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SESJA nr 1
05-06 marzec 2021
1. Chirurgia implantologiczna - wykłady
2. Chirurgia implantologiczna - warsztaty
SESJA nr 2

IMPLANTOLOGIA - IMPLANTOPROTETYKA - CHIRURGIA - REGENERACJA KOŚCI

09-10 kwiecień 2021

3. Planowanie w implantologii - warsztaty
4. Chirurgia implantologiczna - warsztaty
Zabieg implantacji - Live

ZROBISZ TO ZROZUMIESZ
Nasza idea to Twoje potrzeby.
• Jeśli masz dość trudnych odpowiedzi i odsyłania swoich pacjentów na implanty do innego lekarza…
• Jeśli nie chcesz już korzystać z usług lekarzy okazjonalnie wszczepiających implanty w Twojej Praktyce…
• Jeśli chcesz rozpocząć nowy etap w leczeniu swoich pacjentów…

Practiculum Implantologii to szkolenie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb!

SESJA nr 3
07-08 maj 2021
5. Sterowana regeneracja kości - wykłady
6. Sterowana regeneracja kości - warsztaty
SESJA nr 4
18-19 czerwiec 2021
7. Implantoprotetyka - wykłady
8. Implantoprotetyka - warsztaty
Procedury implantoprotetyczne - Live
SESJA nr 5
10-11 wrzesień 2021
9. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
10. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
SESJA nr 6
15-16 październik 2021
11. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
12. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
SESJA nr 7
19-20 listopad 2021
13. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
14. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
SESJA nr 8
10-11 grudzień 2021
15. Implantoprotetyka - wykłady
16. Implantoprotetyka - kurs praktyczny z udziałem pacjentów

Jeśli tylko chcesz, już w ciągu najbliższego roku możesz wszczepiać implanty we własnej praktyce!

ZAPISZ SIĘ NA XII SEZON PRACTICULUM IMPLANTOLOGII
Zostań implantologiem i już dzisiaj zacznij tworzyć lepszą perspektywę dla siebie i swojego biznesu.
Wejdź na stronę www.practiculum.pl i zarezerwuj sobie udział w szkoleniu już dzisiaj. Zapisy trwają
do 10.02.2021 roku, ale ze względu na duże zainteresowanie i ograniczoną liczbę miejsc, o udziale
w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

SESJA nr 9
14-15 styczeń 2022
17. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
18. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
SESJA nr 10 11 luty 2022
19. Panel dyskusyjny, podsumowanie szkolenia i wręczenie certyfikatów
20. Uroczysta kolacja
PRACTICULUM IMPLANTOLOGII to szkolenie, którego największą wartość jest program zorientowany
na umiejętności praktyczne, a kwintesencję stanowią zabiegi wykonywane u pacjentów pod
kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik. Przekonaj się jak wiele możesz zyskać: www.practiculum.pl

Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk
tel. 58 346-15-66, tel. 503-503-506
vivadental@vivadental.edu.pl
www.practiculum.pl
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PRACTICULUM IMPLANTOLOGII

IMPLANTOLOGIA TO TWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

na specjalistyczne szkolenie w dziedzinie implantologii stomatologicznej zorientowane na uzyskanie unikalnych kompetencji
zawodowych oraz Certyfikatu Umiejętności Implantologicznych Instytutu VIVADENTAL. Moje autorskie zaawansowane
programy szkoleniowe oparte o wieloletnie doświadczenie, skoncentrowane są na praktyce i zdobyciu umiejętności manualnych
oraz przygotowaniu lekarza do samodzielnego wykonywania procedur implantoprotetycznych. Największym atutem moich
szkoleń są zabiegi edukacyjne wykonywane u pacjentów przez szkolących się lekarzy. Poprzedzają je wykłady uwzględniające
wieloletnie doświadczenie i współczesne osiągnięcia naukowe oraz ćwiczenia na modelach pozwalające opanować protokoły
zabiegowe. To najlepsza i unikalna edukacja w medycynie zabiegowej. Program szkolenia zapewnia absolwentom doskonały
start w implantologii w oparciu o zestaw konkretnych umiejętności wzorowanych na sprawdzonych i skutecznych kanonach
zabiegowych i wieloletnim doświadczeniu.
Dr n.med. Violetta Szycik
Dyrektor Naukowy Instytutu VIVADENTAL

to profesjonalne szkolenie wkraczające w Twoją przyszłość innowacyjnym programem kształcenia. Do Twoich zawodowych
kompetencji wniesie to, co dla każdego klinicysty jest najważniejsze – umiejętności praktyczne. Ukazanie zagadnień
implantologii od strony praktycznej, ze wszystkimi niuansami mającymi wpływ na sukces leczenia, zapewnia adeptom
implantologii szybkie uzyskanie pewności w polu zabiegowym, zaś cenne wskazówki profesjonalistów pozwalają ustrzec się
wielu błędów. Elastyczny system umożliwia doskonalenie umiejętności praktycznych na każdym poziomie zaawansowania,
a w dalszym etapie do przeprowadzania najbardziej złożonych procedur zabiegowych. Kompleksowe szkolenie
praktyczne z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii wirtualnych 3D, takich jak tomografia komputerowa, czy
skanowanie wewnątrzustne, to solidna podstawa do wprowadzenia na stałe leczenia implantologicznego do własnej praktyki
w mistrzowskim standardzie i uzyskiwania od początku doskonałych rezultatów terapeutycznych, które wyróżniać będzie
trwałość i estetyka.

