Edukacja
styczeń-czerwiec 2021

Współczesna stomatologia wymaga od każdego
lekarza dentysty nieustannego podnoszenia
kwalifikacji zawodowych i podążania za postępem
naukowo-technologicznym, który wpisany jest
w ciągle rosnący popyt na piękne i zdrowe
uzębienie. Poszerzające się horyzonty wiedzy
i możliwości leczenia pacjentów stanowią dla
wielu praktykujących lekarzy szansę na rozwój
zawodowy i sukces własnej praktyki.
Wiedza, innowacje, metodyka i dydaktyka, a przede
wszystkim praktyczne umiejętności zabiegowe
nabywane od najbardziej doświadczonych
klinicystów z Polski i zagranicy, to podstawa
naszego systemu kształcenia.
Miarą jego skuteczności jest to, co lekarz będzie
potrafił wykonać dla swoich pacjentów po
ukończeniu wybranego przez siebie szkolenia.

zrobisz to
zrozumiesz
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Instytut Vivadental w Gdańsku to międzynarodowy ośrodek edukacyjny oferujący
specjalistyczne szkolenia w zakresie implantologii, implantoprotetyki, chirurgii oraz
medycyny estetycznej i regeneracyjnej.
Specjalizujemy się w kursach praktycznych, podczas których lekarze wykonują
procedury zabiegowe u pacjentów pod kierunkiem doświadczonych klinicystów
z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych
i digitalnych współczesnej medycyny. Poprzedzają je warsztaty na modelach
i preparatach zwierzęcych oraz nauka procedur zabiegowych z zastosowaniem
urządzeń, narzędzi i materiałów stosowanych podczas określonych zabiegów.

Instytut Vivadental jest doskonale przygotowany do działalności edukacyjnej,
wykorzystując bogate innowacyjne wyposażenie i najnowocześniejsze technologie
sprzętowe i materiałowe ośrodka klinicznego. Szkolenia odbywają się
w przestronnych i skomunikowanych ze sobą salach zabiegowych oraz sali
warsztatowej i wykładowej. Rozwiązania techniczne umożliwiają prowadzenie
szkoleń jednocześnie na wszystkich salach z przekazem toru wizyjnego z lampy
operacyjnej i kamery zbliżeniowej oraz komunikację audio-video. Umożliwiają
także udział i prowadzenie szkoleń prelegentów znajdujących się poza ośrodkiem
w trybie online. Prowadzimy też szkolenia wyjazdowe, w Polsce i za granicą.
Instytut Vivadental posiada akredytację Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Z tytułu ukończenia szkolenia, lekarzom przysługują punkty edukacyjne.
Programy szkoleniowe zintegrowane są z systemem zarządzania jakością zgodnym
z międzynarodową normą ISO 9001:2015 oraz systemem bezpieczeństwa informacji
według normy ISO/IEC 27001:2013.
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IMPLANT EXPERIENCE
Kurs przeznaczony dla lekarzy, którzy chcą poznać system
implantologiczny w praktyce. Szkolenie ma formę warsztatów
na modelach z zastosowaniem oprzyrządowania i materiałów
stosowanych w zabiegach implantologicznych i procedurach
implantoprotetycznych.

SZKOLENIA I KURSY

strony 38-39

PRACTICULUM IMPLANTOLOGII
10-miesięczne komplementarne szkolenie praktyczne z udziałem
pacjentów zapewniające szybki start w implantologii w oparciu
o zestaw konkretnych umiejętności zabiegowych. Dominuje
praktyka i zabiegi wykonywane u pacjentów pod kierunkiem
dr n. med. Violetty Szycik i lek. dent. Małgorzaty Piotrowskiej
w kameralnych grupach. Poprzedza je symultaniczna nauka
procedur zabiegowych na modelach z zastosowaniem
urządzeń, narzędzi i materiałów stosowanych w leczeniu
implantoprotetycznym, a także wykłady.

IMPLANT ASSISTANCE
Dwudniowy, intensywny kurs dla asystentek implantologicznych
prowadzony przez dypl. asyst. stom. Dorotę Makarewicz
posiadającą wieloletnie doświadczenie kliniczne w pracy
z dr n. med. Violettą Szycik. Szkolenie obejmuje wykłady, zajęcia
praktyczne oraz zabieg na żywo.

strony 14-17

strony 40-41

PROFESSIONAL IMPLANTOLOGII
Zaawansowane dwudniowe szkolenia w formie wykładów,
warsztatów oraz zabiegów live. Obejmują szerokie spektrum
najtrudniejszych procedur poszerzających możliwości podjęcia
leczenia pacjentów we własnych praktykach, prowadzone przez
mentorów z dużym doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym.

CHAMONIX INTERNATIONAL SEMINAR
Międzynarodowe szkolenie implantologiczne w Campusie
Anthogyr w Sallanches-Chamonix u podnóża Mont Blanc. Kurs
obejmuje warsztaty, wykłady oraz zabiegi live prowadzone przez
wybitnych klinicystów z całego świata.

strony 18-35

strony 42-43

SZKOLENIE PRAKTYCZNE 1:1
Indywidualny kurs dla lekarzy chcących poszerzyć swoje
umiejętności praktyczne poprzez wykonywanie zabiegów
o wysokim stopniu trudności u własnych pacjentów pod
kierunkiem dr n. med. Violetty Szycik w Klinice Vivadental
w Gdańsku.

