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Zrobisz to zrozumiesz 
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.
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Instytut Vivadental

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 oraz 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 oraz systemem bezpieczeństwa informacji.
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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 33 letnie doświadczenie 
w dydaktyce, w tym 19 lat jako asystent, a następnie adiunkt Katedry Kliniki 
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 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. Małgorzata Piotrowska - absolwentka Akademii Medycznej  w Gdańsku. 
Specjalista protetyki stomatologicznej, w której uzyskała najwyższy stopień 
zaawansowania, ze szczególnym uwzględnieniem implantoprotetyki, której poświęciła 
rozwój zawodowy. 

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.

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

Lek. dent. Mariusz Bołzan - absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 
specjalista periodontologii. Jego pasją jest implantologia oraz zabiegi z zakresu chirurgii 
śluzówkowo-dziąsłowej, 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 
doświadczenie 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.

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 n. med. Adam Nowicki prowadzi szkolenia z cyfrowego 
planowania w implantologii i natychmiastowego obciążenia.
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Wykładowcy

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.

Dr n. med. Marcin Stasiak - absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Zdobywca Nagrody Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej za złożenie Lekarskiego 
Dentystycznego Egzaminu Końcowego z najlepszym wynikiem w Polsce. W roku 2020 
uzyskał tytuł specjalisty ortodoncji, a w roku 2021 tytuł doktora nauk medycznych. 
Uczestnik licznych szkoleń i konferencji, a także autor publikacji naukowych z zakresu 
ortodoncji. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. W Instytucie Vivadental 
dr n. med. Marcin Stasiak poprowadzi szkolenia z zakresu ortodoncji.

Dr n. med. Leszek Szalewski - dentysta, nauczyciel, autor i współautor wielu artykułów 
naukowych i wystąpień konferencyjnych, aktywny członek Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego, opiekun lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studentów 
Stomatologii, organizator konferencji i spotkań naukowych, fotograf zębów, przyrody, 
gwiezdnego nieba (a czasami także i ludzi), Lubelak (z urodzenia i z serca), kibic 
Fc Barcelony, introwertyk w skórze ekstrawertyka. W Instytucie Vivadental dr n. med. 
Leszek Szalewski poprowadzi szkolenie z fotografii stomatologicznej.

Dypl. asyst. stom. Dorota Makarewicz - ambitna i otwarta na wyzwania, jakie stawia 
implantologia oparta o najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Staranna 
i drobiazgowa, zapewnia lekarzom profesjonalną asystę oraz przygotowanie każdego 
zabiegu w kompletne instrumentarium i materiały.

Od wielu lat asystuje dr n. med. Violetcie Szycik przy zabiegach z zakresu chirurgii 
implantologicznej i lek. dent. Małgorzacie Piotrowskiej przy zaawansowanych 
procedurach implantoprotetycznych. Pani Dorota uczestniczy w niemal wszystkich 
szkoleniach organizowanych w Instytucie Vivadental, nieustannie poszerzając swoją 
wiedzę z zakresu zaawansowanych dziedzin implantologii. Osobiście poprowadzi swoje 
autorskie szkolenie dla asystentek implantologicznych. .

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. Bartłomiej Załęski - absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym. Od wielu lat prowadzi wykłady i szkolenia 
z zakresu stomatologii zachowawczej i okluzji. Stale podnosi swoje kwalifikacje 
w zakresie stomatologii estetycznej, uczestnicząc w międzynarodowych szkoleniach. 
W Instytucie Vivadental lek. dent. Bartłomiej Załęski poprowadzi szkolenie "Bonding 
vs Flow Injection"

8 9



21-22.01.2022

Hard Tissue Management
cena: 5800 zł

lek. dent. Mariusz Bołzan

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I
10:00 - 13:30                                          Część teoretyczna - Wykłady

 1. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów regeneracyjnych w leczeniu 
 implantologicznym

 2. Kryteria wyboru odpowiedniego biomateriału i membrany zaporowej
 (resorbowalne/nieresorbowalne)

 3. Planowanie cięć tkanek miękkich, mobilizacja płata śluzówkowookostnowego

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

 5. Socket Shield w strefie estetycznej

 Przerwa kawowa

 6. Odbudowa kości techniką Khoury’ego

 7. Metody stabilizacji membran i bloków kostnych

 8. Opieka następowa

 9. Powikłania w czasie i po zabiegu regeneracyjnym

13:30 - 14:00 Lunch

13:30 - 17:30                   Część praktyczna – Warsztaty na materiale zwierzęcym

 1. Instrumentarium chirurgiczne

 2. Technika wykonania płata śluzówkowo-okostnowego, podcięcie okostnej
 – mobilizacja płata

 3. Zaopatrzenie ubytku kostnego – projektowanie kształtu membrany, dobór odpowiedniego 
 biomateriału, stabilizacja membrany

