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Na drodze do doskonałości
cwittdental.pl

DNI OKLUZJI 9-10 listopada 2018r, od lewej: Grzegorz Palicki, Radosław Cebulski,
Christian Witt-Dörring, dr Siegfried Marquardt, Marcin Miłkowski, Agata Radzka,
Rafał Topolewski, Patrycja Sosnowska, Marcin Synoradzki.

Drodzy przyjaciele,
klienci i pracownicy,
W ubiegłym roku, z prawdziwą dumą, jako
C. Witt Dental, udało nam się zorganizować wszystkie
kongresy, seminaria i warsztaty z naszego własnego
katalogu. Wszystkie te imprezy miały na celu naukę
nowych rzeczy, utrwalenie tych znanych, ale stanowiły
przede wszystkim okazję do wielu spotkań i rozmów.
Oprócz doskonałych wykładowców, których staramy
się pozyskać aby wspierali Państwa w codziennej
pracy, przede wszystkim zależy nam na budowaniu
relacji. W czasach gdy izolacja ludzi jest coraz
większym problemem, każdy pozytywny kontakt,
każda przyjaźń i wzajemna interakcja dają nam
satysfakcję, siłę i motywację do działania.
W odróżnieniu od innych krajów, w Polsce nadal są
chętni na pobyt w pokojach dwu i wieloosobowych
podczas szkoleń. Nawet słynna „chłodnia”*
w Schwaighof, w St.Lambrecht wciąż znajduje
swoich zwolenników. Wszystko to świadczy
o bardzo dobrych relacjach międzyludzkich.
Mam nadzieję, że udało nam się zaplanować równie
ciekawe i integrujące wydarzenia na 2019r. Byłbym
bardzo szczęśliwy, gdyby ponownie uczestniczyło
w nich tak wielu uczestników, jak w ubiegłym roku.

Konferencja Kwintesencji, 23-25 listopada 2018r., Jachranka,
od lewej: Marcin Miłkowski, Łukasz Keffer, Maja Brodzińska,
dr Frank Zastrow, Joanna Sandecka, Marcin Synoradzki.

Dyrektor handlowy
Marcin Miłkowski.

Christian Witt-Dörring

* Od początku istnienia naszej firmy, dwa razy w roku
Prezes C.Witt Dental
Christian Witt-Dörring.

spotykamy się w ponad stuletnim domu Schwaighof,
w wielosobowych, nieogrzewanych pokojach, co odczuwalne
jest zwłaszcza zimą. Mimo tego, pobyt tam cieszy się większą
popularnością niż ten w 4-gwiazdkowym hotelu.
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20-25.01.2019 Implantology-Periodontology-Prosthetics
6th international meeting
26.01.2019 Asystowanie przy zabiegach implantologicznych,
oraz innych z zakresu chirurgii stomatologicznej.
Szkolenie zaawansowane.
27.01 – 2.02.2019 XIII Zimowe Spotkanie Implantoprotetyczne
9.02.2019 Nowoczesne techniki skutecznego leczenia
kanałowego

18
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60
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61
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62-63

St. Lambrecht, Austria

64-65

Monachium/Niemcy

66-67

14-15.09.2019 Chirurgia plastyczna tkanek przyzębia.
zarządzanie tkanką miękką - warsztaty
praktyczne na preparatach głów ludzkich

Przeźmierowo k/Poznania

68-69

19-20.09.2019 Implant related soft tissue management

Monachium, Niemcy

70-71

19-20.09.2019 Estetyczne i długoterminowo stabilne
uzupełnienia na implantach.
Podstawy uzyskania sukcesu w zabiegach
implantacji i gospodarowania tkankami miękkimi.

Bełchatów

72-73

26-28.09.2019 The bridge to the future - 28th Annual Congress
EAO

Lizbona, Portugalia

74

Wrocław

18

Wrocław

75

31.05 – 1.06.2019 Osteokonfrontacje
Wrocławskie Dni Implantologii 2019
termin indywidualny Kompleksowe zabiegi implantoprotetyczne na
żywo - zindywidualizowane szkolenia praktyczne
1 – 2.06.2019 2nd International Endodontic Congress ProEndo

St. Lambrecht, Austria

20-21

Częstochowa

22

Monachium, Niemcy

24

6-7.06.2019 Implanty w strefie estetycznej i odcinku
funkcjonalnym.
8.06.2019 Przewidywalna i długoterminowo stabilna
praca z implantami.
13-14.06.2019 Chirurgia plastyczna tkanek miękkich –
pokrywanie recesji zębów.

26-27
7-13.07.2019 VI Młodzieżowe Spotkanie Implantologiczne

Nowe trendy w implantologii i chirurgii przyzębia.
prof. Markus Hürzeler - dr Marcin Marcinowski
2.03.2019 Asystowanie w zabiegach z zakresu chirurgii jamy
ustnej. Szkolenia podstawowe.

Wrocław

23-25.05.2019 33rd Spring Meeting EAED

13.02.2019 Opracowanie i dezynfekcja przestrzeni
Poznań
endodontycznej czyli skuteczne leczenie kanałowe
termin indywidualny Are you sure that being good is enough for your
patients?
Advanced training in periodontal and implant
surgery

18.05.2019 Asystowanie przy zabiegach implantologicznych,
oraz innych z zakresu chirurgii stomatologicznej.
Szkolenie zaawansowane.

28

6.09.2019 All-in-two, implant therapy redefined

Wrocław

32

Bełchatów

34

14-15.03.2019 Estetyczne i długoterminowo stabilne
uzupełnienia na implantach.
Podstawy uzyskania sukcesu w zabiegach
implantacji i gospodarowania tkankami miękkimi.

Bełchatów

36-37

15-16.03.2019 Dwudniowy kurs pracy w pełnej nawigacji

Częstochowa

39

16-17.03.2019 Chirurgia plastyczna tkanek przyzębia.
zarządzanie tkanką miękką - warsztaty
praktyczne na preparatach głów ludzkich

Przeźmierowo
k/Poznania

40-41

28-29.03.2019 Implantoprotetyka. Przegląd sprawdzonych
algorytmów postępowania.

Bełchatów

42

Rio de Janeiro
- São Paulo
- Ilha Bela, Brazylia

44-45

10-11.10.2019 Implantacja natychmiastowa.
Jak ukształtować profil wyłaniania i wykonać
indywidualną śrubę gojącą w 5 minut?

Bełchatów

76-77

46

25-26.10.2019 Dwudniowy kurs pracy w pełnej nawigacji

Częstochowa

78

Kraków

80-81

Wrocław

82-83

7-8.03.2019 Regeneracja kości

22.03 - 2.04.2019 Advanced bone and soft tissue regeneration in
implant dentistry

Rozmowa podczas konferencji Kwintesencji
w Jachrance 24.11.2018r. dr Mauro Merli
- dr n. med. Adam Ziemlewski
5-6.04.2019 Nowe trendy w implantoprotetyce
dr Mauro Merli
sesja z warsztatem praktycznym
6.04.2019 Do dzieła - Jak zorganizować gabinet
stomatologiczny?
termin indywidualny Technologie CAD/CAM w leczeniu
implantologicznym – planowanie, szablony i
zabieg w nawigacji na żywo.
8.04.2019 Techniki chirurgiczne poprawiające pole
implantacji: sinus lifting, bone blocks,
crestal splitting - cadavery
11-12.04.2019 Advanced course on surgical techniques and
esthetic implantology comprehensive treatment
strategies with dental implants

4-5.10.2019 Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa

Warszawa

50-51

Wrocław

52

Żółków

53

Przeźmierowo k/Poznania

14

Monachium, Niemcy

28.09.2019 Asystowanie przy zabiegach implantologicznych,
oraz innych z zakresu chirurgii stomatologicznej.
Szkolenie zaawansowane.

54-55

8-9.11.2019 Międzynarodowa konferencja, najnowsze trendy w
chirurgii stomatologicznej
29-30.11.2019 Kurs podstawowy z zakresu implantologii,
augmentacji tkanek miękkich i regeneracji
wyrostka zębodołowego wokół implantu

Dowiedz się co zaoferujemy ci w 2020r.

84

Idee w implantologii
Prof. Marzena Dominiak

86

Nasi wykładowcy
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Dr hab. n. med. Krzysztof Osmola
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Dr Mariusz Bołzan
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Dr Aleksandra Pietrzak
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Dr n. med. Marcin Krywult
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asyst. stom. Zuzanna Markiewicz
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Dr Juri Gutsaliuk
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Dr n. med. Michał Łęski

Chir. stom. Arkadiusz Makowiecki
Dr n. med. Daniel Ciapiński
asyst. Jarosław Czubak
Dr Bogumiła Czarnowska
Dr Radosław Jadach

Dr n. med. Andrzej Szwarczyński

Dr Łukasz Bańczyk

dypl. hig. stom. Joanna Książek
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Konferencje
na których nie może Cię zabraknąć
str. 50, 80

prof. dr hab. Marzena Dominiak
- autorskie kursy
str. 75, 82

Dział szkoleń C.Witt Dental
Maja Brodzińska
maja.brodzinska@cwittdental.pl
+ 48 663 133 163

Curriculum implantologiczne
Hürzeler/Zuhr
str. 26, 54, 66, 70

Tylko dla odważnych
- zaawansowane szkolenia na preparatach ludzkich
str. 14, 40, 68

Kwintesencja mikrochirurgii
- lepsze, szybsze gojenie, mniej bólu dla pacjenta
(dr Michał Szczutkowski)
str. 12, 34, 36, 60, 62, 72, 76

Edukacja – rekreacja – komunikacja
(St. Lambrecht)
str. 20, 64

Szkolenia dla asysty
(dypl. hig. Joanna Małgorzata Książek,
lek. dent. Joanna Michalak,
Jarosław Czubak)
str. 18, 32, 52

Masz problem z terminami?
Wybierz zindywidualizowany kurs
wg swoich potrzeb i zaproponuj datę!
(dr n. med. Daniel Ciapiński, dr Łukasz Bańczyk,
dr Witold Siwek, dr Adam Zawadka)
str. 24, 53, 58

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.

Poznaj Apliquiq
http://cwittdental.com.pl/produkty/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. Granitowa 10
Tel. +48 56 623 61 23
e-mail: biuro@cwittdental.pl

Gospodarowanie
tkankami
miękkimi

PROGRAM
		

Dzień I 10:00
			

19:00
Dzień II 9:00
		
Teoria
i praktyka

Filmy
z zabiegów

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych

- Czy podejście mikrochirurgiczne wiąże się z zaletami
w porównaniu z tradycyjną chirurgią?
-- 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?
-- Warsztaty praktyczne z mikrochirurgii – zasady szycia nićmi
mikro, dobór odpowiedniego szwu i igły do sytuacji.
-- Wystające ponad brzeg dziąsła: polerowana szyjka lub gwinty
implantu – zapobieganie problemowi. Co zrobić gdy już się
zdarzy?
-- Warsztaty praktyczne z pobierania wolnego przeszczepu
dziąsła FGG na bakłażanach.
Wspólna kolacja
- 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).
-- 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, deepitelializacji i z guza szczęki.
-- płat dzielony przesunięty dowierzchołkowo – boczny odcinek
szczęki.
-- 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.
-- Czy śrubę gojącą zakładać jednoczasowo z implantacją i kiedy?
-- 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.

Dr Michał Szczutkowski

-- Część praktyczna – filmy re-live:
- FGG.
- pobranie SCTG tech. jedneg cięcia.
- pobranie SCTG tech. deepitelializacji.
-- Część praktyczna: Analiza przypadków własnych uczestników
szkolenia – planowanie leczenia krok po kroku.
17:00
12

STI i C. Witt Dental

Styczeń 2019

Styczeń 2019

STI i C. Witt Dental

13

2019

17-18

MIEJSCE: 			
Soft Tissue Institute, Osiedle Dolnośląskie 113, 97-400 Bełchatów
INFORMACJE I REJESTRACJA: https://sti.edu.pl/
				+48 502 551 552
CENA: 			3490 PLN

Styczeń

Styczeń

2019

17-18

TERMIN: 			
17-18 stycznia 2019r.
PROWADZĄCY: 		Dr Michał Szczutkowski

2019
2019
Kwiecień

MIEJSCE:			POZNAŃ LAB
				
Instytut Medycyny Praktycznej Sp. z o.o.,
				
Leśna 42a, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania

8

Techniki chirurgiczne poprawiające pole
implantacji: sinus lifting, bone blocks,
crestal splitting - cadavery

INFORMACJE I REJESTRACJA: Radosław Cebulski
				
+ 48 515 904 399

Nowoczesna protetyka „od kuchni”UZUPEŁNIENIA STAŁE
MIEJSCE: 			

Centrum Medyczne Jurajska, ul.Brzezińska 6A, Częstochowa

INFORMACJE I REJESTRACJA: http://www.meritumcenter.pl
				Rafał Topolewski
				tel. 668 406 531
CENA: 			1800 PLN
Punkty edukacyjne: 		

9

PROGRAM KURSU:

Przy 1 preparacie anatomicznym pracować będzie 2 lekarzy.
Preparaty głów będą miały wykonane badanie CBCT.
Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych
do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa.
CENA: 				4000zł
PROGRAM:			8.30-9.00
				9.00-9.10

2019

19

TERMIN: 			
25 stycznia 2019r.
PROWADZĄCY: 		dr n. med. Marcin Krywult

Styczeń

Styczeń

25

TERMIN: 			
19 stycznia 2019r. , 8 kwietnia 2019r.
PROWADZĄCY: 		dr hab. n. med. Krzysztof Osmola
				
dr n. med. Andrzej Szwarczyński
				lek. dent. Maciej Okła

Warsztaty:

-- 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.
----------

Rejestracja. Kawa.
Otwarcie kursu.

				
9.10-10.30
Sesja teoretyczna cz. I
						Anatomia i topografia szczęki i żuchwy.
						Anatomia i fizjologia zatok szczękowych. Diagnostyka
						radiologiczna. Wskazania do podniesienia dna zatoki
						
szczękowej. Zamknięte i otwarte podniesienia dna zatoki
						szczękowej. Implantacja i materiały stosowane
						w zabiegach podniesienia dna zatoki.
				10.30-10.45
Przerwa kawowa

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.

				
10.45-12.00
Sesja teoretyczna cz. II
						Wskazania do zastosowania bloków kostnych. Rodzaje
						przeszczepów kostnych. Technika zabiegu przygotowania
						miejsca biorczego. Technika zabiegu pobrania bloku
						kostnego. Wskazania i techniki zabiegu poszerzenia
						wyrostka zębodołowego Crest Splitting. Rozszczepienie
						wyrostka zębodołowego. Powikłania.
				12.00-12.45
Lunch.
				
				
Cadavery

14

12.45-16.45
16.45-17.00

Poznań LAB i C.Witt Dental

Zajęcia praktyczne na preparatach anatomicznych.
Dyskusja, podsumowanie i wręczenie certyfikatów.

Styczeń / Kwiecień 2019

Teoria
i praktyka

Styczeń 2019

Meritum Center

15

2019
Styczeń
20-25

TERMIN: 			 20-25 stycznia 2019r
PROWADZĄCY:
Dr Ueli Grunder, Dr Michał Szczutkowski

IMPLANTOLOGY-PERIODONTOLOGYPROSTHETICS 6th international meeting
MIEJSCE: 			

SAALBACH- HINTERGLEMM, AUSTRIA

CENA: 				www.zmk-graz.at
INFORMACJE I REJESTRACJA: MARCIN MIŁKOWSKI
				
+ 48 609 929 691
				marcin.milkowski@cwittdental.pl
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).
				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 – 18:30 Pink Esthetics - Every Detail Matters
						(Michał Szczutkowski).
				
18:30 - 19:00
Rehabilitation of Benign Bone Pathological
						Conditions with Dental Implants
						(Victor Palarie).

Konferencja

16

C. Witt Dental

Styczeń 2019

Data 2019

Organizator

17

2019

Asystowanie przy zabiegach implantologicznych,
oraz innych z zakresu chirurgii stomatologicznej.
Szkolenie zaawansowane.

Maj

Dental Salon, ul. Horbaczewskiego 53a, Wrocław

INFORMACJE I REJESTRACJA: Jarosław Czubak
				tel. 510 116 818
				jaroslaw.czubak@dentalsalon.pl
CENA: 				600 PLN

Przerwa obiadowa.
-Część praktyczna.
-- Nauka prawidłowego sposobu mycia rąk.
-- Praktyczny pokaz przygotowanie gabinetu, oraz instrumentarium
do zabiegu implantologicznego, wskazanie różnic pomiędzy
poszczególnym rodzajami zabiegów.
-- Nauka prawidłowego zakładania sterylnych rękawów, wykładania
serwet.
-- Nauka prawidłowego sposobu ubierania się do zabiegu
implantologicznego.
-- Współpraca z lekarzem w trakcie zabiegu.
-- Ergonomia pracy.
-- Ćwiczenia z prawidłowej pracy hakiem i ssakiem z wykorzystaniem
fantomu.

