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SOFT TISSUE INSTITUTE

Oferta STI podąża za aktualnymi potrzebami: 
nowoczesna regeneracja kości, techniki 
przeszczepów tkanek miękkich i pokrywania 
recesji oraz holistyczna filozofia pracy  
z implantami.

Starannie dbamy o wszystkie detale, aby jak 
największy procent przekazywanej wiedzy 
zakończył się wdrożeniem w Państwa 
gabinetach. Zależy nam również na tym, 
aby każda Państwa wizyta w Centrum 
Szkoleniowym STI pozostawała miłym  
i niezapomnianym pozytywnym wrażeniem.

Z dumą prezentujemy nasz najnowszy 
katalog szkoleń.

Michał Szczutkowski
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W 2021 roku mija 9 lat od kiedy zacząłem 
prowadzić szkolenie z tkanek miękkich 
wokół implantów. Szkolenie to przez lata 
ewoluowało i stawało się coraz bardziej 
doskonałe, dzięki selekcji doboru zagadnień 
i sposobowi przekazywania praktycznych 
technik i podejmowania decyzji zabiegowych. 
W podobnej filozofii opracowałem kolejne 
szkolenia, w tym to najważniejsze  
i najtrudniejsze, czyli regenerację kości.

Jestem bardzo wdzięczny i chciałbym 
podziękować wszystkim, którzy tworzą STI: 
pracownikom i wykładowcom za nieustanne 
i pełne zaangażowania utrzymywanie 
poprzeczki tak wysoko.
Apetyt wśród polskich lekarzy chirurgów 
na wiedzę periodontologiczną i delikatne 
techniki pracy z implantami z roku na rok jest 
coraz większy.
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NASZA FILOZOFIA

Stosujemy sprawdzone techniki 
wsparte na najlepszych światowych 
standardach i własnym wieloletnim 
doświadczeniu.

Kwintesencja mikrochirurgii −
lepsze i szybsze gojenie, mniej bólu  
dla pacjenta.

Przekazujemy tylko zagadnienia 
praktyczne za pomocą filmów re-live  
z każdego rodzaju zabiegu; 
preferujemy dużo warsztatów  
dla uczestników.

Używamy list kontrolnych kolejności 
procedur zabiegu oraz materiałów  
i narzędzi umożliwiających praktyczne 
wprowadzenie zabiegu od następnego 
dnia do własnego gabinetu uczestnika.

Proponujemy kompleksowe ujęcie 
tematu: umiejętności tworzenia kości, 
tkanek miękkich, delikatne, zgodne  
z biologią, wprowadzanie implantu  
i wykonanie na nim protetyki.

Wskazujemy procedury dające 
długoterminową przewidywalność  
i uzyskanie perfekcyjnej estetyki.

SOFT TISSUE INSTITUTE

Osiedle Dolnośląskie 113
97-400 Bełchatów

+48 502 551 552
kontakt@sti.edu.pl
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OPINIE O NAS
Przez ostatnie 3 lata przerobiłem chyba z 50 różnych szkoleń, ale żaden wykładowca nie 
potrafił w tak interesujący i profesjonalny sposób przekazać tak wielu informacji. Sprawdzone 
metody na pewno przydadzą mi się przy kolejnych zabiegach, które będą bardziej 
przewidywalne i bezpieczne. Dziękuję jeszcze raz, Michał. Nie mogę się doczekać kolejnych 
szkoleń z Twoim udziałem, a mam nadzieję, że jeszcze ich trochę będzie.