 4. Pobranie bloku kostnego metodą Khoury'ego

DZIEŃ II
10:00 - 17:00                                                           Zabiegi live

 Odbudowa kości techniką Khoury’ego

 Socket Shield w strefie estetycznej

17:00 - 17:30 Podsumowanie, wręczenie certyfikatów

10 11



04-05.02.2022

Implantoprotetyka
dla początkujących
cena: 3900 zł

lek. dent. Małgorzata Piotrowska

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I
10:00 - 17:00                                           Część teoretyczna - Wykłady

 1. Planowanie odbudowy protetycznej na implantach

 2. Odbudowa braków zębowych pojedynczych i częściowych

 3. Rodzaje mas wyciskowych

 Przerwa kawowa

 4. Rodzaje transferów wyciskowych

 5. Łyżki wyciskowe otwarte i zamknięte

 6. Kryteria oceny poprawności wykonanego wycisku

 7. Pobieranie wycisków cyfrowych

 Lunch

 8. Rodzaje łączników /standardowe, estetyczne, indywidualne/

 9. Odbudowa protetyczna natychmiastowa i odroczona

 10. Korony i mosty /cementowane i przykręcane/

 11. Współpraca z laboratorium protetycznym

DZIEŃ II
10:00 - 13:30                                           Część praktyczna - Warsztaty 

 1. Przegląd elementów protetycznych i umieszczenie ich na modelach

 2. Pobranie wycisku metodą łyżki otwartej

 3. Pobranie wycisku metodą łyżki zamkniętej

 Przerwa kawowa

 4. Pobranie wycisku skanerem wewnątrzustnym z wykorzystaniem Scan-Body

 5. Wykonanie korony tymczasowej na implancie

13:30 - 14:00 Lunch

14:00 - 17:00                                                            Zabiegi live

 1. Pobranie wycisku metodą łyżki otwartej

 2. Pobranie wycisku metodą łyżki zamkniętej

 3. Pobranie wycisku za pomocą skanera wewnątrzustnego

 4. Osadzenie korony tymczasowej u pacjenta

17:00 Podsumowanie, wręczenie certyfikatów
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11-12.03.2022

Diagnostyka ortodontyczna
cena: 3000 zł

dr n. med. Marcin Stasiak

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I
10:00 - 13:00                                                    Część teoretyczna

 1. Wywiad i badanie kliniczne (zewnątrzustne, wewnątrzustne, czynnościowe)

 2. Dokumentacja ortodontyczna (fotografie, modele ortodontyczne, zdjęcia rentgenowskie)

 Przerwa kawowa

 3. Analiza modeli ortodontycznych

13:00 - 13:30 Lunch

13:30 - 16:30                                                     Część praktyczna

 - Badanie kliniczne

 - Analiza modeli ortodontycznych

DZIEŃ II
10:00 - 13:00                                                     Część teoretyczna

 1. Analiza cefalometryczna

 Przerwa kawowa

 2. Ocena dojrzałości szkieletowej 

13:00 - 13:30 Lunch

13:30 - 16:30                                                                  Część praktyczna

 1. Analiza cefalometryczna

 2. Ocena wieku kostnego na podstawie zmian morfologicznych w kręgach szyjnych

16:30 Podsumowanie, wręczenie certyfikatów
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25-26.03.2022

Implantoprotetyka -
protezy overdenture
cena: 4600 zł

lek. dent. Małgorzata Piotrowska

tech. dent. Marek Wiligała

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I
10:00 - 14:00         Część teoretyczna - Wykłady (lek. dent. Małgorzata Piotrowska)

 1. Wskazania do zastosowania protez typu overdenture

 2. Kwalifikacja pacjentów do leczenia

 3. Rodzaje protez overdenture - kryteria wyboru

 Przerwa kawowa

 4. Procedura kliniczna i laboratoryjna wykonania protez na lokatorach

 5. Procedura kliniczna i laboratoryjna wykonania protez na teleskopach

 6. Procedura kliniczna i laboratoryjna wykonania protez na belkach

 7. Pobieranie wycisków cyfrowych

14:00 - 14:30 Lunch

14:30 - 17:00                                        Część praktyczna - Warsztaty na modelach

 1. Dobór łączników typu locator

 2. Montaż matryc do locatorów w protezie

 3. Pobieranie wycisku z poziomu locatorów na modelu

DZIEŃ II
10:00 - 11:30                Część teoretyczna - Wykłady (Tech. dent. Marek Wiligała)

 Współpraca lekarza z laboratorium przy planowaniu i wykonaniu protez typu overdenture