MEDYCYNA ESTETYCZNA
Szkolenia w zakresie medycyny estetycznej przeznaczone dla
lekarzy dentystów. Medycyna estetyczna w wielu przypadkach
stanowi doskonałe uzupełnienie leczenia stomatologicznego.
Szkolenie odbywa się w formie praktyki z udziałem pacjentów,
zabiegów live i wykładów.

strony 36-37

strony 44-45
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WYKŁADOWCY
Dr n. med. Violetta Szycik - absolwentka Akademii Medycznej
w Gdańsku, specjalizacja pierwszego i drugiego stopnia
z chirurgii stomatologicznej, doktorat z implantologii. Należy
do grona prekursorów polskiej implantologii stomatologicznej,
którą zajmuje się od ponad 25 lat. Posiada jeden z nielicznych
w naszym kraju tytuł Lidera Umiejętności Implantologicznych,
a w dorobku prekursorskie zabiegi, w tym implantacja bezzębnej
szczęki i żuchwy z natychmiastową odbudową protetyczną oraz
przeszczep komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego
w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy
u osób dotkniętych oligodoncją.
W działalności szkoleniowej wykorzystuje bogate 32 letnie
doświadczenie w dydaktyce, w tym 19 lat jako asystent,
a następnie adiunkt Katedry Kliniki Chirurgii SzczękowoTwarzowej AMG. Obejmuje ono edukację studentów oraz
podyplomowe kształcenie lekarzy dentystów, prowadzenie staży
klinicznych i specjalizacyjnych oraz innowacyjnych szkoleń
implantologicznych.
Jest właścicielką i Prezesem Grupy Vivadental, która weszła w 30
rok działalności oraz Dyrektorem Naukowym Instytutu Vivadental.
Prowadzi szkolenia dla początkujących i zaawansowanych, w tym
swój autorski program edukacyjny Practiculum Implantologii,
nagrodzony Godłem „Teraz Polska”, z którego skorzystało już
ponad 200 lekarzy.

Lek. dent. Mariusz Bołzan - absolwent Pomorskiej Akademii
Medycznej w Szczecinie, specjalista periodontologii. Jego pasją
jest implantologia oraz zabiegi z zakresu chirurgii śluzówkowodziąsłowej, której poświęcił rozwój zawodowy. W terapii pacjentów
w swoich klinikach "Biała Szuflada", wykorzystuje zdolności
i wiedzę zdobytą podczas wielu kursów, warsztatów i konferencji
naukowych, w kraju i za granicą.
Z wielką swobodą przekazuje wszechstronną i wyspecjalizowaną
wiedzę w zakresie mikrochirurgii śluzówkowo-dziąsłowej,
zarządzania tkankami miękkimi i sterowanej regeneracji kości.
Wypełnia niezwykle ważną i wrażliwą niszę edukacyjną związaną
z poprawą kondycji wszczepionych implantów i ich
żywotności, a także estetyki i funkcjonalności rekonstrukcji
implantoprotetycznych. Posiada wieloletnie doświadczenia
w edukacji, które obejmują także ćwiczenia ze studentami
w ramach studium doktoranckiego w Zakładzie Periodontologii
PUM. Szczególną uwagę zwraca na staranne i precyzyjne
wykonanie procedur, których jakość ma kluczowe znaczenie dla
efektywności zabiegów rekonstrukcyjnych oraz ograniczenia
wystąpienia zjawiska periimplantitis w obszarze tkanek miękkich
i twardych otaczających implant.
W Instytucie Vivadental dr Mariusz Bołzan prowadzi szkolenia
z zakresu chirurgii tkanki miękkiej i tkanki twardej.

Dr n. med. Adam Nowicki - absolwent Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie. W 2017 roku uzyskał tytuł doktora
nauk medycznych przeprowadzając badania nad zaburzeniami
narządu żucia. Specjalizuje się w pełnołukowych rekonstrukcjach
protetycznych z wykorzystaniem protokołów cyfrowych, od etapu
planowania, do oddania pracy.

W rehabilitacji protetycznej pacjentów wykorzystuje technologie
digitalne, wiedzę i perfekcyjne umiejętności manualne,
uzyskując wyśmienite rezultaty, których miarę stanowi estetyka
i precyzja zespolenia części protetycznej z chirurgiczną. Jako
profesjonalista nieustannie rozwija swoją wiedzę i doskonali
umiejętności zabiegowe uczestnicząc w kongresach naukowych,
kursach i szkoleniach.

Szczególnie zorientowany na wdrażanie do protokołów leczenia
innowacyjnych rozwiązań i digitalizacji procesowej. Swoje
zainteresowania nieustannie rozwija na rozmaitych szkoleniach
i warsztatach, które stanowią inspirację do udoskonalania
procesów leczenia i tworzenia zindywidualizowanych rozwiązań
w terapii pacjentów. Egzemplifikuje je w swojej klinice „Diamante
Clinica” w Lubinie oraz podczas szkolenia lekarzy, ale także
w „czasie wolnym od pracy”, który poświęca na swoje pasje
związane ze zgłębianiem innowacyjnych i ciągle rozwijających się
technologii. Jedną z nich jest druk 3D. W drugiej - rzeczywistość
rozszerzona (AR), dostrzega szansę na wykorzystanie w procesie
leczenia implantologicznego jej spektakularnych możliwości
związanych z poszerzaniem i nakładaniem obrazów, mogących
mieć zastosowanie w nawigacji zabiegowej oraz edukacji.

W Instytucie Vivadental dr Małgorzata Piotrowska prowadzi wykłady,
ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów w ramach
Practiculum Implantologii oraz szkolenia z implantoprotetyki.

W Instytucie Vivadental dr n. med. Adam Nowicki prowadzi szkolenia
z cyfrowego planowania w implantologii i natychmiastowego
obciążenia.