2019
Wrzesień

Przygotowanie pacjenta, oraz zespołu chirurgicznego do zabiegu.
-- Zasady prawidłowego mycia rąk przed zabiegiem.
-- Prawidłowy ubiór.
-- Obłożenie pola.
-- Podział obowiązków między lekarza, asystę i drugą (opcjonalna) asystę.
-- Jak połączyć szybkość i powtarzalność w pracy, oraz zminimalizować
ryzyko popełniania błędów w przygotowaniach.

2019

28

Wrzesień

Teoria
i praktyka

28

Przygotowanie urządzeń i instrumentarium do zabiegu.
-- Podstawowe i specjalistyczne instrumentarium używane przy
zabiegach.
-- Urządzenia stosowane przy zabiegach.
-- Kaseta implantologiczna, rodzaje systemów implantologicznych.
-- Inne materiały wykorzystywane w trakcie wykonywania zabiegów.
-- A-PRF, I-PRF, mielenie własnych zębów pacjenta.
-- Materiały jednorazowe używane przy obłożeniu pola operacyjnego.
-- Przygotowanie gabinetu do zabiegów chirurgicznych.
-- Praca z zespołem anestezjologicznym.

2019

PROGRAM			
Asystowanie przy zabiegach implantologicznych, oraz innych z zakresu
				chirurgii stomatologicznej.
-- Czym jest implantacja.
-- Pozostałe zabiegi wykonywane przez zespół chirurgiczny w jamie
ustnej.
-- Rola asysty w przygotowaniach i w trakcie zabiegu.
-- Podstawy aseptyki i antyseptyki w ujęciu praktycznym.
-- Jakie umiejętności są potrzebne, aby móc sprawnie asystować przy
zabiegach. Jak połączyć pozornie przeciwstawne wymagania.
-- Dlaczego powinniśmy polubić procedury i algorytmy.
-- Kilka prostych trików ułatwiających przygotowania do zabiegów.

Maj

18

Postępowanie po zabiegu.
-- gabinet po zabiegu – jak sprawnie przygotować go na przyjęcie
następnego pacjenta
-- zasady postępowania z materiałem skażonym, segregacja odpadów
-- postępowanie z narzędziami po zabiegu
-- dezynfekcja, sterylizacja i konserwacja sprzętu
-- uzupełnienie dokumentacji medycznej
-- jak zoptymalizować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,
aby osiągnąć maksymalną efektywność i zminimalizować ryzyko
popełnienia błędów

Zabiegi
na modelach
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2019

MIEJSCE: 			

2019

26

Organizacja pracy w trakcie zabiegu.
-- Zadania tzw. asysty czystej.
-- zasada „ręce- stół”
-- Ergonomia pracy.
-- Zasady bezstresowej dla pacjenta komunikacji między członkami
zespołu. „Bezgłośne” rozwiązywanie problemów w trakcie zabiegu.
-- Kompromis – słowo klucz, które podnosi efektywność pracy zespołu
chirurgicznego.

Styczeń

Styczeń

26

TERMIN:			 26 stycznia 2019r.
				18 maja 2019r.,
				28 września 2019r.
PROWADZĄCY: 			
Jarosław Czubak

Styczeń / Maj / Wrzesień 2019

Dental Salon i Oral Surgery Academy
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Luty
12-13

Luty

XIII ZIMOWE SPOTKANIE
IMPLANTOPROTETYCZNE

2019

27-02

Styczeń
12-13

Styczeń

2019

27-02

TERMIN: 			
27 stycznia – 2 lutego 2019r.
PROWADZĄCY: 		Prof. dr hab. Marzena Dominiak / Prof. dr hab. Thomas Gedrange,
				
Dr hab. n. med. Krzysztof Osmola, Dr Juri Gutsaliuk,
				
Dr Mariusz Bołzan, Dr Michał Czarnowski / Dr Bogumiła Czarnowska,
				
Dr Maciej Krawiec, Dr Marcin Sobotka, Dr Aleksandra Pietrzak

MIEJSCE: 			
St. Lambrecht, Austria
INFORMACJE I REJESTRACJA: Maja Brodzińska 663 133 163
				Marcin Miłkowski 609 929 691
				www.cwittdental.pl
CENA: 			
KURS		
1000 zł - wykłady, przerwy kawowe, imprezy integracyjne.
				
WYŻYWIENIE 800 zł - 3 posiłki dziennie podczas całego pobytu wraz
							z uroczystą kolacją w hotelu Lambrechterhof.
				ZAKWATEROWANIE ZA CAŁY POBYT
						
1600 zł - miejsce w pokoju 2-osobowym
							 w 4-gwiazdkowym hotelu Lambrechterhof.
						
2200 zł - miejsce w pokoju 1-osobowym
							 w 4-gwiazdkowym hotelu Lambrechterhof.
						
1000 zł - miejsce w apartamencie Hinterhofer, 		
							
Alexanderhof lub Schweighof (Dom Christiana).

PROGRAM: 			
				

PRZYJAZD 		
DNI SZKOLENIOWE

		Niedziela
14:00 - 19:00
				19:00 - 20:00

27 stycznia 2019r.
28-30 stycznia 2019r.

Przyjazd.
Obiadokolacja.

		Poniedziałek 8:00-9:00
Śniadanie.
				
9:00-14:00
Czas wolny: jazda na nartach na wyciągu Grebenzen.
				13:00-14:30
Lunch w Schweighof.
				
15:00 - 16:15
Prof. dr hab. Marzena Dominiak /
						Prof. dr. hab. Thomas Gedrange
						Wykorzystanie krótkich implantów w implantologii
						stomatologicznej.
				16:15-17:30
Juri Gutsialuk.
						
Implantacje w strefie estetycznej – oszacownaie ryzyk
						estetycznych (wykład w języku angielskim).
				17:30-18:00
Przerwa kawowa.
				18:00-19:30
Dr Mariusz Bolzan.
						
Przeszczepy dziąsła – ich zastosowanie w praktyc.
				19:30-19:45
				
20:00-23:00

Dyskusja.
Gala Diner – hotel Lambrechterhof.

		Wtorek
8:00-9:00
Śniadanie.
				
9:00-14:00
Czas wolny: jazda na nartach na wyciągu Grebenzen.
				13:00-14:30
Lunch w Schweighof.
				
15:00- 16:00
Dr hab. n. med. Krzysztof Osmola
						Resorpcja przeszczepów kości i materiałów
						alloplastycznych.
				
16:00- 16:45
Dr Maciej Krawiec – ocena stabilizacji implantów
						
i wczesne obciążenie implantów o różnej średnicy
						platform – wyniki wstępne.
				
16:45- 17:15
Przerwa kawowa.
				17:15- 18:30
Dr Michał Czarnowski
						Zarządzanie tkankimi miękkimi
						przy regeneracjach kostnych.
				18:30-19:00
Dyskusja.
				19:30-21:00
Kolacja.
		Środa		
8:00-9:00
Śniadanie.
				
9:00-14:00
Czas wolny: jazda na nartach na wyciągu Grebenzen.
				
13:00-14:30
Lunch w Schweighof.
				15:00- 16:30
Dr Marcin Sobotka.
						Diagnostyka obrazowa twarzoczaszki ze szczególnym
						uwzględnieniem stawów skroniowo-żuchwowych.
				16:30-17:00
Dyskusja.
				17:00-17:30
Przerwa kawowa.
				17:30-18:30
Dr Aleksandra Pietrzak
						Licówki non-prep – przypadki własne.
				18:30 -19:00
Dyskusja, Rozdanie Dyplomów.
				19:30-21:00
Kolacja.
				
		Czwartek
				

DNI REKREACYJNE 31 stycznia-1 luty 2019r.
8:00-9:00
Śniadanie.
9:00-18:00
Czas wolny: jazda na nartach na wyciągu Kreischberg.

		Piątek		
8:00-9:00
Śniadanie.
				
9:00-18:00
Czas wolny: jazda na nartach na wyciągu Kreischberg
				
13:00		
Spotkanie na wyciągu Kreischberg w schronisku
						przy Berg 7.
				
		Sobota

WYJAZD UCZESTNIKÓW 2 luty 2018r.
6:00- 12:00
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Nowoczesne techniki
skutecznego leczenia kanałowego

Manual pecking
motions to WL

2019
9

Luty

TERMIN: 			
9 lutego 2019r.
PROWADZĄCY: 		dr n. med. Michał Łęski

PROGRAM:			9.00-18.00 Teoria
-- 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.

Sonic
vertical
vibration
(5000 rpm)

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.

Teoria
i praktyka

22

Flexible

MIEJSCE: 			
Centrum Medyczne Jurajska, ul.Brzezińska 6A, Częstochowa
INFORMACJE I REJESTRACJA: http://www.meritumcenter.pl
				
Rafał Topolewski, tel. 668 406 531
CENA: 			1800 PLN
Punkty edukacyjne: 		
9

Meritum Center

Luty 2019

Slow
low-torque
rotation

Continuous
irrigation

Data 2019

Organizator

23

2019

Długość całego kursu - 9 godzin
Część teoretyczna 1,5 godziny

MIEJSCE: 			

1. Anatomia endodontium - czyli dlaczego leczenie kanałowe nie jest łatwe.
2. Leczenie kanałowe 3D - Co to jest? Dlaczego ma takie znaczenia?
3. Diagnostyka – prawidłowo wykonane zdjęcie wewnątrzustne, kiedy CBCT.
4. Stanowisko pracy oraz praca w zespole – omówienie.
5. Koferdam.
6. Mikroskop –ustawienia, pozycja, obsługa.
7. Zasady pracy narzędziami rotacyjnymi.
- Trepanacja komory zęba –czyli jak dostać się do systemu kanałowego.
- Wykonanie prawidłowego dostępu do kanału – coronal glidepath.
- Glidepath – przygotowanie kanału na pełną długość roboczą.
8. Skuteczna irygacja systemu kanałowego.
- Roztwory - kiedy jakie.
- Ssak endodontyczny.
- Passive Ultrasonic Irrigation – PUI.
- SAF System.
9. Skuteczne wypełnianie kanałów korzeniowych.

Stomatologia Zawadka, ul. Karpia 17/126, Poznań

INFORMACJE I REJESTRACJA: Radosław Cebulski
				
+ 48 515 904 399
CENA: 				1500 PLN
				
mBank 28 1140 2004 0000 3602 4482 8535

Przerwa kawowa 15-20 min.
Warsztaty 4 godziny
10. Leczenie na usuniętych zębach.
a. Koferdam.
b. Trepanacja, poszukiwanie ujść kanałów, udrożnianie kanałów.
c. Opracowanie kanałów narzędziami rotacyjnymi oraz system SAF.
d. Wypełnianie metodami termicznymi.
Praca na fantomie z mikroskopem, do dyspozycji motory endodontyczne,
systemy do termicznego wypełniania kanałów.
Przerwa Obiadowa - 30 min.
Zabieg na żywo - 2 godz.
11. Leczenie endodontyczne pokaz na żywo z pacjentem z torem wizyjnym.

Teoria
i praktyka

Przerwa kawowa i dyskusja - 30 min.

Zabiegi
na modelach

dr Adam Zawadka
Zabiegi
na żywo
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2019

Opracowanie i dezynfekcja przestrzeni
endodontycznej czyli skuteczne leczenie
kanałowe

Luty

Luty

PROGRAM			

13

13

TERMIN:			 13 lutego 2019r. + dodatkowe terminy indywidualne po zebraniu 2-3 osób.
PROWADZĄCY: 			
dr Adam Zawadka

ARE YOU SURE THAT BEING GOOD
IS ENOUGH FOR YOUR PATIENTS?

Teoria
i praktyka

Advanced training in periodontal
and implant surgery

PROWADZĄCY: 			
MIEJSCE:
		
FORMA: 		

Filmy
z zabiegów

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych

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

Zabiegi
na żywo

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.
				Block seminars
				1: includes
Microsurgical Training and Periodontology 1.
				2: includes
Periodontology 2 and Implantology.
				3: includes
Periodontology 3 and Implantology 2.
				4: includes
Implantology 3 and Interdisciplinary Approache.
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Nowe trendy
w implantologii
i chirurgii przyzębia.

Drugim prelegentem był dr Michał Szczutkowski,
który omówił zagadnienia dotyczące implantacji w
strefie estetycznej w różnych sytuacjach klinicznych.
Punktem wyjścia powinna być chęć osiągnięcia
estetyki białej i różowej oraz trwałość uzupełnień.
Doktor Szczutkowski przedstawił tezę, że implantacja
natychmiastowa jest możliwa tylko w sytuacji, gdy
jest kość i tkanki miękkie. Ważne jest także, by
z góry założyć konieczność augmentacji tkanek
miękkich oraz sprawdzić potencjał kościotwórczy
danego regionu u konkretnego pacjenta. Cały czas
podczas wykładu, silny nacisk był kładziony na
fazę planowania, która jest kluczowa dla uzyskania
satysfakcjonującego naturalnego wyglądu koron na
implantach w strefie estetycznej. Doktor zwrócił
też uwagę na fakt, by śruba wykręcająca przyszły
łącznik wypadała pomiędzy brzegiem siecznym
a powierzchnią podniebienną. Wg badań w 86%
przypadków mamy korzenie zębów przesunięte
dopoliczkowo, zatem umieszczenie implantu
dopodniebienie, nie powinno stanowić problemu.
Dr Szczutkowski przestrzegał przed implantacją
natychmiastową w pozycji kła górnego, gdyż
z uwagi na szeroki korzeń, jest bardzo trudno
o stabilizację pierwotną. Implant - poza tym
- powinien być umieszczany od 3 do 4 mm od
planowanego brzegu dziąsła oraz by nie sugerować
się obecnym poziomem dziąsła.

Warszawa 13-14 kwietnia 2018r.
prof. Markus Hürzeler w Warszawie
dr Marcin Marcinowski
„Są takie wydarzenia, na które czeka się przez kilka
miesięcy. Są tacy wykładowcy, których można słuchać
bez końca. Takimi słowami należałoby zapowiedzieć
konferencję „Nowe trendy w implantologii i chirurgii
przyzębia”, która odbywała się w Warszawie w dniach
13-14 kwietnia 2018 roku.
Gdy czarny kot przebiegnie drogę, zawracam i jadę
inną drogą. Gdy widzę kominiarza, chwytam się za
guzik. Gdy 13 kwietnia wypada w piątek, wiem, że
trzeba zachować zimną krew i być przygotowanym na
przeróżne niespodzianki. Na szczęście opóźnienie,
jakie miał przy odjeździe pociąg relacji PoznańWarszawa, sprawiło, że zakorkowane o poranku
ulice Poznania, nie pokrzyżowały moich planów
dotarcia do Stolicy. Program napiety. Godzina 10.02
- Warszawa Centralna. Godzina 10.15 - wykład prof.
Marzeny Dominiak otwierający ten niecodzienny
event.”
Z prezentacji profesor Marzeny Dominik można było
uzyskać praktyczne informacje o tym, jak zarządzać
tkankami miękkimi wokół zębów oraz implantów.
Dowiedzieliśmy się także, że stosowanie rozwiązań
kompromisowych, prowadzi bardzo często do
powstawania recesji oraz obserwowany jest zanik
kości. Należy także uważać na pozostawianie
ruchomego dziąsła przy zębach. Przy odtwarzaniu
dziąsła zrogowaciałego, przydatna staje się technika,
wykorzystująca
augmentację,
wykorzystującą
przeszczep pochodzący z powięzi szerokiej uda.
Z badań wynika, że tylko przeszczep łącznotkankowy
daje największe parametry odbudowy, nawet
powyżej nawet 3mm. Ponadto tylko niewielki procent
pacjentów ma gruby biotyp powyżej 2mm, dlatego
też augmentacja na 3 miesiące przed implantacją,
daje najlepsze efekty. Przy użyciu np. Mucograftu
jesteśmy w stanie uzyskać maksymalnie 1,5 mm
tkanki miękkiej. Z innych badań wynika z kolei,
że grubość tkanek miękkich powyżej 2,88 mm
chroni przed zanikiem kości brzeżnej. Ważnym
aspektem klinicznym jest także fakt, że możemy
mieć do czynienia z utrudnionym gojeniem
w sytuacji, kiedy mamy kiepskie warunki kostne.
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Nowe trendy w implantologii i chirurgii przyzębia.

Przy usuwaniu zęba należy pamiętać:
-- by ekstrakcja była jak najbardziej osiowa,
-- stosować benex
-- przecinać korzeń w kierunku podniebienieprzedsionkowym
-- przewlekły stan zapalny tkanek nie stanowi
przeciwskazań do implantacji
Standardem wg doktora jest augmentacja tkankami
miękkimi z przeszczepem pobranym z podniebienia.
Przy stabilizacji powyżej 25 Ncm możemy stosować
wysokie śruby gojące, a przy mniejszej stabilizacji
stosować należy niższe śruby.
Po lunchu, kolejnym tematem konferencji była
sterowana regeneracja kości w połączeniu
z implantacją. Dr Radosław Jadach, w swoim
niepowtarzalnym stylu, który wszyscy kochamy,
jak zwykle barwnie opowiedział o nowoczesnych
i nietypowych technikach wykonywania dostępu
w resekcyjnej i regeneracyjnej chirurgii jamy ustnej.
Warto zapamiętać:
-- nie augmentujmy, jeśli jest dojście do nerwu,
-- 3 ważne aspekty w augmentacji: przyleganie,
brak nacisku i stabilizacja,
Prof. Markus Hürzeler

Nowe trendy w implantologii i chirurgii przyzębia.

