerwiec 2018

Zabiegi
na modelach

9.00 - 11.00

Wprowadzenie.
1. Diagnostyka endodontyczna z uwzględnieniem
bólów zębowych i niezębopochodnych.
2. Stany nagłe w endodoncji.
3. Urządzenie stosowane w diagnostyce
endodontycznej - rtg, rvg, cbct.
4. Znieczulenie w endodoncji.
5. Koferdam - trend czy konieczność.
6. Anatomia i mapa enododntyczna - MB2.
7. Praca w powiększeniu i zalety wynikające
z jego zastosowania.
8. Pomiar długości roboczej.

11.00 - 11.15

Przerwa kawowa.

11.15 - 12:30

Opracowanie.
1. Opracowanie komory i odpowiedni dostęp do kanałów.
2. Ręczne i maszynowe opracowanie kanałów - dobór
odpowiednich narzędzi (porównanie różnych
systemów narzędzi enodontycznych).
3. Opracowanie kanałów z systemem SAF.
4. Płukanie kanałów - sekwencja i metody.

12:30 - 13:30

Wypełnianie
1. Na ciepło, czy na zimno?
2. Przegląd metod i materiałów do wypełniania kanałów.
3. Obturacja 3D - czy jest to możliwe?

13.30 - 14.00

Lunch.

14:00 - 18:00

Warsztat.
1. Koferdam - praca na fantomach.
2. Opracowanie komory (ostateczne).
3. Uzyskanie dostępu do kanałów oraz opracowanie
kanałów korzeniowych różnymi systemami narzędzi:
HyFlex, XpEndo Shaper i Finisher, VTaper.
4. Wypełnienie kanałów korzeniowych różnymi metodami.
ok.18.00 Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów.

Warsztaty
-- Ćwiczenia na usuniętych zębach opracowania kanałów korzeniowych
narzędziami ręcznymi i systemami maszynowymi (HyFlex, S5, SAF).
-- Analiza prawidłowego wykonania dostępu do jamy zęba.
-- Wypełnianie kanałów korzeniowych technikami termicznymi i
kondensacją boczną i metodami mieszanymi.
-- Analiza wypełnień w kanałach przy pomocy RTG.
-- Podsumowanie i omówienie przeprowadzonych zabiegów.

C. Witt Dental i Implocerk

Teoria
i praktyka

Uczestnicy proszenie są o przyniesienie zęba z opracowaną komorą.
Zajęcia będą się odbywać na mikroskopach ZUMAX.

Czerwiec 2018

C. Witt Dental i Train You Up
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Implantoprotetyka– prosta i przewidywalna.
Intensywny jednodniowy kurs teoretycznopraktyczny
PROWADZĄCY: 		
TERMIN: 			
GODZINA: 			
MIEJSCE: 			
GRUPA: 			
FORMA: 			

Nowoczesna protetyka
„od kuchni”UZUPEŁNIENIA STAŁE

Dr n. med. Marcin Krywult
18 czerwca 2018r.
9.00 – 19.00
Centrum Medyczne Jurajska, ul. Brzezińska 6A, Częstochowa
Ilość miejsc ograniczona 12 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń
kurs praktyczny, punkty edukacyjne: 10

CENA: 			1800 zł
INFORMACJA I REJESTRACJA: Implo-Cerk Rafał Topolewski, ul. Jagienki 76, 43-382 Bielsko-Biała
				tel. +48 668 406 531
				e-mail: biuro@implocerk.com
ORGANIZATOR: 		
C. Witt Dental i Implocerk
PROGRAM:

Zabiegi
na modelach

Protetyka

26

Zabiegi
na modelach

PROWADZĄCY: 		
TERMIN: 			
GODZINA: 			
MIEJSCE: 			
GRUPA: 			
FORMA:
		

Dr n. med. Marcin Krywult
21 czerwca 2018r.
9.00 – 19.00
Centrum Medyczne Jurajska, ul. Brzezińska 6A, Częstochowa
Ilość miejsc ograniczona 12 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń
kurs praktyczny, punkty edukacyjne: 10

Protetyka

CENA: 			1800 zł
Uzupełnienia protetyczne wsparte na implantach stały się standardem
współczesnej protetyki stomatologicznej. Nie możemy pozwolić sobie na
pominięcie tych rozwiązań w ofercie naszej praktyki. Wyborem może być
decyzja o rozpoczęciu samodzielnych implantacji lub pracy w zespole:
chirurg – protetyk. Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy rozpoczynających
wykonywanie uzupełnień protetycznych na wszczepionych implantach oraz
lekarzy implantujących zainteresowanych samodzielnym wykonywaniem
ostatniego etapu swojej pracy.
1.

Teoria
i praktyka

Teoria
i praktyka

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Planowanie – klucz do sukcesu: kwalifikacja pacjentów, projektowanie
prac protetycznych wspartych na implantach, planowanie wsteczne
zabiegu implantacji.
Protetyka klasyczna/protetyka na implantach – najistotniejsze różnice.
Możliwości współczesnej implantoprotetyki – rozwiązania i technologie.
Podstawowe procedury kliniczne i laboratoryjne.
Techniki pobierania wycisków.
Uzupełnienia prowizoryczne.
Montaż prac ostatecznych – cementować czy przykręcać?
Zarządzanie okluzją w uzupełnieniach na implantach.
Estetyczna i funkcjonalna integracja uzupełnień protetycznych –
przewidywalność, opieka następowa.

INFORMACJA I REJESTRACJA: Implo-Cerk Rafał Topolewski, ul.Jagienki 76, 43-382 Bielsko-Biała
				tel. +48 668 406 531
				e-mail: biuro@implocerk.com
ORGANIZATOR: 		
C. Witt Dental i Implocerk
PROGRAM:			
Wskazania i przeciwwskazania do rekonstrukcji protetycznej –
				kwalifikacja pacjentów.
Planowanie – klucz do sukcesu. Projektowanie prac protetycznych.
Dostępne możliwości – fakty i mity współczesnej protetyki.
Przygotowanie pacjenta do leczenia.
Preparacje – instrumentarium, know-how, metody unikania błędów.
Wyciski – jak zrobić to dobrze?
Uzupełnienia prowizoryczne.
Warsztaty:
Jak uniknąć utraty zwarcia centrycznego podczas preparacji.
Samodzielna preparacja zębów na fantomach- tips&tricks.
Technika retrakcji dziąsła i pobierania wycisku.
Przewidywalne techniki rejestracji zgryzu.
Wykonanie i osadzanie prowizorium.
Zarządzanie okluzją w uzupełnieniach stałych.
Cementowanie prac stałych.
Specyfika uzupełnień stałych na implantach.
Estetyczna i funkcjonalna integracja uzupełnień protetycznych –
przewidywalność, opieka następowa.

WARSZTAT – ćwiczenia na modelach:
-- Pobieranie wycisku z poziomu implantu metodą łyżki otwartej.
-- Wycisk profilu wyłaniania – indywidualizacja transferu.
-- Wykonanie korony tymczasowej przykręcanej do implantu..
-- Technika retrakcji dziąsła i pobierania wycisku.
-- Przewidywalne techniki rejestracji zgryzu.
-- Wykonanie i osadzenie prowizorium.

C. Witt Dental i Implocerk

Czerwiec 2018

Czerwiec 2018

C. Witt Dental i Implocerk
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Wywiad na konferencji Kwintesencji

JP: Miło mi, że mogę przeprowadzić wywiad z tobą.

napalanej na metalu, pierwszy taki stały most.

UG: Mnie też jest miło.

Wracając do twojego pytania Janie, na mój pierwszy
wykład pojechałem wspólnie z profesorem
Struppem, który już wtedy był aktywnym
wykładowcą. To było w Chicago, a profesor
pokazywał tam most, który razem wykonaliśmy.

JP: Zacznę od pierwszej kwestii. Ukończyłem
studia 10 lat po tobie i zaraz po studiach wiele
podróżowałem, uczestniczyłem w konferencjach
i innych spotkaniach, podczas których miałem okazję
wysłuchać wielu twoich wykładów. Teraz chciałbym
zapytać, jak to się stało, że tak wcześnie w swojej
karierze zawodowej zacząłeś wygłaszać wykłady,
udzielać się jako dydaktyk? Przecież taka działalność
wymaga czasu, pracy. Niewielu dentystów to robi.
UG: To prawda, nie każdy tak postępuje. Wszystko
zaczęło się bodaj w 1987 roku, pracowałem wtedy
na uniwersytecie, na oddziale prof. Petera Scheera,
znanego stomatologa, a jednym z moich mentorów
był prof. Jörg Strupp. Były to bardzo
ciekawe czasy, zaczęliśmy się zajmować
implantologią stomatologiczną i już wtedy,
dbaliśmy o estetyczny efekt naszej pracy.

Nigdy tego nie zapomnę – mój pierwszy wykład
wygłosiłem nie w Szwajcarii. Mój pierwszy wykład
miałem w Stanach. Później długo pracowaliśmy
razem: już w 1986 roku robiliśmy specjalne
łączniki. Próbowaliśmy czegoś nowego, nowych
rzeczy, których nikt wtedy nie robił. Znaleźliśmy
się na właściwym miejscu we właściwym czasie.
Wiesz, jak to jest, jak raz się pokaże coś ciekawego.
Zaczynają się interesować tym, co robisz i
zapraszają Cię ponownie i ponownie… Nigdy tego
nie planowałem, a tutaj właśnie teraz jestem.
JP: Tak po prostu …

Wówczas każdy się cieszył, jak udało mu się
utrzymać implant w kości i coś na nim osadzić, choć
niekoniecznie wyglądało to jak normalna korona.

UG: Tak po prostu …

Jako specjaliści od protetyki x, a ja zrobiłem
specjalizację właśnie z protetyki, myśleliśmy, że
może dałoby się zrobić na tych implantach coś, co by
lepiej wyglądało. Tak więc zobaczyliśmy szansę na
to, by zacząć robić coś zupełnie inaczej. Przykładowo
wykonaliśmy pierwszy na świecie most z porcelany

UG: Tak.
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JP: Mówiłeś, że pracowałeś na
uniwersytecie, na protetyce.

JP: I mówiłeś, że niedługo po ukończeniu
studiów uzyskałeś tytuł doktora, ale przecież
przedmiotem Twojej pracy doktorskiej
nie była protetyka, tylko chirurgia?
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Wywiad na konferencji 18.11.2016

29

UG: Tak.

to bardzo ważne elementy leczenia.

JP: Oczywiście.

JP: Czyli pracowałeś na oddziale protetyki, choć
twoja praca doktorska była związana z chirurgią.
Ale rozmawialiśmy wcześniej i wiem, że zajmowałeś
się jednym i drugim, czyli i protetyką, i chirurgią.

JP: Nie ma kogo obwiniać, gdy coś wyjdzie nie tak.

UG: Jako praktyk uważał, że standardowe łączniki,
które wtedy mieliśmy do dyspozycji były zbyt wysokie,
okropne. Zaczął więc produkować specjalne łączniki,
które pasowały również do implantów Brånemarka.
Później uznał, że może również stworzyć swoje
własne implanty. To była bardzo istotna zmiana.
Niedawno zostałem nawet zaproszony na
siedemdziesiąte urodziny Richa do Włoch i z chęcią
tam pojechałem, ponieważ przeżyliśmy razem
dużo miłych chwil i odbyliśmy wiele dyskusji.