11:30 - 12:00 Przerwa kawowa

12:00 - 16:00                                                 Część praktyczna - Zabiegi live

 Procedury kliniczne na różnych etapach odbudowy typu overdenture

 Lunch 

16:00-16:30 Podsumowanie, wręczenie certyfikatów
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01-02.04.2022

Sinus Lift - metody,
wskazania, powikłania
cena: 5800 zł

dr n. med. Violetta Szycik

dr n. med. Szymon Frank

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I
10:00 - 11:00                                           Część teoretyczna - Wykłady

 1. Anatomia i fizjologia zatoki szczękowej

 2. Diagnostyka radiologiczna – wskazania i p- wskaz. do sinus lift

 3. Kwalifikacja pacjentów do zabiegu

 4. Alternatywne metody leczenia

 5. Wybór odpowiedniej techniki podnoszenia dna zatoki szczękowej w zależności od warunków 
 anatomicznych

11:00 - 11:30 Przerwa kawowa

11:30 - 14:00 6. Procedura otwartego sinus lift
 – metody dojścia do błony Schneidera
 – instrumentarium chirurgiczne
 – materiały regeneracyjne
 – wskazania dla pacjenta po zabiegu

 7. Procedura zamkniętego sinus lift
 – zabieg z użyciem wierteł
 – metoda hydrokinetyczna

 8. Obszary krytyczne w zabiegach sinus lift – ryzyko powikłań, typowe błędy,
 powikłania wczesne i późne

14:00 - 14:30 Lunch

14:30 - 17:00            Część praktyczna – Warsztaty na materiale zwierzęcym i modelach

 1. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą hydrokinetyczną 

 2. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą

DZIEŃ II
10:00 - 15:00                                                          Zabiegi Live

 1. Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej metodą hydrokinetyczną z jednoczasową 
 implantacją

 Lunch

 2. Zabieg otwartego sinus lift z jednoczasową lub odroczoną implantacją

 Dyskusja na temat wykonanych zabiegów

15:00 Podsumowanie, wręczenie certyfikatów
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22-24.04.2022

Aparaty stałe cienkołukowe
cena: 4500 zł

dr n. med. Marcin Stasiak

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ II
10:00 - 13:00                                            Część teoretyczna - Wykłady

 1. Podstawy biomechaniki i mechaniki

 2. Pierwsza faza leczenia ortodontycznego aparatami stałymi: szeregowanie i niwelowanie

 Przerwa kawowa

 3. Druga faza leczenia ortodontycznego aparatami stałymi: korekta położenia trzonowców
 i zamykanie luk

 4. Prezentacja przypadków

13:00 - 13:30 Lunch

13:30 - 17:00                                                      Część praktyczna - Warsztaty

 Zastosowanie elastomerów separacyjnych, ligatur elastycznych, ligatur metalowych, ligatur 
 Kobayashi, sprężynek otwartych i zamkniętych, wiązań ósemkowych, wiązań typu lasso, 
 wiązań typu laceback, wiązań typu tieback, zagięć dystalnych, łańcuszków elastycznych, 
 guziczków, wyciągów międzyszczękowych

DZIEŃ III
10:00 - 13:00                                                       Część teoretyczna - Wykłady

 1. Dogięcia pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu

 2. Trzecia faza leczenia ortodontycznego aparatami stałymi: zabiegi końcowe

 Przerwa kawowa

 3. Zdejmowanie aparatów stałych

 4. Retencja

13:00 - 13:30 Lunch

13:30 - 17:00                                                       Część praktyczna - Warsztaty

 1. Wykonywanie dogięć łuków

 2. Zakładanie stałej retencji

17:00 Podsumowanie, wręczenie certyfikatów

DZIEŃ I
10:00 - 14:00                                            Część teoretyczna - Wykłady

 1. Zamki, rurki i pierścienie ortodontyczne

 2. Zasady pozycjonowania elementów aparatu stałego

 3. Łuki ortodontyczne

 Przerwa kawowa

 4. Elementy dodatkowe

 5. Narzędzia ortodontyczne 

14:00 - 14:30 Lunch

14:30 - 16:30                                           Część praktyczna - Warsztaty na modelach

 Zakładanie aparatu stałego cienkołukowego na typodoncie

PROGRAM SZKOLENIA
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06-07.05.2022

Soft Tissue Management
cena: 4800 zł

lek. dent. Mariusz Bołzan

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I
10:00 - 13:00                                          Część teoretyczna - Wykłady

 1. Projektowanie cięć i podejście mikrochirurgiczne

 2. Przeszczepy dziąsła przy zębach własnych i implantach

 Przerwa kawowa

 3. 3W, czyli wędzidła, wycinki i wydłużenie korony klinicznej

 4. Pokrywanie recesji i rozwiązywanie problemów wokół implantów

13:00 - 13:30 Lunch

13:30 - 17:00                  Część praktyczna - Warsztaty na materiale zwierzęcym