Sławomir Baran

Na przełomie 2018/2019 ukończyłem komplet szkoleń (kursów) w STI.
Jestem chirurgiem szczękowo-twarzowym zajmującym się implantologią od kilku lat.
Jestem 100-procentowym praktykiem i „dopóki sam nie zrobię, nie uwierzę” ;)
Postanowiłem więc sprawdzić maksimum procedur i schematów leczenia implantologicznego, 
jakie są rekomendowane przez dr Michała Szczutkowskiego. Muszę zdecydowanie stwierdzić, 
że bardzo żałuję, iż wcześniej tam nie trafiłem :))) Moje spojrzenie na implanty i implantologię 
znacznie się zmieniło w stosunku do dotychczasowego. Zdecydowanie bardzo polecam STI – 
DR MICHAŁ SZCZUTKOWSKI i JEGO FANTASTYCZNY ZESPÓŁ, jaki stworzył to superludzie 
i prawdziwa skarbnica wiedzy implantologicznej w Polsce. A wiem, co mówię, ponieważ 
ukończyłem także Curriculum implantologiczne ITI, gdzie musiałem sporo pojeździć żeby 
to ukończyć i się czegoś nauczyć. A do Bełchatowa z każdej strony blisko :)) Kursy w STI 
są prowadzone w luźnej atmosferze, trzymają się tematu danego szkolenia bez zbędnego 
rozwodzenia się na tysiąc wątków, wiedza jest przekazywana w szczegółach. Dobrze wiemy, 
że każdy szczegół ma znaczenie i czasem kilka szwów kładzie piękny zabieg, a dr Michał 
pokazuje tony zdjęć krok po kroku: jak robić i, co ważne, czym robić. Wszystko wyjaśnione  
i udokumentowane literaturą, dlaczego tak, a nie dlatego, że „tak mi się udało”  
lub „tak mi się wydaje“. Kawę też mają pyszną, do jedzenia – jakby to kogoś interesowało  
– też doczepić się nie można :))) 
Zdecydowanie polecam i rekomenduję także uczestnictwo w szkoleniach innych znanych 
lekarzy spoza Polski, jakich zaprasza STI, np. tegoroczne szkolenie z FEDERICO TIRONE to 
była prawdziwa uczta, dwa dni również bardzo konkretnej wiedzy w jakości Full HD :) Wasi 
pacjenci szybko zaczną Wam dziękować za wybór STI, zasługują w końcu na to, aby leczyć ich 
maksymalnie przewidywalnie, oczywiście na miarę Waszych możliwości. Dziękuję STI!!!  
Do zobaczenia :)

Adam Balczyński 

Rewelacja, najwyższy światowy poziom – maksimum wiedzy merytorycznej i praktycznej! 
W chirurgicznym podejściu do pacjenta i przygotowaniu się do zabiegów zmieniłam prawie 
wszystko: narzędzia, procedury, szycie – minimum 6,0. Każdy kurs poparty badaniami, 
doświadczeniem i świetnymi zdjęciami i filmami. Nauczyciel pełen pasji, cierpliwości  
i ogromnej wiedzy. Potrafi zmobilizować do rozwoju i dalszej nauki, a przede wszystkim –  
do wdrażania nowych umiejętności do codziennej praktyki. W 100% polecam!

Monika Dzieciątkowska

Szkolenia prowadzone przez Michała uważam za najlepsze z dostępnych w Polsce (byłam 
na czterech) o różnej tematyce, więc moja opinia nie jest przypadkowa. Mnóstwo zdjęć, 
filmy z zabiegów, zebrane, usystematyzowane informacje, sprawdzone techniki pracy 
oraz listy kontrolne do każdej procedury – to atuty tych kursów. Praktyczne ćwiczenia 
mają wystarczający czas na ich wykonanie, pozwalają wprowadzić zdobytą wiedzę 
od „poniedziałku”. Dbałość o szczegóły, na które zwracał uwagę Michał, pozwoliły mi 
zrozumieć moje dotychczasowe niepowodzenia. Po szkoleniach przekonałam się, że nie ma 
przewidywalnej i estetycznej implantologii bez znajomości technik pracy z tkankami miękkimi.

Michał, czekam na kolejne tematy kursów w Twoim wydaniu i rezerwuję miejsce w pierwszym 
rzędzie.

Dorota Ratyńska

Dr Szczutkowski to jeden z najlepszych operatorów, z jakimi miałam okazję współpracować. 
Precyzyjny, sprawny, skuteczny.

Edyta Bernatek

Bardzo sytematycznie poprowadzony kurs, polecam wszystkim chcącym rozpocząć swoją 
przygodę z augmentacją kości. Koniecznie trzeba to zobaczyć.

Krzysztof Sołtyk

Kurs „Gospodarowanie tkankami miękkimi” pozwala nie tylko znacznie poszerzyć wiedzę 
teoretyczną, ale dzięki znakomicie przygotowanym warsztatom przyswoić algorytmy pracy 
w wielu przypadkach klinicznych. Kurs bardzo profesjonalnie przygotowany, od pierwszych 
minut realizujemy skrzętnie opracowany harmonogram, gdzie na każde pytanie otrzymasz 
odpowiedź. Podejście Michała do uczestników kursu jest przyjacielskie, nie ma poczucia 
powrotu do relacji wykładowca–student, co daje odwagę do rozwiania wszelkich wątpliwości 
dotyczących tematu, pokazania własnych przypadków, ale też zadania pytań dotyczących 
innych tematów z zakresu periodontologii i implantologii. Kurs odbywa się na sali wykładowej 
STI bardzo dobrze zorganizowanej, zapewniającej komfort pracy, a kawa jest na wyciągniecie 
ręki. Polecam wszystkim!

