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CONNECTING clinicians to explore the important question of WHY,
HOW and WHAT for the future of implant dentistry…
-Lorne Hwang, MINEC Director-

Aby móc odpowiedzieć na powyższe pytania i wdrożyć umiejętności
w codzienną praktykę, przedstawiamy program szkoleń MINEC.
Wierzymy, iż każdy kto zajmuje się implantologią, znajdzie
w nim temat odpowiedni dla siebie, bez względu na to, na jakim
etapie drogi zawodowej się znajduje. Naszą misją jest łączenie
klinicystów z całego świata i ofiarowanie im tego, co bezcenne wymiany doświadczeń.

chir. stom. Dorota Schmidt
Chairman MINEC Polska
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Chirurgia nawigowana: Bez licencji.
Bez Tulei. Bez problemu. Cz.1
- POZIOM PODSTAWOWY

Lek. dent.

Michał Mazurec

O KURSIE
Rozwiązania cyfrowe, szablony chirurgiczne, przewidywalne
leczenie oraz skrócony czas na fotelu dentystycznym? To już nie
innowacja, to standard współczesnej implantologii.

CEL KURSU
Podczas kursu uczestnik pozna zasady cyfrowego planowania oraz
chirurgii nawigowanej. Zapozna się z koncepcją programu
R2GATE® oraz dowie się, jak w sposób przewidywalny, bezpieczny
oraz mierzalny skrócić czas pacjenta na fotelu dentystycznym.

PROGRAM

Data i miejsce:
• 05.02.2022 GLIWICE
• 19.02.2022 ŁÓDŹ
• 28.05.2022 WARSZAWA
Grupa:
do 8 osób
Cena:
2000 zł

10:00 – 11:00 Koncepcja przewidywalnego, mierzalnego
protokołu postępowania oraz natychmiastowe
obciążenie AnyRidge®
11:00 – 11:30 Rodzaje szablonów i zasady ich planowania
11:30 – 11:50 Przerwa kawowa
11:50 – 13:05 Nawigacja beztulejowa R2GATE® - możliwości
i ograniczenia
13:05 – 13:15 Przerwa kawowa
13:15 – 13:50 Implantoprotetyka cyfrowa - tips & tricks
oraz case study
13:50 – 14:50 Lunch
14:50 – 15:20 R2GATE® – metodologia pracy z wykorzystaniem
zasobów biblioteki oraz funkcji (biblioteki zwalidowane do druku 3D)
15:20 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 – 16:00 Pojedyncza implantacja
16:00 – 16:30 Most w odcinku przednim
16:30 – 16:45 Przerwa kawowa
16:45 – 17:30 Pojedyncza implantacja w odcinku estetycznym
17:30 – 18:00 Most w odcinku estetycznym
18:00 – 18:15 Panel dyskusyjny
18:15 – 18:20 Wręczenie certyfikatów
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Chirurgia nawigowana: Bez licencji.
Bez Tulei. Bez problemu. Cz.2
- POZIOM ZAAWANSOWANY

Lek. dent.

CEL KURSU

Michał Mazurec

Podczas drugiej części kursu uczestnik pogłębi wiedzę z zakresu
cyfrowego planowania w programie R2GATE®. Dowie się, jak planować
złożone przypadki (m.in. technika socket shield) oraz odbudowy
pełnołukowe.

PROGRAM
10:00 – 11:00 Wprowadzenie do planowania szablonów
bezzębnych przy użyciu R2GATE®
11:00 – 11:30 Protokoły przygotowania pacjentów do
rekonstrukcji pełnołukowych
11:30 – 11:50 Przerwa kawowa
11:50 – 13:05 W y ko r z ys t a n i e roz b u d owa nyc h b i b l i ot e k
R2GATE® przy planowaniu złożonych przypadków
13:05 – 13:15 Przerwa kawowa
13:15 – 13:50 Wykorzystanie narzędzi cyfrowych przy
odbudowie pacjentów bezzębnych
13:50 – 14:30 Lunch
14:30 – 16:00 Przypadki kliniczne kompleksowych rekonstrukcji
pełnołukowych z wykorzystaniem protokołów
R2GATE®
16:00 – 16:15 Przerwa kawowa
16:15 – 18:30 Planowanie kompleksowych przypadków przy
użyciu R2GATE®
18:30 – 18:40 Rozdanie certyfikatów

Data i miejsce:
• 26.02.2022 WARSZAWA
• 29.10.2022 WARSZAWA
Grupa:
do 8 osób
Cena:
2000 zł

&
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Indywidualny kurs cyfrowego
®
planowania R2GATE
- 1 na 1
Chir. stom.

O KURSIE

Dorota Schmidt

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby rozpocząć bądź
kontynuować pracę na beztulejowych szablonach chirurgicznych
z wykorzystaniem programu R2GATE®. Szkolenie dostosowane
jest do indywidualnych potrzeb uczestnika oraz do jego poziomu
zaawansowania. Spersonalizowany tutorial pozwoli na
maksymalne wykorzystanie czasu szkolenia.

ZAGADNIENIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Koncepcja R2GATE®
Rodzaje szablonów
Biblioteki R2GATE®
Planowanie w programie - krok po kroku
Nawigacja beztulejowa - kaseta chirurgiczna AnyGuide
Implantacja pojedyńcza
Mosty
Rekonstrukcje pełnołukowe
Data i miejsce:
Do indywidualnego uzgodnienia
Grupa:
1 na 1
Cena:
3000 zł

Możliwość ustalenia indywidualnej
daty szkolenia. W celu uzyskania
dodatkowych informacji, skontaktuj się
z lokalnym przedstawicielem
bądź organizatorami szkoleń.