-- gdy usuwasz ząb, to musi to tak wyglądać, jakby
ten ząb po prostu zniknął (maksymalnie delikatne
postępowanie),
-- lewa i prawa szczęka to więzozrost, dlatego
trzeba blokować implanty założone w pozycji
siekaczy centralnych,
-- nie dotykać przyzębia, jeśli mamy korony
protetyczne.
Na zakończenie dnia wystąpił z prawie 2 godzinną
sesją dr n.med. Marcin Krywult, który omówił w
sposób szczegółowy czynniki warunkujące stabilność
efektów leczenia implantoprotetycznego. Wspomniał
także, że pacjenci oczekują od leczenia:
-- by było bezbolesne, bez szwów, tanie, na jutro
i z gwarancją satysfakcji.
Ważne determinanty, które powinniśmy brać pod
uwagę to:
-- indywidualny potencjał gojenia
-- warunki okluzyjne
-- charakter pacjenta
-- umiejętność zachowania higieny
-- terapia antyestrogenowa po terapii nowotworowej
-- dziąsło skeratynizowane w kontekście zachowania
higieny
-- dziąsło nieskeratynizowane, ale nieruchome
-- przyzębie pełniące funkcję receptora i reagujące
na przeciążenia związane z bruksizmem
-- Bruksizm - sam jako taki nie stanowi
przeciwskazania do implantacji, ale powinien
być uwzględniany podczas indywidualnego
planowania nowej okluzji na implantach
Piękny wiosenny dzień w Warszawie dobiegał końca.
Wszyscy spragnieni odrobiny relaksu i dobrego
jedzenia, rozpoczęli przygotowania do wieczornej
Gali, która odbywała się w restauracji Belvedre na
Agrykoli.

Ból porannego wstawania, bez trudu udało
się przezwyciężyć dzięki wizji zbliżającego
się spotkania z Mistrzem profesorem
Marcusem Huerzelerem. Czym nas tym
razem zaskoczy? Jaki kolor sneakersów
założy? O tym w kuluarach mówili
doświadczeni polscy implantolodzy oraz
młodzi żądni wiedzy fani tytanowych śrub.
Jak zwykle nikt się nie przeliczył. Było naukowo,
odjazdowo i z humorem. Wykład rozpoczął się od
rozważań na temat kształtu implantów. Profesor
stwierdził, że można wykładać na temat różnych
implantów i znaleźć literaturę, która nam powie, że
dane rozwiązanie jest lepsze od innego.
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Ale nie w tym jest rzecz. Rzecz jest w połączeniu
implantu z częścią protetyczną. Jakie połączenie
jest najlepsze? - zadał pytanie widowni profesor.
Ktoś powiedział „konikalne”, a inna osoba, że brak
połączenia. Badanie pokazują, że nie ma żadnej
różnicy w zanikach kości, niezależnie od typów
implantów.

Dlatego nie ma złych implantów. Używać
należy tego, co działa w Twoich rękach.
Najważniejsza
rzecz
to
stworzenie
takiej
suprastruktury, która jest możliwa do oczyszczania
przez pacjenta 360 stopni. Przy planowaniu
protetyki na implantach, musimy pamiętać
że używanie kątowych abutmentów, zwiększa
prawdopodobieństwo powstania periimplantitis.
Profesor odwołał się do rozwiązań typu all on
four i trudności, jakie sprawia czyszczenie takich
pracy. O ile jeszcze jest to łatwe do czyszczenia dla
pacjentów w wieku 50 lat, to staje się niemożliwe do
wyczyszczenia przez 70-latków.
Inny ważny temat to cementowanie korony, którego
wg profesora powinno się unikać, gdyż jak badania
wskazują, to właśnie tego typu koron dotyczy
periimplantitis. Lekarze powinni w dużo większym
stopniu wpływać na producentów implantów, by
tworzyli jak najdoskonalsze suprastruktury i jak
najmniejsze średnice śrub mocujących łączniki.
Nasze działanie powinno być nakierowane na
zmniejszenie ilości zabiegów oraz jednocześnie
zmniejszenie ilości podawanego znieczulenia, bo tego
nie lubią pacjenci. Nadeszła pora na przedstawienie
przypadków. Profesor przedstawił pacjenta, który
przyszedł po drugą opinię, wcześniej odwiedzając
inny gabinet. Inny dentysta zaproponował usunięcie
wszystkich zębów i zrobienie all on 4. Po zabiegach
higienizacyjnych i periodontologicznych stało się
jednak możliwe zachowanie przednich zębów
i odbudowa zębów bocznych na bazie implantów.
Tutaj profesor nadmienił, że pacjenci oczekują, aby
leczenie było funkcjonalne, w drugiej kolejności
estetyczne, trwałe i dostępne cenowo. Najlepsza
dla pacjenta, byłaby możliwość, by po 3 tygodniach
założyć koronę. Tutaj mówca opowiedział o sytuacji
natychmiastowej implantacji w regionie trzonowców,
która jest bardzo skomplikowana technicznie i
wrażliwa na błędy. W tym miejscu usłyszeliśmy także
o technice dekoronacji oraz preparowaniu loża pod
implant poprzez korzeń. Przestrzeń wypełniamy
wtedy wolnoresorbowalnym augmentatem i od razu
robimy wyciski na koronę, która czeka na pacjenta.
Przy monolitycznych koronach, nawet jak tkanki
zanikają, to pacjent niczego nie zauważy i nie pojawi
się problem estetyczny.
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Workflow zaproponowany przez prof. M. Hurzelera:
-- asysta robi skan jamy ustnej,
-- usuwany jest ząb,
-- zakładany implant,
-- zakładany jest skan body,
-- asysta skanuje skan body,
-- założenie śruby gojącej,
-- po 2 miesiącach założenie korony.
Przy implantacji w bocznym odcinku zaleca się
augmentację z podniebienia tkanek miękkich i od
razu wyciski. Nie chcemy grubszych tkanek od strony
podniebiennej niż 1-2mm. Przy implantacji należy
usuwać nadmiar, jeśli występuje. Podczas wycisków
ranę można zasłonić koferdamem. Po 4 miesiącach
zakładamy koronę na przedtrzonowca. Kolejny był
przypadek implantacji natychmiastowej.
Kolejne etapy tego zabiegu to:
-- usuwanie części koronowej,
-- przecięcie korzenia mezjalno-dystalne,
-- periostomem przecięcie więzadeł wokół korzenia,
-- usunięcie korzenia,
-- technika tunelowa z płatem dzielonym,
-- ozębna pozostająca na kości,
-- między płat dzielony wkładamy pobrany
z podniebienia płat łącznotkankowy
Profesor podzielił się także przemyśleniami na
temat wyboru niegdyś zbyt szerokich implantów,
co uniemożliwiało wykonanie natychmiastowej
odbudowy prowizorycznej. Przy pogrubianiu biotypu
przy implantach powinniśmy używać augmentatu
pobranego z guza szczęki. Ważna jest tutaj jakość
pobranego augmentatu oraz brak blizn, bo nie mamy
cięć w skeratynizowanych tkankach.

Ważną radą była potrzeba analizowania
naszych przypadków po dłuższym okresie
czasu. Z reguły w ciągu 2-4 lat nic się nie
dzieje. Dopiero po 8 latach widoczny zaczyna
być zanik kości i tkanek miękkich. Nawet,
jak była augmentacja to okazuje się często,
że straciliśmy 1,5 mm kości.
Musimy
wiedzieć,
że
przy
implantacji
natychmiastowej tracimy zawsze wymiar poziomy
wargowo-podniebienie. Nie można na podstawie
CBCT oceniać kości nawet po 3-5 latach. CBCT nie
mówi prawdy. Wszystkie tomografy robią takie same
badania, ale software różnie może kalkulować i
tworzyć obrazy.

Nowe trendy w implantologii i chirurgii przyzębia.

W latach 90-tych profesor wykonywał 90% zabiegów
implantacji natychmiastowej. Kiedy po latach
zaczęły się zaniki, profesor zaczął wykonywać
90% tylko zabiegów odroczonych. Dziś nauczony
doświadczeniem robi 50/50.
Kolejny
przypadek
to
znów
implantacja
natychmiastowa i proponowane etapy postępowania:
-- zostawić korzeń i założyć szablon,
-- wtedy wystarczy krótkie wiertło pilotowe,
-- bez korzenia musi być dłuższe wiertło,
-- przy fenestracji robimy tylko małe nacięcie
w okolicy wierzchołka korzenia,
-- ważne, żeby taka ranę szyć warstwowo,
-- pierwszą warstwę perioostrium zszywamy razem,
-- potem zszywany mięśnie i błonę śluzową,
-- można to zrobić wchłanialnymi nićmi,
-- można spinować membranę,
-- przy pobraniu z guza szczęki trzeba usunąć
epithelium,
-- w innym przypadku może przeszczep w miejsc
biorczych rosnąć dalej,
-- trzeba pamiętać o ścięciu graftu w miejscach,
gdzie będzie pokrywał sąsiednie zęby, a zostawić
gruby tam, gdzie jest planowany implant, bo
w przeciwnym wypadku stworzymy zbyt grubą
tkankę.
Profesor Hurzeler wyraził swoje zdanie na temat
Socket Shield Technique, mówiąc, że nie ma
jeszcze opublikowanych danych i dlatego trudno
określić, że jest to standard postępowania. Socket
shield można przeprowadzić zostawiając przecięty
korzeń od strony policzkowej, ale nie powinno się
używać tej metody bez nawigacji. W dalszej części
wykładu profesor radził, by nie obiecywać pacjentowi
zachowania efektu estetycznego, jeśli musimy
usunąć 2 centralne siekacze.
Kolejne ważne wytyczne jakie otrzymaliśmy to:
-- w momencie, kiedy, kiedy przecinamy brodawkę,
to niszczymy coś, czego nie będziemy w stanie
odtworzyć już nigdy,
-- gojenie jest zawsze niewiadomą i zależy to od
zdolności gojenia pacjenta,
-- rzucenie palenia ma sens, ale na rok przed
zabiegami,
-- 75% to udane zabiegi u palaczy,
-- ze względu na zaburzone gojenie u palaczy,
pionowe regeneracje kości wiążą się z ryzykiem
na poziomie 40%, to oznacza, że nie powinniśmy
stosować tej metody,
-- nie robić przeszczepów typu korek - onlay,
zamykając miejsca po implancie, ponieważ
powstanie blizna i inny kolor tkanek,
-- nie wolno robić cięć pionowych między kłami,

Nowe trendy w implantologii i chirurgii przyzębia.

-- wrażliwość występuje po cięciu pionowym nawet
po 20 latach,
-- nie łyżeczkować pików kostnych,
-- kiedy usuwamy 5mm brodawki to one nie odrosną
do 5 mm tylko maksymalnie do 4 mm,
-- stosować szwy adaptacyjne 7.0 i potem szwy
zamykające,
-- przy odsłanianiu implantów szycie wcale nie
powinno być szczelne,
-- nie robi się już kształtowania tkanek z użyciem
koron tymczasowych,
-- technika flapless to dziś cięcia niewidoczne,
-- ważne, by gojenie było in primo i by płat był
zmobilizowany i szczelnie zamykał ranę,
-- pomocne będzie cięcie poziome od strony
podniebiennej,
-- przy implantach nie mamy do czynienia z recesją
tylko dehiscencją,
-- nie powinniśmy stosować tych samych technik
przy implantach i przy zębach,
-- można stosować cięcia w przyzębiu, ale nie
przecinać brodawek.
Na koniec podczas krótkiego wywiadu jakiego udzielił
mi Profesor Huerzeler usłyszałem kwintesencję
tego, co każdy powinien z tego eventu wynieść do
swojej praktyki:
-- wiemy bardzo wiele o implantacji w strefie
bocznej, co sprawia, że powinniśmy dążyć do
wykonywana wycisków na etapie implantacji oraz
zakładać śruby gojące już wtedy,
-- cały czas szukamy standardów postępowania
dla strefy estetycznej, ale cały czas nie wiemy
jeszcze, jak przewidywalnie implantować i jakie
dodatkowe materiały i techniki działają najlepiej.
Uff...to był jeden z bardziej wyczerpujących
weekendów szkoleniowych w ostatnich latach, ale i
jeden z tych bardziej interesujących i motywujących
do działami. Pozostaje nam teraz czekać na kolejny
szkoleniowy sezon, który startuje wraz z pierwszym
dzwonkiem już we wrześniu! Wasz latający reporter...
dr n. med. Maciej Marcinowski

Źródło: Implantologia Stomatologiczna
PSI Implant Dentistry, rok IX nr 2 (18) 2018
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Asystowanie w zabiegach
z zakresu chirurgii jamy ustnej.
Szkolenia podstawowe.

2

Postępowanie przed zabiegiem.
-- Przygotowanie gabinetu, pacjenta, oraz pola zabiegowego do zabiegów
chirurgicznych.
-- Urządzenia stosowane przy zabiegach.
-- Materiały jednorazowe używane przy obłożeniu pola operacyjnego.
-- Przygotowanie gabinetu do zabiegów o podwyższonej aseptyce.
-- Praca z zespołem anestezjologicznym.
-- Przygotowanie farmakologiczne pacjenta.
-- Zgoda na zabieg.
-- Rozmowa z pacjentem.
-- Jak reagować w sytuacjach kryzysowych (podstawy pierwszej.
pomocy).
-- Obłożenie pola zabiegowego.
-- Prawidłowe przygotowanie narzędzi i urządzeń do zabiegu.
-- Zasady prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk przed zabiegiem.
Zabieg:
-- Zasada ręce – stół.
-- Zasady współpracy lekarza z asystą w trakcie zabiegu, zasady
skutecznej komunikacji między lekarzem a asystą.
-- Ergonomia pracy.
-- Zabezpieczenie personelu i pacjenta przed zakażeniami
krzyżowymi(podejście praktyczne).

Rola asysty w zabiegach chirurgicznych.
-- Podstawowe i niestandardowe instrumentarium używane w zabiegach
chirurgicznych.
-- Rola asysty w przygotowaniach, w trakcie zabiegu, oraz po jego
zakończeniu.
-- Jakie umiejętności są potrzebne, aby móc sprawnie asystować przy
zabiegach.
-- Jak połączyć pozornie przeciwstawne wymagania.
-- Dlaczego powinniśmy polubić procedury i algorytmy.
-- Kilka prostych trików ułatwiających przygotowania do zabiegów.
-- Podstawy aseptyki i antyseptyki w ujęciu praktycznym.
-- Podstawy diagnostyki rtg, rodzaje wykonywanych zdjęć.
-- Rodzaje płynów używanych do dezynfekcji narzędzi i urządzeń
w gabinecie, wady i zalety najczęściej używanych.
-- Zapobieganie zakażeniom krzyżowym, najnowsze standardy i zalecenia.
-- Rodzaje zabiegów chirurgicznych. (ekstrakcje zębów, resekcje
wierzchołków korzeni, radektomia, premolaryzacja, wydłużanie
korony klinicznej zęba, pokrycie recesji dziąseł, kiretarz otwarty
i zamkniety, garmektomia, odsłonięcie i usunięcie zębów
zatrzymanych, dekortykacja przedortodontyczna, gingiwoosteoplastyka, plastyka tkanek miękkich, implantologia, zabiegi
augmentacyjne i rekonstrukcyjne tkanek twardych i miękkich) –
omówienie poszczególnych zabiegów na podstawie filmów.

Postępowanie po zabiegu.
-- Gabinet po zabiegu – „krajobraz po bitwie” - jak sprawnie przygotować.
go na przyjęcie następnego pacjenta.
-- Zasady postępowania z materiałem skażonym, segregacja odpadów.
-- Postępowanie z narzędziami po zabiegu.
-- Dezynfekcja, sterylizacja i konserwacja sprzętu.
-- Zasady prawidłowego przechowywania sterylnych narzędzi.
-- Uzupełnienie dokumentacji medycznej.
Najczęściej popełniane błędy przez asystę podczas przygotowania
zabiegu, w czasie jego trwania,oraz po jego zakończeniu.
-- Omówienie własnych doświadczeń z zabiegów przez uczestników
kursu.
-- Co można zrobić lepiej? – dyskusja na temat możliwości usprawnienia
sobie pracy, oraz poprawa ergonomii.