Lek. dent. Małgorzata Piotrowska - absolwentka Akademii
Medycznej w Gdańsku. Specjalista protetyki stomatologicznej,
w której uzyskała najwyższy stopień zaawansowania, ze
szczególnym uwzględnieniem implantoprotetyki, której poświęciła
rozwój zawodowy.
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Lek. dent. Jacek Głębocki - absolwent Akademii Medycznej
w Białymstoku. Od początku zorientowany na interdyscyplinarne
leczenie pacjentów, któremu podporządkował swoją drogę
nieustannego podnoszenia kwalifikacji. Holistyczną koncepcję
leczenia realizuje na co dzień w swojej praktyce "Novadent"
w Łomży, oferując zabiegi z zakresu implantologii, protetyki,
endodoncji oraz ortodoncji.
Zawodowy rozwój szczególnie poświęcił protetyce oraz okluzji,
które stały się prawdziwą pasją. Dzieli się zdobytą wiedzą
i bogatym doświadczeniem prowadząc zaawansowane szkolenia
z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań związanych
z uzyskiwaniem idealnej funkcjonalności narządu zgryzu.
Jest Mentorem Kois Center, jednego z najlepszych ośrodków
szkoleniowo-badawczych na świecie i od lat uczestniczy
w corocznych sympozjach implementujących do protokołów
zabiegowych najnowsze osiągniecia naukowe.
W instytucie Vivadental dr Jacek Głębocki rozwija swoje zdolności
edukacyjne i zajmuje się doskonaleniem warsztatu pracy polskich
lekarzy dentystów poprzez szkolenia z okluzji.

Dr n. med. Szymon Frank - absolwent Akademii Medycznej
w Warszawie. Wieloletni wykładowca w Zakładzie Chirurgii
Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego.
W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych.
Tematem pracy doktorskiej była „Analiza porównawcza
miejscowych metod pozabiegowej hipotermii po operacyjnym
usunięciu zatrzymanych trzecich zębów trzonowych w żuchwie.”
W trakcie studiów odbył praktyki zagraniczne w Dental Implant
Cosmetic Dentistry w Atlantic City, USA. Uczestnik licznych
kursów i konferencji naukowych.
Autor publikacji i doniesień zjazdowych z zakresu chirurgii
stomatologicznej, szczególnie zainteresowany leczeniem
implantoprotetycznym oraz technikami regeneracyjnymi kości.
W Instytucie Vivadental dr n. med. Szymon Frank poprowadzi
szkolenie z podnoszenia dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą
i hydrokinetyczną.

12

Tech. dent. Marek Wiligała - to jeden z największych
autorytetów w dziedzinie laboratoryjnej protetyki dentystycznej,
który w Chojnicach stworzył laboratorium o standardzie
światowym. Laboratorium Protetyczne Wiligała, to firma
rodzinna o ponad 30 letnim dorobku i tradycją dwóch pokoleń,
z pasją poświęcających się sztuce technik dentystycznych. Z jego
zaawansowanych technologii i rozwiązań digitalnych, korzystają
lekarze z całego kraju. Dla wielu z nich stały się one inspiracją do
adekwatnego doskonalenia procesu rekonstrukcji protetycznych
i implantoprotetycznych w części klinicznej.
Marek Wiligała jest też znanym i cenionym wykładowcą,
z chęcią dzieli się wiedzą praktyczną, spostrzeżeniami
z zakresu interdyscyplinarnych postępowań w procesie leczenia
protetycznego, zarówno z praktyki własnej, jak i licznych szkoleń
i sympozjów w kraju i za granicą.
W Instytucie Vivadental tech. dent. Marek Wiligała prowadzi
wykłady na temat współpracy lekarza z laboratorium przy
rekonstrukcjach protetycznych.

Lek. dent. Karolina Winkel - absolwentka Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego. Dyplomowany lekarz medycyny
estetycznej i lekarz dentysta. Zajmując się leczeniem uzębienia,
włączyła do swojej praktyki zabiegi z zakresu medycyny
estetycznej, która stała się jej drugą prawdziwą pasją.
Specjalizuje się w modelowaniu ust oraz wykorzystywaniu kwasu
hialuronowego oraz toksyny botulinowej w leczeniu estetycznym.
W swojej praktyce wykonuje zabiegi manualne z wykorzystaniem
kwasu hialuronowego, toksyny botulinowej, mezoterapii oraz
osocza bogatopłytkowego. Stosuje też nici PDO i nici haczyki,
łącząc je z odpowiednimi preparatami.
Bogate doświadczenia własne oraz udział w wielu szkoleniach
krajowych i międzynarodowych, zaowocowało podjęciem
działalności edukacyjnej i prowadzeniem praktycznych szkoleń
z zakresu medycyny estetycznej dla lekarzy dentystów.
W Instytucie Vivadental dr Karolina Winkel prowadzi szkolenia
z zakresu medycyny estetycznej dla stomatologów, dla których
staje się ona atrakcyjnym uzupełnieniem oferty leczenia uzębienia.
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Program szkolenia:

Program szkolenia:
05-06 marzec 2021

SESJA 1
1. Chirurgia implantologiczna - wykłady
2. Chirurgia implantologiczna - warsztaty
SESJA 2

09-10 kwiecień 2021
Temat:

Practiculum Implantologii - Sezon XII

Data:

05.03.2021-11.02.2022

Miejsce:

Gdańsk - Instytut Vivadental

Prowadzący:

Dr n. med. Violetta Szycik, Lek. dent. Małgorzata Piotrowska

Cena:

42 000 zł

1. Planowanie w implantologii - warsztaty
2. Chirurgia implantologiczna - warsztaty
3. Zabiegi implantacji na żywo
SESJA 3