&
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Przygotowanie periodontologiczne pacjenta do
leczenia implantologicznego, protetycznego
i estetycznego
- WARUNKI DŁUGOTERMINOWEGO UTRZYMANIA OCZEKIWANEGO EFEKTU LECZENIA
Lek. dent.

Magdalena
Pawelczyk-Madalińska

PROGRAM
1. POWIKŁANIA W LECZENIU PACJENTÓW Z CHOROBAMI PRZYZĘBIA
• Omówienie najczęściej popełnianych błędów w leczeniu.
• Anatomia (określanie fenotypów i ich wpływ na dalsze postępowanie).
• Przegląd metod diagnostyki periodontologicznej:
- techniki badania, prawidłowe sondowanie kieszonek przyzębnych, Pa-on, Florida
Probe (prawidłowe i czytelne zapisywanie wyników pomiarów),
- co należy sprawdzić i jak badać przed przystąpieniem do leczenia: niezbędne
wskaźniki procesu zapalnego,
- szybka diagnostyka i kwalifikacja do odpowiedniego leczenia (nomenklatura z 1999
i 2017/2018 roku),
- jakie badanie radiologiczne - czy zawsze CBCT?

2. NA JAKICH ASPEKTACH W PROCEDURACH SKUPIĆ SIĘ, ABY NIE POPEŁNIĆ
PODSTAWOWYCH BŁĘDÓW?
• Omówienie prawidłowych technik higienizacyjnych. Na jakim etapie współpraca z
higienistką jest nieodzowna.
• Jak dobierać narzędzia ręczne i mechaniczne do leczenia niechirurgicznego
i chirurgicznego - podstawowe wyposażenie gabinetu periodontologicznego.
• Zastosowanie lasera w periodontologii na wszystkich etapach leczenia (PBM,
dekontaminacja H2O2, aPDT, lasery erbowe).
• Kiedy należy zastosować leczenie chirurgiczne, a kiedy nie (wskazania
i przeciwskazania).

3. BIOCENOZA KIESZONKI - jak ją ocenić, aby skutecznie zatrzymać procesy zapalne.

Data i miejsce:
• 13.05.2022 GDAŃSK
• 14.10.2022 WARSZAWA
Grupa:
do 30 osób

Cena:
1600 zł

Metody kontroli.

4. SCHEMAT PRZYGOTOWANIA PERIODONTOLOGICZNEGO DO LECZENIA
IMPLANTOLOGICZNEGO
• Endo-perio: leczenie zachowawcze czy już implantacja?
• Jak usuwać zęby, aby bezpiecznie wszczepić w ich miejsce implant - czy tylko socket
preservation? Zaopatrzenie rany po ekstrakcji. Suchy zębodół - czy to problem?
• Kiedy stosujemy osocze bogatopłytkowe (PRP/PRF) a kiedy czynniki wzrostu
(rhPDGF, BMP, GDF-5) i dlaczego?
• Podstawowe i niezależne od systemu implantologicznego zasady zachowania
zdrowego implantu.
• Schemat wskazań po zabiegu (krótkie omówienie i wyjaśnienie ich ogromnej roli
w leczeniu).

5. POSTEPOWANIE PERIODONTOLOGICZNE W ORTODONCJI – PAOO i laser boost.
Najnowsze osiągnięcia techniki dotyczące regeneracji tkanek w leczeniu
ortodontycznym.

6. ZASADY LECZENIA PROTETYCZNEGO U PACJENTÓW Z CHOROBĄ PRZYZĘBIA
• Metody i zasady wydłużania korony klinicznej zęba przy leczeniu protetycznym.
• Jak dobierać prace ruchome do stanu pacjenta.

7. ESTETYKA TKANEK MIĘKKICH TZW. RÓŻOWA
• Skalpel, elektrokoagulator czy laser - kiedy i dlaczego?
• Techniki i zasady wyznaczania girlandy dziąsłowej.
• Pokrycia recesji pojedynczych i mnogich – zasady pobierania tkanek do przeszczepu
i zabezpieczania ran po zabiegu.

&
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Augmentacja tkanek twardych
z jednoczasową implantacją przy użyciu
membran tytanowych
Lek. stom.

CEL KURSU

Karol Kalka

Podczas kursu uczestnikom zaprezentowane zostaną metody
augmentacji tkanek twardych. Kluczowym elementem kursu jest
technika pozycjonowania wszczepu w przypadku niewystarczających
warunków kostnych z jednoczasową augmentacją tkanek twardych przy
użyciu membrany tytanowej. Każdy z uczestników będzie miał szansę
przeprowadzenia takiego zabiegu na modelu, po wcześniejszym,
dokładnym omówieniu techniki, wskazań oraz przeciwwskazań do jego
wykonania.