UG: Tak.
JP: Mam pytanie – dlaczego? Nie jestem może
tak wszechstronnie wykształcony, jestem
protetykiem i w ogóle nie zajmuję się chirurgią.
Mam jednak bardzo dobrego chirurga…
UG: No tak.
JP: Dlaczego tak się stało? Czy może chirurdzy,
z którymi współpracowałeś nie robili wszystkiego tak,
jak chciałeś, a może chciałeś pracować po swojemu?
UG: Nie, nie, to nie było tak. Byłem wtedy na oddziale
prof. Petera Scheera, on był szefem protetyki,
ale miał też wykształcenie periodontologiczne.
Dyskutowaliśmy wtedy i doszliśmy do wniosku,
że dobrym rozwiązaniem byłoby
połączenie perio z protetyką.
Może pamiętasz? Nie, nie, jesteś na
to za młody. Był wtedy w Stanach taki
znany program perio z protetyką …
JP: On wciąż jeszcze jest tam prowadzony …
UG: Tak, ale nie jest już tak znany, ponieważ nie
ma już jego głównych liderów. Inna sprawa, że
obecnie generalnie nie mamy już takich liderów.
Ja też stworzyłem taki program perio z protetyką
– w Zurychu. A zanim zaczęliśmy ten program,
najpierw sami zaczęliśmy łączyć perio z protetyką.
Nazywaliśmy to wtedy „leczeniem wstępnym”, co dla
periodontologa chyba brzmi okropnie, nieprawdaż?
To jest jeden aspekt tej historii. Drugi aspekt jest
taki, że wprawdzie na uniwersytecie w Zurychu
zaczęto wtedy wykonywać zabiegi implantacji,
ale było tak wiele niepowodzeń, że skończyło
się to zakazem wykonywania tych zabiegów.

UG: Tylko samego siebie.
JP: Wróćmy jeszcze do momentu ukończenia
przez Ciebie studiów. Było to w 1982 roku,
dokładnie tym samym roku, w którym Per-Ingvar
Brånemark przedstawił pierwszy komercyjnie
dostępny system implantologiczny w Toronto.
UG: Tak.
JP: A więc Twoja profesjonalna kariera
rozpoczęła się dokładnie wtedy, gdy pojawiły
się implanty stomatologiczne...
UG: Powinniśmy może mówić raczej o nowoczesnej
generacji implantów, ponieważ nie możemy
zapominać o tych innych. Miałem nawet okazję
wszczepić implant żyletkowy Linkowa. Naprawdę…
JP: Jesteś pierwszą znaną mi osobą …
UG: Tak, tak było. A cała historia jest następująca:
wszczepiłem ten implant, zmodyfikowałem
nawet jego główkę, ponieważ chcieliśmy mieć
tam coś innego, ale nigdy go nie odbudowałem,
ponieważ ten pacjent zmarł. Nie z powodu
implantu, z zupełnie innych przyczyn.
JP: W którym to było roku?
UG: Gdzieś około 1984 roku.
JP: Później już ich nie stosowałeś?
UG: Nie, ale usuwałem takie implanty. Natomiast
spotykam takich pacjentów, którzy wciąż
mają funkcjonujące implanty Linkowa.
JP: Czyli ktoś je wszczepia?
UG: Tak, ale to już inna historia.
JP: Może w bardzo wąskich wyrostkach ma to
sens, ale one są bardzo nieprzewidywalne.
UG: Rzeczywiście.

JP: I teraz robisz jedno i drugie.

JP: [ … ] wracając do implantologii stomatologicznej,
co twoim zdaniem było najważniejszą zmianą
w czasie jej rozwoju od 1982? System
Brånemarka był w 1982 roku podobny do tego,
co mamy dzisiaj – śruba wkręcona w kość,
jakiś rodzaj połączenia, łącznik na śrubie.
Jakie najważniejsze zmiany, jaka ewolucja
nastąpiła w tej dziedzinie w ostatnich latach?

UG: Tak, jedno i drugie… Bardzo lubię kontrolować
obie rzeczy – wykonywać procedury chirurgiczne,
a jako że nie chcę, by ktoś inny wykonywał
korony, sam je lubię wykonywać. Działania na
tkankach miękkich, procedury protetyczne,

UG: Myślę, że były takie dwa lub trzy ważne
czynniki. Jednym z nich na pewno są zmiany
w zakresie komponentów protetycznych.
Ważną pracę wykonał w tym zakresie Richard
Lazzara. Słyszałeś może jego historię?

Mój drugi mentor, profesor Strupp, zaczął ponownie
wykonywać zabiegi implantacji na swoim oddziale i ja
tam włączyłem się w te działania. W latach 1985,
86 i 87 byliśmy jedynym oddziałem na uniwersytecie
w Zurychu, na którym wykonywano zabiegi implantacji
– i tak właśnie zaangażowałem się w tę dziedzinę.
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Drugą kwestią jest to, jak odbudowujemy kość.
Wcześniej implanty były wprowadzane po prostu tam,
gdzie była kość. Natomiast zasada wprowadzania
implantów zorientowana protetycznie i wszystkie
metody regeneracji kości, jak na przykład GBR,
była następną dużą zmianą, pod koniec lat
osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych.
Wiele osób uważa, że ważną kwestią był też
sposób postępowania z tkankami miękkimi. Ale
gdy zaczęliśmy w 1991 roku wykonywać zabiegi
sterowanej regeneracji kości, GBR, to wykonywaliśmy
jednocześnie przeszczepy tkanek miękkich.
JP: Nie można tych rzeczy przecież rozdzielać.
UG: Tak działamy również dzisiaj. Są też zmiany,
które niekoniecznie muszą być korzystne.
Mamy teraz wszędzie szorstkie powierzchnie
implantów. Powszechnie uważa się, że to jest
korzystane, ale, jak wiemy, coś, co wydaje się
zaletą, nie zawsze musi być korzystne.
Firmy starają się zmusić nas do myślenia,
że nasi pacjenci chcą mieć zęby odbudowane
w 1 dzień. Jeżeli jednak wytłumaczymy pacjentom,
że mając trochę więcej czasu możemy uzyskać
bardziej przewidywalne i trwałe efekty, to mogą
oni zmienić zdanie. A zatem może to wszystko
nie jest tak dobre, jak się nam wydaje.
JP: Pamiętam, była taka moda w implantologii,
żeby wiele przypadków robić metodą
natychmiastowej implantacji i odbudowy.
UG: Nawet napisałem o tym artykuł. Może się
z nim spotkałeś… Gdybym go pisał dzisiaj, to byłaby
to zupełnie inna praca… Opowiem Ci tę historię.

Czekałem na pacjenta, miałem w głowie pewien
plan, ale długo nie miałem odpowiedniego
pacjenta. Pewnego dnia zjawił się pacjent,
jakiego potrzebowałem. To było w 1997 roku. Nikt
wtedy nie robił czegoś takiego. Usunąłem mu
wszystkie zęby, ponieważ były nierokujące i zajęte
periodontologicznie. Po usunięciu górnych i dolnych
zębów wprowadziłem implanty. To było rano.
Pobrałem też wyciski, a po południu pacjent wyszedł
z gabinetu ze stałymi pracami tymczasowymi
na górze i na dole. To była nie tylko
natychmiastowa odbudowa. Po raz pierwszy
zrobiliśmy natychmiastową ekstrakcję,
implantację i natychmiastową odbudowę z
obciążeniem, w górnym i dolnym łuku.
JP: W 1997?
UG: W 1997. Miałem wtedy kilka takich przypadków
i opublikowałem wyniki naszych badań. Nie pamiętam
szczegółów, ale po dwóch latach rezultat u niektórych
pacjentów był bardzo dobry, ale u niektórych niestety
nie. Dużo się wtedy nauczyłem. Jeżeli mamy duży
ubytek kostny i umieszczamy tam implant, i nie
wiemy co zrobić z tym ubytkiem kostnym, to sprawa
jest jasna. Ubytek pozostanie i będą kłopoty.
JP: Może powinieneś w 2017 roku
napisać tę pracę na nowo.
UG: Masz rację. A finał tej historii jest taki, że pacjent,
od którego wszystko się zaczęło w 1997 roku – nie
miałem z nim potem kontaktu. Zrobiliśmy u niego
wszystko w 1 dzień. Najpierw prace tymczasowe,
potem z porcelany. Wszystko poszło łatwo. Pacjent
był bardzo zajętym człowiekiem i nie pokazał się u
nas później. Ale pomyślałem, że muszę go odnaleźć.
Wyobraź sobie, że tydzień temu mój personel znalazł
jego namiary, zadzwoniliśmy do niego i zgłosił się
do nas po 19 latach. Prawdę mówiąc, nigdy nie
czyścił przestrzeni międzyzębowych, dziąsła miał
spuchnięte, ale implanty były na swoim miejscu.
Doszło do resorpcji kości do poziomu pierwszego
gwintu, jak zwykle w przypadku gładkich implantów,
ale na poziomie kości wszystko jest OK. Włączamy
go teraz ponownie do programu. Odbudowy
porcelanowe są jednak w kiepskim stanie, tu
odpryśnięcie, tam odłamanie. Wiemy, jak to jest,
gdy porcelana jest w kontakcie z porcelaną…

„To było w 1997 roku.
Nikt wtedy nie robił czegoś takiego...”
Wywiad na konferencji 18.11.2016

31

JP: Tak, porcelana na metalu, wiemy...

Ale opisanie tego wszystkiego zajmuje dużo czasu.

życie”, a pacjenci im wierzą.

JP: No tak, jesteśmy dentystami.

UG: Dla mnie było to bardzo pozytywne przeżycie,
ponieważ, mimo, że nie dbał o dziąsła i wszędzie
miał stan zapalny, tkanki miękkie spuchnięte, to i
tak wynik na poziomie kości był bardzo dobry. Ale był
odpowiednim przypadkiem do takiego postępowania.
Nie było klinowych ubytków w kości, poziom kości
miał obniżony, ale równomiernie na całej długości.
Gdybym dzisiaj miał takiego pacjenta, wykonałbym
taki zabieg ponownie. Ale gdybym przed ekstrakcją
zobaczył ubytki kostne w formie kraterów, to bym się
go nie podjął. Tak więc wiele uczymy się na błędach.

JP: Jak to się mówi – diabeł tkwi w szczegółach.

UG: A wiemy, że tak nie musi być. W niektórych
przypadkach tak, ale nie zawsze.

UG: Nie, jesteśmy zafascynowani tym,
co robimy, dlatego tak jest.

UG: Niepowodzenia?

JP: Ja zawsze powtarzam moim pacjentom:
„proszę pamiętać, że to jest tylko proteza. Nigdy nie
będzie tak dobra, jak własne zęby.”

Ale ja czuję się bardzo szczęśliwym
człowiekiem. Moje hobby i moja praca są ze
sobą połączone. Naprawdę lubię to, co robię.

JP: Niepowodzenia, problemy długoterminowe.
Wiemy, co się dzieje z implantami po wielu latach
funkcjonowania, ponieważ zachowują się one
inaczej niż zęby. Może opowiesz w kilku słowach
o własnych obserwacjach. Dużo się mówi o
procesach wzrostowych twarzoczaszki, o tym
że implanty zachowują się inaczej, niż zęby, że
dochodzi do zmian w płaszczyźnie okluzji itd.

UG: Tak, to prawda, dlatego wciąż walczymy o
każdy ząb. Ale ciekawe jest to, że czasami mamy
pacjentów, którzy nie chcą ratować swoich zębów.
Mam teraz taką pacjentkę, która ma implanty w
odcinkach bocznych po obu stronach, a z przodu
trzy własne zęby, które można by utrzymać.
Ale ona chce, żeby je usunąć. Musiałem się z
nią spierać, bo nie chciałem ich usuwać.

[…]

UG: To jest ciekawe, ponieważ wiedzieliśmy o tym,
że zęby się przemieszczają, ale teraz możemy
to zobaczyć. Jeżeli masz wstawiony 1 implant, a
pozostałe zęby się przemieszczają, to ja to widzę.
Widzę to bardzo często, pacjenci przychodzą
po paru latach, a tu wszystko się zmieniło.