07-08 maj 2021

1. Sterowana regeneracja kości - wykłady
2. Sterowana regeneracja kości - warsztaty
SESJA 4

18-19 czerwiec 2021

1. Implantoprotetyka - wykłady
2. Implantoprotetyka - warsztaty
3. Procedury implantoprotetyczne na żywo
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SESJA 5
10-11 wrzesień 2021

1. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
2. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
SESJA 6

15-16 październik 2021

1. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
2. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
SESJA 7

19-20 listopad 2021

1. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
2. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
SESJA 8

10-11 grudzień 2021

1. Implantoprotetyka - wykłady
2. Implantoprotetyka - kurs praktyczny z udziałem pacjentów
SESJA 9

14-15 styczeń 2022

1. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
2. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
SESJA 10

11 luty 2022

1. Panel dyskusyjny, podsumowanie szkolenia
2. Uroczysta kolacja i wręczenie certyfikatów
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Program szkolenia:
Dzień I
Część teoretyczna
10.00 - 13.00

Projektowanie cięć i podejście mikrochirurgiczne

Przeszczepy dziąsła przy zębach własnych i implantach

3W, czyli wędzidła, wycinki i wydłużenie korony klinicznej
13.00 - 13.30
Temat:

Soft Tissue Management

Data:

08-09.01.2021

Miejsce:

Gdańsk - Instytut Vivadental

Prowadzący:

Lek. dent. Mariusz Bołzan

Cena:

4400 zł

28-29.05.2021

Pokrywanie recesji i rozwiązywanie problemów wokół implantów
Przerwa kawowa/lunch
Część praktyczna - Warsztaty na materiale zwierzęcym

13.30 - 17.00

17.00

Odbudowa strefy dziąsła przyczepionego z pomocą wolnego przeszczepu
Odsłonięcie implantu z augmentacją tkanek miękkich
Przeszczep tkanki łącznej
Obiadokolacja
Dzień II
Zabiegi live

10.00 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30
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Pokrycie recesji z użyciem przeszczepu dziąsła wybraną metodą
Przerwa kawowa/lunch
Odbudowa strefy dziąsła przyczepionego przy implantach
lub augmentacja tkanki miękkiej
Podsumowanie, wręczenie certyfikatów
Obiad

19

Program szkolenia:
Dzień I
Część teoretyczna
10.00 - 13.00

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów regeneracyjnych w leczeniu
implantologicznym
Kryteria wyboru odpowiedniego biomateriału i membrany zaporowej
(resorbowalne/nieresorbowalne)
Planowanie cięć tkanek miękkich, mobilizacja płata śluzówkowookostnowego

Temat:

Hard Tissue Management

Podstawowe metody augmentacji kości (zaopatrzenie zębodołu po
ekstrakcji, odbudowa blaszki przedsionkowej)

Data:

27-28.02.2021

Miejsce:

Gdańsk - Instytut Vivadental

Odbudowa kości techniką Khoury'ego

Prowadzący:

Lek. dent. Mariusz Bołzan

Cena:

5500 zł

Socket Shield w strefie estetycznej

Metody stabilizacji membran i bloków kostnych
Opieka następowa
13.00 - 13.30

Powikłania w czasie i po zabiegu regeneracyjnym
Przerwa kawowa/lunch

Część praktyczna - Warsztaty na materiale zwierzęcym i modelach
13.30 - 16.30

16.30

Instrumentarium chirurgiczne

Technika wykonania płata śluzówkowo-okostnowego, podcięcie okostnej
- mobilizacja płata
Zaopatrzenie ubytku kostnego - projektowanie kształtu membrany,
dobór odpowiedniego biomateriału, stabilizacja membrany
Obiad
Dzień II
Zabiegi live

10.00 - 15.00

Odbudowa kości techniką Khoury'ego

15.00 - 15.30

Podsumowanie, wręczenie certyfikatów

15.30
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Socket Shield w strefie estetycznej
Obiad
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Program szkolenia:
Dzień I
Część teoretyczna
10.00 - 12.30

Podstawy planowania w implantologii
Opis protokołu
Plusy i minusy rozwiązania
Rodzaje szablonów
Rodzaje kaset do nawigacji

Temat:

Planowanie w implantologii, cz. I: Pojedyncze implantacje

12.30 - 13.00

Data:

05-06.02.2021

13.00 - 17.00

Miejsce:

Gdańsk - Instytut Vivadental

Zaprojektowanie szablonu na 1-2 implanty

Prowadzący:

Dr n. med. Adam Nowicki

Zapoznanie z drukarkami 3D

Cena:

4400 zł (zapisując się na obie części szkolenia - koszt 8500 zł)

Przerwa kawowa/lunch
Część praktyczna - Warsztaty

Zapoznanie z programem do planowania

Wydruk szablonu
Postprodukcja
17.00

Obiadokolacja

Dzień II
Zabiegi live
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10.00 - 15.00

Zabiegi z wykorzystaniem szablonów chirurgicznych

15.00 - 15.30

Podsumowanie, wręczenie certyfikatów

15.30

Obiad
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Program szkolenia:
Dzień I
Część teoretyczna
10.00 - 11.30

Powtórka materiału z cz. I
Dyskusja
Część praktyczna - Warsztaty

11.30 - 14.00
Temat:

Planowanie w implantologii, cz. II: Mnogie implantacje

Data:

26-27.03.2021

Miejsce:

Gdańsk - Instytut Vivadental

Prowadzący:

Dr n. med. Adam Nowicki

Cena:

4800 zł (zapisując się na obie części szkolenia - koszt 8500 zł)

Projektowanie szablonu dla mnogiej implantacji
Projektowanie suprastruktury
Dobór elementów protetycznych