Teoria
i praktyka
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Regeneracja kości

MIEJSCE: 			
Soft Tissue Institute, Osiedle Dolnośląskie 113, 97-400 Bełchatów
INFORMACJE I REJESTRACJA: https://sti.edu.pl/
				+48 502 551 552
CENA: 			
5990 PLN (Cena po 15.03.2019 - 6290 PLN)
PROGRAM		
- Przygotowanie pacjenta i jamy ustnej do zabiegów regeneracyjnych kości.
-- Strategia leczenia – timing poszczególnych procedur.
-- 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.
-- Zalecane narzędzia i materiały.
-- 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?
-- Omawiane techniki.
-- horyzontalna regeneracja kości:
-- membrana kolagenowa ustabilizowana szyciem lub CTG i szyciem.
-- membrana kolagenowa ustabilizowana pinami – sausage technique.
-- membrana trPTFE ustabilizowana pinami i/lub mikrośrubami.
-- mesh i folie tytanowe ustabilizowane pinami i/lub mikrośrubami
z autogenną kością.
-- membrana trPTFE ustabilizowana śrubą zamykającą implantu.
-- Bloki kości kortykalnej (rusztowanie) ustabilizowane
mikrośrubami. Okienko z zatoki jako rusztowanie (tech. Robin Hooda).
-- oryginalna technika Khoury’ego – poglądowo.
-- pionowa regeneracja kości:
-- membrana trPTFE ustabilizowana pinami i/lub mikrośrubami.
				Cel szkolenia
				
Umiejętność dobrania techniki regeneracyjnej kości do wymagań pacjenta.
Przewidywalne przeprowadzenie zabiegu i uzyskanie długoterminowej
Teoria
i praktyka
stabilności uzyskanej tkanki kostnej.
Jaki sprzęt i materiały są potrzebne do wykonania poszczególnych technik?
				
				Część praktyczna
Filmy re-live z zabiegów.
Filmy
Ćwiczenia z tkankami miękkimi – projektowania płata, uzyskiwanie
z zabiegów
mobilności płata i szycie na preparatach zwierzęcych.
Ćwiczenia na modelach – techniki przycinania i stabilizacji membran oraz
użycia biomateriałów.
Techniki sterowanej regeneracji kości GBR:
• sausage technique – membrana kolagenowa + piny.
Zabiegi
• ustabilizowana membrana z trPTFE.
na modelach
• stworzenie stelaża do regeneracji kości z bloku kości kortykalnej
i mikrośrub do stabilizacji bloków kostnych.
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MIEJSCE: 			
Soft Tissue Institute, Osiedle Dolnośląskie 113, 97-400 Bełchatów
INFORMACJE I REJESTRACJA: www.cwittdental.pl
				+48 663 133 163
CENA: 			

3400 PLN (3000 PLN dla klientów Thommen Medical)

PROGRAM			Czwartek, 14.03.2019r.
				
10.00 - 19.00
- Czy podejście mikrochirurgiczne wiąże się z zaletami
						
w porównaniu z tradycyjną chirurgią?
-- 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?
-- Warsztaty praktyczne z mikrochirurgii – zasady szycia
nićmi mikro, dobór odpowiedniego szwu i igły do
sytuacji.
-- Wystające ponad brzeg dziąsła: polerowana szyjka lub
gwinty implantu – zapobieganie problemowi.
Co zrobić gdy już się zdarzy?
-- Warsztaty praktyczne z pobierania wolnego
przeszczepu dziąsła FGG na bakłażanach.
-- Warsztaty praktyczne z wprowadzania implantu
na modelach.
12:00 - 12:30
Przerwa kawowa.
Teoria
14:00 - 14:40
Lunch.
i praktyka
16:15 - 16:30
Przerwa kawowa.
19.00 		
Kolacja w restauracji Przysiółek Kresy,
			
Parzno 72a, 97-415 Kluki.

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

Piątek, 15.03.2019r.
9.00 – 17.00
- 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).

Filmy
z zabiegów

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych
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11:00 - 11:30
13:00 - 13:40
15:00 - 15:30
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ESTETYCZNE I DŁUGOTERMINOWO STABILNE
uzupełnienia na implantach.
Podstawy uzyskania sukcesu w zabiegach
implantacji i gospodarowania tkankami
miękkimi.

-- 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, deepitelializacji i z guza szczęki.
-- płat dzielony przesunięty dowierzchołkowo – boczny
odcinek szczęki.
-- 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.
-- Czy śrubę gojącą zakładać jednoczasowo
z implantacją i kiedy?
-- 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.
-- Część praktyczna – filmy re-live:
-- FGG.
-- pobranie SCTG tech. jednego cięcia.
-- pobranie SCTG tech. deepitelializacji.
-- Część praktyczna: Analiza przypadków własnych
uczestników szkolenia – planowanie leczenia krok
po kroku.
Przerwa kawowa.
Lunch.
Przerwa kawowa.

Marzec

14-15

14-15 marca 2019r.
Dr Michał Szczutkowski

14-15

2019

TERMIN: 			
PROWADZĄCY: 			

TERMIN: 			
15-16 marca 2019r.
PROWADZĄCY: 		dr Łukasz Bańczyk,
				
dr n. med. Daniel Ciapiński,
				tech. dent. Cezary Borowicz

15-16

Dwudniowy kurs pracy w pełnej nawigacji

Marzec

MIEJSCE:
		Alfamedica
				Kilińskiego 166
				42-218 Częstochowa

?

2019

INFORMACJE I REJESTRACJA: www.cwittdental.pl
				+48 663 133 163
CENA: 				3000 PLN
PROGRAM			 I dzień
				14-18.00
-- Procedura chirurgiczna systemu Thommen Medical.
-- Planowanie i projektowanie w Implant Studio + tricki.
-- Warsztat z pełnej nawigacji z szablonami na modelach.
-- Projektowanie prac tymczasowych na podstawie szablonów.
				19.00 Uroczysta kolacja.
				II dzień 9-18.00
-- Wykład – przygotowanie pacjenta do nawigacji.
-- Etap kliniczny.
-- Zabiegi.

Teoria
i praktyka

Zabiegi
na modelach

Zabiegi
na żywo
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C. Witt Dental

Data 2019

Marzec 2019

Alfamedica i C. Witt Dental
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2019

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

Cięcia i szycia, techniki ekstrakcji, podstawowe zabiegi chirurgiczne
we współczesnym świetle, wykorzystanie implantów w leczeniu
stomatologicznym, zasady bezpiecznej implantacji.

Warsztaty praktyczne:
Ekstrakcje zębów, w tym również złamanych lub zniszczonych
poniżej brzegu kostnego oraz zatrzymanych, projektowanie
płatów, płaty dzielone i pełnej grubości, podcinanie okostnej,
zamykanie połączeń ustno-zatokowych, wszczepianie
implantów – implantacje natychmiastowe i odroczone.

POZNAŃ LAB
Instytut Medycyny Praktycznej Sp. z o.o.,		
Leśna 42a, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania

2019

MIEJSCE: 			
				
				

Część teoretyczna:

Marzec

Marzec

Dzień II

16-17

16-17

TERMIN:			 16-17 marca 2019r.
PROWADZĄCY: 			
Dr Mariusz Bołzan

INFORMACJE I REJESTRACJA: Radosław Cebulski
				+48 515 904 399
CENA:				I dzień - chirurgia perio (poziom średniozaawansowany)
3800 PLN
				
II dzień - chirurgia stomatologiczna (poziom podstawowy) 3500 PLN
PROGRAM:			

Dzień I
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.
Część teoretyczna II:
Zabiegi chirurgii periodontologicznej i śluzówkowodziąsłowej, między innymi: wydłużenie korony klinicznej
poprzez gingivoosteoplastykę, frenulektomia,tunelizacja.
Przygotowanie do części praktycznej, omówienie zasad.
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 gingivoosteoplaty.

Dr Mariusz Bołzan

Cadavery
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Poznań LAB i C. Witt Dental

Marzec 2019

Marzec 2019

Poznań LAB i C. Witt Dental
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28-29

Marzec

2019

TERMIN: 			
28-29 marca 2019r.
PROWADZĄCY: 		Dr n. med. Grzegorz Wasiluk

Implantoprotetyka. Przegląd sprawdzonych
algorytmów postępowania.
MIEJSCE: 			

Soft Tissue Institute, Osiedle Dolnośląskie 113, 97-400 Bełchatów

INFORMACJE I REJESTRACJA: https://sti.edu.pl/
				+48 502 551 552
CENA: 			3750 PLN
PROGRAM

-- Wstęp do implantoprotetyki.
-- Zagrożenia w odbudowach protetycznych z wykorzystaniem implantów.
-- Czynniki długofalowego powodzenia rekonstrukcji
implantoprotetycznych.
-- Technologia CAD/CAM w protetyce.
-- Narzędzia komunikacji lekarza protetyka z laboratorium protetycznym.
-- Fotografia stomatologiczna jako niezbędne narzędzie pracy
z pacjentem protetycznym.
-- Algorytmy postępowania w odbudowach pojedynczych braków
zębowych.
-- Algorytmy postępowania w odbudowach mnogich braków zębowych.
-- Procedury postępowania w odbudowach bezzębnych wyrostków, prace
stałe vs. zdejmowane.
-- Procedury postępowania w odbudowach typu overdenture.
-- Metody radzenia sobie z rekonstrukcjami na nieprawidłowo
spozycjonowanych implantach oraz przy powtórnym leczeniu
implantoprotetycznym.
-- Warsztat I – korona tymczasowa wykonywana jako natychmiastowe
obciążenie po implantacji, profilowanie tkanek miękkich, przekazanie
architektury zagojonych tkanek do laboratorium protetycznego.
-- Warsztat II – procedury wyciskowe w rekonstrukcjach mnogich braków
zębowych oraz kombinowanych rekonstrukcjach na wszczepach
dentystycznych oraz zębach własnych pacjenta.
-- Co wyróżnia to szkolenie?
-- Wszystkie algorytmy postępowania oparte są w równym stopniu na
wieloletnim doświadczeniu klinicznym oraz badaniach i publikacjach
z dziedziny implantoprotetyki – „evidence based”.
-- Szkolenie nie jest dedykowane do żadnego systemu protetycznego,
prezentowane procedury postępowania są możliwe do zastosowania na
większości dostępnych systemów implantologicznych.
-- Prezentowane metody odbudów na implantach pozwolą na wykonanie
bardzo przewidywalnych i bezpiecznych prac w Państwa gabinecie.
-- Szkolenie ułatwi kontakt z laboratorium protetycznym oraz pozwoli na
ułatwienie powtarzalnych procedur wykonywania prac na wszczepach
dentystycznych.

Teoria
i praktyka

Filmy
z zabiegów

Zabiegi
na modelach
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STI i C. Witt Dental

Marzec 2019

Data 2019

Organizator

Dostęp do artykułu klinicznego:
http://bit.ly/2MaMlnk
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Marzec

Teoria
i praktyka

Advanced Bone and Soft Tissue Regeneration
in Implant Dentistry
Rio de Janeiro - São Paulo - Ilha Bela, BRAZIL

CENA: 				
				

14 800 PLN Course & hotels.
3 800 PLN Air tickets prices.

5-6

INFORMACJE I REJESTRACJA: Marcin Miłkowski +48 609 929 691 Grzegorz Palicki +48 608 399 288
PROGRAM:			

5 days courses, 5 days sightseeing end relax.
Day 1 - Theoretical Sessions and Live Surgery.
8:30 - 9:00 AM Registration & Welcome.
9:00 - 10:30 AM Biomaterials: indications, applications and scientific
		
evidences Coffee Break.
11:00-12:30 AM Socket preservation using Titanium Seal
		
- new perspectives.
Lunch.
2:00-4:00 PM
		

Critical view of the clinical and biological aspects
os sinus lift techniques.

Coffee Break.
4:30-6:30 PM

Live Surgery I: Sinus Lift Surgery Welcome Dinner.

Day 4 - Clinical day.
9:00 - 12:00 AM Clinical day: Sinus lift procedures It will selected
		
06 clinical cases (patients) for this procedure.
Lunch.
2:00-6:30 PM Clinical day - Guided bone regeneration and implant
		
placement It will selected 06 clinical cases (patients)
		
for this procedure.

Day 5 - Clinical day
9:00AM-1:00PM Clinical day: Vertical and Horizontal bone augmentation
		
using titanium mesh It will selected 06 clinical cases
		
(patients) for this procedure.
Lunch.
2:00 - 4:00 PM Discussion and handing out the certificates.

Dentists will working in pairs during the clinic days. At the end of the course each dentist pair will
operate at least 04 clinical cases: Sinus lift; alveolar ridge preservation; Vertical and Horizontal bone
augmentation; guided bone regeneration with implant placement.
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Bionnovation i C. Witt Dental

Marzec 2019

Marzec 2019

Bionnovation i C. Witt Dental
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2019

Day 3 - Live Surgery and Clinical day.
9:00 - 12:00 AM Live Surgery II: Vertical Ridge Augmentation
		
with Titanium mesh.
Lunch.
2:00-6:30 PM Clinical day - Socket (ridge) preservation using Titanium
		
Seal It will selected 06 clinical cases (patients) for this
		procedure.

2019
Kwiecień

MIEJSCE: 			

Zabiegi
na żywo

Day 2 - Theoretical Sessions and hands on Workshop.
9:00 - 10:30 AM Titanium mesh: How to use and get success for
		
horizontal and vertical bone augmentation.
Coffee Break.
11:00-12:30 AM Guide bone regeneration using Xenograft Block.
Lunch.
2:00-3:00 PM Advice and tips to avoid errors in guided bone
		
regeneration using biomaterials.
Coffee Break.
3:30-6:30 PM Hands-on Workshop - Vertical Ridge Augmentation with
		
Titanium Mesh; Membrane and Particulated Bone Graft;
		
Sinus lift; socket (ridge) preservation.

Marzec

Kwiecień
16-17

22 marca - 2 kwietnia 2019r.
Danilo Lazzaro Ciotti, DDS MsC
Danilo Maeda Reino, DDS MsC
Fábio Shiniti Mizutani, DDS MsC
Marcelo de Faveri, DDS MsC PhD

16-17

2019

TERMIN:			
PROWADZĄCY: 			
				
				
				

dr Mauro Merli - dr n. med. Adam Ziemlewski

Rozmowa podczas
konferencji Kwintesencji
w Jachrance
24.11.2018r.

Doktorze Mauro, w przyszłym roku w kwietniu
firma Thommen Medical organizuje konferencję,
podczas której będzie pan pełnić funkcję głównego
prelegenta. Wiemy, że zostanie na niej poruszonych
mnóstwo interesujących tematów, a jako moderator
wiem też, że wydarzenie podzielono na kilka etapów.
Najpierw chcielibyśmy poznać pana opinię na temat
planowania i stomatologii cyfrowej. To teraz gorący
temat, prawda? Co pan o tym sądzi i czy wspomni
o tym podczas naszej konferencji?
Z pewnością! Zanim jednak odpowiem na pana
pytanie, chciałbym powiedzieć, że to prawdziwa
przyjemność mieć znów szansę odwiedzić państwa
wspaniały kraj. Choć jako organizatorowi przychodzi
mi zmierzyć się z wieloma kwestiami (mam szansę
bezpośrednio porozmawiać z organizatorem), zawsze
wracam tu z ogromną wdzięcznością – to zawsze
olbrzymia przyjemność. Jeśli chodzi o pańskie
pytanie - cóż, poruszę kilka kwestii, ale pozwoli pan,
że porozmawiamy najpierw o stomatologii cyfrowej.
Swoją pracę w tej branży cyfrowej rozpocząłem
dokładnie w 2003 roku, głównie dzięki świetnemu
specjaliście i badaczowi Danielowi Fasterbergenowi.
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Daniel jest prawdopodobnie pierwszą osobą, która
rozpoczęła pracę nad stomatologią cyfrową. Zaczął on
proponować szablon chirurgiczny, a w 2003 roku, kiedy
wróciłem z tym narzędziem, natychmiast mogłem
zdiagnozować pacjenta i przeprowadzić leczenie.
Od tego czasu zdobyłem spore doświadczenie
w stomatologii cyfrowej i spróbuję przedstawić
je podczas swojego kwietniowego wykładu, który
odbędzie się właśnie tutaj, w stolicy waszego kraju.
Opowiem o tym, czego nauczyłem się w przeszłości
i co możemy udoskonalić dzięki szablonowi
chirurgicznemu; podzielę się także szczegółowymi
informacjami dotyczącymi moich doświadczeń.
Innymi słowy, do tej pory wysyłaliśmy firmie wirtualny
plan, na podstawie którego produkowano szablon
chirurgiczny, ale dwa lata temu chcieliśmy się
dowiedzieć, jak samodzielnie przygotowywać szablon
chirurgiczny. Opiszę zatem szczegółowo sposób
przygotowania wirtualnego planu, a następnie
sposób przygotowania szablonu chirurgicznego
w swojej firmie.