 1. Odbudowa strefy dziąsła przyczepionego z pomocą wolnego przeszczepu

 2. Odsłonięcie implantu z augmentacją tkanek miękkich

 3. Przeszczep tkanki łącznej

DZIEŃ II
10:00 - 16:30                                                          Zabiegi live

 1. Pokrycie recesji z użyciem przeszczepu dziąsła wybraną metodą

 Przerwa kawowa/lunch

 2. Odbudowa strefy dziąsła przyczepionego przy implantach lub augmentacja tkanki miękkiej

16:30 Podsumowanie, wręczenie certyfikatów
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15-16.05.2022

Szkolenie dla asystentek
implantologicznych
cena: 1500 zł

dypl. asyst. stom. Dorota Makarewicz

lek. dent. Karolina Ossowska

DZIEŃ I
                                                    Część teoretyczna

9.00 - 11.30 Wprowadzenie do świata implantologii 

 System implantologiczny - chirurgia

 System implantologiczny - protetyka

11.30 - 12.00 Przerwa kawowa

12.00 - 14.00 Asysta implantologiczna - procedury, role, zadania

14.00 - 14.30 Lunch

14.30 - 16.00 Sterylizacja narzędzi implantologicznych  

                                                

DZIEŃ II
Część praktyczna - zabiegi z udziałem pacjentów

  9.00 - 10.00 Przygotowanie sali zabiegowej 

10.00 - 12.00 Asysta przy zabiegu implantacji

12.00 - 12:30 Przerwa kawowa

12.30 - 14.30 Asysta przy zabiegu odbudowy protetycznej

14.30 - 15.00 Lunch

15.00 - 16.00 Podsumowanie, wręczenie certyfikatów
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20-21.05.2022

Natychmiastowe obciążenie
protetyczne okiem chirurga i protetyka
cena: 6500 zł

dr n. med. Violetta Szycik

lek. dent. Małgorzata Piotrowska

PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

 4. Procedura chirurgiczna w przypadku wygojonej kości 

 5. Procedura chirurgiczna z natychmiastową implantacją

 6. Warunki uzyskania odpowiedniej stabilizacji pierwotnej implantu

 7. Rodzaje szablonów chirurgicznych

 8. Mnoga implantacja z zastosowaniem szablonu chirurgicznego

 9. Pozabiegowe wskazania dla pacjenta i opieka następowa

 Przerwa kawowa

                                           Część teoretyczna - Wykłady (lek. dent. Małgorzata Piotrowska)

 1. Obciążenie natychmiastowe czy odroczone - kryteria wyboru

 2. Ocena ryzyka estetycznego

 3. Na co zwrócić uwagę planując natychmiastowe obciążenie protetyczne?

 4. Backward planning - klucz do sukcesu natychmiastowego obciążenia

 5. Szablony chirurgiczne - skuteczne narzędzie do planowania fazy protetycznej

 Lunch

 6. Wybór optymalnej metody

 7. Procedury postępowania przy natychmiastowym i odroczonym obciążeniu implantów
 na etapie laboratoryjnym i protetycznym

 8. Okluzja jako główny czynnik skuteczności leczenia

 9. Opieka pozabiegowa i wizyty kontrolne

15:30 - 16:00 Przerwa kawowa

16:00 - 17:30                                                    Część praktyczna - Warsztaty

 1. Wspólne zaplanowanie szablonu chirurgicznego i pracy protetycznej u pacjenta, u którego 
 będzie wykonywany zabieg w następnym dniu

DZIEŃ II
10:00 - 12:30                                        Część praktyczna - Warsztaty

 1. Wydruk wcześniej przygotowanego szablonu chirurgicznego i pracy tymaczasowej

12:30 - 13:00 Lunch

13:00 - 16:30                                                          Zabieg live

 1. Zabieg mnogiej implantacji w bezzębiu z zastosowaniem szablonu chirurgicznego
 i natychmiastowym obciążeniem protetycznym

16:30 Podsumowanie, wręczenie certyfikatów

DZIEŃ I
10:00 - 15:30              Część teoretyczna - Wykłady (dr n. med. Violetta Szycik)

 1. Kwalifikacja pacjenta do zabiegu

 2. Wskazania i p-wskazania do natychmiastowego obciążenia

 3. Ocena warunków kostnych do implantacji - badanie kliniczne i radiologiczne
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20-22.05.2022