Katarzyna Wójcik

 
Bardzo serdecznie polecam! Michał Szczutkowski w sposób jasny i przejrzysty tłumaczy swoje 
sprawdzone algorytmy postępowania. Bardzo miła atmosfera kursu służy konstruktywnej 
dyskusji, prowadzący otwarty na wszystkie pytania. Co najważniejsze, przedstawione 
procedury umożliwiają wprowadzenie sprawdzonych technik i metod leczenia już następnego 
dnia w swojej praktyce! Na pewno jeszcze tam zawitam.

Łukasz Fiwek
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WYKŁADOWCY
lek. dent. Michał Szczutkowski
W 2001 roku ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Specjalizuje 
się w periodontologii, implantologii i stomatologii estetycznej. Prowadzi prywatną praktykę 
Centrum Stomatologii Estetycznej Aquarius i firmę szkoleniową Soft Tissue Institute  
w Bełchatowie, w województwie łódzkim. Odbył kursy z: implantologii u Marcusa Hurzelera  
i Dennisa Tarnowa; periodontologii u Giovanniego Zucchellego, Otto Zuhra i Rina Burkhardta; 
regeneracji kości u Fouada Khoury’ego, Uelego Grundera, Istvana Urbana; protetyki i okluzji  
w Dawson Academy (Florida, USA) i u Tomasa Linkeviciusa.

Najważniejsze z tych kursów: 

• prestiżowy kurs Dennisa Tarnowa w IDEA San Francisco, USA poświęcony implantom  
i regeneracji kości;

• cykl 7 zajęć Master Classes in Periodontology and Implant Therapy w klinice Marcusa 
Hurzelera i Otto Zuhra w Monachium, Niemcy;

• cykl 3 szkoleń z periodontologii u Giovanniego Zucchellego w Bolonii, Włochy;

• kursy z przeszczepów kości u Founda Khoury’ego w Olsberg, Niemcy;

• Curriculum w Dawson Academy na Florydzie, USA z okluzji i estetycznego projektowania 
kompleksowego leczenia.

lek. dent. Paweł Porczyk
Ukończył studia w 2012 roku na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Do 2019 roku zdobywał doświadczenie w Poradni Chirurgii 
Stomatologicznej i Implantologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. 

W 2018 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii. Od 2014 roku pracuje 
w Centrum Stomatologii Estetycznej Aquarius. Zajmuje się głównie chirurgią oraz 
periodontologią. Stale poszerza i uzupełnia swoją wiedzę i umiejętności przez uczestniczenie  
w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach w Polsce i za granicą, głównie z zakresu 
chirurgii, implantologii oraz periodontologii. 

Uczestnik szkoleń prowadzonych przez światowe autorytety, m.in. przez: Marcusa Hurzelera, 
Otto Zuhra, Uelego Grundera, Giovanniego Zucchellego.
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dr n. med. Grzegorz Wasiluk
Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz były pracownik Katedry i Zakładu 
Protetyki i Implantoprotetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  
W 2016 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym  
w Białymstoku, gdzie obronił rozprawę Ocena obecności cementu na koronach  
i łącznikach indywidualnych wykonywanych w technologii cad/cam.

Od wielu lat jest Aktywnym Członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej,  
a od 2019 roku piastuje stanowisko prezydenta tej elitarnej organizacji. Jest współzałożycielem 
High End Dentistry, platformy edukacyjnej, prowadzącej szkolenia podyplomowe z protetyki  
i implantoprotetyki.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji omawiających rozwiązania cad/cam 
stosowane w protetyce i implantoprotetyce. Od wielu lat prowadzi prelekcje i szkolenia  
w kraju i za granicą.

Swoją edukację podyplomową kontynuował głównie poza granicami kraju, m.in. w Niemczech, 
Hiszpanii oraz USA. Ukończył pierwszą edycję Programu Implantologicznego odbywającego 
się w Mediterranean Prosthodontic Institute (Hiszpania) oraz na University of North Carolina 
(USA). Uczestniczył w kursach podnoszących kwalifikacje na University of Southern California 
w Los Angeles (USA) oraz w klinice dra Johna Koisa w Seattle (USA). Każdego roku 
uczestniczy w konferencjach i kongresach, gdzie prezentuje swoje osiągnięcia kliniczne jako 
wykładowca i przedstawia plakaty (m.in.: EAO 2015, 2016, 2017, PEERS, BAAD).

Praktykuje w Trójmieście i Warszawie. Jest pasjonatem nowoczesnych rozwiązań  
w stomatologii, stale dążącym do idealnego uśmiechu swoich pacjentów. 