14.00 - 14.30

Przerwa kawowa/lunch
Część praktyczna

14.30 - 16.30

Drukowanie szablonów
Drukowanie struktury

16.30

Obiad
Dzień II

10.00 - 15.00

24

Zabiegi live

15.00 - 15.30

Podsumowanie, wręczenie certyfikatów

15.30

Obiad
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Program szkolenia:
Dzień I
Część teoretyczna
10.00 - 11.30

Wskazania do zastosowania protez typu overdenture
Kwalifikacja pacjentów do leczenia
Rodzaje protez overdenture - kryteria wyboru

Temat:

Ruchome odbudowy implantoprotetyczne w bezzębiu

Data:

13-14.02.2021

Miejsce:

Gdańsk - Instytut Vivadental

Prowadzący:

Lek. dent. Małgorzata Piotrowska, Tech. dent. Marek Wiligała

Cena:

4200 zł

11.30 - 12.00

Przerwa kawowa/lunch

12.00 - 14.30

Procedura kliniczna i laboratoryjna wykonania protez na lokatorach
Procedura kliniczna i laboratoryjna wykonania protez na teleskopach
Procedura kliniczna i laboratoryjna wykonania protez na belkach

14.30 - 15.00

Przerwa kawowa/lunch

15.00 - 16.00

Wady i zalety poszczególnych typów rozwiązań protetycznych

16.00

Obiad
Dzień II
Część teoretyczna

10.00 - 11.30

Współpraca lekarza z laboratorium przy planowaniu i wykonaniu protez
typu overdenture

11.30 - 12.00

Przerwa kawowa/lunch
Zabiegi live

12.00 - 16.00

Procedury kliniczne na różnych etapach odbudowy typu overdenture

16.30

Obiad

16.00 - 16.30
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Podsumowanie, wręczenie certyfikatów
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Program szkolenia:
Dzień I
Część teoretyczna
10.00 - 11.30

Diagnostyka kliniczna i radiologiczna w planowaniu odbudów stałych
Ilość i pozycjonowanie implantów w pracach stałych
Odbudowy przykręcane i cementowane

11.30 - 12.00
Temat:

Stałe rekonstrukcje implantoprotetyczne w bezzębiu

Data:

16-17.04.2021

Miejsce:

Gdańsk - Instytut Vivadental

Prowadzący:

Lek. dent. Małgorzata Piotrowska, Tech. dent. Marek Wiligała

Cena:

4400 zł

12.00 - 14.00

Rodzaje łączników pośrednich / multiunit, Ti base /
Przerwa kawowa/lunch
Protokół obciążenia natychmiastowego

Backward planning - od protetyki do implantacji
Przygotowanie wax-up

Projektowanie i przygotowanie szablonu chirurgicznego
14.00- 14.30

14.30 - 16.00

Technika osadzenia stałej pracy tymczasowej
Przerwa kawowa/lunch
Biomechaniczne rekonstrukcje na implantach

Okluzja na implantach, jak uniknąć przeciążeń?

Kontrola stabilności okluzji podczas wizyt kontrolnych
16.00

Obiad
Dzień II
Część teoretyczna

10.00 - 11.30
11.30 - 12.00

Współpraca lekarza z laboratorium podczas wykonywania
zaawansowanych rekonstrukcji uzębienia na implantach
Przerwa kawowa/lunch
Zabiegi live

12.00 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30
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Praca przykręcana na kilku implantach - pełna procedura kliniczna
i laboratoryjna krok po kroku - od implantacji, poprzez obciążenie
natychmiastowe, do oddania ostatecznej pracy stałej
Podsumowanie, wręczenie certyfikatów
Obiad
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Program szkolenia:
Dzień I
07.00 - 10.00
10.00 - 13.00

Część praktyczna (Grupa I) Zajęcia na sali zabiegowej
Część teoretyczna (obie grupy)

1. Relacja Centralna. Occlusion-confusion – komu wierzyć

2. Użycie deprogramatora
- wskazania - przeciwskazania - dopasowanie - wskazówki praktyczne
- możliwe problemy i jak je rozwiązać
3. Zestawienie modeli gipsowych w CR, co z tego wynika?

Temat:

Okluzja i planowanie leczenia, cz. I

Data:

18-19.03.2021

Miejsce:

Gdańsk - Instytut Vivadental

Prowadzący:

Lek. dent. Jacek Głębocki

Cena:

4800 zł (zapisując się na obie części szkolenia - koszt 9800 zł)

4. Nowa Stomatologia – ocena ryzyka w czterech kategoriach
5. Układ narządu żucia
- jak to działa? - co mówi nauka? - co widzą praktycy?
6. Koperta funkcjonalna – pojęcie, rodzaje
7. Jak myśleć o funkcji – schemat
13.00 - 13.30
13.30 - 18.00

8. Zdjęcia fotograficzne – zbieranie dowodów
Przerwa kawowa/lunch

9. Perfekcyjny wywiad – podejrzenie

10. Stany funkcjonalne – fakty i mity
- akceptowalna funkcja – czy ma związek z wyglądem?
- zawężony model przywodzenia – dlaczego pacjent ściera przednie
zęby po leczeniu ortodontycznym?
- dysfunkcja – szukanie wygody czy bruksizm?
- parafunkcja – szyna która mówi
11. Starcie zębów – czy pacjent wymaga leczenia?
12. Adaptacja

13. Pacjent i plan leczenia – droga do akceptacji
14. Najważniejsza specjalność w stomatologii
15. Skuteczna terapia – szablon 3* P