Metody leczenia
ortodontycznego
cena: 4800 zł

dr n. med. Marcin Stasiak

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ II - Zaburzenia przednio-tylne
10:00 - 14:00                                            Część teoretyczna - Wykłady
 1. Leczenie wad klasy 2
 - Leczenie wczesne
 - Modyfikacja wzrostu u młodzieży: aparaty czynnościowe, wykonywanie zgryzu  
   konstrukcyjnego, stałe korektory klasy 2, wyciąg zewnątrzustny
 - Kamuflaż poprzez przesunięcia zębów: leczenie bezekstrakcyjne z zastosowaniem wyciągów, 
   cofnięcie siekaczy w przestrzeń po ekstrakcjach, dystalizacja z wykorzystaniem mikroimplantów
 2. Leczenie wad klasy 3
 - Postępowanie z zgryzach krzyżowych przednich pochodzenia zębowego
 - Leczenie poziomo-pionowego niedorozwoju szczęki z zastosowaniem odwrotnego wyciągu 
   zewnątrzustnego
 - Kamuflaż poprzez przesunięcie zębów: leczenie bezekstrakcyjne z zastosowaniem wyciągów, 
   cofnięcie siekaczy w przestrzeń po ekstrakcjach, dystalizacja z wykorzystaniem mikroimplantów
14:00 - 14:30 Lunch
14:30 - 17:30                                         Część praktyczna - Warsztaty
 1. Doginanie łuku zapasowego i łuku stop advance do proklinacji
 2. Wprowadzanie mikoimplantów na typodoncie: położenie międzykorzeniowe, grzebień 
 jarzmowo-zębodołowy, kresa żuchwy, podniebienie

DZIEŃ III - Zaburzenia pionowe
10:00 - 13:00                                                       Część teoretyczna - Wykłady
 1. Leczenie zgryzów głębokich
 - Leczenie modyfikujące wzrost: płyta nagryzowa, aparat czynnościowy
 - Łuki intruzyjne: mechanika dogięcia typu V, łuki Mulligana, Rickettsa i Nandy
 - Łuki z odwrotną krzywą Spee
 - Bite turbo
 2. Leczenie zgryzów otwartych
 - Eliminacja nawyku ssania
 - Stała zapora dla języka
 - Leczenie modyfikujące wzrost: wysoki wyciąg zewnątrzustny, aparat czynnościowy
   z płaszczyznami nagryzowymi
 - Ekstruzja w odcinku przednim: wyciągi, łuki ekstruzyjne
 - Intruzja w odcinku bocznym z wykorzystaniem mikroimplantów
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 16:00                                                   Część praktyczna - Warsztaty
 1. Doginanie łuków intruzyjnych
 2. Planowanie leczenia pacjentów na podstawie dokumentacji przygotowanej przez uczestników
16:00 Podsumowanie, wręczenie certyfikatów

DZIEŃ I - Zaburzenia zębowe i poprzeczne
10:00 - 13:00                                            Część teoretyczna - Wykłady
 1. Wskazania do wczesnego leczenia ortodontycznego
 2. Metody leczenia zaburzeń zębowych
 - Zaburzenia wyrzynania - przetrwałe zęby mleczne, zęby nadliczbowe, reinkluzja, wyrzynanie 
   ektopowe, zęby zatrzymane, transpozycja, pierwotne zaburzenie wyrzynania
 - Problemy związane z ilością miejsca - nadmiar miejsca (diastema, szparowatość, wrodzony 
   brak zębów stałych), utrzymywanie miejsca po przedwczesnej utracie zęba mlecznego, 
   stłoczenia
 3. Metody leczenia zaburzeń poprzecznych
 - Poprzeczny niedorozwój szczęki: płytowy aparat zdejmowany ze śrubą, przerzut podniebienny 
   typu bi-helix i quad-helix, ekspander NiTi, stały ekspander ze śrubą
 - Zgryzy krzyżowe pochodzenia zębowego: łuk z dogięciami typu V, silny wargowy łuk 
   ekspansyjny, przerzuty podniebienne, ekspander NiTi, wyciągi krzyżowe
 - Zgryzy przewieszone pochodzenia zębowego: płytowy aparat zdejmowany ze śrubą,
   łuk z dogięciami typu V, wyciągi krzyżowe, mikroimplanty w kresie żuchwy 
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 17:00                                       Część praktyczna - Warsztaty na modelach
 1. Dogięcie typu V przy zamykaniu diastemy
 2. Wykonywanie dźwigni ortodontycznych
 3. Doginanie łuków podniebiennych oraz aparatów bi-helix
 4. Dogięcie V przy wadach poprzecznych

PROGRAM SZKOLENIA
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27-28.05.2022