JP: Czyli, pacjenci wierzą reklamom.

JP: Zatem czekamy na drugą część
artykułu z 1997 roku, a skoro już jesteśmy
przy publikacjach, to przede mną leży
fantastyczna, wydana w 2016 roku książka.
UG: Wersja niemiecka wyszła w 2015
roku, a tu jest wersja angielska.
JP: Implantation in the Aesthetic Zone –
bardzo duża książka. Wielki wkład pracy,
ponad 850 stron. Co mógłbyś nam o niej
powiedzieć? Dla kogo jest przeznaczona? Dla
początkujących, dla osób doświadczonych?
UG: Odpowiem może inaczej. Ta książka jest dla
mnie. Bardzo się cieszę, jeżeli ktoś ją czyta, ale
przedstawia ona moją pracę w ciągu ostatnich
20-25 lat. Mam udokumentowany każdy przypadek
pracy wykonywanej w strefie estetycznej. Jak
zajrzysz do książki, to zobaczysz, że wszystko
zostało wykonane zgodnie z jednym standardem.
Zawsze takie same zdjęcia, w 3 płaszczyznach, z
okluzją itd. Wiele osób zwracało się do mnie, żebym
napisał taką książkę i zrobiłem to. Na pewno nie
jest ona dla początkujących. Osoba początkująca
musi się nauczyć, jak wykonywać cięcia, jak szyć,
jak robić tego typu rzeczy. A więc to jest publikacja
dla kogoś, kto już wprowadził trochę implantów, nie
musi być ekspertem, ale zna już podstawy. Moim
zdaniem najbardziej interesująca w tej książce
jest prezentacja ponad 400 różnych przypadków.
JP: 4000 zdjęć…
UG: 4000 zdjęć, ale ponad 400 różnych przypadków.
Tak więc nie jest to, jak widzimy w niektórych
książkach, jeden przypadek opisany na 200
stronach. Zwracałem uwagę na szczegóły i to
była wielka praca. Gdy na przykład piszę o złym
wykonywaniu pierwszego cięcia, nawet tylko o
pól milimetra, wtedy wyszukuję taki przykład,
w którym właśnie wykonałem cięcie w złej
pozycji, albo źle założyłem szwy, i to jest właśnie
ta wartość: dużo szczegółów, wiele prostych
rzeczy, które decydują o powodzeniu leczenia.
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UG: Zgadzam się, całkowicie.
[…]

Rozmawianie o niepowodzeniach może być
ciekawe, ale powinniśmy raczej rozmawiać o tym,
jak ich unikać. Myślę, że to jest ważniejsze.
Już wiele lat temu przekonaliśmy się, że gdy
mamy odbudowy pojedynczych braków zębowych w
odcinku przednim, to musimy zakładać pacjentom
retainery. A nikt tego nie robi. Powinniśmy je
zakładać, ponieważ musimy stabilizować zęby
wykorzystując do tego celu implanty, które są
stabilne. Tak myślimy, ale nie wiemy tego na pewno.

UG: Niestety tak.

UG: Zanim przejdę do „Przesłania do zapamiętania”,
powiem, że to trudne pytanie, ponieważ myślę, że
młodzi ludzie nie są dzisiaj tak dobrze wykształceni,
jak kiedyś. Nie jestem zadowolony z tego, co
dzieje się na uniwersytetach. Nie oferują tam już
takiego poziomu nauczania, nie mają czasu, nie
poświęcają wystarczającej uwagi studentom.

[…]

JP: Czy mówisz o sytuacji u nas?

JP: Mówiliśmy o twoim życiu zawodowym, o karierze,
ale każdy ma jakieś hobby, które pozwala oderwać
się od pracy i codzienności. Nie masz takiego hobby?

UG: Nie, skądże, mówię o Szwajcarii. Mówię o
młodych, którzy kończą studia: oni nic nie wiedzą,
nic nie potrafią zrobić. To nie jest tylko nasz
problem, to jest problem na całym świecie.

UG: Miałem takie hobby i wciąż je
jeszcze mam, gdzieś schowane.
JP: O to właśnie chciałem Cię zapytać. Czy
masz jeszcze trochę czasu na coś innego?
UG: Prawdę mówiąc bardzo lubię sport i
byłem kiedyś niezłym żeglarzem. Zdobyłem
między innymi mistrzostwo Europy, brałem
udział w licznych zawodach żeglarskich.

[…]

JP: W jakiej to było kategorii?

JP: […] jeszcze jeden nieprzewidywalny
element leczenia: nasz pacjent.

UG: W zawodach europejskich była kategoria żagla
5,5, możesz tego nie pamiętać. Zawsze miałem
jacht, mam go w dalszym ciągu, ładny trzyosobowy
jacht, ale ostatnio, jeżeli wypływam, to raczej
sam. W tym roku udało mi się popłynąć raz, w
ubiegłym roku dwa, a dwa lata temu też raz.

UG: Nauczyłem się jeszcze jednego – od Hannesa
Wachtela. Rozmawiałem z nim o różnych sprawach,
między innymi o koncepcji All on Four, o tym,
co by zrobił w przypadku niepowodzenia. A on
powiedział coś bardzo ciekawego: „Dlaczego
uważamy, że implanty mają być na zawsze”? Jeżeli
ktoś ma wykonaną protezę stawu biodrowego, to
jest ona wymieniana po około 10 latach. Prosta
zasada. Nikt się na to nie skarży. A my uważamy,
że nasze implanty powinny być na zawsze. Ale
może nie powinno być takiej zasady. Dlaczego
mój implant miałby być na całe życie?
Dlaczego pacjenci akceptują wymianę endoprotezy
stawu biodrowego i uważają to za normalne, a my
uważamy, że nie powinniśmy mieć problemów z
periimplantitis. To ciekawy aspekt, nieprawdaż?

JP: Tak jak na wykładzie – na koniec
„Przesłanie do zapamiętania”.

JP: Ja też mam taką trzyosobową łódkę.
UG: I nie masz czasu pływać?

Co więc oni mają zrobić? To bardzo trudne,
ponieważ gdy pójdziesz posłuchać jakiegoś
wykładu, niczego się nie nauczysz. Pojedynczy
wykład to jest taki „show”. Większość wykładów
to zwykły „show”. Możesz się czegoś naprawdę
nauczyć, jeżeli pójdziesz na kurs.
Moja rada jest taka: „Nie zaczynaj od trudnych
przypadków, ponieważ będziesz się frustrować.
Zaczynaj od rzeczy prostych. Skonsultuj się z
twoim mentorem, zapytaj, czy ten przypadek jest
prosty, średnio trudny czy skomplikowany. To
jest najważniejsze na początku. Jeżeli zaczniesz
pracować na prostych przypadkach i nabędziesz
wprawy, możesz wykonać kolejny krok. Jeżeli
zaczniesz od zbyt trudnego przypadku i spotka cię
niepowodzenie, to będzie naprawdę frustrujące i
nigdy nie nabierzesz tego poczucia, że jesteś dobrym
dentystą, albo że jesteś dobry w danej dziedzinie”.

JP: Raz sam, a raz z żoną.

Gdybym miał dać radę młodym dentystom, to
powiedziałbym: „Zanim zaczniecie leczenie, pokażcie
dany przypadek swojemu mentorowi i zapytajcie go:
Czy uważasz, że poradzę sobie z tym przypadkiem”?

UG: Ale zawsze jest świetnie, jak dam radę
wypłynąć. Tak więc pozwól, że powiem,
jesteśmy obaj trochę głupi, prawda?

Mogę tylko mieć nadzieję, że mentor jest na tyle
uczciwy, że będzie w stanie powiedzieć: „Jesteś
już na tyle dobry, że możesz to sam zrobić”.

JP: W tym roku udało mi się wypłynąć dwa razy.
UG: To jesteś lepszy niż ja, o 50% lepszy.

JP: Myślę, że to kwestia marketingowa.
Firmy reklamują „implanty na całe

Dr Urlich Grunder i Prof. dr hab. Jan Pietruski

Wywiad na konferencji 18.11.2016
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CHIRURGIA PLASTYCZNA TKANEK PRZYZĘBIA.
ZARZĄDZANIE TKANKĄ MIĘKKĄ
warsztaty praktyczne
na preparatach głów ludzkich
PROWADZĄCY: 		
Dr Mariusz Bołzan
TERMIN: 			
23 czerwca 2018r.
GODZINA: 			
9.00 – 18.00
MIEJSCE:			
POZNAŃ LAB Instytut Medycyny Praktycznej Sp. z o.o.
				
ul. Leśna 42a, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania
FORMA: 			Cadavery
CENA: 			3500 zł
INFORMACJA I REJESTRACJA: Radosław Cebulski
				tel. kom. +48 515 904 399
				radoslaw.cebulski@cwittdental.pl
ORGANIZATOR: 		
Poznań LAB i C. Witt Dental

PROGRAM:			

9.30-10.00

				10.00-10.15

Rejestracja.
Otwarcie kursu.

				10.15-11.00
Część teoretyczna I: przeszczepy dziąsłowe i ich
						
wykorzystanie w codziennej praktyce: CTG, FGG, przeszczepy
						uszypułowane, metody alternatywne. Estetyka przy
						implantach i zębach własnych. Zaopatrywanie recesji,
						odbudowa strefy dziąsła przyczepionego.
				11.00-11.15

Przerwa na kawę.

				11.15-12.00
Część teoretyczna I: Przeszczepy dziąsłowe
						
i ich wykorzystanie w codziennej praktyce: CTG, FGG,
						przeszczepy uszypułowane, metody alternatywne. Estetyka
						
przy implantach i zębach własnych. Zaopatrywanie recesji,
						odbudowa strefy dziąsła przyczepionego.
				12.00-12.45

Lunch

				12.45-13.00

Przygotowanie do części praktycznej, omówienie zasad.

				13.00-18.00
Część teoretyczna II: Zabiegi chirurgii periodontologicznej
						i śluzówkowo-dziąsłowej, między innymi: wydłużenie korony
						klinicznej poprzez gingivoosteoplastykę, frenulektomia,
						tunelizacja.
Cadavery
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Poznań LAB i C. Witt Dental

Czerwiec 2018

Lipiec 2018

C. Witt Dental
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V Młodzieżowe Spotkanie Implantoprotetyczne
PROWADZĄCY: 		
Dr Łukasz Bańczyk 			
Chir. stom. Arkadiusz Makowiecki
				Dr Remigiusz Budziłło 			Dr Marcin Sobotka
				
Dr Barłomiej Iwańczyk 			
Dr n. med. Marta Maciak
				
Dr Katarzyna Siwek-Jadach 		
Dr n. med. Łukasz Zadrożny
				Dr Joanna Starobrzyńska Kotas

TERMIN:
		
MIEJSCE: 			
GRUPA: 			
				
FORMA: 			

7-13 lipca 2018r.
St. Lambrecht, Austria
Uczestnikami sympozjum mogą być studenci ostatnich lat,
stażyści i lekarze do 3 lat po stażu
3 dni warsztatowe i 2 dni rekreacyjne

CENA: 			WYKŁADY I WARSZTATY			
900 zł
									(w tym godzina gry w golfa,
									tenis i basen bez ograniczeń)
				ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
900 zł
									za cały pobyt w pokojach
									wieloosobowych;
									2 posiłki dziennie
INFORMACJA I REJESTRACJA: * Rezerwacja miejsca po wpłaceniu zaliczki 900 zł i wypełnieniu
				formularza na: http://cwittdental.com.pl/szkolenia
ORGANIZATOR: 		C. Witt Dental
PROGRAM:

Minimalnie inwazyjna endodoncja z systemem SAF
Zasady kwalifikacji pacjenta do zabiegu implantacji
Diagnostyka kliniczna i radiologiczna pacjenta
Zastosowanie systemu implantologicznego Thommen Medical w praktyce
Pacjent perio w gabinecie/ przygotowanie perio do implantów
Terapia fotodynamiczna w stomatologii
Chirurgia tkanek miękkich wokół zębów i implantów
Zastosowanie CBCT w implantologii
Część praktyczna - procedura implantacji na kościach zwierzęcych
Nacięcie płata, wszczepienie implantu, szycie
Zasady projektowania uzupełnień protetycznych wspartych na implantach
Część praktyczna - praca na modelach
Pobranie wycisku metodą łyżki otwartej i zamkniętej, przykręcenie
łączników ostatecznych
-- Prezentacja przypadków, filmy z zabiegów

Teoria
i praktyka

Protetyka

St. Lambrecht – malowniczy kurort górski w Austrii, gdzie każdy znajdzie coś
dla siebie. W okolicy są wspaniałe pola golfowe, kort tenisowy, przepiękne
szlaki górskie, malownicze jeziora. Seminaria i szkolenia będą się odbywały
w salach konferencyjnych przy klasztorze benedyktyńskim, który jest jednym
z największych atrakcji regionu Grebenzen.