Wysokospecjalistyczne, profesjonalne i komplementarne szkolenie w Instytucie VIVADENTAL to niezrównana szansa
uzyskania nowych wyjątkowych kwalifikacji. Innowacyjna metodyka da Ci doskonałe przygotowanie do samodzielnego
wykonywania implantacji. Zwiększysz swój potencjał i zdolność do bezpiecznego rozwiązywania najtrudniejszych
rekonstrukcji protetycznych. Dzięki unikalnym kompetencjom szybko zauważysz wzrost zaufania swoich pacjentów. Bez
trudu i dodatkowych kosztów pozyskasz kolejnych. Wcześniejsze od innych wprowadzenie na Twój lokalny rynek tak
innowacyjnego produktu, jakim są implanty, trwale wyróżni Cię na tle konkurencji i stworzy dla niej barierę wejścia. Zapewnisz
sobie długofalowe korzyści. Osiągniesz wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy oraz poprawisz jej efektywność. To wszystko
pozwoli Ci nadal z przyjemnością poszerzać wiedzę, rozwijać własne umiejętności oraz budować lepszą przyszłość swojej
Firmy, której symbolem stanie się Sukces.

10 MIESIĘCY PRAKTYKI

KOMPLEMENTARNE SZKOLENIE DLA ADEPTÓW IMPLANTOLOGII

DR N. MED. VIOLETTA SZYCIK

PRAKTYKA OD SAMEGO POCZĄTKU

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE DLA CIEBIE

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalizacja pierwszego i drugiego stopnia z chirurgii stomatologicznej,
doktorat z implantologii. Autorka wielu publikacji naukowych i artykułów, wykładowca na prestiżowych kongresach naukowych.
Należy do grona prekursorów implantologii w Polsce, którą zajmuje się od 26 lat. Jest pionierem w innowacyjnych zabiegach
implantologicznych bazujących na nowatorskich rozwiązaniach, w tym z zastosowaniem przeszczepu komórek macierzystych
pochodzenia tłuszczowego. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie w dydaktyce zdobyte jako wykładowca i adiunkt Katedry
i Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiada tytuł Lidera Umiejętności
Implantologicznych oraz Akredytację do prowadzenia szkoleń Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej
OSIS-EDI.

Na szkoleniu od początku dominuje praktyka i zabiegi wykonywane u pacjentów pod kierunkiem Mentorów. Ale już w trakcie
szkolenia możesz wszczepiać implanty także w swojej praktyce, korzystając z rewelacyjnej oferty startowej systemu Axiom
przygotowanej przez naszego partnera - Implanty Polska. Rozpoczynając 10 - miesięczne szkolenie możesz już podczas pierwszej
sesji zamówić atrakcyjny pakiet startowy obejmujący kasetę chirurgiczną, fizjodyspenser i zestaw 10 implantów systemu Axiom,
aby w każdym momencie być gotowym do wykonania zabiegu w swojej praktyce. Model żuchwy i szczęki oraz implanty ćwiczebne,
pozwolą Ci doskonalić zdobyte umiejętności między kolejnymi sesjami. Szczegóły na stronie www.ImplantyPolska.pl

Od 17 lat prowadzę kursy praktyczne dla lekarzy dentystów w zakresie implantologii, chirurgii stomatologicznej i protetyki.
Wykorzystując innowacyjną metodykę i dydaktykę podzielę się z Tobą wiedzą popartą sukcesami i doświadczeniem zdobytym
w ciągu wielu lat mojej praktyki, którą nieustannie zgłębiam i wzbogacam o najnowsze rozwiązania technologiczne.
Wprowadzę Cię w meandry implantologii i najmniejsze detale decydujące o powodzeniu zabiegów. Na wszystkie pytania
otrzymasz wyczerpujące odpowiedzi, pozbawisz się wątpliwości, pozyskasz wyjątkową wiedzę i umiejętności, które
wykorzystasz wykonując zabiegi szkoleniowe u pacjentów, a potem już samodzielnie we własnej praktyce.

ZOBACZ FILMY ZE SZKOLEŃ
WIEDZA – PRAKTYKA – KOMPETENCJE – SUKCES

10 WEEKENDOWYCH SESJI

www.vivadental.tv/practiculum

