Indywidualny kurs praktyczny
z zakresu chirurgii, implantologii
oraz implantoprotetyki

KURS
Dr n. med. Daniel Ciapiński
Kurs praktyczny, indywidualny 1:1 przeznaczony dla
lekarzy zarówno początkujących jak również dla lekarzy
zaawansowanych lecz chcących poznać nowe techniki
zabiegowe.
Maksimum partnerskiej relacji z trenerem, bez stresu
i skrępowania obecnością w grupie.
Kurs odbywa się w systemie zajęć 1:1 w gabinecie. Taka
forma zajęć daje bezpośredni i niepowtarzalny kontakt z
nauczycielem oraz możliwość asystowania przy
zabiegach z zadanego tematu . Uczestnik asystuje w
trakcie zabiegów lub istnieje możliwość samodzielnego
wykonania zabiegów u pacjentów (na swoich pacjentach). Pragniemy aby uczestnicy zdobyli w sposób
bezpieczny i przewidywalny doświadczenie konieczne do
przeprowadzania zabiegów we własnych praktykach.
Uczestnicy zapoznają się z niezbędnym instrumentarium
TERMIN: ustalany indywidualnie
PROWADZĄCY: dr n. med. Daniel Ciapiński
MIEJSCE: DENTRUM, Ściegiennego 49/1, 40-115 Katowice
INFORMACJE I REJESTRACJA: Daniel Ciapiński
tel.: 723 609 090; 32 723 22 75

Indywidualny kurs praktyczny - implantologia

PORUSZANE ZAGADNIENIA:

dokumentacja wejściowa – set zdjęć portretowych i wewnątrz-ustnych
planowanie implanto-protetyczne, zlecenie
badań i ich interpretacja
podstawy postępowania aseptycznego oraz
przygotowanie gabinetu do zabiegu
zgody pacjenta na zabieg, dokumentacja
procedury chirurgiczne - od planowania
cięcia i preparacji płata do technik szycia
pozycjonowanie implantów przy użyciu
programów do nawigacji. Praca z szablonami chirurgicznymi
zarządzanie tkankami miękkimi wokół
implantów
proste i skomplikowane zabiegi regeneracji
kości
gojenie otwarte i zamknięte, otwarcie
implantu i przygotowanie do protetyki
postępowanie pooperacyjne i instrukcje dla
pacjenta, opieka poza biegowa

PROGRAM:
2-3 kompleksowe zabiegi implantoprotetyczne
Indywidualne szkolenia praktyczne z tematyką do wyboru:
- mój pierwszy implant
- implantacje w streﬁe estetycznej z przeszczepem dziąsła,
- implantacje przy użyciu szablonów chirurgicznych,
- implantoprotetyka – planowanie i wykonanie
- zabiegi przy użyciu pełnej nawigacji,
- implantacja natychmiastowa,
- zarządzanie tkankami miękkimi
- regeneracja pozioma i pionowa kości
- sinus lift otwarty/zamknięty,
- indywidualne konsultacje przypadków klinicznych kursantów
Przerwy kawowe i obiad w cenie