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych
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Młodzieżowe Spotkanie Implantoprotet, lipiec 2014, St.Lambrecht, Austria

--------------

C. Witt Dental

Lipiec 2018

Lipiec 2018

C. Witt Dental
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CHIRURGIA PLASTYCZNA TKANEK PRZYZĘBIA.
ZARZĄDZANIE TKANKĄ MIĘKKĄ
warsztaty praktyczne
na preparatach głów ludzkich

Manual pecking
motions to WL

PROWADZĄCY: 		
Dr Mariusz Bołzan
TERMIN: 			
1 września 2018r.
GODZINA: 			
9.00 – 18.00
MIEJSCE:			
POZNAŃ LAB Instytut Medycyny Praktycznej Sp. z o.o.
				
ul. Leśna 42a, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania
FORMA: 			Cadavery

Flexible

CENA: 				3500 zł
INFORMACJA I REJESTRACJA: Radosław Cebulski
				tel. kom. +48 515 904 399
				radoslaw.cebulski@cwittdental.pl
ORGANIZATOR: 		
Poznań LAB i C. Witt Dental
PROGRAM:			

9.30-10.00

				10.00-10.15

Rejestracja.
Otwarcie kursu.

				10.15-11.00
Część teoretyczna I: przeszczepy dziąsłowe i ich
						
wykorzystanie w codziennej praktyce: CTG, FGG, przeszczepy
						uszypułowane, metody alternatywne. Estetyka przy
						implantach i zębach własnych. Zaopatrywanie recesji,
						odbudowa strefy dziąsła przyczepionego.
				11.00-11.15

Sonic
vertical
vibration
(5000 rpm)

Przerwa na kawę.

				11.15-12.00
Część teoretyczna II: Zabiegi chirurgii periodontologicznej
						i śluzówkowo-dziąsłowej, między innymi: wydłużenie korony
						klinicznej poprzez gingivoosteoplastykę, frenulektomia,
						tunelizacja.

Slow
low-torque
rotation

				12.00-12.45

Lunch.

				12.45-13.00

Przygotowanie do części praktycznej, omówienie zasad.

				13.00-18.00
Część praktyczna- projektowanie płatów, podstawy cięcia
						i szycia, pobieranie przeszczepów, implantacja 		
						natychmiastowa z augmentacją tkanek miękkich poprzez
						przeszczep dziąsła, metody pokrywania recesji: technika
						tunelowa, dokoronowe przesunięcie płata, wydłużenie korony
						klinicznej poprzez gingivoosteoplatykę.

Continuous
irrigation
Cadavery
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C. Witt Dental i Hurzeler/Zuhr

Lipiec 2018

Wrzesień 2018

Poznań LAB i C. Witt Dental
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Comprehensive treatment strategies
with dental implants
PROWADZĄCY: 		
TERMIN: 			
GODZINA: 			
MIEJSCE: 			
GRUPA: 			
FORMA: 			

Implanty w strefie estetycznej i odcinku
funkcjonalnym

Prof. Markus Hürzeler
6-7 września 2018r.
Dzień I 9.00 – 17.00 Dzień II 9.00 – 17.00
Dental practice of Drs. Hürzeler/Zuhr, Rosenkavalierplatz 18, Monachium
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
PRESENTATION AND DISCUSSION, PRESENTATION LIVE-OPS

CENA: 			6000 zł
INFORMACJA I REJESTRACJA: ZAPISY DO 1 lipca 2018r.
				
Rezerwacja miejsca po wpłacie zaliczki 1500zł w tytule przelewu:
				Hurzeler 6/7.09.2018
				
BGŻ BNP 56 1600 1127 0003 0122 8462 1001
ORGANIZATOR: 		
C. Witt Dental
PROGRAM			 Dzień I
9.00 Wstęp.
9.15 Wykład: Ogólne zasady procedur augmentacji kości.
10.45 Przerwa kawowa.
11.15 Wykład: Implantacja w strefie estetycznej.
Opóźnione postępowanie - część 1.
13.00 Przerwa obiadowa.
14.00 Wykład: Implantacja w strefie estetycznej.
Opóźnione postępowanie - część 2.
15.00 Przerwa.
15.30 Warsztaty praktyczne: Opóźnione postępowanie z augmentacją kości.

Filmy
z zabiegów

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych

Dzień II
9.00 Wykład: Pionowa augmentacja w strefie funkcjonalnej i estetycznej.
11.00 Przerwa kawowa.
11.30 Wykład & Video: Współczesne procedury
podnoszenia dna zatoki szczękowej.
13.00 Przerwa obiadowa.
14.00 Zabieg na żywo: Podnoszenie dna zatoki szczękowej
i opóźnione postępowanie z augmentacją.

C. Witt Dental

Wrzesień 2018

Dr Michał Szczutkowski
13-14 września 2018r.
9.00 – 19.00 i 9.00 – 17.00
Soft Tissue Institute, Osiedle Dolnośląskie 113, 97-400 Bełchatów
1) Teoria + prezentacja licznych przypadków; 2) Filmy z zabiegów;
3) Samodzielne wykonanie zabiegu na preparatach.

CENA: 			4290 zł
INFORMACJA I REJESTRACJA: tel. +48 502 551 552
ORGANIZATOR: 		STI
PROGRAM:			

Teoria
i praktyka

Filmy
z zabiegów

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych

Teoria
i praktyka
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PROWADZĄCY: 		
TERMIN: 			
GODZINA: 			
MIEJSCE: 			
FORMA: 			
				

Kontrowersje w implantologii:
1. Siła stabilności pierwotnej – czy lepiej, żeby implant był wkręcony
na „maksa” czy też lepiej wkręcać implanty palcami?
2. Kompresja kości we współczesnych czasach – niezbędny zabieg czy relikt
przeszłości?
3. Głębokość wprowadzenia implantu – implanty z poziomu kości i implanty
przezśluzówkowe.
4. Średnica implantu.W jakiej sytuacji warto o nią walczyć?
5. Zasady wprowadzania implantów w miejscach o zawężonej szerokości.
Dramaty estetyczne w odcinku górnego przyśrodkowego i bocznego
siekacza oraz kła. A może bone shield technique?
6. Jak zachować niezmieniony profil tkanek miękkich, a jednocześnie
zapewnić długoterminowe dobre rokowanie uzupełnień opartych
na implantach?
7. Czy nieruchome dziąsło wokół implantów jest potrzebne? Zabieg
wolnego przeszczepu dziąsła FGG w XXI wieku. Co zrobić gdy czasami
nie jest możliwy – rejon dolnych przedtrzonowców.
8. Kiedy wykonywać zabieg wolnego przeszczepu dziąsła FGG, a kiedy
zabieg wolnego przeszczepu tkanki łącznej CTG?
9. Boczny odcinek żuchwy i skośna wąska kość: rozwiązania: sterowana
regeneracja kości? Przeszczep kości? Skośne implanty? Wąskie
implanty? Przeszczep tkanki łącznej CTG? Wolny przeszczep dziąsła?
10. Bliskość ważnych struktur anatomicznych, czyli brak miejsca w pionie –
krótkie implanty czy procedury augmentacyjne kości?
11. Czy dystalna operacja klinowa w bocznym odcinku szczęki jest
koniecznością przy implantach gdy dziąsło jest grubsze niż 3 mm?
Technika zabiegu.
12. Bezzębie – procedury czasowe – szczęka i żuchwa.
13. Czy proteza wyjmowana na zatrzaskach w górnej szczęce jest dobrym
pomysłem?

				Część praktyczna:
1. Video z zabiegu implantacji późnej w strefie estetycznej + augmentacja
tkanek miękkich i techniki odsłaniania implantów – główny cel:
zachowanie brodawek międzyzębowych oraz poprawa lub zachowanie
korzystnej architektury tkanek miękkich.
2. Zabieg implantacji w strefie estetycznej na modelach.
3. Video z zabiegu implantacji późnej w odcinku funkcjonalnym
w połączeniu z augmentacją tkanek miękkich.
4. Zabieg implantacji w odcinku funkcjonalnym na modelach.
5. Każdy z uczestników jest proszony o przygotowanie jednego przypadku
(powikłania implantologicznego lub planowania leczenia w trudnym
dla niego przypadku) – zdjęcia RVG, OPG, CBCT i kilka zdjęć
wewnątrzustnych aparatem fotograficznym ilustrujących przypadek
Wrzesień 2018
lub problem.

CHIRURGIA KOSTNA I IMPLANTOLOGICZNA
ZAAWANSOWANE TECHNIKI
AUGMENTACJI KOŚCI
warsztaty praktyczne
na preparatach głów ludzkich
PROWADZĄCY: 			
Dr Mariusz Bołzan, dr Tomasz Żabski
TERMIN: 			
29 - 30 września 2018r.
GODZINA: 			
11.15 – 18.15, 10.00 – 18.15
MIEJSCE: 			POZNAŃ LAB
				
Instytut Medycyny Praktycznej Sp. z o.o.,
				
ul. Leśna 42a, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania
FORMA: 			Cadavery
CENA: 				7900 zł
INFORMACJA I REJESTRACJA: Radosław Cebulski
				tel. kom. +48 515 904 399
				radoslaw.cebulski@cwittdental.pl
ORGANIZATOR:			
Poznań LAB i C. Witt Dental

Dr Mariusz Bołzan, 17 luty 2018r., kurs cadaverowy, Poznań LAB

PROGRAM:			 SOBOTA (29 września 2018)
				11:15 - 11:30 Rejestracja uczestników.
				11:30 - 12:00 Powitanie uczestników i rozpoczęcie kursu.
				12:00 - 14:00 Panel wykładowy: bezpieczna implantacja, podniesienie
						dna zatoki szczękowej, chirurgia stomatologiczna
						(ekstrakcje, resekcje, postępowanie przy ropniach,
						pobieranie wycinków), techniki augmentacji kości.
				14:00 - 14:45 Lunch.
				14:45 - 18:15 Ćwiczenia na preparatach głów ludzkich: implantacje
						natychmiastowe i odroczone, podniesienie dna zatoki
						szczękowej. Augmentacje z użyciem membran
						i preparatów kościozastępczych.
				NIEDZIELA (30 września 2018)
				10:00 - 12:00 Panel wykładowy: bloki kostne, techniki pobierania kości
						autogennej, rozszczepianie wyrostka zębodołowego,
						lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego.
				12:00 - 12:30 Przerwa kawowa.
				12:30 - 14:00 Zabieg pokazowy pobrania bloku kostnego z kości
						ciemieniowej, omówienie ćwiczeń praktycznych.
				14:00 - 14:45 Lunch.
				14:45 - 18:00 Ćwiczenia na preparatach głów ludzkich: pobieranie kości
						
autogennej - okolica bródki, okolicy zatrzonowcowej oraz
						
maksymalizacja wykorzystania kości autogennej w miejscu
						operowanym, rozszczep wyrostka, lateralizacja nerwu
						zębodołowego dolnego.
				18:00
- 18:15 Zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów.
Cadavery
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Poznań LAB i C. Witt Dental