PROGRAM
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
• Podstawy biologii gojenia kości.
• Kwalifikacja pacjenta do zabiegu – wskazania/przeciwskazania.
• Metody augmentacji tkanek twardych – najbardziej popularne techniki.
• Dobór wszczepu oraz membrany tytanowej do defektu kości.
• Membrana tytanowa i-Gen- omówienie budowy, podtypów.
• Pozycjonowanie wszczepu z jednoczasową augmentacją tkanek
twardych przy użyciu membrany tytanowej Igen - omówienie techniki
step by step.
• Zalecenia pozabiegowe oraz timeline dla obudowy protetycznej.
• Możliwe powikłania przy użyciu omawianej metody.
• Plusy oraz minusy stosowania omawianej metody.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Projektowanie płata śluzówkowo-okostnowego.
• Praca na modelu – zarządzenie płatem, wszczep z jednoczasową
augmentacją tkanek twardych krok po kroku.
• Otwarcie implantu, usunięcie membrany tytanowej – rodzaje śrub
gojących – wstęp do protetyki.
•

Data i miejsce:
• 14.05.2022 WARSZAWA

• 22.10.2022 BYDGOSZCZ
Grupa:
do 8 osób
Cena:
2000 zł
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Planowanie - Projektowanie - Biomechanika.
Podstawy bezpiecznej implantoprotetyki
Tech. dent.

O KURSIE

Piotr Biegała

W celu uzyskania przewidywalnych efektów estetycznych oraz
funkcjonalnych, konieczne jest poznanie wszystkich elementów
składowych odbudowy na implantach.
Jeśli poszczególne elementy są pomijane lub nieprecyzyjnie
wykonane, klinicysta jest narażony na niepowodzenia i wykonywanie
niepotrzebnych poprawek.

CEL KURSU
Celem spotkania jest przekazanie specjalistycznej wiedzy oraz
doświadczenia zdobytego w trakcie 30-letniej praktyki.
Przewidywalna, sprawdzona protetyka jest podstawą osiągnięcia
sukcesu w implantologii. Uczestnik kursu dowie się, jak maksymalnie
bezpiecznie wykorzystać potencjał rehabilitacji opartej na implantach.

ZAGADNIENIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rodzaje implantów – umiejscowienie w kości
Określenie pola protetycznego
Podstawy obciążenia/biomechanika
Rodzaje uzupełnień
Sposoby mocowania materiały
Planowanie uzupełnienia/kryteria
Dokumentacja: modele, RTG, zdjęcia
Cyfryzacja - nowe technologie - standaryzacja
Kryteria doboru łączników
Wybór materiałów protetycznych - ograniczenia
Analiza warunków
Ocena pola protetycznego
Czas wykonania - terminy
Etapy wykonania uzupełnienia
Możliwość zabezpieczenia tymczasowego
Wyciski - skan - model - łuk twarzowy - zgryz
Obciążenie pola protetycznego/redukcja
Ocena rekonstrukcji
Korekty/zabezpieczenia
Błędy/komplikacje
Wizyty kontrolne/reklamacje

Data i miejsce:
27.05.2022 POZNAŃ
• 10.06.2022 ŁÓDŹ
• 09.09.2022 KRAKÓW
•

Grupa:
do 15 osób
Cena:
1000 zł

&
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Sinus lift
-ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE

Dr n. med.

Dariusz Pituch

O KURSIE
Kurs skierowany jest do lekarzy o średnim poziomie zaawansowania,
którzy zaczęli już swoją przygodę z implantologią. Uczestnik szkolenia
zdobędzie zasadniczą wiedzę teoretyczną, przygotowującą do
wykonywania zabiegu. Będzie miał również możliwość ugruntowania
swojej wiedzy, pracując na modelach.

PROGRAM
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
•
•
•
•
•

•

Data i miejsce:
• 21.05.2022 WROCŁAW
• 01.10.2022 WARSZAWA

•
•

Grupa:
do 10 osób
•

Cena:
3000 zł
•
•
•
•
•

Jak zdiagnozować i zakwalifikować pacjenta do leczenia metodą SL?
Jak komunikować się z pacjentami by podjął leczenie obejmujące SL?
Typowe błędy, których należy unikać w komunikacji z pacjentem.
Zasada i cel zabiegu - do której z metod zakwalifikować pacjenta?
Przygotowanie pacjenta i gabinetu do zabiegu.
Jak zapewnić bezpieczeństwo zabiegu? Warunki anatomiczne,
patologia ścian i światła zatoki szczękowej. Strefy niebezpieczne,
których należy unikać podczas podnoszenia zatok.
Kiedy wystarczające jest podniesienie zamknięte dna zatoki z dostępu
przez wyrostek? Zasada, praktyka i warianty metody.
Sekwencja zabiegu krok po kroku. Narzędzia, materiały, trudności
techniczne, następstwa, powikłania.
Kiedy należy wykonać otwarty sinus lift? Zasada, praktyka i warianty
metody. Sekwencja zabiegu krok po kroku. Narzędzia, materiały,
trudności techniczne, następstwa, powikłania.
Decyzje śródoperacyjne, bieżąca kontrola zabiegu, zarządzanie
powikłaniami śródoperacyjnymi i ich naprawa. Kiedy i jak odstąpić od
kontynuowania zabiegu?
Jak ocenić skuteczność przeprowadzonego zabiegu?
Jak postępować z powikłaniami w okresie pooperacyjnym?
Zatoka niedostatecznie augmentowana: przyczyny, rozwiązania.
Wąski wyrostek a sinus lift, postępowanie.
Follow up, następstwa i powikłania odległe.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
•

Praca na modelach.

&
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Zaawansowane techniki
regeneracji kości
- ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE

O KURSIE

Dr n. med.