16. Przypadki własne – etap diagnozy i planowania

18.00

17. Komunikacja z pacjentem kluczem do podjęcia decyzji o leczeniu
kompleksowym – krótki film
Kolacja
Dzień II

07.00 - 10.00

Część praktyczna (Grupa II) Zajęcia na sali zabiegowej
Część praktyczna (obie grupy)

10.00 - 18.00

1. Rejestracja z użyciem DFA

2. Rejestracja CR przy pomocy deprogramatora

3. Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem – przesłuchanie
4. Wykonanie kompletu zdjęć FOTO – zbieranie dowodów

5. Diagnoza i planowanie leczenia uwzględniające obniżenie ryzyka
funkcjonalnego w oparciu o wywiad, zdjęcia FOTO, zdjęcia OPG oraz
analizę modeli po deprogramacji
18.00
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6. Podsumowanie, wręczenie certyfikatów
Kolacja
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Program szkolenia:
Dzień I
09.00 - 13.00

Część teoretyczno-praktyczna

1. Adaptacja, czyli życie. Jak rozumieć słowa profesora Slaviczka
w kontekście okluzji? Z jakiego powodu pacjent narażony jest na ryzyko?
Z powodu „utraty prowadzenia kłowego”? „Utraty prowadzenia przedniego”?
A może z powodu „niebycia w CR”? Wszystkie odpowiedzi są błędne
2. Dlaczego żadne zdjęcie na świecie nie powie nam jak funkcjonuje pacjent?
3. Świat nas nie docenia myśląc, że nam chodzi o CR. Nam chodzi o MIP
Pozycja CR – tak idealna do terapii, tak bezwartościowa do diagnozy

Temat:

Okluzja i planowanie leczenia, cz. II

Data:

20-21.03.2021

Miejsce:

Gdańsk - Instytut Vivadental

Prowadzący:

Lek. dent. Jacek Głębocki

Cena:

5300 zł (zapisując się na obie części szkolenia - koszt 9800 zł)

4. Wzorce żucia – krowa, szczur, człowiek
13.00 - 13.30
13.30 - 18.00

5. Ćwiczenia praktyczne – wzorce żucia
Przerwa kawowa/lunch

6. Badanie – ZAWSZE – zakres ruchu, palpacja mięśni, badanie SSŻ
Dwuminutowy protokół
7. Ćwiczenia praktyczne – badanie. 2 | Strona
8. TMD – definicja, leczenie

18.00

9. Jeszcze o CR. Dobór techniki odpowiedzią na wymogi zdrowia
i komfortu pacjenta. Przegląd technik: manipulacja, deprogramator,
Leaf Gauge, szyna, Lucia Jig. Wskazania, przeciwwskazania, wady, zalety
Obiadokolacja
Dzień II

09.00 - 13.00

Część teoretyczno-praktyczna (ciąg dalszy)

10. Leaf Gauge krok po kroku – protokół postępowania

11. Deprogramator – rozwiązywanie problemów klinicznych

12. Opinia diagnostyczna – krok po kroku do perfekcji. Ślad: półka na
siekaczach szczęki. Objaw: ruchomość siekaczy szczęki przy normalnym
podparciu kostnym, czyli traumatyzm okluzyjny pierwotny. Diagnoza:
aktywny dzisiaj zawężony model żucia. Prognoza: umiarkowana/słaba
Terapia - trzy „P” – tylko tyle i aż tyle
13. Ćwiczenia praktyczne – opinia diagnostyczna

14. Precyzyjny MIP – ekwilibracja na deprogramatorze Koisa krok po kroku
– protokół postępowania

13.00 - 13.30
13.30 - 17.00

15. Ćwiczenia praktyczne - ekwilibracja próbna w artykulatorze
Ekwilibracja addycyjna
Przerwa kawowa/lunch

16. Pathway – prosta rzecz, która zmienia WSZYSTKO. Pacjent nie musi
ścierać zębów przeciwstawnych po montażu protetyki z przodu.
Pacjent może zdjąć retainer po leczeniu ortodontycznym

17. Tysiąc problemów – jedna szyna. Wykonanie laboratoryjne, oddanie,
instrukcje dla pacjenta – protokoły
18. Kryteria estetyczne w planowaniu leczenia – od czego zacząć,
na czym skończyć
19. Ćwiczenia praktyczne – planowanie estetyki
17.00
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20. Analiza przypadków przed i po leczeniu
Wręczenie certyfikatów, obiadokolacja
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Program szkolenia:
Dzień I
Część teoretyczna
10.00 - 11.00

Anatomia i fizjologia zatoki szczękowej

Diagnostyka radiologiczna - wskazania i p-wskazania do sinus lift
Kwalifikacja pacjentów do zabiegu
Alternatywne metody leczenia

Temat:

Sinus Lift - metody, wskazania, powikłania

Data:

14-15.05.2021

Miejsce:

Gdańsk - Instytut Vivadental

Prowadzący:

Dr n. med. Violetta Szycik, Dr n. med. Szymon Frank

Cena:

5500 zł

11.00 - 12.00

Wybór odpowiedniej techniki podnoszenia dna zatoki szczękowej
w zależności od warunków anatomicznych
Procedura otwartego sinus lift

- metody dojścia do błony Schneidera
- instrumentarium chirurgiczne
- materiały regeneracyjne

12.00 - 12.30
12.30 - 14.00

- wskazania dla pacjenta po zabiegu
Przerwa kawowa/lunch
Procedura zamkniętego sinus lift

- technika z zastosowaniem osteotomów
- zabieg z użyciem wierteł

- metoda hydrokinetyczna z wykorzystaniem systemu Cas Kit

14.00 - 14.30

Obszary krytyczne w zabiegach sinus lift - ryzyko powikłań, typowe
błędy, powikłania wczesne i późne
Przerwa kawowa/lunch