Wrzesień 2018

Wrzesień 2018

Poznań LAB i C. Witt Dental
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ESTETYCZNE I DŁUGOTERMINOWO STABILNE
uzupełnienia na implantach.
Podstawy uzyskania sukcesu w zabiegach
implantacji i gospodarowania tkankami miękkimi.
Podejście mikrochirurgiczne
PROWADZĄCY: 		
Dr Michał Szczczutkowski
TERMIN: 			
4-5 października 2018r.
GODZINA: 			
Dzień I 10.00-20.00, Dzień II 9.00-18.00
MIEJSCE: 			
Centrum Stomatologii Estetycznej „Aquarius”,
				
Osiedle Dolnośląskie 113, 97-400 Bełchatów
FORMA: 			
Duża ilość przypadków klinicznych, warsztaty na preparatach zwierzęcych,
				filmy re-live z zabiegów
CENA: 			3000 zł

				Dzień II
9.00
1. Jak przygotować pacjenta do zabiegów chirurgicznych
i do kompleksowego leczenia protetyczno-implantologicznego?
Sprawdzone schematy postępowania z pacjentem
pierwszorazowym. Jak przeprowadzić skuteczną higienizację?
Podstawy przyjmowania pacjenta z chorobą przyzębia
(higienizacja, scaling i rootplaning).
2. Trzy zabiegi z gospodarowania tkankami miękkimi rozwiązujące
90% deficytów tkanek miękkich w implantologii:
		
- wolny przeszczep dziąsła FGG
		
- wolny przeszczep tkanki łącznej SCTG technikami:
		
jednego Cięcia i deepitelializacji - płat dzielony przesunięty
		
dowierzchołkowo.
3. Czy śrubę gojącą zakładać jednoczasowo z implantacją
i kiedy? Techniki odsłaniania implantów w strefie estetycznej
i w odcinku funkcjonalnym i nie tylko. Zabieg zmodyfikowanego
roll-flapu.
4. Warsztaty praktyczne z powyższych technik na preparatach
zwierzęcych i nie tylko.
5. Prace przykręcana a prace cementowane i ich związek
z perimplantitis.
6. Analiza przypadków własnych uczestników szkolenia - planowanie
leczenia krok po kroku.

INFORMACJA I REJESTRACJA: MARCIN MIŁKOWSKI
				
+ 48 609 929 691
				marcin.milkowski@cwittdental.pl
				GRZEGORZ PALICKI
				
+ 48 608 399 288
				grzegorz.palicki@cwittdental.pl
ORGANIZATOR: 		
C. Witt Dental i STI
PROGRAM:			

Teoria
i praktyka

Filmy
z zabiegów

* Przerwy kawowe i obiadowe zależne od długości wykładów/warsztatów.

Dzień I
10.00 1. Czy podejście mikrochirurgiczne wiąże się z zaletami
w porównaniu z tradycyjną chirurgią?
2. Techniki cięcia i szycia przy implantacji i zabiegach wymagających
większego płata. Jakie skalpele i mikroskalpele wybrać
i dlaczego? Jaki rozmiar igły i grubość nici oraz jej rodzaj będą
optymalne dla zębów przednich a jakie dla tylnych?
3. Warsztaty praktyczne z mikrochirurgii.
4. Wystające ponad brzeg dziąsła: polerowana szyjka lub gwinty
implantu - zapobieganie problemowi. Co zrobić gdy już się zdarzy?
Kość, tkanki miękkie, implant, połączenie implant - łącznik, siła
stabilności pierwotnej.
5. Głębokość wprowadzenia implantu - implanty przezśluzówkowe
z polerowaną szyjką.
6. Warsztaty praktyczne z wprowadzania implantu na preparatach
zwierzęcych.
20.00 7. Wspólna kolacja

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych
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Nowe trendy w endodoncji NOWE TEMATY
PROWADZĄCY: 		
KIEROWNICTWO NAUKOWE:
MODERATOR: 			
TERMIN: 			
MIEJSCE: 			
GRUPA:
FORMA: 			

Dr Michael Solomonov
Prof. Halina Pawlicka i dr hab. Izabela Strużycka
Dr n. med. Katarzyna Brus Sawczuk
20 października 2018r.
Warszawa Centrum Konferencyjne NIMBUS (Aleje Jerozolimskie 98)
Sesja z pokazem praktycznym

CENA: 			
WCZESNA REJESTRACJA do 31 lipca 2018 r.			
690 zł
				
Rejestracja 1 sierpnia–30 września 2018 r.			
790 zł
				Późna rejestracja od 1 października 2018				890 zł
				
Dla klientów C.WITT i SAF do 31 sierpnia 2018			
590 zł
INFORMACJA I REJESTRACJA: www.konferencja.info
Oficjalnym językiem SESJI jest język angielski. Wykłady będą tłumaczone
symultanicznie lub konsekutywnie na język polski.
Warunkiem rejestracji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i
wpłacenie należności za SESJĘ – tylko wpłata gwarantuje miejsce na kursie.

Dr Michael Solomonov i in - Nowe trendy w endodoncji 26-17.05.2017r. Katowice / fot. Wiktor Obrok

WPŁATY – DOTPAY lub KONTO BANKOWE:
mbank: 26 1140 2004 0000 3702 7407 6253
W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 20 września 2018 zwracamy opłatę w
pełnej wysokości minus 200 zł plus Vat, po tym terminie rezygnacje nie będą
przyjmowane.
Faktury Vat wystawiane są na podstawie wniesionej opłaty.
ORGANIZATOR: 		

C. Witt Dental i Pracownia Pozytywnych Zmian

PROGRAM:			

9.45		
10.00 – 12.00
		
12.00 – 12.30
12.30 – 14.30
		
14.30 – 15.30
15.30 – 17.30
		
17.30 		

Rozpoczęcie sesji
Aktualny stan wiedzy na temat instrumentacji kanałów
o nieokrągłym przekroju
przerwa kawowa
Praktyczna demonstracja techniki opracowania i obturacji
kanału w zębie o nietypowej anatomii
LUNCH
Różne anatomie systemów kanałowych w praktyce
endodontycznej. Wszystko na temat dens in dente.
Zakończenie konferencji rozdanie certyfikatów

Konferencja
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SwissPerio Education Week
PROWADZĄCY: 		
			
				
TERMIN: 			
MIEJSCE: 			
FORMA: 			

Dr Jeanie Suvan
dr Giulio Rasperini 		
dr Anton Sculean
dr Christoph Ramseier 		
dr Gianni Salvi 		
dr Rino Burkhardt		
3-9 listopada 2018r.
Hotel Zürichberg, Orellistrasse 21, 8044 Zürich.
50h of continuing education.

dr Niklaus P. Lang
dr Sandro Cortellini
dr Patrick Gugerli

CENA: 			6600€
INFORMACJA I REJESTRACJA: https://swissperio.com/course/swissperio-education-week/
PROGRAM:			 4.11.2018
Periodontal Anatomy & Dental Biofilm
						- Screening &Examination
						- Protocols
						
- The Mucosa at Teeth and Implants
						- Tissue Interactions
		
- Significance & Formation of Biofilms
5.11.2018
Epidemiology, Diagnosis & Treatment Strategies
		
- Prevalence of Periodontal Diseases
						- New Classifications
						- Mechanical Plaque Control
						- Chemical Plaque Control
						-Non-Surgical Treatment
6.11.2018
Risk Assessment, Reevaluation & Periodontal Surgery
		
- Single Tooth
						- Prognosis
						- Objectives of Surgical Treatment
						- Access Surgery
						- Osteoplasty & Ostectomy
						- Contraindications for Periodontal
						- Surgery

Law Library at the University of Zurich, Switzerland.

7.11.2018
Periodontal Plastic Surgery & Wound Healing
						- Quality
						- Management
						- Maintenance & Recall System
						- Recession coverage
						- Surgical Complications
8.11.2018
Periodontal Regeneration
						- Rationale for Regenerative
						- Interventions
						- Biological
						- Backgrounds & Limits of Periodontal
						- Regeneration
						- The Surgical Approach
						- Cost-Benefit Ratio
9.11.2018
Periimplant Diseases
		
- Pathogenesis & Diagnosis of Periimplant
						- Infections
						Therapy of Periimplant
Konferencja
						- Mucositis & Periimplantitis
		
- Maintenance & Longterm Results
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Gospodarowanie tkankami miękkimi

Dzień II
9:00
1. Jak przygotować pacjenta do zabiegów chirurgicznych
i do kompleksowego leczenia protetyczno-implantologicznego?
Sprawdzone schematy postępowania z pacjentem
pierwszorazowym. Jak przeprowadzić skuteczną higienizację?
Podstawy przyjmowania pacjenta z chorobą przyzębia
(higienizacja, scaling i rootplaning).
2. Trzy zabiegi z gospodarowania tkankami miękkimi rozwiązujące
90% deficytów tkanek miękkich w implantologii:
– wolny przeszczep dziąsła FGG,
– wolny przeszczep tkanki łącznej SCTG technikami: jednego
cięcia i deepitelializacji – płat dzielony przesunięty
dowierzchołkowo.
Tematyka zmiany koloru w poszczególnych rodzajach
przeszczepów. Zależność między miejscem pobrania przeszczepu
a jakością tkanki łącznej. Zależność między miejscem pobrania
przeszczepu i jego grubością a pozabiegowymi dolegliwościami
bólowymi.
Terapia farmakologiczna w zabiegach na tkankach miękkich.
3. Czy śrubę gojącą zakładać jednoczasowo z implantacją
i kiedy? Techniki odsłaniania implantów w strefie estetycznej
i w odcinku funkcjonalnym. Zabieg zmodyfikowanego roll-flapu.
4. Warsztaty praktyczne na preparatach zwierzęcych:
• Pobieranie i szycie – wolny przeszczep dziąsła FGG.
• Przeszczep tkanki łącznej SCTG
– technika jednego cięcia SIT,
– technika deepitelializacji FGG.
• Szybkie i sprawdzone techniki zabezpieczenia
i szycia miejsca dawczego.
• Płat przesunięty dowierzchołkowo ARF.
5. Prace przykręcana a prace cementowane i ich związek
z periimplantitis.
6. Część praktyczna: Analiza przypadków własnych uczestników
szkolenia – planowanie leczenia krok po kroku.
17.00*

PROWADZĄCY: 		
Dr Michał Szczutkowski
TERMIN: 			
8-9 listopada 2018r.
GODZINA: 			
9.00 – 19.00 i 9.00 – 17.00
MIEJSCE: 			
Soft Tissue Institute, Osiedle Dolnośląskie 113, 97-400 Bełchatów
FORMA: 			
Duża ilość przypadków klinicznych,
				warsztaty na preparatach zwierzęcych,
				filmy re-live z zabiegów
CENA: 				3290 zł
				3490 zł
INFORMACJA I REJESTRACJA: tel. kom. +48 502 551 552
ORGANIZATOR: 		STI

PROGRAM:

W 60% praktyczne szkolenie z mikrochirurgii. Zalety użycia szyć 6-0 i 7-0.
Każda z technik realizowana w formule pozwalającej uczestnikom na
wykonanie jej następnego dnia w gabinecie. Techniki pozwalające w 90% na
zwiększenie objętości i jakości dziąsła wokół implantów:
– wolny przeszczep dziąsła FGG,
– wolny przeszczep tkanki łącznej SCTG technikami:
– jednego cięcia,
– deepitelializacji,
– płat przesunięty dowierzchołkowo.
Dzień I
10:00 1. Czy podejście mikrochirurgiczne wiąże się z zaletami
w porównaniu z tradycyjną chirurgią?
2. Techniki cięcia i szycia przy implantacji i zabiegach wymagających
większego płata. Jakie skalpele i mikroskalpele wybrać
i dlaczego? Jaki rozmiar igły i grubość nici oraz jej rodzaj będą
optymalne dla zębów przednich a jakie dla tylnych?
3. Warsztaty praktyczne z mikrochirurgii – zasady szycia nićmi mikro,
dobór odpowiedniego szwu i igły do sytuacji.
4. Wystające ponad brzeg dziąsła: polerowana szyjka lub gwinty
implantu – zapobieganie problemowi. Co zrobić gdy już się zdarzy?
Kość, tkanki miękkie, implant, połączenie implant – łącznik,
siła stabilności pierwotnej.
5. Głębokość wprowadzenia implantu – implanty z heksem wew.,
implanty z połączeniem stożkowym, implanty przezśluzówkowe
z polerowaną szyjką, implanty jednoczęściowe (jednofazowe).
6. Warsztaty praktyczne z pobierania wolnego przeszczepu dziąsła
FGG na bakłażanach.
18:00 *Wspólna kolacja
19:30

Teoria
i praktyka

Filmy
z zabiegów

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych
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Różne szkoły, różne stanowiska ale temat jeden…
DNI OKLUZJI
PROWADZĄCY: 		Dr Salvador Congost, dr Andrew C.Cobb, dr Domingo Martin,
				
dr Siegfried Marquardt, prof. dr hab. Jan Pietruski, dr Thomas Schindler,
				dr Dorota Stankowska
TERMIN:
		9-10 listopada 2018
MIEJSCE: 			 HOTEL INTERCONTINENTAL (Warszawa)
FORMA: 			 Międzynarodowa konferencja, znakomici wykładowcy z całego świata
				wykłady i warsztaty praktyczne
CENA: 			Wczesna rejestracja
do 30 czerwca 2018 r.				
1480 zł
				
Rejestracja		
od 1 lipca 2018 r. do 19 października 2018 r.
1680 zł
				
Późna rejestracja:
od 20 października 2018 r.			
1980 zł
				Warsztaty praktyczne dla uczestników konferencji			750 zł
				
Warsztaty praktyczne dla osób nieuczestniczących w konferencji		
890 zł
				Seminarium dla uczestników konferencji					550 zł
				
Seminarium dla osób nieuczestniczących w konferencji			
690 zł
				Klienci firmy Thommen Medical
				
Klienci firmy C.Witt Dental
Ceny aktualne do 31 sierpnia 2018 r.

1180 zł

				Członkowie PSI,
				Be Active Dentist,
				
Akademii DAWSONA 		

1380 zł

Ceny aktualne do 31 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA I REJESTRACJA: www.konferencja.info
Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski. Wykłady i warsztaty będą
tłumaczone symultanicznie lub konsekutywnie na język polski.
Warunkiem rejestracji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie
należności za Konferencję i wybrane warsztaty – tylko wpłata gwarantuje miejsce na
kursie.
WPŁATY – DOTPAY lub KONTO BANKOWE:
mbank: 26 1140 2004 0000 3702 7407 6253
Pracownia Pozytywnych Zmian
W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 10 października 2018 zwracamy opłatę
w pełnej wysokości minus 200 zł plus Vat, po tym terminie rezygnacje nie będą
przyjmowane.
Faktury Vat wystawiane są na podstawie wniesionej opłaty.
ORGANIZATOR: 		C. Witt Dental i Pracownia Pozytywnych Zmian

PROGRAM:
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9 listopada 2018 r. – piątek
SEMINARIUM Dr Domingo Martin i Dr Salvador Congost
8.00–13.00
		
Ortodoncja, bioestetyka i SSŻ: Symbioza doskonała
9.00–13.00
WARSZTAT PRAKTYCZNY Dr Thomas Schindler
		
Położenie kłów jako element ochrony
		
stawu skroniowo-żuchwowego
9.00–13.00
WARSZTAT PRAKTYCZNY Dr Siegfried Marquardt
		
Estetyka i funkcja w implantologii oraz stomatologii odtwórczej:
		
rozpoznawanie i otrzymywanie naturalnych relacji zębowych,
		
dostępne innowacje.

C. Witt Dental i Pracownia Pozytywnych Zmian

Listopad 2018

Konferencja

Listopad 2018

9.00–13.00
		
		

WARSZTAT PRAKTYCZNY Dr Dorota Stankowska
Szyny okluzyjne. Kiedy, jakie i dlaczego. Badanie mięśni
żucia i stawów skroniowo-żuchwowych

14.00		
14.15–15.45
		
15.45–17.15
		
		
17.15–17.45
17.45–19.15
		

Prof. dr hab. Jan Pietruski - rozpoczęcie konferencji
Dr Salvador Congost
Ortodoncja i bioestetyka – doskonała symbioza
Dr Domingo Martin
Progresywna resorpcja wyrostków kłykciowych,
pozycja głowy żuchwy a SSŻ
Przerwa
Dr Siegfried Marquardt
Estetyka i funkcja na implantach i zębach własnych

10 listopada 2018 r. – sobota
9.30–11.00
Prof. dr hab. Jan Pietruski
		
Prowadzenie leczenia w stabilnym zwarciu i ortopedycznej
		
pozycji stawowej
11.00–11.30
Przerwa kawowa
11.30–13.00
Dr Thomas Schindler
		
Analiza cefalometryczna i jej wpływ na parametry
		gnatofizjologiczne.
13.00–14.00
Przerwa obiadowa
14.00–15.30
Andrew C.Cobb
		
Systematyczne podejście do planowania leczenia 		
od prostych do złożonych przypadków - część I
15.30–16.00
Przerwa
16.00–17.30
Andrew C.Cobb
		
Systematyczne podejście do planowania leczenia 		
od prostych do złożonych przypadków - część II
17.30–18.00
Dyskusja prof. dr hab. Jan Pietruski
		
zakończenie konferencji

C. Witt Dental i Pracownia Pozytywnych Zmian
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Prof. Markus Hürzeler
i Dr Marcin Krywult
8 kwietnia 2016r., Monachium

M.H.: Największe różnice w naszym podejściu do
implantologii? Myślę, że mój partner Otto/Zuhr
i ja sam zawsze próbujemy uzyskać to co najlepsze
dla naszych pacjentów. Chcemy aby nasze leczenie
dawało trwałe rezultaty. Dziś staramy się nie
myśleć wyłącznie w sposób „protetyczny”, lecz
skupiamy dużą uwagę na aspektach biologicznych
i dokładamy starań, aby tworzyć suprastruktury na
implantach, mogące być przez pacjenta utrzymywane
w odpowiednim stanie. Mogą one być również łatwo
kontrolowane i utrzymywane w należytym stanie
przez dentystów i higienistki stomatologiczne. Mogą
być oceniane sondą dookoła – 360 stopni. Według
nas to jest dziś najważniejsza rzecz, że tworzymy na
implantach coś, co jest trwałe i daje się kontrolować.
Wybieramy to co daje się łatwo serwisować. Kiedy
zdarza mi się oceniać nasze dawniej wykonane prace
to musze przyznać, że bywały takie, które nie dawały
się oczyszczać w 100%. Duży nacisk kładziemy
również na odcinek boczny. Uważamy, że położenie
implantu w strefie funkcjonalnej powinno być
wykonane równie precyzyjnie jak w strefie estetycznej.
Tylko wtedy można uzyskać zamierzony skutek.
M.K.: A propos implantów. To już trzeci raz,
gdy jestem tutaj jako użytkownik implantów
Thommen. Jednym z powodów mojego pierwszego
przyjazdu był fakt, że Pan również stosuje implanty
Thommen i to znacznie dłużej ode mnie. Jaki był
powód takiego wyboru? Dlaczego Thommen?
M.H.: O! To rozległe pytanie, ponieważ do tej decyzji
doprowadziło nas wiele różnych powodów. Według
wielu opinii jest to „staromodny implant”, ponieważ
nie posiada platformy switchingu, ale naszym
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zdaniem to nie jest tak ważne, jak uważają niektórzy
uznani specjaliści. Natomiast konstrukcja
Thommena daje lepszą możliwość sondowania,
niż implant z platform switchingiem. A dla nas
sondowanie jest najważniejszym parametrem oceny
stanu tkanek wokół implantu. Dodatkowo Thommen
to implant, który ma najmniejszą główkę śruby
mocującej nadbudowę protetyczną na rynku.
To nam daje możliwość całkowitej rezygnacji
z łączników, a mimo to osiągania ładnej estetyki.
Nasza suprastruktura na implantach jest zawsze
jednoczęściowa. Jeden element mocowany śrubą.
Nie używamy cementowania ponieważ wiemy, że
80% zapaleń okołowszczepowych jest powodowana
pozostawionymi resztkami cementu. Z tego powodu
nie wykonujemy prac cementowanych, tylko
wyłącznie przykręcane. I Thommen oferuje nam
pod tym względem najlepszą opcję: główka śruby
jest mała a zatem kanał dostępowy jest bardzo mały,
co pozwala w strefie estetycznej, na przykład
w siekaczu bocznym zastosować w 98% przypadków
nadbudowę przykręcaną. To jest kolejna wielka zaleta
tego systemu. Poza tym jest bardzo łatwy w użyciu.
Potrzeba trzech nawiertów, aby wkręcić implant
o średnicy 4mm. To też go czyni bardzo wygodnym.
Elementy protetyczne z powodu małych główek
od śruby również same są małe. To czyni
pracę prostszą, a my lubimy używać prostych
rozwiązań w naszej praktyce. To są pokrótce
niektóre zalety, jest ich oczywiście więcej, ale
za długo zajęłoby wyjaśnienie wszystkich.
M.K.: Zgadzam się z całą ideą i to właśnie dla
niej dentyści z Polski przyjeżdżają tutaj się uczyć.
Ja już jestem tutaj z trzecią grupą. Coraz więcej
ludzi z Polski tutaj przybywa. Jak Pan ocenia
przeciętne umiejętności polskich implantologów?
M.H.: Uważam, że Polska radzi sobie bardzo
dobrze. Bardzo często bywam w Polsce. Jak wiesz
nauczam na uniwersytecie w Krakowie i jestem
tam przynajmniej dwa razy w roku. Jak się ostatnio
zorientowałem, robię to już jakieś 6-7 lat.

Wspominając to doświadczenie musze przyznać,
że jesteście wspaniałymi przyjaciółmi. I bardzo
podnieśliście swoje kwalifikacje. Polscy dentyści
ogólnie bardzo się rozwinęli, interesując się
nowymi ideami. I to co mogę zobaczyć, gdy
wracam tu i muszą mi zaprezentować swoje
prace i czego się nauczyli-próbują wdrażać
te nowe koncepcje w swoich gabinetach.
To mnie zdumiewa-jak wprowadzają te nowe
technologie, o których nauczam również w ich
własnych gabinetach. A to jest niełatwe, by o czymś
usłyszeć od autorytetu z Europy i użyć tej techniki
we własnym gabinecie. To naprawdę nie jest łatwe.
Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym,
jak Polscy dentyści reagują na moją edukację.
Dlatego uważam, że świetnie wam idzie.