Grzegorz Wasiluk

dr n. med. Ewa Chomik 
Ukończyła kierunek lekarsko-dentystyczny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,  
a po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze  
i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej jako asystent. Prowadzone przez nią badania naukowe 
nad komórkami macierzystymi pochodzenia zębowego zaowocowały w 2012 roku obroną 
pracy doktorskiej. W tym samym czasie odbywała również szkolenie specjalizacyjne  
z protetyki stomatologicznej zakończone złożeniem Państwowego Egzaminu 
Specjalizacyjnego w listopadzie 2016 roku.

Brała udział w licznych krajowych i zagranicznych kursach oraz kongresach, również jako 
wykładowca, wdrażała i rozwijała nowe umiejętności w swojej codziennej praktyce klinicznej. 
Jest autorką i współautorką licznych prac klinicznych prezentowanych podczas kongresu 
European Academy for Osseointegration w Rzymie (EAO 2014), w Sztokholmie (EAO 2015)  
i Paryżu (EAO 2016). Jako aktywny członek Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE) 
organizuje spotkania szkoleniowe, podczas których uczy się od największych sław protetyki 
oraz stomatologii estetycznej.

Jest twórczynią i właścicielką Noir Dental Clinic oraz współzałożycielką platformy szkoleniowej 
dla lekarzy stomatologów – High End Dentistry.

Azymutem pracy zawodowej dr Ewy pozostają niezmiennie techniki odbudowy funkcji  
i estetyki zębów na podstawie wirtualnego planowania uśmiechu, zarówno na zębach 
własnych pacjenta, jak i na implantach stomatologicznych.

Ewa Chomik
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lek. dent. Łukasz Bańczyk
W 2008 roku ukończył studia na Oddziale Stomatologicznym Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach. W latach 2010 − 2016 pracował jako asystent w Klinice Chirurgii 
Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii 
Stomatologicznej i Implantologii oraz członkiem International Team for Implantology (ITI). 
Specjalizuje się w implantologii oraz chirurgii stomatologicznej. Stale pogłębia swoją wiedzę  
i rozwija umiejętności dzięki uczestniczeniu w wielu krajowych i międzynarodowych 
szkoleniach i warsztatach z dziedzin: implantologia, sterowana regeneracja kości  
oraz protetyka. 

Najważniejsze z tych kursów:

• Curriculum Surgical Master in Regenerative Implant Dentistry prof. Istvana Urbana na 
Uniwersytecie w Szeged;

• Curriculum Master Classes in Periodontology and Implant Therapy w klinice  
prof. Marcusa Hurzelera i Otto Zuhra w Monachium;

• cykl szkoleń The Real Bone Builders – Horizontal and Vertical Bone Augmentation  
w BBA Franka Zastrowa w Heidelbergu;

• kurs Implant Therapy. The Integrated Treatment plan w klinice prof. Maura Merlego  
w Rimini. 

Jest autorem i współautorem publikacji i doniesień na zjazdach krajowych z dziedziny chirurgii 
szczękowo-twarzowej i implantologii. Współtworzy Centrum Medyczne Alfamedica  
w Częstochowie.

dr n. med. Daniel Ciapiński
Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Tuż po stażu rozpoczął 
studia doktoranckie oraz specjalizację z chirurgii szczękowo-twarzowej w klinice Chirurgii 
Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w szpitalu im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach. Podczas studiów dwukrotnie otrzymał stypendium rektora oraz 
został rekomendowany przez Radę Wydziału Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
do nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

Odbył liczne kursy w kraju oraz za granicą prowadzone przez uznane światowe autorytety, 
m.in. przez: Marcusa Hurzelera, Otto Zuhra, Istvana Urbana, Rina Burkhardta, Franka Zastrowa, 
Uelego Grundera, Konrada Meyenberga, Maura Merlego, Daniela Busera. 

Najważniejsze z tych szkoleń:

• Curriculum Master course in Implantology and Reconstructive Dentistry w Szwajcarii  
(prof. Ueli Grunder, prof. Jean Pierre Bernard, dr Rino Burkhardt, dr Konrad Meyenberg);

• Curriculum Surgical Master in Regenerative Implant Dentistry prof. Istvan Urban na 
Uniwersytecie w Szeged;

• cykl szkoleń Master Classes in Periodontology and Implant Therapy w klinice  
prof. Marcusa Hurzelera i Otto Zuhra w Monachium;

• Bone regeneration, Soft Tissue Management and Implant Dentistry a 5-day Theoretical, 
Hands-on & Live Surgery Course (prof. Marcelo Faverini, Danilo Maeda, Fabio Mizutani).

Od początku szczególnie interesował się regeneracją tkanek jamy ustnej i właśnie to 
zainteresowanie stało się pomysłem na rozprawę doktorską Ocena przydatności fibryny 

bogatopłytkowej w procesie gojenia zębodołu po ekstrakcji zęba, którą 
obronił w 2015 roku. 