Rozmowa podczas konferencji Kwintesencji w Jachrance

Rozmowa podczas konferencji Kwintesencji w Jachrance
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Ale przecież jest on frezowany w oparciu o technologię
liczenia cięć.
To prawda - korzystamy z technologii liczenia cięć,
ale w tym przypadku korzystamy z drukarki 3D. Jak
wiemy, to tańszy - znacznie tańszy - sposób produkcji
szablonu chirurgicznego we własnym zakresie.
Wiemy o tym, ale praca z szablonem chirurgicznym
jest o wiele łatwiejsza i o wiele bardziej przewidywalna.
Natomiast czy w trakcie konferencji wspomni pan
również o nowych technikach chirurgicznych, a może
i o wykorzystaniu surowych czynników? Czy usłyszmy
także i o tym?
Tak, z pewnością podzielę się zdobytym
doświadczeniem w zakresie wykorzystywania
skoncentrowanych
surowych
czynników.
Skoncentrowany surowy czynnik jest podobny do PRF
– w urządzeniu wykorzystywany jest zupełnie inny
czynnik, ale koncepcja jest mniej więcej podobna.
Podzielę się naszym doświadczeniem, naszymi
danymi, tym, jak można usprawnić proces gojenia
tkanek miękkich i twardych. Tak więc pierwszą część
mojej prelekcji poświęcę na zagadnienia dotyczące
diagnozy, stomatologii cyfrowej, nowej procedury
chirurgicznej zarówno w zakresie uzupełniania
brakującej tkanki kostnej, jak i leczenia tkanek
miękkich.
A co z protetyką? Czy wspomni pan o nowinkach, na
przykład czy tworzy pan tkanki za pomocą substancji
tymczasowych, aby uzyskać dobry profil awaryjny?
Wspominał pan dzisiaj w swoim wspaniałym
wykładzie, że korzysta tylko z mostów cyrkonowych.
Czy uważa to Pan za dobre rozwiązanie? Nie ma pan
żadnych problemów z łamaniem się takiej konstrukcji
lub odpryskiwaniem materiału ceramicznego?
To bardzo częste... Wspomniane w piśmiennictwie
branżowym.
Tak, ma pan rację, panie Adamie. Opublikowałem
w zeszłym roku bardzo istotne, rzecz jasna
w moim odczuciu, wyniki randomizowanych
badań klinicznych. Jeden z ważnych artykułów
z zakresu protetyki skupia się ocenie wykonania
struktury cyrkonowej pokrytej różnymi warstwami
materiałów: ceramika vs materiały kompozytowe.
Artykuł powstał w 2011 roku, czyli siedem lat temu,
a został opublikowany w 2017 roku. Wówczas nasze
doświadczenia z pracy z cyrkonem nie były aż tak
pozytywne. Dlaczego? Dlatego, że nie mieliśmy
wystarczających możliwości, pozwalających nam
na stworzenie idealnej struktury między laminatem
a cyrkonem.
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Obecnie nowe technologie są niezwykle pomocne
w rozwiązywaniu drobnych biomechanicznych
problemów, takich jak wspomniane przez pana
odpryski. Zastosowanie konstrukcji wykonanej
całkowicie z cyrkonu oznacza jego pełne wykorzystanie,
a także niezwykłą dokładność przy dopasowywaniu
struktury.

Rozmawialiśmy kilka minut temu o analizie
tkanek miękkich twarzy, na przykład o metodzie
zaproponowanej przez Arnetta i McLoughlina, która
zyskała w ostatnim czasie niezwykłą popularność.
Czy korzysta pan z tej analizy, a może powie nam
pan, co myśli o kompleksowym leczeniu w zakresie
zarówno uzębienia, jak i twarzy? Czy to dobry pomysł?

Ma pan rację, ale używamy również konturu
wykonanego w całości z konstrukcji cyrkonowej
z konstrukcji kondo. Wiemy też, że dopóki nie
mieliśmy dostępu do wielowarstwowego cyrkonu,
zabiegi estetyczne bez odpowiednich nacięć nie były
wystarczające. Myślę zatem, że jest to przyszłość
uzupełnień protetycznych, ale nadal uważam, że
kontury mostów cyrkonowych nie są tak ładne jak
te wykonane w całości z materiałów ceramicznych
w przypadku, gdy korzystamy z materiału
ceramicznego o zdecydowanie wyższym stopniu
przejrzystości.

Panie Adamie, zdecydowanie się z panem zgadzam:
to krok naprzód. Chciałbym wspomnieć o jednym z
moich wielkich mentorów. Jest nim Albino Triaca
z Zurychu w Szwajcarii. Pracowałem z nim przez
ponad 12 lat, w tym czasie brałem też udział
w kilku konferencjach i kursach prowadzonych
przez Arnetta i McLaughlina. Właśnie wtedy
zaczęliśmy korzystać z ich oprogramowania, na
przykład z Dolphina. Próbowaliśmy wdrożyć ten
pomysł do naszej codziennej pracy, a mianowicie
zaczęliśmy współpracować z dermatologiem,
chirurgiem plastycznym, chirurgiem szczękowym,
pracowaliśmy razem w dużym zespole, oceniając
nie tylko dolną, trzecią część twarzy, ale także
i tę środkową. Podczas mojego kursu pokażę,
jak radzić sobie z tym obszarem, jak korzystać
z modelowania tkanki tłuszczowej lub materiałów
wypełniających i jakiej możemy dokonać oceny
z perspektywy diagnostycznej, jaki rodzaj leczenia
jest najbardziej odpowiedni dla pacjenta, jak
przebiega leczenie ubytku u pacjenta. Jest to zatem
krok naprzód, musimy działać w naszej dziedzinie,
jak również jeszcze częściej podejmować współpracę
z innymi specjalistami z branży.

Muszę powiedzieć, że w tym zdaniu jest sporo
racji. Ponieważ nie zgadzam się jednak z panem
w stu procentach, myślę, że pana obecność w roli
moderatora przyniesie nam wiele korzyści. Choć
przedstawiliśmy uczestnikowi inną wizję, dzięki
opinii i dzięki temu, co przekażę, oraz tym kilku
przykładom, które sam pan mi z kolei przedstawi,
możemy porównać na przykład materiał skaleniowy
z materiałem składającym się w całości z cyrkonu
(z pewnością infiltrowanym) – a kiedy będzie to
konieczne, możemy wykorzystać cięcie. Pokażemy
również, dlaczego jestem przekonany, że nie jest
to przyszłość, a teraźniejszość, gdyż materiał ten
jest tańszy. Jednocześnie mogę przedstawić
długoterminową perspektywę, ponieważ mamy
do czynienia z tym nowym materiałem dopiero
od trzech lat - a przecież gdy porównujemy dane
z ostatnich kilku lat z danymi z przeszłości, sytuacja
nabiera niezwykłego zdarzenia. Nie posiadamy
wystarczających danych dotyczących problemów
z TMJ. To już inny aspekt. Ale pod względem
precyzji czy możliwości żucia pacjenci są naprawdę
zadowoleni.
Myślę, że z pełnej kontroli wynika jeszcze jedna korzyść.
Mianowicie możemy sprawdzić w prowizorycznych
warunkach zwarcie i możemy je bardzo precyzyjnie
imitować. To z kolei było niewykonalne przy
wykorzystaniu ceramiki skaleniowej – myślę więc,
że jest to spora zaleta tego typu leczenia. Chciałbym
również zapytać pana o inny problem. Myślę, że
problem zwarcia jest aktualnie bardzo istotną sprawą
i że dentyści skupiają się nie tylko o zębach, ale
również na ładnym wyglądzie twarzy.

Rozmowa podczas konferencji Kwintesencji w Jachrance

Jest pan specjalistą periodontologii, ja jestem
chirurgiem szczękowym, ale widzę, że obaj mamy
taką samą wizję. Wydaje mi się, że interdyscyplinarne
podejście i współpraca całego zespołu to naprawdę
bardzo ważne czynniki zarówno dla naszych
pacjentów, jak i dla osiągnięcia efektu estetycznego,
który będzie więcej niż zadowalający.
Dzielenie z panem sceny w przyszłym kwietniu,
w waszej stolicy, będzie prawdziwą przyjemnością.
Dziękuję, panie Adamie.
Dziękuję bardzo, to była dla nas czysta przyjemność.
Już nie możemy się doczekać tej konferencji.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.

Mauro Merli
dr Mauro Merli

Rozmowa podczas konferencji Kwintesencji w Jachrance

49

TERMIN: 			
PROWADZĄCY: 			

5-6 kwietnia 2019r.
dr Mauro Merli; moderator sesji: dr n. med. Adam Ziemlewski

Kwiecień

MIEJSCE: 			

Mauro Merli

Hotel Intercontinental WARSZAWA

INFORMACJE I REJESTRACJA: http://www.konferencja.info/

Kwiecień

dr Mauro Merli

CENA: 				
				
				

Wczesna rejestracja (31 stycznia 2019 r.) 				
Rejestracja (16 stycznia - 20 marca 2019 r.) 			
Późna rejestracja (od 21 marca 2019 r.) 				

980 zł
1180 zł
1380 zł

				
				

Klienci C.Witt Dental, Be Active Dentist, PSI (do 31.01.2019 r.)
Klienci Thommen Medical (do 31.01.2019 r.) 			

880 zł
780 zł

				
				

WARSZTATY DR M.MERLI (dla uczestników konferencji) 		
2400 zł
WARSZTATY DR M.SZCZUTKOWSKI (dla uczestników konferencji) 1600 zł

PROGRAM			

PIĄTEK 5 kwietnia 2019r. – Sesja dr Mauro Merli
Moderator sesji: dr n. med. Adam Ziemlewski.

2019

5-6

5-6

2019

Nowe trendy w IMPLANTOPROTETYCE
dr Mauro Merli
SESJA Z WARSZTATEM PRAKTYCZNYM

10.00 		
Rozpoczęcie konferencji.
10.15 - 11.45
Cyfrowa implantologia stomatologiczna:
			
od planowania chirurgicznego do protetyki.
11.45 - 12.15
Przerwa kawowa.
12.15 - 13.45
Rola koncentratów płytkowych w procedurach
			regeneracyjnych.
13.45 - 14.45
Lunch.
14.45 - 16.15
Wyzwania i ich rozwiązania w terapii implantoprotetycznej:
		
podejście interdyscyplinarne.
16.15 - 16.45
Przerwa kawowa.
16.45 - 18.15
Zintegrowany plan leczenia: od diagnozy po
			
harmonogram czasowy postępowania.
			
w skomplikowanych przypadkach klinicznych.
18.15 		
Dyskusja i zakończenie konferencji.

Konferencja
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SOBOTA 6 kwietnia 2019r. – Warsztaty praktyczne
10.00 - 18.00
Warsztat praktyczny dr Mauro Merli:
			
Nowe tendencje w rekonstrukcji tkanki kostnej.
10.00 - 18.00
Warsztat praktyczny dr Michał Szczutkowski:
			
ESTETYCZNE I DŁUGOTERMINOWO STABILNE
			
uzupełnienie na implantach. Podstawy uzyskania sukcesu
			
w zabiegach implantacji i gospodarowania tkankami
			
miękkimi. Podejście mikrochirurgiczne.

C. Witt Dental i Pracownia Pozytywnych Zmian

Kwiecień 2019

Kwiecień 2019

C. Witt Dental i Pracownia Pozytywnych Zmian
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6 kwietnia 2019r.
dypl. hig. Joanna Małgorzata Książek,
lek. dent. Joanna Michalak, Jarosław Czubak

TERMIN: 			
PROWADZĄCY: 			

terminy indywidualne po zebraniu max. 8 osób i ustaleniu pacjenta.
dr Witold Siwek

Do dzieła - Jak zorganizować gabinet
stomatologiczny?

Technologie CAD/CAM w leczeniu
implantologicznym – planowanie,
szablony i zabieg w nawigacji na żywo.

MIEJSCE: 			

MIEJSCE: 			
Implant Dent, ul. Żółków 16B, Żółków
INFORMACJE I REJESTRACJA: Radosław Cebulski
				+ 48 515 904 399

Kwiecień

Dental Salon, ul. Horbaczewskiego 53a, Wrocław

INFORMACJE I REJESTRACJA: Jarosław Czubak
				510116818
				jaroslaw.czubak@dentalsalon.pl

6

2019

TERMIN: 			
PROWADZĄCY: 			
				

				Joanna Książek
				502740383
				joanna.ksiazek@dentalsalon.pl
CENA: 				400 PLN
PROGRAM			
1. Standard gabinetu stomatologicznego
				2. Zasady przyjmowania pacjentów.
				3. Oragnizacja zabiegu: pacjent=zabieg=materiały.
				
4. Jak zorganizować kilka stanowisk pracy.
				
5. Zadania i cele dla Zespołu w gabinecie.
				
6. System postępowania, etapy realizacji zadań.
				7. Odpowiedzialność w gabinecie.
				
8. Relacje: Ja – Zespół, Ja – Pacjent, Ja-Lekarz.
				9. Lojalność.
				
10. Analiza organizacji pracy w gabinecie stomatologicznym –
				
na konkretnym przykładzie.
				
11. Rejestracja - Asysta - pomoc stomatologiczna – Lekarz – Szef/Szefowa.
				12. Możliwość rozwoju, etapy.

Teoria
i praktyka

Zabiegi
na żywo

PROGRAM			
09.00 – 09.40
3Shape Trios 3 – workflow - tworzenie wirtualnego
						pacjenta - skanowanie i diagnostyka
		
- komunikacja z laboratiorium oraz innymi użytkownikami
		
(3D core)
09.40 – 11.00 Guided Surgery - co to znaczy?
		
- wady i zalety
		
- różne podejścia producentów do tworzenia kaset
		
full guided
		
- typy pracy chirurga oraz formy odbudowy
		
- omówienie systemu full guide Thommen
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Implant Studio – planowanie implantacji oraz
		
projektowanie szablonu dla pacjenta
13.00 – 13.40 Przerwa obiadowa
13.40 – 15.00 Ćwiczenia praktyczne w Implant Studio
		
- import CBCT oraz dopasowanie modeli
		
diagnostycznych
		
- wirtualne usuwanie zębów z modelu diagnostycznego
		
- tworzenie wirtualnej korony
		
- import biblioteki implantów oraz tulei
		
- planowanie implantacji z poziomu przyszłej protetyki
		
- projektowanie szablonu - export plików STL do drukarki 3D
15.00 – 16.30 (live surgery)
		
Implantacja pacjenta przy użyciu zaprojektowanego
		szablonu
		
- pobranie wirtualnych wycisków protetycznych
		
- komunikacja z laboratorium
16.30 – 17.00 Omówienie zabiegu, dyskusja.
Szkolenie odbywa się w kameralnym gronie. Każdy
z uczestników pracuje przed komputerem z najnowszą
wersją programu Implant Studio w asyście specjalisty.

Teoria
i praktyka
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dr Witold Siwek

Dental Salon i Oral Surgery Academy

Kwiecień 2019

Implant Dent
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Kwiecień

Friday - 12 April 2019
8.30
10.00
10.15
12.00
12.30
13.30

ADVANCED COURSE ON SURGICAL
TECHNIQUES AND ESTHETIC IMPLANTOLOGY
COMPREHENSIVE TREATMENT STRATEGIES
WITH DENTAL IMPLANTS

14.30
16.30

Live surgery.
Coffee break.
Lecture extraction socket.
Lecture immediate implant placement.
Lunch break.
Lecture hard tissue augmentation in implant dentistry
– is it predictable?
Lecture management of complication in the esthetic zone
End.

MIEJSCE: 			
Dental practice of Drs. Hürzeler/Zuhr
				Rosenkavalierplatz 18, Monachium
INFORMACJE I REJESTRACJA: www.cwittdental.pl
				+48 663 133 163
CENA: 				6400 PLN

Teoria
i praktyka

Filmy
z zabiegów

WHAT TO EXPECT?
Implant therapy in the esthetic zone has became very common over
the last few years. Unfortunately, there are many drawbacks with this
procedurę and may seem unpredictable. Since the clinician can not afford
failure, soft tissue management needs to be redefined for implants in the
demanding esthetic zone. In the posterior area, a failure can be managed
rather easily.
By contrast, the management of a failure in the esthetic zone can be
difficult. In addition, bone augmentation procedures in implant therapy
have become confusing. Which procedure in which situation is the most
predictable? In this course, we will discuss soft tissue management
for uncovering implants in the esthetic zone. A new approach which
increases predictability will be demonstrated for these sophisticated
surgical procedures. Additionally, we will address soft tissue
management after a failure. Last but not least, we will have discussions
about the different types of augmentation procedures for challenging
defect situations. What augmentation procedure should be
performed in which situation? The topics will be backed up with Live
Surgeries by Prof. Hürzeler.

Thursday - 11 April 2019
9.00
9.15

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych

Zabiegi
na żywo
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2019

PROGRAM:			

Kwiecień

11-12

11-12 kwietnia 2019r.
Prof. Markus Hürzeler

11-12

2019

TERMIN: 			
PROWADZĄCY: 			

11.00
11.15
13.00
14.00

17.30

Introduction.
Lecture new trends in implant dentistry – are they
noteworthy?
Coffee break.
Lecture implants in the esthetic zone – delayed approach.
Lunch break.
Hands-on.
Learning the new instruments and suture materials, soft tissue
management, augmentation procedure with double-layer
technique.
End.

C. Witt Dental i Hurzeler/Zuhr

Kwiecień 2019

Prof. Markus Hürzeler

Kwiecień 2019

C. Witt Dental i Hurzeler/Zuhr
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TERMIN: 			
PROWADZĄCY: 			
				
				

23-25 maja 2019r.
Giuseppe Allai, Stefano Gracis, Arndt Happe, Endo Jungo, Giulio Rasperini,
Isabella Rocchietta, Jean-Francois Roulet, Anton Sculean,
Roberto Spreafico, Istvan Urban, Otto Zuhr

33rd Spring Meeting EAED

OSTEOKONFRONTACJE
Wrocławskie Dni Implantologii 2019

Maj
23-25

08:30 – 11:00
		
		
		
		
11:00 – 11:45
11:45 – 13:00
		
		
13:00 – 14:30
14:30 – 15:30
		
15:30 – 16:15
16:15 – 18:15

Session 2
Where are the Limits in Periodontal Therapy?
Moderation: Amelie Bäumer & Otto Zuhr.
Theoretical background: n. n.
Live demonstrations: Giulio Rasperini & Toni Sculean.
Coffee Break.
The Willi Geller Honorary Lecture.
Moderation: Nicola Pietrobon.
Honorary lecture: Giuseppe Romeo.
Lunch Break.
The Peter Schärer Honorary Treatment Planning Session
Moderation: Rino Burkhardt.
Coffee Break.
Gold Partner Workshops.