Prof. Markus Hürzeler - Konferencja 29.04.2016 r., Hotel Sheraton, Warszawa / fot. Wiktor Obrok

M.K.: Ok, profesorze. Jest Pan znany jako
jeden z najlepszych specjalistów w chirurgii
periodontologicznej i implantologicznej
w Europie. Dla niektórych jednakże jest Pan
kontrowersyjny, ponieważ Pana podejście do tych
zagadnień jest inne niż niektóre z dzisiejszych
trendów. Jakby pan opisał najważniejsze
różnice w pana podejściu do implantologii?

M.K.: Dziękujemy. To nie jest tak łatwe jak Pan
powiedział. Problemem jest sprzedać później te
technologie naszym pacjentom, ponieważ moim
zdaniem polski rynek różni się nieco od niemieckiego.
A przy okazji, miewa Pan pacjentów z Polski?
M.H.: Szczerze to niewielu. Ale z drugiej strony muszę
powiedzieć, że technologia i koncepcje, które oferuję
są proste, również z ekonomicznego punktu widzenia.
Zdaję sobie sprawę, że zawsze jest również zagadnienie
dotyczące ekonomii. Ile to kosztuje? Nasze leczenie musi
być również rozsądnie wycenione, często o tym myślę.
Może niekoniecznie w strefie estetycznej - zgadzam się,
że zdarza się wykonać czasem dużo operacji, aby uzyskać
trochę brodawki tu lub tam, co faktycznie dużo kosztuje.
Ale w odcinku bocznym staramy się stosować rozwiązania,
które są łatwe i nie tak kosztowne. Jeżeli się zastanowić
nad tym co powiedziałem to nasz nowy koncept zmierza
(jak już wspomniałem na kursie) do dwóch etapów leczenia:
usuwamy ząb, zamieniamy go na implant i pobieramy
wycisk na tej samej wizycie. Potem, po 3 miesiącach
montujemy finalną koronę. To jest nie tylko wygodne dla
pacjenta, czego oczekuje, ale również jest to wygodne
dla dentysty. Gdy pacjent jest u ciebie po koronę tylko
dwa razy, to jest to ekonomiczne i dla niego i dla ciebie.
M.K.: To jest wspaniały cel. Wszyscy do niego zmierzamy.
A następne szkolenie odbędzie się w Polsce jeszcze
w tym miesiącu. Widzimy się w Warszawie!

55

REGENERACJA KOŚCI
PROWADZĄCY: 		
Dr Michał Szczutkowski
TERMIN: 			
22-23 listopada 2018r.
GODZINA: 			
9.00 – 18.30
MIEJSCE: 			
Soft Tissue Institute, Osiedle Dolnośląskie 113, 97-400 Bełchatów
GRUPA: 			
kurs w małych grupach maksymalnie 8 osób
FORMA: 			
Filmy re-live z zabiegów
				
Ćwiczenia z tkankami miękkimi – projektowania płata, uzyskiwanie
				
mobilności płata i szycie na preparatach zwierzęcych
				
Ćwiczenia na modelach – techniki przycinania i stabilizacji membran
				oraz użycia biomateriałów.
		
CENA: 			Zapisy: do 30.09						5990 zł
					po 30.09						6290 zł

IMPLANTY od planowania do pracy ostatecznej
z wykorzystaniem szablonów - kurs praktyczny

Teoria
i praktyka

Filmy
z zabiegów

PROWADZĄCY: 		
Dr n. med. Daniel Ciapiński, dr Łukasz Bańczyk
TERMIN: 			
1 grudnia 2018r.
GODZINA: 			
9.00 – 18.30
MIEJSCE: 			
Alfamedica, ul. Kilińskiego 166, 42-218 Częstochowa
GRUPA: 			
kurs w małych grupach maksymalnie 8 osób
FORMA: 			kurs praktyczny

Protetyka

CENA: 				1800 zł
INFORMACJA I REJESTRACJA: tel. kom. +48 502 551 552
ORGANIZATOR: 		
C. Witt Dental i STI
PROGRAM:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Teoria
i praktyka

7.
8.
9.

Przygotowanie pacjenta i jamy ustnej do zabiegów regeneracyjnych kości.
Wskazania i przeciwskazania.
Umiejętność zaprojektowania płata – mikroskalpele i skalpele, cięcia
pionowe – gdzie i w jaki sposób? Umiejętność wytworzenia płata
dzielonego tak aby uzyskać wystarczającą mobilność płata. Czy płat
językowy jest niezbędny i jak go bezpiecznie wypreparować w bocznym
odcinku żuchwy?
Kortykotomia – kiedy tak a kiedy nie.
Materiały używane do regeneracji kości: materiały z pudełka i kość
autogenna – kiedy które ? Które membrany działają i jakich membran
używać w połączeniu z biomateriałami z konkretnych grup.
Najpopularniejsze techniki zabiegów regeneracyjnych kości: plusy i
minusy. Techniki uzyskiwania stabilizacji membran i bloków kostnych.
Techniki szycia. Szycia: – z których grup? jakie grubości?
Farmakoterapia i wskazania pozabiegowe.
Jak radzić sobie z powikłaniami?

Filmy
z zabiegów

INFORMACJA I REJESTRACJA: ZAPISY DO 31 października 2018r.
				
Rezerwacja miejsca po dokonaniu wpłaty w tytule przelewu:
				Implanty 19.05.2018
				
BGŻ BNP 56 1600 11 27 0003 01 22 8462 1001
ORGANIZATOR: 		
C. Witt Dental

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych

PROGRAM: 			
9.00
Procedura chirurgiczna systemu Thommen Medical.
					Koncepcje podnoszenia dna zatoki szczękowej.
10.00 Przerwa kawowa.
10.30 Procedura implantacji oraz gospodarowanie tkankami miękkimi
na kościach zwierzęcych (nacięcie płata, wszczepienie implantu,
techniki szycia oraz mobilizowanie płata).
12.30 Omówienie pacjentów planowanych do zabiegów.
13.00 Zabieg wszczepiania implantów w strefie estetycznej
z wykorzystaniem szablonu.
13.30 Przerwa kawowa.
14.00 Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej z dostępu bocznego
z jednoczasowym wszczepieniem implantu
z zastosowaniem szablonu.
15.30 Przerwa obiadowa.
16.00 Zabieg wszczepiania implantów z GBR.
17.00 Oddanie pracy ostatecznej przykręcanej na implantach Thommen.
18.30 Analiza przypadków.

Zabiegi
na modelach
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Chirurgia plastyczna tkanek miękkich –
pokrywanie recesji zębów

IMPLANTOLOGY-PERIODONTOLOGYPROSTHETICS 6th international meeting

PROWADZĄCY: 		Dr Michał Szczutkowski
TERMIN:
		
6-7 grudnia 2018r.
GODZINA:
MIEJSCE: 			
Soft Tissue Institute, Osiedle Dolnośląskie 113, 97-400 Bełchatów
FORMA: 			
Duża ilość przypadków klinicznych,
				warsztaty na preparatach zwierzęcych,
				filmy re-live z zabiegów
CENA: 			3790 zł

Cele szkolenia:
1. Opis krok po kroku zabiegów chirurgicznych pokrywania recesji.
2. Opis krok po kroku technik augmentacji wyrostka zębodołowego w celu
zachowania wyrostka pod przęsłem mostu.
3. Prawidłowe rozpoznanie ograniczeń i możliwości periodontologicznej
chirurgii plastycznej.
4. Osiągnięcie długoterminowej stabilności i przewidywalności
w przyszłości.
Program szkolenia:
1. Technika dokoronowego przesunięcia płata CAF.
2. Technika tunelowa TT.
3. Zabiegi pobierania tkanki łącznej CTG techniką koperty i techniką
deepitelializacji nabłonka.
4. Techniki dwublaszkowe.
5. Wskazania, przeciwwskazania, zalecenia pooperacyjne.

Teoria
i praktyka

Część praktyczna:
1. Video z zabiegu pokrycia recesji techniką tunelową.
2. Każdy uczestnik wykonuje praktycznie zabieg pokrycia recesji techniką
tunelową na modelach zwierzęcych (wcześniej prezentacja techniki
na preparatach zwierzęcych).
3. Video z zabiegu pokrycia recesji techniką dokoronowego przesunięcia
płata.
4. Każdy uczestnik wykonuje praktycznie zabieg pokrycia recesji techniką
dokoronowo przesuniętego płata na modelach zwierzęcych (wcześniej
prezentacja techniki na preparatach zwierzęcych).
5. Każdy uczestnik wykonuje praktycznie zabieg augmentacji wyrostka
zębodołowego pod przęsłem mostu na modelach zwierzęcych (wcześniej
prezentacja techniki na preparatach zwierzęcych).

Filmy
z zabiegów

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych
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STI

PROWADZĄCY: 		
Dr Ueli Grunder
				Dr Michał Szczutkowski
				Dr Radosław Jadach
TERMIN: 			
20-26 stycznia 2019
GODZINY: 			
9.00 – 19.00
MIEJSCE: 			
SAALBACH- HINTERGLEMM, AUSTRIA
FORMA: 			
international meeting with workshop
CENA: 			www.zmk-graz.at
INFORMACJA I REJESTRACJA: MARCIN MIŁKOWSKI
				+ 48 609 929 691
				marcin.milkowski@cwittdental.pl
				www.zmk-graz.at
				
		
		

INFORMACJA I REJESTRACJA: tel. kom. +48 502 551 552
ORGANIZATOR: 		STI

PROGRAM:

Konferencja

Grudzień 2018

PROGRAM:
				25 stycznia 2019r. Thommen Day
				09:00 - 12:00 Workshop
						Hands-on-workshop on immediate anterior implant
						
placement with hard & soft tissue augmentation
						(Ueli Grunder)
				09:00 - 12:00 Meet the Experts
						Basic clinical techniques in implant surgery
						
to minimize soft and hard tissue loss
						(Dr Michał Szczutkowski, Dr Radosław Jadach)
				16:00 - 19:00
						

Seminar
Perfect Clinical Skills & Techniques for long-lasting success

				16:00 – 17:30 Enhancing Bone Growth in the Clinical Reality
						(Ueli Grunder)
				17:30 – 18:00

Afternoon Tea & Coffee

				18:00 – 19:00 Sinus Floor Elevation or Short Implants – When and How?
						(Dr Michał Szczutkowski, Dr Radosław Jadach)

Styczeń 2019

C. Witt Dental
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XIII ZIMOWE SPOTKANIE IMPLANTOLOGICZNE
PROWADZĄCY:
TERMIN:			
MIEJSCE: 			

27 stycznia – 2 lutego 2019r.
St. Lambrecht, AUSTRIA
St. Lambrecht to malowniczy kurort górski w Austrii,
gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Wspaniałe wyciągi
narciarskie, malownicze wędrówki po przepięknych
alpejskich szlakach, sauny i jacuzzi w kurortach
pozwolą Państwu odpocząć i nabrać siły na kolejne
miesiące. Szkolenia będą się odbywały w salach
konferencyjnych przy klasztorze benedyktyńskim
(www.schuledesda-seins.at), który jest jednym
z największych atrakcji regionu Grebenzen.
www.grebenzen.at
www.kreischberg.at
www.stlambrecht.at

FORMA: 			
Edukacja - komunikacja - rekreacja
CENA: 				www.cwittdental.pl
INFORMACJA I REJESTRACJA:
PROGRAM: 			www.cwittdental.pl