Flow Injection vs Bonding
cena: 4200 zł

lek. dent. Bartłomiej Załęski

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I
09:00 - 13:30                                          Część teoretyczna - Wykłady
 1. Estetyka uśmiechu - składowe, teorie, mity
 2. Fotografia w diagnostyce
 Przerwa kawowa
 3. Planowanie - opis przypadku
 4. Pomiary
 5. Symetria
 6. Szablony
 7. Kolor
 8. Kompozyt i ortodoncja
 9. Wax up - cele
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00                                                   Część praktyczna - Warsztaty
 1. Przypadek - planowanie
 2. Pomiary
 3. Indeksy - standardowy, pomiarowy, transparenty
 4. Odbudowa siekacza przyśrodkowego metodą tradycyjną

DZIEŃ II
09:00 - 11:00                                                     Część teoretyczna - Wykłady
 1. Techniki odtwórcze 
 2. Struktura 
 3. Polerowanie 
 Przerwa kawowa
11:00 - 16:00                                                     Część praktyczna - Warsztaty
 1. Przypadek - kompozyt - metoda hybrydowa
 2. Technika warstwowa + flow injection
 Lunch
 3. Struktura
 4. Polerowanie
16:00 Podsumowanie, wręczenie certyfikatów
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28.05.2022

Fotografia stomatologiczna
- to proste
cena: 2000 zł

dr n. med. Leszek Szalewski

PROGRAM SZKOLENIA

09:00 - 10:30                                          Część teoretyczna - Wykłady

 1. Podstawy fotografii (wyjaśnienie pojęć: kadr, ekspozycja, przysłona i wiele innych.)

 2. Dobór sprzętu do fotografii stomatologicznej (pokazanie zalet i wad różnego typu sprzętu 
 fotograficznego)

 3. Dodatkowe akcesoria wykorzystywane w fotografii stomatologicznej oraz zasady ich używania 
 (lusterka, retraktory, kontrastory)

 4. Podstawowe zasady wykonywania fotografii wewnątrzustnej i zewnątrzustnej w stomatologii 
 (dobór parametrów wykonywania zdjęć, technika zdjęć, wskazówki jak radzić sobie w trudnych 
 sytuacjach)

 5. Przykłady wykorzystania różnego rodzaju oświetlenia i omówienie jego wpływu na końcowy 
 efekt fotografii

 6. Fotografia artystyczna oraz produktowa w stomatologii

10:30 - 10:45 Przerwa kawowa

                                                                        Część praktyczna - Warsztaty

10:45 - 13:00 1. Wykonanie przez każdego uczestnika serii podstawowych fotografii wewnątrzustnych:
 zwarcie od przodu, pozycja spoczynkowa żuchwy od przodu, powierzchnia żująca zębów 
 górnych i dolnych, zdjęcie boczne strona prawa i lewa oraz podstawowej fotografii 
 zewnątrzustnej dokumentacyjnej z wykorzystaniem różnych typów aparatów (aparat typu 
 lustrzanka, aparat bezlusterkowy) oraz różnych typów oświetlenia (lampa pierścieniowa,  
 lampa dwupalnikowa, oświetlenie studyjne). 

 2. Wykonanie zdjęć produktowych (prace protetyczne/ortodontyczne na modelu, prace 
 protetyczne/ortodontyczne na różnych tłach) z wykorzystaniem namiotu bezcieniowego 
 oraz oświetlenia studyjnego

13:00 - 13:30 Lunch

13:30 - 15:30 3. Fotografia artystyczna w stomatologii z wykorzystaniem oświetlenia studyjnego

 4. Pokaz prostej obróbki cyfrowej zdjęć wykonanych podczas szkolenia

15:30 Podsumowanie, wręczenie certyfikatów
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03-04.06.2022

Implantoprotetyka - stałe 
rekonstrukcje w bezzębiu
cena: 4800 zł

lek. dent. Małgorzata Piotrowska

tech. dent. Marek Wiligała

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I
10:00 - 14:00         Część teoretyczna - Wykłady (lek. dent. Małgorzata Piotrowska)

 1. Diagnostyka kliniczna i radiologiczna w planowaniu rekonstrukcji stałych

 2. Ilość i pozycjonowanie implantów w pracach stałych

 3. Odbudowy przykręcane i cementowane

 4. Rodzaje łączników pośrednich (Multi-Unit, Ti - base)

 5. Protokół obciążenia natychmiastowego

 Przerwa kawowa

 6. Backward planning - od protetyki do implantacji

 7. Przygotowanie wax-up

 8. Projektowanie i przygotowanie szablonu chirurgicznego

 9. Technika osadzenia stałej pracy tymczasowej

 10. Biomechanika rekonstrukcji na implantach

 11. Okluzja na implantach - jak uniknąć przeciążeń?

 12. Kontrola stabilności okluzji podczas wizyt kontrolnych 

14:00 - 14:30 Lunch

14:30 - 17:00                                         Część praktyczna - Warsztaty na modelach