Saturday, May 25th
08:30 – 11:30
						
		
		
		
11:30 – 12:15
12:15 – 13:30
		
		
13:30 – 13:45
Konferencja
		
14:00 – 15:30
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EAED

Session 3
Where are the Limits in Hard Tissue Augmentation?
Moderation: Devorah Schwartz-Arad & Otto Zuhr.
Theoretical background: Isabella Rocchietta.
Live demonstrations: Arndt Happe & Istvan Urban.
Coffee Break.
Interactive Podium Discussion.
The Center-Effect: Breaking New Ground to Minimize
or Completely Avoid It. Moderation: Otto Zuhr.
Closing Ceremony.
Markus Hürzeler & Otto Zuhr.
General Assembly Luncheon
EAED Members and Affiliates only.
Maj 2019

CENA: 			http://www.osteokonfrontacje.pl/
PROGRAM:			Wyjątkowa formuła
Jeden temat – dwa punkty widzenia. Po raz pierwszy edukacja
implantologiczna przybiera formułę merytorycznych osteokonfrontacji.
Wyjątkowi eksperci
Uczestnikami konfrontacji będą wybitni specjaliści z kraju i zagranicy.
Gwarantujemy najwyższy poziom implantologicznej wiedzy.
Wyjątkowy social program
Część naukową zwieńczy atrakcyjny social program.
Będzie to dobry czas na wytchnienie od codziennych obowiązków.
„Wrocławskie Dni Implantologii 2019 noszą tytuł „Osteokonfrontacje”, co
na wstępie zdradza ich unikalny charakter. W naszym przekonaniu sukces
w implantologii lub periodontologii można odnieść podążając różnymi
drogami, każdy może mieć swoją. To detale sprawiają, że nasz zawód jest
tak szalenie interesujący. Możliwość spojrzenia w inny sposób na dany
problem kliniczny znakomicie motywuje do nauki. Dlatego właśnie, w
ramach jednego tematu, głos oddamy wybitnym ekspertom. Nie po to, aby
usłyszeć jak się spierają, ale aby zobaczyć jak pięknie się różnią. W takiej
formie edukacji doszukujemy się cennego źródła wiedzy dla uczestników
WDI.
Wrocławskie Dni Implantologii to nie tylko wspominane
osteokonfrontacje, ale także wykłady znakomitych specjalistów oraz
warsztaty dla lekarzy, higienistek i asystentek, które traktujemy jako
równoprawnych członków zespołu stomatologicznego. Z pewnością
nie zabraknie podczas nich aktualnej, zgodnej ze światowymi trendami
wiedzy oraz możliwości interakcji z wykładowcami.”

prof. Marzena Dominiak

Konferencja

Maj / Czerwiec 2019

WDI
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2019

Opening Ceremony / Markus Hürzeler.
The Center-Effect: A Scientific Finding with Impact
on Patient-Related Treatment Outcomes / Otto Zuhr.
Session 1 Where are the Limits in Restorative Dentistry?
Moderation: Francesca Vailati & Otto Zuhr.
Scientific background: Francois Roulet.
Live demonstrations: Giuseppe Allais & Roberto Spreafico.
Coffee Break.
The John McLean Honorary Lecture.
Moderation: David Winkler.
Honorary lecture: Stefano Gracis.

Czerwiec

14:00 – 14:05
14:05 – 14:30
		
14:30 – 16:45
		
		
		
16:45 – 17:30
17:30 – 18:15
		
		

Maj 1-2

Friday, May 24th		

MIEJSCE: 			
Hotel HASTON, Irysowa 1-3, 51-117 Wrocław
INFORMACJE I REJESTRACJA: http://www.osteokonfrontacje.pl/
31-1

2019

MIEJSCE: 			
Hotel Bayerischer Hof, Munich – Germany
INFORMACJE I REJESTRACJA: Marcin Miłkowski
				+48 609 929 691
CENA: 			EAED Affiliate		200€
				Guest Registration
1250€
				Accompanying Person 85€
				Gala Dinner		180€
PROGRAM:
Thursday, May 23rd

TERMIN: 			
31 maja – 1 czerwca 2019r.
PROWADZĄCY: 		Prof. Marzena Dominiak – kierownik naukowy WDI,
				
Dr n. med. Maciej Stupka - Moderator paneli osteokonfrontacje
				
Lek. stom. Michał Szczutkowski, Dr n. med. Hubert Kubica,
				
Lek. stom. Radosław Jadach, Dr n. med. Krzysztof Awiłło,
				
Dr n. med. Adam Ziemlewski

TERMIN: 			ustalany indywidualnie
PROWADZĄCY: 		dr Łukasz Bańczyk, dr n. med. Daniel Ciapiński

Kompleksowe zabiegi implantoprotetyczne na
żywo - zindywidualizowane szkolenia praktyczne

TERMIN: 			
PROWADZĄCY: 			
				

2nd International Endodontic Congress ProEndo
MIEJSCE: 			

MIEJSCE: 			Alfamedica
				Kilińskiego 166
				42-218 Częstochowa
INFORMACJE I REJESTRACJA: www.cwittdental.pl
				+48 663 133 163
CENA: 				
				

INFORMACJE I REJESTRACJA: http://pro-endo.ru/eng
				+7 (968) 824-90-06
				kurs@geosoft.ru
CENA: 				
				
				
				

Pre-registarion: 35 000 roubles
Price for february: 40 000 roubles
Price for may: 45 000 roubles
Price for the day of the event: 50 000 roubles

PROGRAM			

Independent Intellectual Endodontics, especially for you!

Sunday
10:00 Pulp capping with resin-based materials - Josette Camilleri,
PROF. DR. MED. DENT., PhD.
11:00 Сoffee Вreak.
11:30 Influence of Root Canal Anatomy in Clinical Practice
- Marco Versiani, DDS, MSc, PhD.
13:30 Lunch.
14:30 Endodontics- Michael Solomonov, DMD.
15:30 Сoffee Вreak.
16:00 Endodontic diagnostics: teeth that hurt and teeth that don’t
- Matthias Zender, PROF. DR. MED. DENT., PhD.
18:00 Cocktail Reception with interactive academic program:
ProEndo Congress and the understanding of the Endodontics
(by Michael Solomonov).
18:30 Closing session.

Przerwy kawowe i obiad w cenie.

Teoria
i praktyka

58

Terminy i dokładne tematy ustalane indywidualnie.

ALFAMEDICA i C. Witt Dental

Konferencja

Czerwiec 2019

Pro Endo

59

2019

3-4 kompleksowe zabiegi implantoprotetyczne.
Indywidualne szkolenia praktyczne z tematyką do wyboru: sinus lift
otwarty/zamknięty, implantacje w strefie estetycznej z przeszczepem
dziąsła, implantacje przy użyciu szablonow chirurgicznych, oddawanie
wielopunktowych mostów, pełna nawigacja, implantacja natychmiastowa,
przeszczepy tkanek miękkich i regeneracja kości.

Czerwiec

Saturday
08:00 Congress opens. Welcome coffee.
10:00 Root Canal Irrigants - Matthias Zender, PROF. DR. MED. DENT., PhD.
12:00 Сoffee Вreak.
12:30 Choosing the right material for specific applications in clinical
endodontics Josette Camilleri, PROF. DR. MED. DENT., PhD.
14:30 Lunch.
15:30 Update in Root Canal Anatomy of Permanent Teeth
- Marco Versiani, DDS, MSc, PhD.
Update in Root Canal Anatomy of Permanent Teeth.
17:30 Сoffee Вreak.
18:00 Cocktail Reception with interactive academic program:
Endodontic Quest (by Michael Solomonov).
18:30 End of Programme day 1.

Induwidualne konsultacje przypadków klinicznych kursantów.

Filmy
z zabiegów

Moskwa

1-2

PROGRAM:			

2000 PLN – 1 osoba / 1 dzień
3000 PLN – 2 osoby / 1 dzień

1 – 2 czerwca 2019r.
Michael Solomonov, DMD, Josette Camilleri, PROF. DR. MED. DENT., PhD,
Marco Versiani, DDS, MSc, PhD Matthias Zender, PROF. DR. MED. DENT., PhD

TERMIN: 			
PROWADZĄCY: 			

6-7 czerwca 2019r.
Dr Michał Szczutkowski

TERMIN: 			

Teoria
i praktyka

				Część praktyczna:
-- 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.
Filmy
Zabieg implantacji w strefie estetycznej na modelach.
z zabiegów
-- Video z zabiegu implantacji późnej w odcinku funkcjonalnym w
połączeniu z augmentacją tkanek miękkich.
-- Zabieg implantacji w odcinku funkcjonalnym na modelach.
-- Każdy z uczestników jest proszony o przygotowanie jednego
przypadku (powikłania implantologicznego lub planowania leczenia w
Zabiegi
na modelach
trudnym dla niego przypadku) – zdjęcia RVG, OPG, CBCT i kilka zdjęć
wewnątrzustnych aparatem fotograficznym ilustrujących przypadek lub
problem.
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STI i C. Witt Dental

Czerwiec 2019

Czerwiec

MIEJSCE: 			Alfamedica
				Kilińskiego 166
				42-218 Częstochowa
INFORMACJE I REJESTRACJA: www.cwittdental.pl
				+48 663 133 163

Filmy
z zabiegów

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych

CENA: 				2000 PLN

2019

MIEJSCE: 			
Soft Tissue Institute, Osiedle Dolnośląskie 113, 97-400 Bełchatów
INFORMACJE I REJESTRACJA: https://sti.edu.pl/
				+48 502 551 552
CENA: 				3990 PLN
PROGRAM			
Kontrowersje w implantologii:
-- Siła stabilności pierwotnej – czy lepiej, żeby implant był wkręcony na
„maksa” czy też lepiej wkręcać implanty palcami?
-- Kompresja kości we współczesnych czasach – niezbędny zabieg czy
relikt przeszłości?
-- Głębokość wprowadzenia implantu – implanty z poziomu kości i
implanty przezśluzówkowe.
-- Średnica implantu.W jakiej sytuacji warto o nią walczyć?
-- Zasady wprowadzania implantów w miejscach o zawężonej szerokości.
Dramaty estetyczne w odcinku górnego przyśrodkowego i bocznego
siekacza oraz kła. A może bone shield technique?
-- Jak zachować niezmieniony profil tkanek miękkich, a jednocześnie
zapewnić długoterminowe dobre rokowanie uzupełnień opartych na
implantach?
-- 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.
-- Kiedy wykonywać zabieg wolnego przeszczepu dziąsła FGG, a kiedy
zabieg wolnego przeszczepu tkanki łącznej CTG?
-- Boczny odcinek żuchwy i skośna wąska kość: rozwiązania: sterowana
regeneracja kości? Przeszczep kości? Skośne implanty? Wąskie
implanty? Przeszczep tkanki łącznej CTG? Wolny przeszczep dziąsła?
-- Bliskość ważnych struktur anatomicznych, czyli brak miejsca w pionie
– krótkie implanty czy procedury augmentacyjne kości?
-- Czy dystalna operacja klinowa w bocznym odcinku szczęki jest
koniecznością przy implantach gdy dziąsło jest grubsze niż 3 mm ?
Technika zabiegu.
-- Bezzębie – procedury czasowe – szczęka i żuchwa.
-- Czy proteza wyjmowana na zatrzaskach w górnej szczęce jest dobrym
pomysłem?

Czerwiec

6-7

Przewidywalna i długoterminowo
stabilna praca z implantami.

Teoria
i praktyka

8

2019

Implanty w strefie estetycznej
i odcinku funkcjonalnym.

8 czerwca 2019r.

PROGRAM 			
Procedura chirurgiczna systemu Thommen Medical krok po kroku.
				
Koncepcje podnoszenia dna zatoki szczękowej.
				
Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej z dostępu bocznego.
				
Implantacja w strefie estetycznej z przeszczepem dziąsła.
				
Procedura implantacji przy użyciu szablonów do pełnej nawigacji.
				
Zabieg wszczepiania implantów w strefie estetycznej
				z wykorzystaniem szablonu.
				
Zabieg wszczepiania implantów z GBR.
				Oddanie pracy ostatecznej.
				Analiza przypadków, rozdanie certyfikatów.
				
Po zakończonym kursie uroczysta kolacja.

Czerwiec 2019

ALFAMEDICA i C. Witt Dental
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TERMIN: 			

13-14 czerwca 2019r.

PROWADZĄCY: 			

Dr Michał Szczutkowski

Chirurgia plastyczna tkanek miękkich –
pokrywanie recesji zębów.
MIEJSCE: 			

Soft Tissue Institute, Osiedle Dolnośląskie 113, 97-400 Bełchatów

INFORMACJE I REJESTRACJA: https://sti.edu.pl/
				+48 502 551 552
CENA: 			3990 PLN
				
Cena po 07.04.2019 - 4290 PLN

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

2019
Czerwiec
13-14

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych
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STI i C. Witt Dental

Czerwiec 2019

Czerwiec 2019

STI i C. Witt Dental
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2019

Dr Michał Szczutkowski
Filmy
z zabiegów

Czerwiec

Teoria
i praktyka

13-14

				Część praktyczna
-- Video z zabiegu pokrycia recesji techniką tunelową.
-- Każdy uczestnik wykonuje praktycznie zabieg pokrycia recesji techniką
tunelową na modelach zwierzęcych (wcześniej prezentacja techniki na
preparatach zwierzęcych).
-- Video z zabiegu pokrycia recesji techniką dokoronowego przesunięcia
płata.
-- Każdy uczestnik wykonuje praktycznie zabieg pokrycia recesji techniką
dokoronowo przesuniętego płata na modelach zwierzęcych (wcześniej
prezentacja techniki na preparatach zwierzęcych).
-- Każdy uczestnik wykonuje praktycznie zabieg augmentacji wyrostka
zębodołowego pod przęsłem mostu na modelach zwierzęcych
(wcześniej prezentacja techniki na preparatach zwierzęcych).
-- Uwaga! Do uczestnictwa w szkoleniu Pokrywania recesji zębów
najpierw wymagane jest uczestnictwo w szkoleniu Gospodarowania
Tkankami Miękkimi albo posiadana w praktyce umiejętność pobierania
tkanki łącznej z podniebienia technikami jednego cięcia
i deepitelializacji.

TERMIN: 			

7-13 lipca 2019r.

VI Młodzieżowe
SPOTKANIE IMPLANTOLOGICZNE
MIEJSCE: 			

St. Lambrecht, Austria

INFORMACJE I REJESTRACJA: Maja Brodzińska +48 663 133 163
				
Marcin Miłkowski +48 609 929 691
				www.cwittdental.pl

2019

6-12

Lipiec

Lipiec

6-12

2019

				
Uczestnikami sympozjum mogą być studenci ostatnich lat, stażyści
				
i lekarze do 3 lat po stażu
				
				
* Rezerwacja miejsca po wpłaceniu zaliczki 900 zł
				
i wypełnieniu formularza na: http://cwittdental.com.pl/szkolenia

				ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
1000 zł
				za cały pobyt w pokojach wieloosobowych
				
w Hinterhofer, Alexanderhof lub Schweighhof;
				2 posiłki dziennie.

64

C. Witt Dental

St.Lambrecht, Austria

CENA: 			WYKŁADY I WARSZTATY		
1000 zł
				3 dni warsztatowe i 2 dni rekreacyjne (w tym godzina gry w golfa,
				
tenis i basen bez ograniczeń).

Polub fanpaga,
zobacz relacje!
https://www.facebook.com/Cwittdental

Lipiec 2019

Lipiec 2019

C. Witt Dental
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TERMIN: 			
PROWADZĄCY: 			

6 września 2019r.
Prof. Markus Hürzeler

ALL-IN-TWO, IMPLANT THERAPY REDEFINED
MIEJSCE: 			
Dental practice of Drs. Hürzeler/Zuhr
				Rosenkavalierplatz 18, Monachium
INFORMACJE I REJESTRACJA: www.cwittdental.pl
				+48 663 133 163
CENA: 				3200 PLN
PROGRAM			

Wrzesień
6

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych

Zabiegi
na żywo

66

13.00
13.30
14.30
15.30
16.15

„What does modern implant therapy need to achieve?”
„What do patients expect from modern implant therapy?”
„Do options already exist that meet the expectations 		
our patients have of modern implanttherapy?”
Break.
„The new treatment concept all-in-two – analog and
digital” a variety ofclinical situations and the new
surgical and prosthetic approaches.
„Prothetic hands-on – analog and digital”.
Question and answer session/discussion.
End.

C. Witt Dental i Hurzeler/Zuhr

Wrzesień 2019

2019

10.00
11.00
12.00

The event complies with the guidelines and recommendations of the
German Dental Association (BZÄK) for continuing dental education.
The points-based evaluation is made in accordance with the BZÄK and
the German Society for Dental, Oral and Maxillofacial Medicine (DGZMK).
8 continuing education credit points are awarded at the even.