Część praktyczna - Warsztaty na materiale zwierzęcym i modelach
14.30 - 17.00

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą hydrokinetyczną
z wykorzystaniem systemu "Cas Kit"

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą z wykorzystaniem
systemu osteotomów "Osteo Safe"
17.00

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą
Obiadokolacja
Dzień II
Zabiegi live

10.00 - 15.00

1. Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej metodą hydrokinetyczną
systemem Cas Kit z jednoczasową implantacją
2. Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej z zastosowaniem
osteotomów z jednoczasową implantacją

15.00 - 15.30
15.30
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3. Zabieg otwartego sinus lift z jednoczasową lub odroczoną implantacją
Podsumowanie, wręczenie certyfikatów
Obiad
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Temat:

Szkolenie praktyczne 1:1

Data:

Do ustalenia

Miejsce:

Gdańsk - Instytut Vivadental

Prowadzący:

Dr n. med. Violetta Szycik, Lek. dent. Małgorzata Piotrowska

Cena:

Do ustalenia

Uwaga! Szkolenie przeznaczone tylko dla użytkowników systemu implantologicznego
Axiom® chcących wykonać zabiegi edukacyjne u swoich pacjentów w zakresie chirurgii,
wprowadzania implantów, procedur regeneracyjnych oraz implantoprotetyki, pod
kierunkiem Mentorów w Instytucie Vivadental w Gdańsku.
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Program szkolenia:
9.00 - 11.30

Prezentacja firmy Anthogyr i systemu implantologicznego Axiom,
zapoznanie się z kasetą chirurgiczną i omówienie jej elementów
Warsztaty - wprowadzanie implantów

11.30 - 12.00

Przerwa kawowa

12.00 - 14.30

Wstęp do protetyki systemu Axiom
Warsztaty - implantoprotetyka

14.30 - 15.30

Lunch

15.30 - 17.00

Warsztaty - podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą

17.00

Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów

Olsztyn
07.03.2021
Białystok
17.01.2021

Temat:

Implant Experience

Data:

17.01.2021

07.03.2021

21.03.2021

25.04.2021

06.06.2021

Miejsce:

Białystok

Olsztyn

Łódź

Wrocław

Warszawa

Prowadzący:

Lek. dent. Małgorzata Piotrowska, Lek. dent. Tomasz Borowczyk,
Lek. dent. Karolina Ossowska, Lek. dent. Anna Kraszewska,
Tech. dent. Józef Kraszewski

Cena:

900 zł

Warszawa
06.06.2021

Wrocław
25.04.2021

Łódź
21.03.2021

PROMOCJA
Każdy uczestnik otrzymuje 900 zł rabatu na zakup pakietów promocyjnych systemu Axiom.
Promocja obowiązuje do końca czerwca 2021 i nie łączy się z innymi promocjami.
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Program szkolenia:
Dzień I
Teoria
9.00 - 11.30

Wprowadzenie do świata implantologii
System implantologiczny - chirurgia
System implantologiczny - protetyka

11.30 - 12.00

Przerwa kawowa//lunch

Temat:

Implant Assistance

12.00 - 14.00

Asysta implantologiczna - procedury, role, zadania

14.00 - 14.30

Lunch

Data:

21-22.02.2021

14.30 - 16.00

Sterylizacja narzędzi implantologicznych

Miejsce:

Gdańsk - Instytut Vivadental

16.00

Obiad

Prowadzący:

Lek. dent. Karolina Ossowska, Dypl. asyst. stom. Dorota Makarewicz

Cena:

1500 zł

20-21.06.2021

Dzień II
Praktyka - zabiegi z udziałem pacjentów
9.00 - 10.00
10.00 - 12.00

Przygotowanie sali zabiegowej
Asysta przy zabiegu implantacji

12.00 - 12:30 Przerwa kawowa
12.30 - 14.30

Asysta przy zabiegu odbudowy protetycznej

14.30 - 15.00

Przerwa kawowa/lunch

15.00 - 16.00

Podsumowanie, wręczenie certyfikatów

16.00
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Obiad
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Program szkolenia:
Dzień I
10.00 - 11.00

15.00
19.00
Temat:

Chamonix International Seminar

Data:

07-10.04.2021 (Polish VIP Seminar) 05-08.05.2021 (International Seminar)

Miejsce:

Chamonix, Sallanches - Francja

Prowadzący:

Międzynarodowy Wykładowca Campus Anthogyr

Cena:

1500 euro

Lot na trasie Gdańsk - Warszawa; Warszawa - Genewa
Transfer do hotelu La Folie Douce w Chamonix

Czas wolny (dla chętnych wjazd kolejką linową na wysokość 3842 m.n.p.m.
- Aiguille du Midi, koszt ok. 65 EUR)
Zameldowanie w hotelu

Kolacja w hotelu inaugurująca szkolenie
Dzień II

CbMPUS

09.00

Wyjazd do Fabryki Anthogyr w Sallanches

19.00

Kolacja w centrum Chamonix

10.00 - 16.00

A N T H O G Y R

Szkolenie (prezentacja firmy Anthogyr, warsztaty chirurgiczne i protetyczne
na modelach, prezentacja nowych produktów, zwiedzanie fabryki)

Dzień III
09.00

Wyjazd do Fabryki Anthogyr w Sallanches

20.00

Impreza w klubie hotelowym

10.00 - 16.00

Szkolenie („Zarządzanie Tkankami Miękkimi”- wykład, zabieg na żywo,
wręczenie certyfikatów)