Jest założycielem i wieloletnim dyrektorem Silesia Study Club 
of International Team for Implantology (ITI). Od kilku lat 

dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi lekarzami 
podczas szkoleń i wykładów, które prowadzi w Polsce i za 
granicą. Jest autorem i współautorem licznych publikacji 
naukowych polsko- i anglojęzycznych. Prowadzi klinikę 
implantologiczną DENTRUM w Katowicach.
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Federico 
    Tirone

Snjezana Pohl

Federico 
    Tirone

Snjezana Pohl

dr Federico Tirone
Współzałożyciel i szef Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone S.r.l., Cuneo we Włoszech. 

Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet w Turynie w 2004 roku. Swoje umiejętności techniczne 
postanowił doskonalić poza środowiskiem akademickim pod okiem wielkich mistrzów chirurgii 
jamy ustnej i periodontologii. Specjalizował się w chirurgii jamy ustnej, zaawansowanej 
implantologii i periodontologii. Około dziesięciu lat budował jedną z największych klinik 
stomatologicznych we Włoszech. 

Jest aktywnym członkiem Włoskiej Akademii Osseointegracji (IAO). Opublikował kilka 
artykułów w międzynarodowych recenzowanych czasopismach i współtworzył blog  
Mastering Dentistry. Bierze udział w wielu międzynarodowych kursach i kongresach jako 
prelegent, co roku setki stomatologów uczestniczą w jego kursach we Włoszech.

dr med., dr med. dent. Snjezana Pohl
Jest specjalistą chirurgii jamy ustnej, a także certyfikowanym przez EDA (Europejskie 
Stowarzyszenie Stomatologiczne) specjalistą w zakresie periodontologii i implantologii. 
Szefowa Oddziału Chirurgii Jamy Ustnej w prywatnej klinice Rident w Chorwacji, adiunkt 
prowadzący wykłady na Wydziale Medycyny Jamy Ustnej i Periodontologii na Uniwersytecie 
w Rijece.

Jako aktywny wykładowca oraz autorka prac naukowych z zakresu implantologii  
i periodontologii podkreśla znaczenie technik małoinwazyjnych, szczególnie w kompleksowej 
metodyce leczenia opartej na zachowaniu tkanek. Techniki te obejmują: PET – technikę 
częściowej ekstrakcji, wykorzystanie autogennej tkanki, osseodensyfikacje i inne.  
Jest autorką dwóch technik: techniki mIVAN oraz policzkowo przesuniętego płata 
podniebiennego do zamknięcia rany po zabiegach odtwórczych kości.

Od 2015 roku jest ekspertem DentalXP i wykładowcą na światowych spotkaniach 
stomatologicznych.
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GOSPODAROWANIE 
TKANKAMI MIĘKKIMI 
PODEJŚCIE MIKROCHIRURGICZNE

lek. dent. Michał Szczutkowski

OPIS SZKOLENIA 

Na praktyczną część szkolenia z mikrochirurgii 
przeznaczono 60% czasu. Zalety użycia szyć 
6-0 i 7-0. Każdą z technik prezentujemy 
w formule pozwalającej uczestnikom na 
wykonywanie jej od następnego dnia we 
własnym gabinecie.

Przebieg szkolenia:

1. teoria i prezentacja licznych przypadków;

2. filmy z zabiegów;

3. techniki pozwalające w 90% sytuacji na 
zwiększenie objętości i jakości dziąsła wokół 
implantów:

• wolny przeszczep dziąsła FGG,

• płat dzielony przesunięty dowierzchołkowo,

• wolny przeszczep tkanki łącznej SCTG 
technikami:

 – jednego cięcia,

 – deepitelializacji,

 – z guza szczęki.

PROGRAM 

• Zalety podejścia mikrochirurgicznego  
w porównaniu z tradycyjną chirurgią

• Techniki cięcia i szycia przy implantacji  
i zabiegach wymagających większego płata. 
Jakie skalpele i mikroskalpele wybrać  
i dlaczego. Jaki rozmiar igły, grubość i rodzaj 
nici będą najlepsze dla zębów przednich,  
a jakie dla tylnych

• Warsztaty z mikrochirurgii 
– zasady szycia nićmi mikro, dobór 
odpowiedniego szwu i igły

• Zapobieganie wystawaniu polerowanej szyjki 
lub gwintu implantu ponad brzeg dziąsła.  
Co zrobić gdy już się zdarzy