Wrzesień

Filmy
z zabiegów

6

2019

Teoria
i praktyka

WHAT TO EXPECT?
The demands placed on implant therapy have become very complex.
Be-ginning with implant insertion, the precise position for optimal
probing and oral hygiene which take place later must be considered.
Furthermore, the demands placed on the design of the soft tissue collars
in the functional area are even greater. However, these complex demands
on implant therapy involve pain, longer treatment times and higher
costs for patients. So, this raises the question of whether we can solve
these problems by applying a different perspective to implant therapy.
In this course, we will start off by redefining the objectives of modern
implant therapy. In the first step, we will highlight the biological factors
that have become more and more important in recent years. Then we
fulfill the patient’s desire for a shorter treatment time and reduce the
number of appointments without losing sight of the result. This must be
equally as good as conventional therapy. We must provide a solution for
these conflicting areas, where the expectations of patients are high and
the possibilities of modern implant therapy exist, all while placing the
patients at the heart of the treatment.
With the All-in-Two treatment concept, all these factors can be optimized
in just two treatment appointments for the benefit of the patient. This
concept combines:
· Clinically proven implants with prosthetic solutions for screw-retained
restorations that are easy to insert and clean and are, in the long run,
durable.
· An optimized treatment workflow, from very detailed planning through
the temporary to final restoration. A workflow with analog or full digital
implementation with the objective of limiting the number of procedures
and, thus, also the costs.

Prof. Markus Hürzeler

Wrzesień 2019

C. Witt Dental i Hurzeler/Zuhr
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TERMIN:			 14-15 września 2019r.
PROWADZĄCY: 			
Dr Mariusz Bołzan
Cadavery

CHIRURGIA PLASTYCZNA TKANEK PRZYZĘBIA.
ZARZĄDZANIE TKANKĄ MIĘKKĄ
warsztaty praktyczne
na preparatach głów ludzkich
MIEJSCE: 			
				
				

Dzień II
Część teoretyczna:
Cięcia i szycia, techniki ekstrakcji, podstawowe zabiegi chirurgiczne
we współczesnym świetle, wykorzystanie implantów w leczeniu
stomatologicznym, zasady bezpiecznej implantacji.

POZNAŃ LAB
Instytut Medycyny Praktycznej Sp. z o.o.,		
Leśna 42a, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania

Warsztaty praktyczne:

INFORMACJE I REJESTRACJA: Radosław Cebulski
				+48 515 904 399

Ekstrakcje zębów, w tym również złamanych lub zniszczonych
poniżej brzegu kostnego oraz zatrzymanych, projektowanie
płatów, płaty dzielone i pełnej grubości, podcinanie okostnej,
zamykanie połączeń ustno-zatokowych, wszczepianie
implantów – implantacje natychmiastowe i odroczone.

CENA:				I dzień - chirurgia perio (poziom średniozaawansowany)
3800 PLN
				
II dzień - chirurgia stomatologiczna (poziom podstawowy) 3500 PLN
PROGRAM:			

Dzień I
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.

Część teoretyczna II:
2019

14-15

Zabiegi chirurgii periodontologicznej i śluzówkowo-dziąsłowej,
między innymi: wydłużenie korony klinicznej poprzez
gingivoosteoplastykę, frenulektomia, tunelizacja.

Wrzesień

Wrzesień

Przygotowanie do części praktycznej, omówienie zasad.

2019

14-15

Dr Mariusz Bołzan

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 gingivoosteoplaty.
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Poznań LAB i C. Witt Dental

Wrzesień 2019

Wrzesień 2019

Poznań LAB i C. Witt Dental
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TERMIN: 			
19-20 września 2019r.
PROWADZĄCY: 		Dr Otto Zuhr

FRIDAY
9.00–10.30
Lecture - anterior implants – immediate or delayed?
10.30–11.30
Lecture - gingival recession therapy – from what we
		
learned in plastic periodontal surgery...
11.30–12.00
Coffee break.
12.00–13.00
Hands on & video session.
		
Pig-jaws: multiple gingival recession therapy:
		
the modified tunneling technique /sctg – deepithelailized fgg.
13.00–14.00
Lunch break.
14.00–15.00
Lecture - further indications...
15.00–17.00
Hands on & video session pig-jaws: implant uncoverage
		
in esthetic sites –modified pouch technique and palatal
		
island flap/sctg – distal wedge technique in the tuberosity
		area.

IMPLANT RELATED SOFT TISSUE
MANAGEMENT
MIEJSCE: 			
Dental practice of Drs. Hürzeler/Zuhr
				Rosenkavalierplatz 18, Monachium
INFORMACJE I REJESTRACJA: www.cwittdental.pl
				+48 663 133 163
CENA: 				6400 PLN
PROGRAM:			

Zabiegi
na żywo

70

C. Witt Dental i Hurzeler/Zuhr

Wrzesień
14-15

Lecture - microsurgical principles in plastic periodontal
and implant surgery – scientific datas and their
clinical relevance.
Lecture - exploring the human palate – soft tissue
autografts and their substitutes.
Coffee break.
Hands on & video session Pig-jaws: soft tissue auto-graft
harvesting/sctg – single incision technique.
Lunch break.
Lecture - the composition of the peri-implantmucosa
and its impact on peri-implant disease prevention.
Hands on & video session.
Pig-jaws: implant uncoverage in non-esthetic sites – fgg

Wrzesień 2019

2019

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych

THURSDAY
9.00–10.00
		
		
10.00–11.30
		
11.30–12.00
12.00–13.00
		
13.00–14.00
14.00–15.30
		
15.30–17.00
		

Wrzesień

Filmy
z zabiegów

14-15

2019

Teoria
i praktyka

WHAT TO EXPECT?
Over the past 50 years, dental implants have evolved into a very
straightforward treatment option for replacing missing or damaged
teeth. But the ongoing development of implant therapy constantly
reveals examples of how the quality and quantity of periimplant soft
tissues are the key elements when it comes to achieving top results.
There are several reasons for this. Firstly, there is growing scientific
evidence of the high incidence of biological complications in the form
of periimplant mucositis and periimplantitis. Another key factor is
that although the periodontium of natural teeth seems very similar to
periimplant tissues, the significant differences between the two must
be carefully considered from different aspects. Furthermore, natural
and harmonious results around dental implants located in the esthetic
area calls for the preservation – and sometimes, the reconstruction – of
soft tissue. This 2-day practical workshop, therefore, goes deep into the
details of contemporary clinical concepts with regard to the handling
and reconstruction of the soft tissue surrounding implants. Alongside
the theoretical and practical fundaments of these key elements, the
most inno-vative strategies will be covered and debated extensively
with the aim of offering participants the knowledge required to apply
implant therapy for successful outcomes that is not only compatible
with biological and aesthetic factors, but which also achieves long-term
stability. To this end, participants will carry out, a series of practical
exercises with the aid of magnifying lenses and under the careful
supervision of Dr. Otto Zuhr.

Dr Otto Zuhr

Wrzesień 2019

C. Witt Dental i Hurzeler/Zuhr
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TERMIN: 			
PROWADZĄCY: 			

19-20 września 2019r.
Dr Michał Szczutkowski

ESTETYCZNE I DŁUGOTERMINOWO STABILNE
uzupełnienia na implantach.
Podstawy uzyskania sukcesu w zabiegach
implantacji i gospodarowania tkankami
miękkimi.
MIEJSCE: 			
Soft Tissue Institute, Osiedle Dolnośląskie 113, 97-400 Bełchatów
INFORMACJE I REJESTRACJA: www.cwittdental.pl
				+48 663 133 163

Wrzesień

PROGRAM			Czwartek, 19.09.2019r.
				
10.00 - 19.00
- Czy podejście mikrochirurgiczne wiąże się z zaletami
						
w porównaniu z tradycyjną chirurgią?
-- 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?
-- Warsztaty praktyczne z mikrochirurgii – zasady szycia
nićmi mikro, dobór odpowiedniego szwu i igły do
sytuacji.
-- Wystające ponad brzeg dziąsła: polerowana szyjka lub
gwinty implantu – zapobieganie problemowi.
Co zrobić gdy już się zdarzy?
-- Warsztaty praktyczne z pobierania wolnego
przeszczepu dziąsła FGG na bakłażanach.
-- Warsztaty praktyczne z wprowadzania implantu
na modelach.
12:00 - 12:30
Przerwa kawowa.
Teoria
14:00 - 14:40
Lunch.
i praktyka
16:15 - 16:30
Przerwa kawowa.
19.00 		
Kolacja w restauracji Przysiółek Kresy,
			
Parzno 72a, 97-415 Kluki.

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

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych

STI i C. Witt Dental

Wrzesień 2019

2019

Piątek, 20.09.2019r.
9.00 – 17.00
- 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).

Filmy
z zabiegów
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11:00 - 11:30
13:00 - 13:40
15:00 - 15:30

Wrzesień

19-20

3400 PLN (3000 PLN dla klientów Thommen Medical)

26-27

2019

CENA: 			

-- 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, deepitelializacji i z guza szczęki.
-- Płat dzielony przesunięty dowierzchołkowo – boczny
odcinek szczęki.
-- 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.
-- Czy śrubę gojącą zakładać jednoczasowo
z implantacją i kiedy?
-- 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.
-- Część praktyczna – filmy re-live:
-- FGG,
-- Pobranie SCTG tech. jednego cięcia.
-- Pobranie SCTG tech. deepitelializacji.
-- Część praktyczna: Analiza przypadków własnych
uczestników szkolenia – planowanie leczenia krok
po kroku.
Przerwa kawowa.
Lunch.
Przerwa kawowa.

Dr Michał Szczutkowski

Wrzesień 2019

STI i C. Witt Dental

73

TERMIN: 			
PROWADZĄCY: 			

26-28 września 2019r.
The biggest names in implant dentistry

TERMIN: 			
4-5 października 2019r.
PROWADZĄCY: 		prof. dr hab. Marzena Dominiak

The bridge to the future
- 28th Annual Congress EAO

Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa
MIEJSCE: 			
Klinika Duomed, ul. Inowrocławska 21a, Wrocław
INFORMACJE I REJESTRACJA: Sara Targońska
				886 990 700
				edu@duomed.pl
CENA:

MIEJSCE: 			Lizbona, Portugalia
INFORMACJE I REJESTRACJA: https://www.eao.org/page/FutureCongresses
				
Marcin Miłkowski +48 609 929 691
CENA:
PROGRAM			https://www.eao.org/page/FutureCongresses
Thursday
SESSION 1
SESSION 2
		

Implant rehabilitation in older patients.
Should we avoid implants in the aesthetic zone?
Markus Hürzeler (Switzerland) Homayoun Zadeh (USA).

Friday
SESSION 4
Loading protocols revisited.
SESSION 5
Mapping a digital workflow:
		
clinical and laboratory perspectives?
SESSION 6
Biological and technical complications.
SESSION 7
Zirco-mania: where are we today and where are we
		heading?
SESSION 8
Immediate placement and immediate loading:
		
current and future outlook?
SESSION 10
A growing problem: recessions around implants.
SESSION 11
The quest for perfection:
		
achieving the best aesthetic results.

PROGRAM			Tematy
1. Anatomia i fizjologia kompleksu śluzówkowo- dziąsłowego.
2. Budowa i rola tkanki łącznej dziąsła.
Biotyp dziąsła- podział, diagnostyka i znaczenie.
3. Problemy śluzówko-dziąsłowe wokół zębów i implantów
– przyczyny diagnostyka i leczenie.
a. Nadmiar dziąsła zrogowaciałego.
b. Niedobór dziąsła zrogowaciałego- płytki przedsionek, recesje dzisła,
braki brodawek dziąsłowych.
c. Patologia wędzidełek przedsionka jamy ustnej i języka.
4. Metody oceny grubości dziąsła z zastosowaniem ultrasonografu.
5. Leczenie patologii śluzówko-dziąsłowej.
a. Metody pobierania tkanki łącznej z podniebienia.
b. Metody augmentacji dziąsła wokół zębów i implantów.
c. Pokrywanie recesji dziąsłowych wokół zębów i implantów.
d. Plastyka przedsionka i wędzidełek warg, policzków i przedsionka.
6. Diagnostyka i leczenie zespołowe ortodontyczno-chirurgiczne recesji
dziąsła.
a. Algorytm leczenia zespołowego.
b. Zaawansowanie rekonstrukcji3D w leczeniu zaawansowanych
dehiscencii kostnych w obszarze zębów przednich żuchwy.
7. Odbudowa brodawek dziąsłowych z zastosowaniem kwasu
hialuronowego.

1. Zabieg pokazowy na tkankach miękkich.
2. Zabieg pokazowy pokrywania recesji dziąsłowych.
a. Zastosowanie materiałów allogennych w pokrywaiu recesji
dziąsłowych.
b. Zastosowanie nowatorskich materiałów okołozabiegowych
– kleju tkankowego, retrakcyjnych materiałów po stronie biorczej.

Teoria
i praktyka

* Kursy rozpoczynają cykl 6 autorskich kursów Pani Profesor
Marzeny Dominiak, których kontynuacja przypadnie na rok 2020.

Październik

26-28

W kursie przewidziane są dwa zabiegi pokazowe na żywo:

4-5

Wrzesień

2019

Saturday
SESSION 12
How to treat peri-implantitis.
SESSION 13
EAO JUNIOR COMMITTEE SESSION.
		
When to save or ‘extract’ an implant in the aesthetic zone
SESSION 14
The changing of abutments and implants: future evolution.
SESSION 15
Antibiotics in implant dentistry.
SPERO SESSION B3D lip sculpture: the harmony of lips with smile and face.
SPERO SESSION Osteogenic distraction: application in aesthetics, orofacial
		
physiology and rehabilitation.

2019

Konferencja

Zabiegi
na żywo

prof. Marzena Dominiak
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EAO

Wrzesień 2019

Październik 2019
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TERMIN: 			
10-11 października 2019r.
PROWADZĄCY: 		Dr Michał Szczutkowski

Implantacja natychmiastowa.
Jak ukształtować profil wyłaniania i wykonać
indywidualną śrubę gojącą w 5 minut?
MIEJSCE: 			
Soft Tissue Institute, Osiedle Dolnośląskie 113, 97-400 Bełchatów
INFORMACJE I REJESTRACJA: https://sti.edu.pl/
				+48 502 551 552
CENA: 			3990 PLN
				
Cena po 31.07.2019 - 4290 PLN

PROGRAM
		
Implantacja natychmiastowa w strefie estetycznej oraz odcinku
				
funkcjonalnym – różnice. Natychmiastowe obciążenie
				
w implantacji natychmiastowej i późnej.
				
				
Powikłania w implantologii – sposoby rozwiązywania.
-- Wskazania i przeciwwskazania do implantacji natychmiastowej.
-- Trójwymiarowe pozycjonowanie implantu w strefie estetycznej.
-- Jaki rodzaj implantu, jaka średnica i długość są najlepsze dla
uzyskania sukcesu.
-- Implantacja natychmiastowa – zasady w każdej z grup zębowych.
Zasady: dolne i górne siekacze, kły, przedtrzonowce, trzonowce.
-- Implantacja natychmiastowa: zabieg bezpłatowy czy pełny płat –
kontrowersje wokół tematu.
-- Atraumatyczne techniki usuwania zębów przednich i bocznych.
-- Kształtowanie anatomicznego profilu wyłaniania
w najnowocześniejszym, najprostszym na rynku systemie VPI Cervico.
Wytworzenie indywidualnego łącznika gojącego, powielenie łącznika –
indywidualny transfer wyciskowy.
-- Jak przygotować i ewentualnie zmodyfikować łącznik indywidualny.
Kształtowanie, polerowanie na wysoki połysk i oczyszczanie
i dezynfekcja łączników indywidualnych.
-- Extraction socket preservation – kontrowersje wokół tematu.
Najczęstsze powikłania w implantologii i sposoby ich rozwiązywania
Część praktyczna

Teoria
i praktyka

-- 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 miejscu 2, 4, 5, 6.
-- Samodzielne wykonanie przez uczestników implantacji
w odcinku funkcjonalnym na modelach.
-- Samodzielne wykonanie przez uczestników indywidualnego łącznika
gojącego w systemie VPI Cervico.

Filmy
z zabiegów

Zabiegi
na modelach

2019

10-11

Październik

Październik

2019

10-11

Dr Michał Szczutkowski
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TERMIN: 			
PROWADZĄCY: 			

25-26 października 2019r
dr Łukasz Bańczyk, dr n. med. Daniel Ciapiński

Dwudniowy kurs pracy w pełnej nawigacji
MIEJSCE: 			Alfamedica
				Kilińskiego 166
				42-218 Częstochowa
INFORMACJE I REJESTRACJA: www.cwittdental.pl
				+48 663 133 163
CENA: 				3000 PLN
PROGRAM
			
I dzień 14-18.00
				
- Procedura chirurgiczna systemu Thommen Medical.
				
- Planowanie i projektowanie w Implant Studio + tricki.
				
- Warsztat z pełnej nawigacji z szablonami na modelach.
				
- Projektowanie prac tymczasowych na podstawie szablonów.
			19.00

GUIDED
SURGERY
Dowiedz się więcej
http://bit.ly/2D8V72E

Uroczysta kolacja.