Dariusz Pituch

Kurs skierowany jest do lekarzy na poziomie średnio zaawansowanym.
Podczas kursu uczestnikom zaprezentowane zostaną techniki regeneracji
kości oraz ich zastosowanie w praktyce. Poruszone zostaną tematy takie jak:
rozszczepienie wyrostka, pobór kości własnej, augmentacja techniką M.
Khoury’ego, przeszczepy bloków kostnych, deficyt pionowy kości oraz
augmentacja tkanek miękkich.

ZAGADNIENIA I PROGRAM KURSU
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Biologia stosowana kości.
Jak zdiagnozować i zakwalifikować pacjenta do leczenia augmentacyjnego?
Zasada i cel zabiegu: do której z metod zakwalifikować pacjenta?
Jak przygotować pacjenta i gabinet do zabiegu?
Braki horyzontalne: kiedy wystarczające jest GBR, kiedy należy myśleć
o rozszczepieniu wyrostka? Pobranie kości własnej. Augmentacja techniką
M. Khoury’ego, przeszczepy bloków kostnych: krok po kroku - sekwencja
zabiegu, narzędzia, materiały, trudności techniczne, następstwa,
powikłania.
Data i miejsce:
Deficyt pionowy, kiedy wymaga augmentacji, jak to zrobić? Zasada,
• 30.09.2022 WARSZAWA
praktyka i warianty metody. Krok po kroku - sekwencja zabiegu: narzędzia,
materiały, trudności techniczne, następstwa, powikłania.
Grupa:
Kiedy należy wykonać augmentację tkanek miękkich? Sekwencja zabiegudo 10 osób
krok po kroku. Zasada, praktyka i warianty metody.
Zaopatrzenie protetyczne tymczasowe.
Cena:
Jak zapewnić bezpieczeństwo zabiegu? Warunki anatomiczne, strefy
3000 zł
niebezpieczne, których należy unikać podczas zabiegu.
Decyzje śródoperacyjne, bieżąca kontrola zabiegu, zarządzanie
powikłaniami śródoperacyjnymi i ich naprawa. Kiedy i jak odstąpić od
kontynuowania zabiegu?
Jak ocenić skuteczność przeprowadzonego zabiegu?
Jak postępować z powikłaniami w okresie pooperacyjnym?
Weź udział w dwudniowym spotkaniu w Warszawie:
Implantacja w obszarach augmentowanych.
Follow up, remodeling, następstwa i powikłania odległe.
30.09.22 - Zaawansowane techniki regeneracji kości
Alternatywa zabiegów augmentacyjnych.
01.10.22 - Sinus lift - zastosowanie w praktyce

w cenie 5000 zł
Cena pojedynczego szkolenia 3000 zł

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
•

Praca na modelach.
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P O L S K A

Optymalna wysokość odbudowy
protetycznej na implantach

Lek. dent.

Jakub Koralewski

- NIGDY WIĘCEJ PROBLEMÓW ZE ZGRYZEM. PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE
ŁUKU TWARZOWEGO I ARTYKULATORA W PROCESIE ODBUDOWY
IMPLANTOPROTETYCZNEJ

ZAŁOŻENIA I CELE
Podczas cyklu spotkań (3 spotkania po 2 PEŁNE dni oraz jedno spotkanie jednodniowe po
okresie 2-3 miesięcy od 3 modułu) uczestnicy poznają podstawy diagnostyki funkcjonalnej
pacjenta zgłaszającego się z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia. Pacjenci z tej
grupy stanowią coraz większą grupę osób trafiających do gabinetu stomatologicznego.
Celem kursu jest wprowadzenie uczestników w model pracy, który pozwoli:
- rozpoznać pacjenta z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia,
- określić poziom zaawansowania zaburzeń u pacjenta,
- podjąć proces leczenia pacjenta lub podjąć decyzję o odesłaniu pacjenta lub zwróceniu
się o pomoc w procesie leczenia.
Dr n. med.

PROGRAM

Karolina Karońska

I moduł – Diagnostyka 2-3.06.2022
1. Wprowadzenie.
2. Przypomnienie podstaw anatomii układu stomatognatycznego z głównym
nastawieniem na narząd żucia.
3. Podstawy fizjologii stawu skroniowo-żuchwowego. Fizjologia i patologie.
4. Kwestionariusz badania pacjenta wraz ze szczegółowym badaniem klinicznym
pacjenta.
5. Kwestionariusz badania palpacyjnego mięśni żucia.
6. Dokumentacja fotograficzna – zewnątrz i wewnątrzustna.
7. Podstawy badania fizjoterapeutycznego.
8. Analiza zdjęć RTG:
a) analiza cefalometryczna – analiza pozwalająca na możliwość wstępnej oceny
możliwości leczenia ortodontycznego/protetycznego.
9. Analiza modeli.
10. Protetyka czy ortodoncja?
11. Pacjent „skompensowany” aka „zaadaptowany”.
12. Badanie kondylograficzne.
II moduł – termin do ustalenia w zależności od preferencji uczestników
1. Omówienie poprzedniego modułu.
2. Analiza badań kondylograficznych pacjentów.
3. Rejestracja zwarcia.
a. Po co? Na co? Dlaczego? – metody rejestracji zwarcia.
4. Wax-up diagnostyczny – szybka metoda weryfikacji możliwości leczenia
ortodontycznego, a protetycznego.
5. W przypadku konieczności wskazówki do wykonania szynoterapii.
6. Wprowadzenie do przygotowywania planu leczenia:
a) wybór metody leczenia
b) leczenie dwuetapowe? – odbudowy tymczasowe
c) uzupełnienia ruchome a stałe? – konsekwencje zmiany typu uzupełnień
III moduł – termin do ustalenia w zależności od preferencji uczestników
1. Omówienie poprzedniego modułu.
2. Analiza planów leczenia pacjentów.
3. Przygotowanie procesu leczenia pacjenta.
4. Wax-up.
5. Mock-up.
6. Uzupełnienia tymczasowe.
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Data i miejsce:
• 02-03.06.2022 SUCHY LAS
k. POZNANIA
Grupa:
do 8 osób
Cena:
Każdy z modułów osobno:
(dwudniowe spotkanie - 16h) 2700 zł
Cena pakietu:
(I, II, III moduł + indywidualne
spotkanie po zakończonym cyklu)
–7500 zł