Dzień IV
16.00
19.35
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Czas wolny (dla chętnych wycieczka na lodowiec Mer de Glace, koszt ok. 33,50 EUR)
Transfer na lotnisko w Genewie

Lot na trasie Genewa - Warszawa; Warszawa - Gdańsk
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Program szkolenia:
Dzień I
Część teoretyczna
10.00 - 13.00

Medycyna estetyczna jako kolejna usługa w branży stomatologicznej
Tworzenie planów leczenia dla pacjentów
Jak zachęcić pacjenta stomatologicznego do zabiegów medycyny estetycznej?
Rodzaje wypełniaczy

Temat:

Medycyna Estetyczna dla Stomatologów

Data:

12-13.03.2021

Miejsce:

Gdańsk - Instytut Vivadental

Prowadzący:

Lek. dent. Karolina Winkel

Cena:

4500 zł

18-19.06.2021

Toksyna botulinowa
Osocze bogatopłytkowe i fibryna bogatopłytkowa
Powikłania - zapobieganie i leczenie
13.00 - 13.30

Przerwa kawowa/lunch
Część praktyczna

13.30 - 16.00

Zabiegi live
Samodzielne wykonywanie zabiegów z udziałem pacjentów pod
kierunkiem mentora

16.00

Obiad
Dzień II
Część praktyczna

10.00 - 11.00

Krótkie omówienie prac z dnia poprzedniego - dyskusja

11.00 - 11.30

Przerwa kawowa/lunch

11.30 - 15.00

Wykonywanie zabiegów z udziałem pacjentów pod kierunkiem mentora
Dyskusja, wręczenie certyfikatów

15.00

44

Obiad
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MIESIĄC

TERMIN

TEMAT

PROWADZĄCY

styczeń

08-09.01.

Soft Tissue Management

Lek. dent. Mariusz Bołzan

17.01.
Implant Experience - Białystok
			

Lek. dent. Małgorzata Piotrowska 		
Lek. dent. Tomasz Borowczyk

luty
05-06.02.
		

Planowanie w implantologii, cz. I:
Pojedyncze implantacje

Dr n. med. Adam Nowicki

13-14.02.
		

Ruchome odbudowy
implantoprotetyczne w bezzębiu

Lek. dent. Małgorzata Piotrowska 		
Tech. dent. Marek Wiligała

21-22.02. Implant Assistance
			
27-28.02.

Hard Tissue Management

Lek. dent. Mariusz Bołzan

05-06.03.
marzec
		

Practiculum Implantologii
Sezon XII - Inauguracja

Dr n. med. Violetta Szycik
Lek. dent. Małgorzata Piotrowska

07.03.
Implant Experience - Olsztyn
			

Lek. dent. Anna Kraszewska
Inż. Tech. dent. Józef Kraszewski

12-13.03.
		

Lek. dent. Karolina Winkel

Medycyna Estetyczna
dla Stomatologów

18-19.03. Okluzja i planowanie leczenia,
		
cz. I

Lek. dent. Jacek Głębocki

20-21.03. Okluzja i planowanie leczenia,
		
cz. II

Lek. dent. Jacek Głębocki

21.03.
Implant Experience - Łódź
			

Lek. dent. Małgorzata Piotrowska
Lek. dent. Karolina Ossowska

26-27.03.
		

Planowanie w implantologii, cz. II:
Mnogie implantacje

Dr n. med. Adam Nowicki

Chamonix Polish VIP Seminar

Wykładowca Campus Anthogyr

Stałe odbudowy
implantoprotetyczne w bezzębiu

Lek. dent. Małgorzata Piotrowska
Tech. dent. Marek Wiligała

kwiecień

07-10.04.

16-17.04.
		

25.04.
Implant Experience - Wrocław
			

Lek. dent. Małgorzata Piotrowska
Lek. dent. Tomasz Borowczyk

maj

Chamonix International Seminar

Wykładowca Campus Anthogyr

Sinus Lift - metody, wskazania,
powikłania

Dr n. med. Violetta Szycik
Dr n. med. Szymon Frank

Soft Tissue Management

Lek. dent. Mariusz Bołzan

05-08.05.

14-15.05.
		
28-29.05.
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Dypl. asyst. stom. Dorota Makarewicz
Lek. dent. Karolina Ossowska

Implant Experience - Warszawa
czerwiec 06.06.
			

Lek. dent. Małgorzata Piotrowska
Lek. dent. Karolina Ossowska

18-19.06.
		

Lek. dent. Karolina Winkel

Medycyna Estetyczna
dla Stomatologów

20-21.06. Implant Assistance
			

Dypl. asyst. stom. Dorota Makarewicz
Lek. dent. Karolina Ossowska

Szkolenie praktyczne 1:1
termin do ustalenia
			

Dr n. med. Violetta Szycik
Lek. dent. Małgorzata Piotrowska
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Partner edukacji w Instytucie Vivadental oferujący
kompletne rozwiązania w implantologii stomatologicznej
wyłączny dystrybutor w Polsce

Borys Szycik

General Manager

bs@implantypolska.pl
509-681-271

Paweł Śniadach

Marketing Manager

ps@implantypolska.pl
880-313-327

Filip Szycik

Financial Manager

fs@implantypolska.pl
509-681-270

(+48) 58 358 85 15
(+48) 58 521 76 34
www.ImplantyPolska.pl

e-mail: info@ImplantyPolska.pl
Godziny otwarcia biura:
Poniedziałek - Piątek (08.00 - 18.00), Sobota (10.00 - 14.00)
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Instytut Vivadental
Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk
tel. 58 346-15-66, tel. 503-503-506
vivadental@vivadental.edu.pl

www.practiculum.pl

www.vivadental.edu.pl

www.ImplantyPolska.pl