Teoria
i praktyka

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
C.WITT DENTAL Sp. z o. o.
87-100 Toruń, ul. Granitowa 10
Tel. +48 56 623 61 23
e-mail: biuro@cwittdental.pl

Filmy
z zabiegów

10-11

Październik

2019

			II dzień 9-18.00
				
- Wykład – przygotowanie pacjenta do nawigacji.
				- Etap kliniczny.
				- Zabiegi.

Zabiegi
na modelach
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TERMIN: 			
8-9 listopada 2019r.
PROWADZĄCY: 		Dr Radosław Jadach, Dr Rino Burkhardt,
				
Dr Jurii Gutsaliuk, Dr Samvel Bleyan,
				
Dr Bobia Florin, Dr Frank Zastrow

PROGRAM			

Szczegółowy program konferencji na www.konferencja.info
W programie między innymi:

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA,
NAJNOWSZE TRENDY W CHIRURGII
STOMATOLOGICZNEJ

Konferencja

MIEJSCE: 			
Hotel HILTON, Kraków
INFORMACJE I REJESTRACJA: http://www.konferencja.info/
CENA: 				
1180 PLN
				
1380 PLN
						
				
1480 PLN
				
1580 PLN
				1680 PLN
				
250 PLN

Klienci Thommen Medical do 30 marca.
Członkowie Oral Surgery Academy, PSI
i klienci C.Witt Dental do 30 marca.
Wczesna rejestracja do 30 marca.
Rejestracja do 30 października.
Pozna rejestracja.
GALA PARTY DLA UCZESTNIKOW KONFERENCJI.

				WARSZTATY
				
1100 PLN
				1600 PLN
				1600 PLN

Dr Radosław Jadach
Dr Frank Zastrow
Dr Rino Burkhardt

dr Samvel Bleyan
Hard and Soft Tissue Modification Around Implants.
For successful implant-based restoration, there needs to be sufficient
amount of hard and soft tissue of definite quality surrounding the implant.
Various techniques of hard and soft tissue grafting will be presented,
highlighting the importance of creating favourable peri-implant
environment that leads to long term and predictable outcome. Soft tissue
manipulation with the help of modified temporary restorations renders
superb results, mimicking the nature.Properly designed final restorations
ensure functionally and aesthetically ideal aftermath.
Learning objectives:
· How to create sufficient volume of structural bone,
supporting the implant.
· How to enhance soft tissue quality and quantity around the implants.
· How to modify temporary restorations, to achieve ideal
emergence profile.
· How to transfer and reproduce the contour of modified temporary
restoration into that of the final restoration.
dr Frank Zastrow
Biological Bone Augmentation: The BBA Concept for Real Bone Builders
In Many cases bone augmentation is necessary before implants can be
inserted.
Additionally, The soft tissue management can be a decisive factor for the
implant success.
In All cases the “Gold standard” of using autologous bone is in
competition with the use of Bone Graft Material products.
This Lecture Is addressed to all clinicians, who have already own
experience in augmentation and want to learn different bone harvesting
and augmentation techniques for different clinical situations.
Clear Guidelines for the use of autogenous bone harvesting and
augmentation techniques in order to achieve predicable results will be
provided by the oral surgeon Dr.Frank Zastrow
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TERMIN: 			 29-30 listopada 2019r.
PROWADZĄCY: 			
prof. dr hab. Marzena Dominiak

Kurs podstawowy z zakresu implantologii,
augmentacji tkanek miękkich i regeneracji
wyrostka zębodołowego wokół implantu
MIEJSCE: 			 Klinika Duomed, ul. Inowrocławska 21a, Wrocław
INFORMACJE I REJESTRACJA: Sara Targońska
				886 990 700
				edu@duomed.pl
CENA:
PROGRAM			

Teoria
i praktyka

1. Podstawowe pojęcia i definicje w implantologii stomatologicznej.
2. Rodzaje wszczepów zależnie od zastosowania klinicznego.
3. Czynniki wpływające na proces osteiontegracji.
4. Jakość struktur kostnych i tkanek miękkich wpływająca na sposób
leczenia implantologicznego.
5. Metody rekonstrukcji tkanek miękkich wokół implantów.
6. Metody rekonstrukcji pojedynczych ubytków kostnych wyrostka
zębodołowego - sterowana regeneracja kości.
7. Metody rekonstrukcji wyrostka zębodołowego z użyciem zębów
procesowanych.
8. Leczenie wielospecjalistyczne w implantologii.
9. Witamina D3, zastosowanie w leczeniu stomatologicznym.
W tym module kursu przewidziane są dwa pokazowe zabiegi oraz
przeprowadzenie przez każdego z kursantów zabiegu wszczepienia
implantu na modelu zwierzęcym.

Zabiegi
na preparatch
zwierzęcych

*Kursy rozpoczynają cykl 6 autorskich kursów Pani Profesor Marzeny
Dominiak, których kontynuacja przypadnie na rok 2020.
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Dowiedz się
co zaoferujemy
ci w 2020r.
Śledź naszą stronę www.cwittdental.pl

Polub fanpaga,
uzyskaj rabaty!
https://www.facebook.com/Cwittdental

Już pracujemy nad:
13-14 czerwca 2020r.
II DNI OKLUZJI
						Hotel Sheraton, Sopot.
16-17 kwietnia 2020r.
Prof. Markus Hürzeler
						po raz kolejny w Polsce!
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Strefa wiedzy

- dostęp do artykułów naukowych
thommenmedical.com > downloads > Scientific documentation
http://bit.ly/2D8fnRL

Data 2019

Organizator
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IDEE W IMPLANTOLOGII
Prof. Marzena Dominiak: Dobry wizerunek PTS
osiągniemy wyłącznie ciężką pracą

Praca na uczelni, własna praktyka, przewodnictwo
naukowe w wielu kongresach, docenienie przez
światowe (w tym FDI) i europejskie gremia naukowe,
doskonała rozpoznawalność w kraju. Po co właściwie
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne prof. Marzenie
Dominiak?
Prof. Marzena Dominiak: Traktuję to jako wyzwanie
i kolejny etap rozwoju, ale może wypadałoby
odwrócić tezę i zapytać, co Marzena Dominiak może
dać Polskiemu Towarzystwu Stomatologicznemu?
Myślę, że wiedza i doświadczenia ostatnich lat dają
mi legitymację do zarządzania najstarszym krajowym
stomatologicznym
towarzystwem
naukowym,
natomiast w żadnym wypadku nie można mówić
o tej pracy jako o „one man show”. PTS to projekt
wybitnie zespołowy. Nie podjęłabym się kierowania
towarzystwem, gdybym nie wiedziała, że otrzymam
wsparcie ludzi, którym zależy na tej organizacji,
a przede wszystkim na jej rozwoju. Byłam mocno
zbudowana tuż po wyborach, kiedy otrzymałam
setki wiadomości, telefonów z całego świata ze
słowami otuchy, życzliwości, ale i deklaracjami
chęci współpracy, często od osób, które z PTS
nigdy nie miały nic wspólnego. To umocniło mnie
w przekonaniu, że mamy szansę zrealizować nasze
założenia.
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Czy to jednak nie największe i najtrudniejsze z wyzwań
w ostatnim czasie? Organizacja - delikatnie mówiąc straciła w oczach lekarzy dentystów. Słychać głosy, że
brakowało wizji, aktywności, co świetnie wykorzystały
towarzystwa
tematyczne
wygrywając
walkę
o członków. Bierze Pani pod uwagę, że PTS może być
rysą na zawodowym wizerunku?
Prof. Marzena Dominiak: Tego może bać się
wyłącznie osoba, która nie planuje nic robić. Nie
tylko ja, ale wszyscy członkowie Zarządu Głównego i
Prezydium zdajemy sobie sprawę, że potrzeba wiele
wysiłku, aby zbudować zaufanie nie tylko lekarzy,
ale całej branży. Tego nie zrobimy w miesiąc, tego
nie zrobimy siedząc za biurkiem. PTS ma ogromny
potencjał, który należy obudzić. W pierwszych
tygodniach po objęciu stanowiska odbyłam dziesiątki
spotkań, przyjmując rolę uważnego słuchacza.
Oczywiście, nie brakowało krytyki - na to nie miałam
wpływu, ale wszystkie opinie pozwalają zrozumieć,
czego branża oczekuje od takiej organizacji jak PTS.
Z rozmów płynęła jednak przede wszystkim nadzieja.
Dostaliśmy szansę, oczekujemy, że dostaniemy czas
na realizację celów, dopiero potem oddamy się pod
ocenę.
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PTS w wiedzą,
podpartą
ciągu ale
najbliższych
równie ważne
lat jest
będzie
sprawdzenie
silnym
wiedzy tej najświeższe,
towarzystwem
ponieważ...?ponieważ to znakomicie
pokazuje kto co zapamiętał.
Prof. Marzena Dominiak: Ponieważ, będzie
spełniało oczekiwania członków, głównie w zakresie
dostarczania wiedzy na najwyższym poziomie.
Banałem jest mówienie, że stomatolodzy muszą
się rozwijać, niezależnie od specjalizacji, ale tak
po prostu jest. Natomiast ważne jest, aby rozwijać
się zgodnie ze światowymi kanonami nauki
i praktyki. PTS może, a nawet powinno, pełnić rolę
przewodnika w procesie edukacji na każdym etapie,
z pewnością będziemy do tego dążyć, również na
poziomie lokalnym poprzez Oddziały PTS. Akademia
Wiedzy i Praktyki, szkolenia podyplomowe typu
„master”, Kongres Unii Stomatologii Polskiej, kursy
certyfikujące, nowoczesne czasopisma, dostępne
również online, granty - to narzędzia, które nam
do tego posłużą. PTS z powodzeniem może pełnić
rolę ośrodka referencyjnego w zakresie wiedzy
i profilaktyki, szeroko rozumianej promocji zdrowia
jamy ustnej. Mamy ekspertów, którzy mogą
przekazywać wiedzę na każdym poziomie, również
tę podstawową z punktu widzenia pacjentów. Mogą
także kształtować szeroko rozumianą politykę
zdrowotną państwa, nie tylko na zasadzie nic
o nas bez nas, ale także dlatego, że dożyliśmy
czasów, w których dyskusja ze stomatologiem
o problemach kardiologicznych czy onkologicznych
jest jak najbardziej na miejscu. Nie wyobrażam sobie
prowadzenia edukacji bez współpracy z przemysłem
stomatologicznym. Znak akceptacji PTS ma być
silnym dowodem na skuteczność konkretnego
produktu, nie symboliczną naklejką. Chcemy, aby
stomatolodzy byli dumni ze swojego członkostwa
i czuli, że im się to opłaca. Mam tu na myśli również
młodych stomatologów, którzy również znaleźli się
w strukturach PTS i - mam nadzieję - będą napędzać
jego rozwój, równocześnie udowadniając, że nie
zamykamy się na współpracę z nikim.
Ambitne cele szkoleniowe otwierają pole do
rywalizacji
z
tematycznymi
towarzystwami
naukowymi oraz innymi podmiotami edukacyjnymi.
Nie ma obawy, że bitwa o uczestnika na i tak bardzo
mocno konkurencyjnym rynku zakończy się fiaskiem?
Prof. Marzena Dominiak: Obserwując
to,
w jaki sposób rozwija się idea integracji naukowej
towarzysząca Kongresowi Unii Stomatologii Polskiej,
który odbywa się przy CEDE, nie mam takich obaw.
Nikt nie ma monopolu na wiedzę, a stomatologia staje
się coraz bardziej interdyscyplinarna. Każdy musi
realizować własne cele statutowe czy biznesowe,
natomiast poza tym współpraca jest możliwa.

Na końcu zawsze decyduje poziom i opinie
uczestników. To one określają stopień sukcesu
każdego wydarzenia edukacyjnego. Nie wyobrażam
sobie realizować szkoleń podyplomowych, takich
jak master implantologii czy master ortodoncji bez
ekspertów, którzy na co dzień aktywnie działają w
towarzystwach czy organizacjach tematycznych.
Ba, wielu z nich znalazło się w strukturach PTS.
Nie zapominajmy jednak, że zdecydowaną większość
praktyków stanowią lekarze bez specjalizacji.
To głównie dla nich szykujemy ofertę edukacyjną.
Wspominała Pani, że widzi PTS również jako
towarzystwo, które powinno docierać z wiedzą
do pacjentów. Czy to oznacza, że stomatologów
będziemy widzieć częściej w tzw. śniadaniówkach
i pasmach informacyjnych popularnych telewizji?
Prof. Marzena Dominiak: Mamy wiedzę, mamy ludzi,
dlaczego ich nie wykorzystać? Nie mam wątpliwości,
że mogą być alternatywną dla nieuporządkowanych
i nie zawsze wiarygodnych informacji, które dostarcza
Internet. PTS może edukować, ale będzie także
inspirował, dlatego wraz z Naczelną Izbą Lekarską,
Be Active Dentist i ewiDENTniepr realizujemy - po
raz pierwszy w kraju w takim zakresie - kampanię
„Polska mówi aaa” (www.polskamowiaaa. pl),
wspierającą obchody Światowego Dnia Zdrowia
Jamy Ustnej (World Oral Health Day). 20 marca
to znakomita okazja, aby komunikację w zakresie
zdrowia jamy ustnej uwypuklić w ogólnopolskiej
przestrzeni medialnej.
Dentyści, pedagodzy w przedszkolach i szkołach,
samorządowcy - te wszystkie grupy powinny być
gotowe do upowszechniania podstawowej wiedzy
o profilaktyce. To jest w interesie nas wszystkich.
W ramach kampanii udostępnimy mapę małych
i dużych inicjatyw oraz materiały edukacyjne.
Będziemy inspirować do realizowania projektów
niezależnie od zasięgu. Inicjatywą mogą być tak
samo bezpłatne przeglądy, spotkanie z dziećmi w
szkole, wydanie broszury, audycja w lokalnym radiu,
prelekcja na Uniwersytecie III Wieku czy spontaniczny
flash mob. Każdy pomysł zwracający uwagę na
konieczność zrozumienia, że od zdrowych zębów
zaczyna się zdrowie ogólne jest dobry. Promocję
zdrowia jamy ustnej będziemy w najbliższych
latach realizować także przez akcje społeczne
i charytatywne, a jednym z projektów będzie Bal
Stomatologa, który mam nadzieję dodatkowo pozwoli
na integrację środowiska.

Co oprócz kampanii „Polska mówi aaa” jest bieżącym
priorytetem?
Prof.
Marzena
Dominiak:
Czekamy
na
dokumentację od poprzednich władz towarzystwa,
która pozwoli nam na przeprowadzenie audytu
księgowo-prawnego (wywiad przeprowadzany był
pod koniec stycznia 2018 r. - przyp. red.). Mówiąc
brutalnie, musimy wiedzieć na czym stoimy. W tej
chwili unikamy nawet pytań o przyszłość wysokości
składki. Pilnymi zadaniami są m.in. ujednolicenie
księgowości - jednej dla wszystkich oddziałów
PTS czy uruchomienie nowej strony internetowej,
otwarcie się na nowych członków, pokazanie naszych
celów, udowodnienie, że chcemy zmian. Musimy
także uporządkować nasze umowy o współpracę
z innymi organizacjami, również zagranicznymi.
Pierwsze robocze spotkanie pozwoliło ustalić
strukturę PTS. Wybraliśmy wiceprezydentów
w osobach: prof. Tomasza Konopki, prof. Ingrid
Różyło- -Kalinowskiej i dra Wojciecha Bednarza.
Przewodniczących mają już Komisje Problemowe
w ramach Akademii Wiedzy i Praktyki czy Komitet
ds. Współpracy. Wszyscy znają swoje zadania i cele,
a więc do pracy. To najkrótsza droga do dobrego
wizerunku.
Pani Profesor, od listopada dołączyła Pani do
grona wykładowców Curriculum Implantologii PSI.
Jak ocenia Pani tę wieloośrodkową formę szkolenia?
Prof. Marzena Dominiak: To jej główna zaleta.
Wieloośrodkowa forma szkolenia jest gwarancją
tak ważnej interdyscyplinarności. Z pożytkiem
dla uczestników Curriculum jest, fakt iż ośrodki
specjalizujące się w różnych zagadnieniach
przekazują swoje doświadczenia zawodowe i kliniczne.
To zdecydowanie poszerza perspektywę, pozwala na
szerszą wymianę doświadczeń, spostrzeżeń.
Czym charakteryzuje się Pani ośrodek? Na co zwraca
Pani największą uwagę podczas swoich zajęć?
Prof. Marzena Dominiak: W moim ośrodku
pracujemy zgodnie z ideą „The tissue is the issue
but the bone set the tone”. Bardzo ważne jest
zrozumienie morfologii i fizjologii tkanki łącznej,
tylko dzięki temu można prawidłowo nią zarządzać.
Bez tkanki miękkiej nie odbudujemy kości, kość jest
nam potrzebna dla podparcia tkanki miękkiej. Bez
współdziałania nie będzie efektu terapeutycznego.
Szczególnie zwracam uwagę na cześć kliniczną

Źródło: Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok IX nr 1 (17) 2018
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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

90

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.
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