P O L S K A

Implantacja z natychmiastowym
obciążeniem - praca ze śrubami
anatomicznymi
Lek. dent.

Wojciech Radwański

O KURSIE
Kurs skierowany jest do lekarzy na poziomie średnio zaawansowanym,
którzy mają już doświadczenie w przeprowadzaniu zabiegów
implantacji. Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, jak krok po kroku
wykonać implantację, jak natychmiastowo obciążyć implant oraz jak
kształtować profil wyłaniania za pomocą śruby anatomicznej.
Wykorzystają również zdobytą wiedzę w praktyce (zabieg na żywo).

PROGRAM

Data i miejsce:
• 17.09.2022 WARSZAWA
• 19.11.2022 WARSZAWA

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
• Protokoły postępowania w przypadku małej, pionowej ilości kości
w zatoce szczękowej - innowacyjne podejście do implantacji przy
użyciu krótkich implantów.
• Zabieg implantacji - jak wykonać go bezpiecznie?
• Procedura chirurgiczna krok po kroku.
• Obciążenie natychmiastowe - co nam daje i na co zwrócić uwagę?
• Jaki powinien być właściwy profil wyłaniania dziąsła? Praca ze
śrubami gojącymi.
• Komponenty protetyczne - kryteria doboru odpowiednich
elementów. Kto powinien dokonać wyboru?
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
• Zabieg na żywo (wykonany przez każdego kursanta).

Grupa:
do 4 osób
Cena:
1800 zł

&
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P O L S K A

Sinus lift - zabieg z praktyką
w gabinecie stomatologicznym
CEL KURSU

Lek. dent.

Mariusz Pankowski

Kurs skierowany jest do lekarzy o średnim poziomie zaawansowania, którzy
zaczęli już swoją przygodę z implantologią. Uczestnik szkolenia zdobędzie
zasadniczą wiedzę teoretyczną, przygotowującą do wykonywania sinus liftu
w praktyce. Będzie miał również możliwość uczestniczenia w zabiegu na
żywo ( asystowanie lub wykonanie zabiegu).

ZAGADNIENIA
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
• Anatomia zatok szczękowych - podsumowanie
• Diagnoza i kwalifikacja pacjenta do zabiegu sinus lift
• Metoda otwarta a metoda zamknięta - omówienie
• Do której metody zakwalifikować pacjenta?
• Jak zapewnić bezpieczeństwo zabiegu?
• Sekwencja zabiegu - krok po kroku: narzędzia,
materiały, trudności techniczne
• Przeciwwskazania i powikłania
• Zalecenia pooperacyjne
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
• Zabieg na żywo wybraną metodą (w asyście
bądź samodzielnie uczestnicząc w zabiegu)

Data i miejsce:
• 02.07.2022 BYDGOSZCZ
Grupa:
do 3 osób
Cena:
2000 zł

&
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P O L S K A

Mój pierwszy implant - praktyka
w gabinecie stomatologicznym
Lek. dent.

Mariusz Pankowski

CEL KURSU
Podczas kursu uczestnik nabędzie gruntowną wiedzę teoretyczną
i niezbędne umiejętności praktyczne z podstaw implantologii. Będzie miał
m oż l i wo ś ć o b s e r wa c j i w y ko n a n i a z a b i e g u i m p l a nt a c j i , j a k
i przeprowadzenia go samodzielnie pod nadzorem doświadczonego
klinicysty.

PROGRAM
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
• Diagnoza i klasyfikacja pacjenta do zabiegu: wskazania,
przeciwskazania, zalecenia
• Implantoprotetyka - planowanie
• Implantacja natychmiastowa vs odroczona
• Procedury augmentacyjne
• System implantologiczny oraz kaseta chirurgiczna - omówienie
• Protokoły postępowania podczas implantacji: szczęka vs żuchwa
• Kształtowanie tkanek wokół implantu
• Omówienie możliwych rodzajów powikłań
Data i miejsce:
• 21.10.2022 BYDGOSZCZ
• 26.11.2022 BYDGOSZCZ
Grupa:
do 3 osób
Cena:
2000 zł

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
• Przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy
• Instrumentarium
• Przygotowanie pacjenta do implantacji
• Procedura chirurgiczna krok po kroku
• Techniki szycia
• Komunikacja z pacjentem

&
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P O L S K A

Sinus lift - podniesienie dna zatoki
metodą otwartą i zamkniętą
- KURS PRAKTYCZNY
Lek. dent.

Michał Mokijewski

CEL KURSU
Szkolenie sinus lift skierowane jest do lekarzy, którzy w swojej
praktyce wykonywali już zabiegi implantacji. Podczas kursu
zapoznają się z metodologią podniesienia zatoki szczękowej,
wykonają szereg praktycznych ćwiczeń na modelach dydaktycznych oraz przeprowadzą zabieg na żywo pod nadzorem
prowadzącego.