Teoria
i praktyka

Zabiegi
na modelach

ESTETYCZNE I DŁUGOTERMINOWO STABILNE
uzupełnienia na implantach - podejście
mikrochirurgiczne
PROWADZĄCY: 		
Dr Michał Szczczutkowski
TERMIN: 			
14-15 marca 2019r.
MIEJSCE:			
Centrum Stomatologii Estetycznej „Aquarius”
				
Osiedle Dolnośląskie 113, 97-400 Bełchatów
FORMA: 			
Duża ilość przypadków klinicznych, warsztaty na preparatach zwierzęcych,
				filmy re-live z zabiegów
CENA:				3000 zł

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych

INFORMACJA I REJESTRACJA: www.cwittdental.pl
ORGANIZATOR: 			
C. Witt Dental i STI
PROGRAM:			

Protetyka

Teoria
i praktyka

Filmy
z zabiegów

ZAPOWIEDZI

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych

Obserwuj naszą stronę internetową: www.cwittdental.pl
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C. Witt Dental

Styczeń 2019

Marzec 2019

Dzień I
1. Czy podejście mikrochirurgiczne wiąże się z zaletami w porównaniu
z tradycyjną chirurgią?
2. Techniki cięcia i szycia przy implantacji i zabiegach wymagających
większego płata. Jakie skalpele i mikroskalpele wybrać i dlaczego?
Jaki rozmiar igły i grubość nici oraz jej rodzaj będą optymalne
dla zębów przednich a jakie dla tylnych?
3. Warsztaty praktyczne z mikrochirurgii.
4. Wystające ponad brzeg dziąsła: polerowana szyjka lub gwinty implantu zapobieganie problemowi. Co zrobić gdy już się zdarzy?
Kość, tkanki miękkie, implant, połączenie implant - łącznik,
siła stabilności pierwotnej.
5. Głębokość wprowadzenia implantu - implanty przezśluzówkowe
z polerowaną szyjką.
6. Warsztaty praktyczne z wprowadzania implantu na preparatach
zwierzęcych.
Dzień II
1. Jak przygotować pacjenta do zabiegów chirurgicznych i do
kompleksowego leczenia protetyczno-implantologicznego?
Sprawdzone schematy postępowania z pacjentem pierwszorazowym.
Jak przeprowadzić skuteczną higienizację? Podstawy przyjmowania
pacjenta z chorobą przyzębia (higienizacja, scaling i rootplaning).
2. Trzy zabiegi z gospodarowania tkankami miękkimi rozwiązujące 90%
deficytów tkanek miękkich w implantologii:
- wolny przeszczep dziąsła FGG
- wolny przeszczep tkanki łącznej SCTG technikami: jednego cięcia
i deepitelializacji - płat dzielony przesunięty dowierzchołkowo.
3. Czy śrubę gojącą zakładać jednoczasowo z implantacją i kiedy?
Techniki odsłaniania implantów w strefie estetycznej i w odcinku
funkcjonalnym i nie tylko. Zabieg zmodyfikowanego roll-flapu.
4. Warsztaty praktyczne z powyższych technik na preparatach zwierzęcych
i nie tylko.
5. Prace przykręcana a prace cementowane i ich związek z perimplantitis.
6. Analiza przypadków własnych uczestników szkolenia - planowanie
leczenia krok po kroku.

C. Witt Dental i STI
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Prof. Markus Hürzeler - Konferencja 29.04.2016 r., Hotel Sheraton, Warszawa / fot. Wiktor Obrok

Sesja z dr Mauro Merli
PROWADZĄCY: 		
				
TERMIN: 			
MIEJSCE:
FORMA:
		
CENA:
INFORMACJA I REJESTRACJA:
ORGANIZATOR: 		

Dr Mauro Merli,
Moderator konferencji: dr Krzysztof Ziemlewski
5-6 kwietnia 2019r.

www.konferencja.info
C. Witt Dental i Pracownia Pozytywnych Zmian

PROGRAM:			
				
				
				
				
				

1. The Integrated Treatment Plan: from diagnosis to timing
in complex clinical cases.
2. Challenges and Solutions in Implant-Prosthetic Therapy:
an Interdisciplinary Approach.
3. Role of platelet concentrates in reconstructive procedures”.
4. Digital Implant Dentistry: from Surgical Planning to Prosthodontics.

Konferencja

ESTETYCZNE I DŁUGOTERMINOWO STABILNE
uzupełnienia na implantach - podejście
mikrochirurgiczne
PROWADZĄCY: 		
Dr Michał Szczczutkowski
TERMIN: 			
3-4 października 2019r.
MIEJSCE:			
Centrum Stomatologii Estetycznej „Aquarius”,
				
Osiedle Dolnośląskie 113, 97-400 Bełchatów
FORMA: 			
Duża ilość przypadków klinicznych, warsztaty na preparatach zwierzęcych,
				filmy re-live z zabiegów
CENA: 			3000 zł
INFORMACJA I REJESTRACJA: www.cwittdental.pl
ORGANIZATOR: 		
C. Witt Dental i STI
PROGRAM:			Dzień I
1. Czy podejście mikrochirurgiczne wiąże się z zaletami w porównaniu
z tradycyjną chirurgią?
2. Techniki cięcia i szycia przy implantacji i zabiegach wymagających
większego płata. Jakie skalpele i mikroskalpele wybrać i dlaczego?
Jaki rozmiar igły i grubość nici oraz jej rodzaj będą optymalne dla
zębów przednich a jakie dla tylnych?
3. Warsztaty praktyczne z mikrochirurgii.
4. Wystające ponad brzeg dziąsła: polerowana szyjka lub gwinty implantu
- zapobieganie problemowi. Co zrobić gdy już się zdarzy? Kość,
tkanki miękkie, implant, połączenie implant - łącznik, siła stabilności
pierwotnej.
5. Głębokość wprowadzenia implantu - implanty przezśluzówkowe
z polerowaną szyjką.
6. Warsztaty praktyczne z wprowadzania implantu na preparatach
zwierzęcych.
Dzień II
1. Jak przygotować pacjenta do zabiegów chirurgicznych i do
kompleksowego leczenia protetyczno-implantologicznego? Sprawdzone
schematy postępowania z pacjentem pierwszorazowym. Jak
przeprowadzić skuteczną higienizację? Podstawy przyjmowania pacjenta
z chorobą przyzębia (higienizacja, scaling i rootplaning).
2. Trzy zabiegi z gospodarowania tkankami miękkimi rozwiązujące
90% deficytów tkanek miękkich w implantologii:
- wolny przeszczep dziąsła FGG
- wolny przeszczep tkanki łącznej SCTG technikami: jednego Cięcia
i deepitelializacji - płat dzielony przesunięty dowierzchołkowo.
3. Czy śrubę gojącą zakładać jednoczasowo z implantacją i kiedy? Techniki
odsłaniania implantów w strefie estetycznej i w odcinku funkcjonalnym
i nie tylko. Zabieg zmodyfikowanego roll-flapu.
4. Warsztaty praktyczne z powyższych technik na preparatach zwierzęcych
i nie tylko.
5. Prace przykręcana a prace cementowane i ich związek z periimplantitis.
6. Analiza przypadków własnych uczestników szkolenia planowanieleczenia krok po kroku.

konferencja + warsztat na preparatach zwierzęcych

				
Hands on Training: „New Trends in Bone Reconstruction”
				
Different exercises on animal model:
				
- horizontal GBR with and without osteosynthesis plaques,
				
- vertical GBR: Fence Technique vs Wafer Technique,
				- flaps and sutures,
				
- soft tissue management post GBR.
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Październik 2019

C. Witt Dental i STI
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ARE YOU SURE THAT BEING GOOD
IS ENOUGH FOR YOUR PATIENTS?
Advanced training in periodontal
and implant surgery

Teoria
i praktyka

Filmy
z zabiegów

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych

PROWADZĄCY: 			
MIEJSCE:
		
FORMA: 		

Dr Otto Zuhr, Prof. Markus Hürzeler
Dental practice of Drs. Hürzeler/Zuhr, Rosenkavalierplatz 18, Monachium
Wykłady, filme re-live z zabiegów, warsztaty na preparatach zwierzęcych

CENA: 				3500€ / each course
				7000€ / each block
				
INFORMACJA I REJESTRACJA: education@huerzelerzuhr.com
				+48 609 929 691
				Marcin Miłkowski
				marcin.milkowski@cwittdental.pl
ORGANIZATOR:			
C. Witt Dental i Hurzeler/Zuhr
PROGRAM:			 Class 1:
Microsurgical Training
				Class 2:
Periodontology 1 - Modern Periodontology in Daily Practice
				Class 3:
Periodontology 2 - Preprosthetic Periodontal Surgery
				Class 4:
Implantology 1 - Modern Implant Therapy in Daily Practice
				Class 5:
Periodontology 3 - Plastic-Esthetic Periodontal Surgery
				Class 6:		
Implantology 2 - Implants in the Esthetic Zone 						Single Tooth Implants
				Class 7:
Implantology 3 - Modern Augmentation Techniquesin
						Dental Implantology
				Class 8:
Interdisciplinary Approaches 						NEW Interdisciplinary Approaches
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Plastyczno –
Estetyczna
Chirurgia
Periodontologiczna
i Implantologiczna

Kluczowe znaczenie leczenia
implantologicznego w strefie estetycznej nie
wymaga specjalnych podkreśleń.
Po prostu decyduje o sukcesie terapii
i jej postrzeganiu przez pacjenta.

Otto ZUHR
Marc HÜRZELER

Format A4+
Oprawa twarda
872 strony, 1900 zdjęć

IMPLANTS IN THE
ESTHETIC ZONE

Dzieło o przełomowym znaczeniu dla praktyki klinicznej. Publikacja łączy wiedzę i praktyczne doświadczenie
renomowanych autorów, tworząc kompleksowy przegląd zasad, wskazówek i technik klinicznych w zakresie
implantologii, estetyki tkanek miękkich oraz mikrochirurgii. Każdą z procedur zaprezentowano step by step,
wykorzystując oryginalne, wysokiej jakości fotografie i ilustracje.

A step – by – step treatment strategy
Ueli GRUNDER

IMPLANT THERAPY
The Integrated Treatment Plan
Mauro MERLI
Specjalistyczny przegląd postępowania w implantologii.
Autor – wybitny implantolog praktykujący we Włoszech –
w szczegółach prezentuje takie zagadnienia jak m.in.
zasady zintegrowanego postępowania w implantologii, ogólne
i miejscowe czynniki ryzyka, zasady diagnostyki, implantację
poekstrakcyjną, chirurgiczne alternatywy dla regeneracji kości,
odbudowa i regeneracja ubytków kostnych. Uzupełnienie tej
tematyki o zasady postępowania z tkankami miękkimi wraz
z plastyczną chirurgią przyzębia czyni z tej pracy dzieło wyjątkowe,
praktyczny przewodnik po leczeniu implantologicznym.

Format A4
Oprawa twarda
848 stron, 4049 zdjęć

Format A4
Oprawa twarda
764 strony, 1761 zdjęć
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Wydawnictwa specjalistyczne

Wydawnictwa specjalistyczne
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Dr Ueli Grunder - KONGRES Implantacje w strefie estetycznej - 10-11.11.2017r. Warszawa / fot. Wiktor Obrok

Autor – renomowany klinicysta –
zmierzył się z tym niełatwym zestawem
procedur klinicznych, prezentując dzieło
fundamentalne. Każdy z lekarzy, który
spotka się w swojej praktyce z przypadkiem
planowania i przeprowadzenia leczenia
implantologicznego w strefie estetycznej
znajdzie na kartach tej książki kompletne
scenariusze postępowania i praktyczne
wskazówki przeprowadzenia wszelkich
niezbędnych procedur.

cwittdental.pl