• Warsztaty z pobierania wolnego 
przeszczepu dziąsła FGG na bakłażanach

• Przygotowanie pacjenta do zabiegów 
chirurgicznych i do kompleksowego 
leczenia protetyczno-implantologicznego 
– sprawdzone schematy postępowania 
z pacjentem pierwszorazowym. Jak 
przeprowadzić skuteczną higienizację. 
Podstawy przyjmowania pacjenta  
z chorobą przyzębia (higienizacja,  
scaling i rootplaning)

• Trzy zabiegi z gospodarowania tkankami 
miękkimi rozwiązujące 90% deficytów 
tkanek miękkich w implantologii:

 – wolny przeszczep dziąsła FGG

 – wolny przeszczep tkanki łącznej 
SCTG technikami: jednego cięcia, 
deepitelializacji i z guza szczęki

 – płat dzielony przesunięty 
dowierzchołkowo-boczny odcinek 
szczęki

• Zmiana koloru w poszczególnych 
rodzajach przeszczepów. Zależność 
między miejscem pobrania przeszczepu 
a jakością tkanki łącznej. Zależność 
między miejscem pobrania przeszczepu 
i jego grubością a pozabiegowymi 
dolegliwościami bólowymi

• Terapia farmakologiczna w zabiegach na 
tkankach miękkich

• Czy śrubę gojącą zakładać jednocześnie  
z implantacją i kiedy

• Warsztaty na preparatach zwierzęcych

•  Część praktyczna – filmy re-live

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

1. Warsztaty na preparatach zwierzęcych:

• pobieranie i szycie – wolny przeszczep 
dziąsła FGG

• przeszczep tkanki łącznej SCTG 
−  technika jednego cięcia SIT 
−  technika deepitelializacji FGG

• szybkie i sprawdzone techniki 
zabezpieczenia i szycia miejsca dawczego

• płat przesunięty dowierzchołkowo ARF

2. Filmy re-live:

• FGG

• pobranie SCTG technika jednego cięcia

• pobranie SCTG technika deepitelializacji

3.  Analiza przypadków własnych uczestników 
szkolenia – planowanie leczenia krok po 
kroku
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Zabieg wolnego przeszczepu dziąsła FGG w bocznym odcinku żuchwy
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REGENERACJA
KOŚCI
lek. dent. Michał Szczutkowski

OPIS SZKOLENIA 

Najtrudniejsze w implantologii jest stworzenie 
kości tam, gdzie jej brakuje. Skupienie się 
na wszystkich detalach, aby uzyskać finalny 
efekt w najprostszy, najtańszy i najbardziej 
przewidywalny sposób. Odpowiednie 
przygotowanie pacjenta do zabiegu 
zaprojektowania płata i uzyskanie jego 
wystarczającej mobilizacji; wybór właściwych 
biomateriałów i membran; techniki pobierania 
kości własnej. Właściwy wybór materiałów do 
szycia; techniki szycia.

Szkolenie kształtuje umiejętność dobrania 
techniki regeneracyjnej kości do wymagań 
pacjenta. Pokazuje przewidywalne 
przeprowadzenie zabiegu i uzyskanie 
długoterminowej stabilności uzyskanej tkanki 
kostnej. Uczestnicy zdobywają wiedzę  
o sprzęcie i materiale potrzebnym  
do wykonania poszczególnych technik.

PROGRAM 

• Przygotowanie pacjenta, a zwłaszcza jego 
jamy ustnej, do zabiegów regeneracyjnych 
kości

• Strategia leczenia – timing poszczególnych 
procedur

• Wskazania i przeciwskazania

• Umiejętność zaprojektowania płata – 
mikroskalpele i skalpele, cięcia pionowe –  
gdzie i w jaki sposób. Umiejętność 
wytworzenia płata dzielonego, tak aby 
uzyskać wystarczającą mobilność płata. 
Czy płat językowy jest niezbędny i jak go 
bezpiecznie wypreparować w bocznym 
odcinku żuchwy

• Kortykotomia – kiedy stosować, a kiedy nie 

• Materiały do regeneracji kości: materiały 
z pudełka i kość autogenna – kiedy które 
stosować. Które membrany działają i których 
używać w połączeniu z biomateriałami  
z konkretnych grup

• Zalecane narzędzia i materiały

• Plusy i minusy najpopularniejszych technik 
zabiegów regeneracyjnych kości. Techniki 
uzyskiwania stabilizacji membran i bloków 
kostnych

• Techniki szycia – z których grup, jakie 
grubości

• Farmakoterapia i wskazania pozabiegowe

• Jak radzić sobie z powikłaniami

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

• Filmy re-live z zabiegów

• Ćwiczenia z tkankami miękkimi – 
projektowanie płata, uzyskiwanie 
mobilności płata i szycie na preparatach 
zwierzęcych