ZAGADNIENIA

Data i miejsce:
• 17.09.2022 WROCŁAW
Grupa:
do 6 osób

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
• Anatomia zatok szczękowych
• Podstawowe różnice, wady i zalety: metoda otwarta vs
zamknięta
• Proces decyzyjny przy wyborze metody podnoszenia zatoki
• Niezbędne instrumentarium
• Kasety MegaGen dedykowane do podnoszenia zatok
• Dokładna technika podnoszenia zatok obiema metodami
• Przeciwwskazania i powikłania
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
• Ćwiczenia na fantomach z podoszenia zatok
• Zabieg na żywo

Cena:
2000 zł

Możliwość ustalenia indywidualnej
daty szkolenia. W celu uzyskania
dodatkowych informacji, skontaktuj się
z lokalnym przedstawicielem
bądź organizatorami szkoleń.

&
24

P O L S K A

Cyfrowe planowanie leczenia
kompleksowego w nowoczesnej
stomatologii
Lek. dent.

O KURSIE

Adrian Marcol

Kurs skierowany jest do lekarzy na poziomie podstawowym.
Uczestnik dowie się, jak rozpocząć swoją przygodę z implantologią
bazując na nowoczesnych rozwiązaniach takich jak: planowanie
cyfrowe, leczenie nakładkowe oraz chirurgia nawigowana.

ZAGADNIENIA
1. Współczesny protokół pracy z pacjentem.
2. Skan diagnostyczny - przełamanie dentofobii przyjazne
środowisku.
3. Leczenie nakładkowe jako element planowania implantoprotetycznego.
4. Łatwa i szybka cyfrowa wizualizacja uśmiechu.
5. Implantacja nawigowana w trzech prostych krokach.
6. Rozwiązania tymczasowe jednowizytowe.
7. Opieka po wykonanym zabiegu.
Data i miejsce:
• 24.09.2022 GRUDZIĄDZ
Grupa:
do 10 osób
Cena:
1800 zł
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P O L S K A

Pełnołukowe odbudowy
na implantach
Lek. dent.

Piotr Matuszek

CEL KURSU
Kurs skierowany jest do lekarzy średniozaawansowanych w leczeniu
implantoprotetcznym, chcących rozszerzyć możliwości leczenia braków
zębowych o prace pełnołukowe. Podczas kursu uczestnik dowie się jak
planować, projektować oraz wykonywać odbudowy pełnołukowe.
Zapozna się z procedurami (od podstawowych do zaawansowanych) –
krok po kroku. Uczestnik szkolenia będzie miał również okazję
uczestniczyć w planowaniu i zabiegu wszczepienia implantów na żywo
który zakończy się wykonaniem natychmiastowej, tymczasowej pracy
protetycznej u pacjenta.

ZAGADNIENIA

Data i miejsce:
• 01.10.2022 KRAPKOWICE
• 05.11.2022 KRAPKOWICE
• 26.11.2022 KRAPKOWICE
Grupa:
do 8 osób
Cena:
1900 zł

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
• Kwalifikacja pacjenta.
• Diagnostyka: planowanie zabiegu, zebranie niezbędnych informacji i
plików cyfrowych, niezbędnych do wykonania zabiegu.
• Podejścia analogowe, cyfrowe - porównanie.
• Szablony do implantacji nawigowanej: możliwości, ograniczenia,
metody generowania szablonów.
• Jak przeprowadzić zabieg? Niezbędna wiedza, przygotowanie
implantów, komponentów protetycznych, instrumentarium, techniki
zabiegu, stosowane metody.
• Przygotowanie etapów protetycznych i uzupełnień tymczasowych.
• Porównanie różnych rodzajów prac tymczasowych, metody
wykonania, wady i zalety różnych uzupełnień natychmiastowych.
• Techniki założenia odbudowy protetycznej w ustach pacjenta.
• Zakończenie procesu leczenia - planowanie i wykonanie prac
ostatecznych, ich rodzaje, możliwości i ograniczenia.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
• Przygotowanie do zabiegu.
• Zabieg - uczestnicy kursu będą mieli okazję obserwować na żywo
całą procedurę wykonania zabiegu:
• Zaplanowanie zabiegu:
- etap wszczepienia implantów z zastosowaniem nawigacji i
szablonu chirurgicznego,
- etap założenia natychmiastowej pracy protetycznej w ustach
pacjenta,
- zakończenie zabiegu.

&
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P O L S K A

Implantacja natychmiastowa
z użyciem szablonu chirurgicznego
Dr n. med.

O KURSIE

Jacek Wyszkowski

Utrata zęba (w szczególności w strefie estetycznej) oraz decyzja
o odroczeniu implantacji, może prowadzić do znacznych zaników
wyrostka zębodołowego, a co za tym idzie - nie uzyskania oczekiwanych, estetycznych efektów leczenia. Prawidłowo przeprowadzony proces, od diagnostyki do uzupełnienia tymczasowego, ma
istotny wpływ na rezultat końcowy.
Podczas kursu omówimy i przeprowadzimy wszystkie etapy przed
i okołoimplantacyjne ze szczególnym uwzględnieniem procedur
mających wpływ na sukces zabiegu.