 1. Wykonanie mostu tymczasowego na implantach

 2. Dobór odpowiednich łączników Multi-Unit

 3. Pozycjonowanie łączników Multi-Unit 

DZIEŃ II
10:00 - 11:30                Część teoretyczna - Wykłady (Tech. dent. Marek Wiligała)

 Współpraca lekarza z laboratorium podczas planowania i wykonania zaawansowanych,
 stałych rekonstrukcji uzębienia na implantach

11:30 - 12:00 Przerwa kawowa

12:00 - 16:00                                                   Część praktyczna - Zabiegi live

 Praca pełnołukowa przykręcana - pełna procedura kliniczna krok po kroku - od implantacji
 do osadzenia ostatecznej pracy stałej 

 Lunch 

16:00 - 16:30 Podsumowanie, wręczenie certyfikatów
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17-19.06.2022

Planowanie w implantologii
cena: 6500 zł

dr n. med. Adam Nowicki

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I
10:00 - 13:00                                          Część teoretyczna - Wykłady 

 1. Podstawy planowania w implantologii

 2. Opis protokołu

 3. Plusy, minusy rozwiązania

 Przerwa kawowa

 4. Rodzaje szablonów

 5. Rodzaje kaset do nawigacji

13:00 - 13:30 Lunch

13:30 - 17:00                                                   Część praktyczna – Warsztaty

 1. Zapoznanie z programem do planowania

 2. Zaprojektowanie szablonu na 1-2 implanty

 3. Zapoznanie z drukarkami 3D

 4. Wydruk szablonu

 5. Postprodukcja

DZIEŃ II
10:00 - 11:30                            Część praktyczna - dyskusja i krótka powtórka

 Przerwa kawowa

11:30 - 16:30                                                   Część praktyczna - Warsztaty

 1. Projektowanie szablonu dla mnogiej implantacji

 2. Projektowanie suprastruktury

 3. Dobór elementów protetycznych

 Lunch

 4. Drukowanie szablonu

 5. Drukowanie struktury

DZIEŃ III
10:00 - 15:00                                                          Zabiegi Live

 Zabieg natychmiastowej implantacji i natychmiastowego obciążenia protetycznego
 z zastosowaniem nawigacji

 Lunch

15:00 Podsumowanie, wręczenie certyfikatów
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Termin ustalany indywidualnie

1:1 - Szkolenie praktyczne
z udziałem swoich pacjentów
cena: ustalana indywidualnie SZKOLENIE TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU AXIOM®

1:1 - indywidualne szkolenie praktyczne z udziałem swoich Pacjentów. Zabiegi wykonywane są pod kierunkiem
dr n. med. Violetty Szycik i lek. dent. Małgorzaty Piotrowskiej w Klinice Vivadental. Mogą być przeprowadzane także 
w analgosedacji. Celem szkoleń jest doskonalenie procedur zabiegowych i protetycznych. Lekarze będą wykonywać 
u swoich pacjentów zaawansowane procedury zabiegowe, w tym mnogie implantacje, implantacje natychmiastowe, 
zabiegi regeneracji kości, sinus lift otwarty i zamknięty.

dr n. med. Violetta Szycik

lek. dent. Małgorzata Piotrowska
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Instytut Vivadental oferuje szerokie możliwości kształcenia, atrakcyjne programy edukacyjne oraz możliwość 
dofinansowania szkoleń nawet do 100%.

Polecamy!
Zachęcamy do korzystania z profesjonalnych usług konsultingowych naszego wiarygodnego i godnego zaufania 
Partnera – Firmy CWB INCOM, która od blisko 10 lat realizuje projekty szkoleniowo-doradcze współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej oraz innych funduszy.

Specjalizacja w dotacjach na edukację.
CWB INCOM specjalizuje się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji na usługi edukacyjne, z których dotąd skorzystało 
ponad 5000 osób, w tym ponad 2000 z programu Bazy Usług Rozwojowych. W tym gronie znajduje się wielu lekarzy 
i lekarzy dentystów.

Jakość.
CWB INCOM posiada Certyfikat ISO 9001:2015 oraz Certyfikat Rzetelnej Firmy, a jej działalność wyróżnia profesjonalizm 
oraz zaangażowane w indywidulane podejście do każdego Klienta.

Skuteczność.
Wysoka skuteczność zespołu ekspertów i konsultantów przygotowujących i rozliczających wnioski, potwierdzają 
opinie zadowolonych Klientów oraz bardzo wysoki wskaźnik oceny jakości świadczonych usług - 4,8 w skali 5,0 na 
podstawie 2200 ocen. 

Warianty dofinansowania przez CWB INCOM.
PARP - Aktualna akredytacja PARP upoważnia do obsługi wniosków beneficjentów w ramach budżetu PARP
z możliwością refundacji do 80% wartości szkolenia. 