• Ćwiczenia na modelach – techniki 
przycinania i stabilizacji membran oraz 
użycia biomateriałów

• Techniki sterowanej regeneracji kości GBR:

 – sausage technique – membrana 
kolagenowa i piny

 – ustabilizowana membrana z trPTFE

 – stworzenie stelaża do regeneracji kości 
z bloku kości kortykalnej i mikrośrub do 
stabilizacji bloków kostnych
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Jednoczasowa regeneracja kości na szerokość i sinus lift z zastosowaniem 
sausage technique z membraną kolagenową
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Sausage technique jako technika z wyboru dla regeneracji kości na 
szerokość w bocznym odcinku żuchwy – mieszanina autogennej 
kości i ksenograftu 1:1
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PODNIESIENIE DNA ZATOKI
SZCZĘKOWEJ W PRAKTYCE
KLINICZNEJ

dr n. med. Daniel Ciapiński

OPIS SZKOLENIA 

Jedną z trudniejszych, a często koniecznych, 
procedur jest podniesienie dna zatoki 
szczękowej. To szkolenie skierowane jest  
do lekarzy średniozaawansowanych  
i zaawansowanych, którzy wykonali już 
kilka zabiegów implantacji. Odpowiednie 
przygotowanie i kwalifikacja pacjenta do 
zabiegów sinus lift są niezbędne, a nawet 
kluczowe do uzyskania przewidywalnego  
i długoterminowego efektu leczenia. W trakcie 
szkolenia omawiamy przyczyny pozwalające 
na jednoczesne wykonanie podniesienia dna 
zatoki z implantacją, a kiedy należy taki zabieg 
odroczyć i na jak długo.

Najważniejszym celem tego szkolenia jest 
przekazanie wiedzy o wskazaniach do tego 
zabiegu, o sposobie kwalifikowania  
i przygotowania pacjentów. Szkolenie 
zawiera praktyczne ćwiczenia na preparatach 
zwierzęcych w podnoszeniu zatok 
szczękowych oraz regeneracji, w zarządzaniu 
tkankami miękkimi i powikłaniami po 
zabiegach. Uczestnicy zobaczą na żywo 
zabieg przeprowadzany przez wykładowcę.

PROGRAM

• Anatomia i fizjologia zatoki szczękowej. 
Utrudnienia i ograniczenia anatomiczne

• Patologie zatok obocznych nosa 
(diagnostyka, postępowanie)

• Analiza badań CBCT (zakres zabiegu, 
anatomia)

• Wskazania i przeciwskazania do zabiegów 
podniesienia dna zatoki szczękowej

• Planowanie etapów leczenia – implantacja 
odroczona czy jednoczesna

• Przygotowanie pacjenta do zabiegu 
podniesienia dna zatoki szczękowej 
(farmakoterapia i wskazania pozabiegowe)

• Przegląd materiałów (biomateriały, kość 
autogenna, PRF, skrzep krwi własnej) 
i narzędzi mających zastosowanie w 
regeneracji kości przy podnoszeniu zatok 
szczękowych

• Różne techniki podnoszenia dna zatok 
szczękowych (metoda otwarta, zamknięta, 
dostęp od strony podniebienia) –  
wskazania i przeciwwskazania do 
poszczególnych technik

• Powikłania po zabiegach podnoszenia dna 
zatok szczękowych i ich leczenie

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

• Przygotowanie gabinetu do zabiegów 
podnoszenia dna zatok szczękowych

• Zabieg z przekazem na żywo / film re-live 
z zabiegu 

 

• Warsztaty:

 – podniesienie dna zatoki szczękowej 
z dostępu bocznego (na preparatach 
zwierzęcych),

 – leczenie powikłań po zabiegach 
podniesienia dna zatoki szczękowej (na 
preparatach zwierzęcych),

 – podniesienie dna zatoki szczękowej 
techniką zamkniętą,

 – projektowanie płata i zarządzanie 
tkankami miękkimi do zabiegu 
podnoszenia zatok szczękowych.