PROGRAM
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
• Diagnostyka przedimplantacyjna
• Planowanie uzupełnienia protetycznego/planowanie pozycji
implantu - od czego zacząć?
• Szablony chirurgiczne
• Atraumatyczna ekstrakcja
• Augmentować czy nie?
• Implantacja natychmiastowa
• Odbudowa tymczasowa/indywidualne śruby gojące

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
• Przygotowanie pacjenta do badania CBCT
• Skanowanie
• Podstawy projektowania szablonu w programie
R2GATE® - praca na modelach
• Odbudowa tymczasowa na implancie - praca na modelach

Data i miejsce:
• 08.10.2022 GDYNIA
Grupa:
do 6 osób
Cena:
1800 zł

&
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P O L S K A

Implantacja natychmiastowa.
Jak okiełznać ją w praktyce?
Lek. dent.

Marek Rybicki

CEL KURSU
Szkolenie zaadresowane jest do lekarzy o średnim poziomie
zaawansowania, którzy zaczęli już swoją przygodę z implantologią.
Podczas kursu uczestnicy poznają zasady implantacji natychmiastowej w strefie estetycznej, jak i w odcinku funkcjonalnym.
Dowiedzą się, jak wykonać ją w sposób bezpieczny, przewidywalny
oraz mierzalny. Każdy z kursantów będzie miał możliwość
wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, pracując na specjalnie
przygotowanych modelach.

ZAGADNIENIA

Data i miejsce:
• 15.10.2022 WARSZAWA
Grupa:
do 10 osób
Cena:
2000 zł

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
• Kwalifikacja pacjenta do zabiegu
• Wskazania i przeciwwskazania do implantacji natychmiastowej
• Atraumatyczne techniki usuwania zębów
• Prawidłowe pozycjonowanie implantu - techniki wykonania
łoża pod implant
• Wybór implantu, długość, średnica
• Extraction socket preservation - wybór materiałów
• Implantacja natychmiastowa w strefie estetycznej
oraz odcinku funkcjonalnym
• Natychmiastowe oraz odroczone obciążenie w implantacji
natychmiastowej
• Kształtowanie anatomicznego profilu wyłaniania przy użyciu
śrub gojących anatomicznych
• Zalecenia pozabiegowe
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
• Praca na modelach

&
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P O L S K A

Rozwiązania implantoprotetyczne
wykonywane w zgryzie konstrukcyjnym
zmodyfikowaną metodą Gerbera
Lek. dent.

CEL KURSU

Piotr Eichberger

Kurs skierowany jest do lekarzy na poziomie podstawowym.
Uczestnik podczas szkolenia dowie się:
Jak zakwalifikować pacjenta do leczenia w zgryzie konstrukcyjnym?
• Jak ocenić jakość stref podparcia w zgryzie?
• Jaki jest protokół postępowania w przypadku zgryzu konstrukcyjnego?
• Czy jest możliwe i potrzebne określanie czasu na deprogramację mięśni?
• Kiedy stosować szynę relaksacyjną/repozycyjną?
• Czy kondylografia jest sprzęgana z właściwym urządzeniem do
badania zgryzu?
• Dlaczego ważniejsze jest położenie żuchwy niż szczęki
względem podstawy czaszki?
• Jak pracować z kondylatorem w codziennej praktyce w celu
minimalizowania powikłań prac na implantach?
• Rozwój własnej świadomości w leczeniu przy użyciu
implantów.
•

ZAGADNIENIA
•
•
•
•
•
•

Brak stref podparcia w łukach zębowych
Czy doświadczenie lekarza ma związek z prognozowanym
wynikiem leczenia?
Total failure mode w przypadku okluzji
Przewidywalność trwania okresu adaptacji do nowych
warunków zgryzowych
Problemy z adaptacją do nowych warunków zgryzowych - czy
można je przewidzieć?
Granica między korektą/ekwilibracją pracy protetycznej a jej
destrukcją

Data i miejsce:
• 05.11.2022 RZESZÓW
Grupa:
do 10 osób
Cena:
1800 zł

&
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P O L S K A

Dr n. med.

Tomasz Szyczewski

Chirurgia i protetyka
implantologiczna
- STEP BY STEP
O KURSIE
Kurs dedykowany jest osobom początkującym w chirurgii i protetyce
implantologicznej oraz lekarzom praktykom rozpoczynającym pracę
z systemami MegaGen. Podczas kursu uczestnik będzie miał możliwość
wykonywania ćwiczeń na fantomach oraz modelach chirurgicznych, które
znakomicie przygotują do pracy z pacjentem.

CEL KURSU

Dr n. med.

Mariusz Glapiński

Kurs przygotuje do samodzielnego wykonania pełnego leczenia
implantoprotetycznego krok po kroku: PLAN – ZABIEG - WYCISK. Po
krótkim wstępie teoretycznym uczestnicy wykonają szereg
praktycznych ćwiczeń w symulowanych warunkach klinicznych, na
specjalnie dedykowanych fantomach.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
• Planowanie leczenia w różnych przypadkach klinicznych
• Wykonanie podstawowych technik projektowania płatów i szycia
• Samodzielne wszczepienie 15 implantów w odpowiedniej orientacji
przestrzennej bez użycia szablonu
• Pobranie wycisku protetycznego metodami łyżki otwartej
i zamkniętej
• Przećwiczenie wielu innych procedur, które przydadzą się
w codziennej praktyce implantologicznej
Zapewniamy 10% teorii & 90% praktyki!