KFS - Wpis do Rejestrów prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, pozwala organizować szkolenia
z dofinansowaniem do 100% ze środków Krajowego Funduszu  Szkoleniowego.

Obszary dofinansowania.
CWB INCOM obsługuje programy dofinansowania usług szkoleniowych z różnych funduszy dla zainteresowanych 
mieszkających lub prowadzących działalność gospodarczą w każdym miejscu Polski. Najważniejsze z nich to BUR i KFS. 

BUR
Obecnie z dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych mogą korzystać wszystkie województwa poza 
pomorskim i mazowieckim. Województwo warmińsko-mazurskie prowadzi nabór ciągły, co umożliwia składanie 
wniosków na bieżąco. Pozostałe województwa ogłaszają nabory cyklicznie.

KFS
Krajowy Fundusz Szkoleniowy ogłasza nabory w różnych regionach i w różnym czasie, a  CWB INCOM prowadzi ich 
nieustanny monitoring, aby jak najszybciej reagować na zgłoszenia lekarzy i lekarzy dentystów.

Uwarunkowania
Ze względu na duże zróżnicowanie zasad, terminów oraz warunków naboru i przyznawania dofinansowań w ramach 
różnych województw i w ramach różnych operatorów środków, często zmieniających się w ciągu roku, każdy uczestnik 
zainteresowany usługami  z dofinansowaniem, musi każdorazowo być poddany indywidualnej analizie pod kątem 
zgodności z wytycznymi. 

Nie zwlekaj z decyzją!
Weryfikacja dokumentacji, którą wspólnie z Państwem przygotowuje i składa nasz Partner CWB INCOM, trwa 
zazwyczaj około 4-6 tygodni, dlatego prosimy o potwierdzanie udziału w szkoleniach i zgłaszanie chęci dofinansowania 
z odpowiednim wyprzedzeniem. Wnioski mogą być procedowane także po opłaceniu szkoleń, ponieważ po uzyskaniu 
dofinansowania opłaty te są korygowane, co oznacza, że uczestnik otrzymuje zwrot wniesionej opłaty pomniejszony 
o wysokość uzyskanej dotacji. 

W ramach umowy CWB INCOM: 
• Zdiagnozuje potrzeby i dostosuje je do aktualnych programów dofinansowania 
• Udzieli wszelkich informacji w procesie ubiegania się o dotację
• Przygotuje i złoży wniosek zgodnie z wytycznymi 
• Zapewni wsparcie podczas realizacji projektu
• Przygotuje sprawozdanie i rozliczenie projektu

Kontakt bezpośredni do indywidualnego doradcy dotacji szkoleń w Instytucie Vivadental.
Celem weryfikacji możliwości uzyskania dofinansowania, jej wysokości i terminów naboru, prosimy o kontakt z naszym 
bezpośrednim doradcą:

Małgorzata Kotlińska 
CWB INCOM 
ul. Zwycięstwa 168 lok. 308-309, 75-612 Koszalin 
tel. 600-558-716
e-mail: m.kotlinska@cwb-incom.eu

Szkolenia z dofinansowaniem do 100%
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ZAINWESTUJ w pakiet szkoleń i zyskaj
RABAT

Partner edukacji w Instytucie Vivadental oferujący
kompletne rozwiązania w implantologii stomatologicznej

wyłączny dystrybutor w Polsce

www.ImplantyPolska.pl

tel. 509-681-271; tel. 58-358-85-03

e-mail: instytut@vivadental.edu.pl

Postaw na edukację w Instytucie Vivadental i korzystaj ze szkoleń na preferencyjnych warunkach finansowych.

Zakupując 2 szkolenia otrzymujesz 10% rabatu!

Zakupując 3 szkolenia otrzymujesz 15% rabatu!

Zakupując 4 szkolenia otrzymujesz 20% rabatu!

a płatność odbywa się w 2 ratach
• 60% przy rezerwacji wybranych szkoleń
• 40% na 2 tygodnie przed 2 szkoleniem

a płatność odbywa się w 3 ratach
• 60% przy rezerwacji wybranych szkoleń
• 20% na 2 tygodnie przed 2 szkoleniem
• 20% na 2 tygodnie przed 3 szkoleniem

a płatność odbywa się w 4 ratach
• 60% przy rezerwacji wybranych szkoleń
• 20% na 2 tygodnie przed 2 szkoleniem
• 10% na 2 tygodnie przed 3 szkoleniem
• 10% na 2 tygodnie przed 4 szkoleniem
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Instytut Vivadental
ul. Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk

tel. 509-681-271; tel. 58-358-85-03
e-mail: instytut@vivadental.edu.pl

www. vivadental.edu.pl