Data i miejsce:
• 05.11.2022 WARSZAWA
Grupa:
max. 12 osób (1 osoba na unit)
Cena:
3300 zł
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Dr n. med.

ZAPRASZAMY

na dzień wykładów łączonych 2w1. Podczas jednego dnia

Aleksandra
Hercka-Mulas

uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania dwóch wykładów dwóch różnych
prowadzących. Lek. dent. Filip Janiak oraz dr n. med. Aleksandra Hercka-Mulas
przygotowali dla Państwa podwójną dawkę wiedzy teoretycznej, niezwykle
przydatnej w codziennej pracy.

NAJCZĘSTSZE PRZYPADKI BIEGŁEGO SĄDOWEGO
W CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ ORAZ
IMPLANTOLOGII
CEL WYKŁADU
Podczas wykładu uczestnik dowie się, jakie są najczęstsze przypadki skarg
pacjentów oraz pozna możliwe sposoby na wszczęcie procesu karnego
przeciwko lekarzowi. Prowadząca przedstawi możliwości ochrony i obrony
przed oskarżeniami. Podzieli się również sprawdzonymi metodami na
zminimalizowanie ryzyka odpowiedzialności za błędy oraz zaniedbania
lekarskie.

Lek. dent.

ZAGADNIENIA
•
•
•
•
•
•

Najczęstsze przypadki skarg pacjentów
Ochrona prawna
Dokumentacja lekarska
Sposoby pacjentów na zwiększenie swoich szans w sądach
Jak się bronić?
Jak rozmawiać z pacjentem?

PACJENT INTERNISTYCZNY A PROCEDURY
W PRZYPADKU ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH
ORAZ IMPLANTACJI
CEL WYKŁADU
Celem wykładu jest przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu leczenia
pacjentów internistycznych w aspekcie zabiegów chirurgicznych oraz
implantologicznych. Uczestnik spotkania dowie się, jakie grupy leków
przyjmowanych przez pacjenta oraz jakie choroby ogólne mają wpływ
na występowanie powikłań.

ZAGADNIENIA
•
•
•
•
•
•

Data i miejsce:
• 19.11.2022 POZNAŃ
Grupa:
do 30 osób

Zaburzenia krzepnięcia/leki rozrzedzające krew
Cukrzyca
Bifosfoniany
Zaburzenia immunologiczne
Pacjenci po radioterapii
Implantacja u pacjenta z periodontitis

Cena:
600 zł
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Podstawy implantologii mój pierwszy implant
Jesteś lekarzem rozpoczynającym swoją przygodę z implantologią? Chciałbyś dowiedzieć się, jak bezpiecznie,
skutecznie i profesjonalnie zaplanować oraz wykonać zabieg implantacji? Jak krok po kroku przeprowadzić
procedurę chirurgiczną, dbając o komfort i satysfakcję pacjenta? Chciałbyś mieć pewność, że nabytą wiedzę
teoretyczną będziesz w stanie wykorzystać w praktyce? Jeżeli odpowiedź na wszystkie powyższe pytania brzmi:
tak, to zapraszamy Cię na indywidualny kurs z naszymi doświadczonymi lekarzami w wybranej lokalizacji.

CEL KURSU
Podczas kursu uczestnik nabędzie gruntowną wiedzę teoretyczną i niezbędne umiejętności praktyczne z
podstaw implantologii. Będzie miał możliwość obserwacji wykonania zabiegu implantacji, jak i
przeprowadzenia go samodzielnie pod nadzorem doświadczonego klinicysty.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnoza i klasyfikacja pacjenta do zabiegu: wskazania, przeciwskazania, zalecenia
Implantoprotetyka – planowanie
Implantacja natychmiastowa vs odroczona
Procedury augmentacyjne
System implantologiczny oraz kaseta chirurgiczna - omówienie
Protokoły postępowania podczas implantacji: szczęka vs żuchwa
Kształtowanie tkanek wokół implantu
Omówienie możliwych rodzajów powikłań

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
•
•
•
•
•
•

Przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy
Instrumentarium
Przygotowanie pacjenta do implantacji
Procedura chirurgiczna krok po kroku
Techniki szycia
Komunikacja z pacjentem

Termin szkolenia uzgadniamy
indywidualnie z uczestnikiem.
W celu uzyskania dodatkowych
informacji, skontaktuj się z lokalnym
przedstawicielem handlowym bądź
z organizatorem szkoleń.
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Lek. stom.

Lek. dent.

Artur Skutecki

Przemysław
Marcinowski

Lek. dent.

Poznań
Dr n. med.

Jarosław Cynkier

Łódź

Gdańsk
Dr n. med.

Hanna Marcinowska

Dr n. med.

Ewa Duraj

Lek. dent.

Piotr Florczak

Kielce

Marcin Parzyszek

Łódź
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Michał Chrobak

Wrocław
Aleksander Baron

Gliwice

Białystok

Poznań
Lek. dent.

Dr n. med.

Aaron Basir

Wrocław

Wybrana lokalizacja

Lek. dent.

Dr n. med.

Michał Mokijewski

Lek. dent.

Mariusz Pankowski

Bydgoszcz
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April 30 ~ May 1, 2022
Art hall, DDP (Dongdaemun Design Plaza)

Inspiring Future Dentistry

: 20 years of evidence, preparing another 20 years

Registration
·For international participants, please contact your local MegaGen distributor
·Registration fee will be announced soon.
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Edukacja
MINEC 2022

mapa

Great place 4 great minds