ZABIEGI 
 

NA ŻYWO
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U pacjenta wykonano zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej wraz z regeneracją kości na 
szerokość bez jednoczesnej implantacji. Po siedmiu miesiącach odsłonięto miejsce regeneracji  
i uwidoczniono twardą zbitą prawdziwą kość

Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej bez natychmiastowej implantacji

sti-a4-v2-3.indd   28-29sti-a4-v2-3.indd   28-29 13.07.2021   13:1113.07.2021   13:11



31STI.EDU.PLSOFT TISSUE INSTITUTE

Zabieg podniesienia zatok szczękowych u pacjenta z jednoczasową implantacją. Szerokie 
otwarcie dostępu do zatoki w sytuacji, gdy występują pełne przegrody kostne w zachyłku 
zębodołowym
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SAUSAGE TECHNIQUE 
JAKO ZŁOTY STANDARD 
W HORYZONTALNEJ 
ODBUDOWIE KOŚCI

lek. dent. Łukasz Bańczyk

OPIS SZKOLENIA 

Szkolenie skierowane jest do lekarzy 
średniozaawansowanych i zaawansowanych, 
którzy wykonali już co najmniej kilka zabiegów 
implantacji. Podczas szkolenia zostaną bardzo 
dokładnie omówione wszystkie etapy zabiegu 
horyzontalnej regeneracji kości. Celem jest 
takie przekazanie wiedzy, aby uczestnicy  
od następnego dnia mogli samodzielnie,  
w przewidywalny sposób wykonywać  
zabiegi augmentacji kości.  

Trzykrotnie odbędą się warsztaty na 
preparatach zwierzęcych. Uczestnicy 
będą mogli na żywo zobaczyć zabieg 
przeprowadzony przez wykładowcę.

PROGRAM

• Wprowadzenie do regeneracji kości. 
Omówienie biomateriałów, membran oraz 
narzędzi stosowanych w regeneracji kości. 
Znaczenie kości własnej

• Projektowanie płata i zarządzanie tkankami 
miękkimi podczas regeneracji kości

• Sausage technique jako złoty standard  
w horyzontalnej regeneracji kości – 
wszystkie etapy zabiegu omawiane 
wyczerpująco

• Wykorzystanie membran 
nieresorbowalnych jako alternatywa 
dla sausage technique w niektórych 
przypadkach klinicznych

• Przygotowanie pacjenta i gabinetu do 
zabiegu odbudowy kości metodą sausage

• Przedstawienie materiałów i narzędzi 
potrzebnych do zabiegów

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

• Zabieg na żywo / film re-live z zabiegu

 

• Ćwiczenia na preparatach zwierzęcych:

 – projektowanie płata, jego mobilizacja  
oraz właściwe szycie

 – technika sausage jako złoty standard  
w horyzontalnej odbudowie kości

 – wykorzystanie membran 
nieresorbowalnych jako alternatywa 
dla sausage technique w niektórych 
przypadkach klinicznych

ZABIEGI 
 

NA ŻYWO
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SAUSAGE TECHNIQUE
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OPIS SZKOLENIA 

Podczas szkolenia omawiamy od A do Z 
zabiegi pokrywania recesji zębów. Wszystkie 
potrzebne narzędzia, materiały oraz 
procedury zabiegów przedstawiamy krok 
po kroku. Jeden dzień poświęcony jest 
technice tunelowej, drugi – technice płata 
przesuniętego dokoronowo (CAF).
 

PROGRAM 

• Opis krok po kroku zabiegów 
chirurgicznych pokrywania recesji

• Opis krok po kroku technik augmentacji 
wyrostka zębodołowego w celu 
zachowania wyrostka pod przęsłem mostu

• Prawidłowe rozpoznanie ograniczeń  
i możliwości periodontologicznej  
chirurgii plastycznej

• Osiągnięcie długoterminowej stabilności  
i przewidywalności w przyszłości

• Technika dokoronowego przesunięcia płata 
CAF

• Technika tunelowa TT

• Zabiegi pobierania tkanki łącznej CTG 
techniką koperty i techniką deepitelializacji 
nabłonka

• Techniki dwublaszkowe

• Wskazania, przeciwwskazania, zalecenia 
pooperacyjne

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

• Wideo z zabiegu pokrycia recesji techniką 
tunelową

• Każdy uczestnik osobiście wykonuje 
zabieg pokrycia recesji techniką tunelową 
na modelach zwierzęcych (wcześniej 
prezentacja techniki na preparatach 
zwierzęcych)

• Wideo z zabiegu pokrycia recesji techniką 
dokoronowego przesunięcia płata

 

• Każdy uczestnik osobiście wykonuje zabieg 
pokrycia recesji techniką dokoronową 
przesuniętego płata na modelach 
zwierzęcych (wcześniej prezentacja techniki 
na preparatach zwierzęcych)

• Każdy uczestnik osobiście wykonuje zabieg 
augmentacji wyrostka zębodołowego pod 
przęsłem mostu na modelach zwierzęcych 
(wcześniej prezentacja techniki na 
preparatach zwierzęcych)

CHIRURGIA PLASTYCZNA
TKANEK MIĘKKICH
POKRYWANIE RECESJI ZĘBÓW

lek. dent. Michał Szczutkowski
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Zabieg pokrycia 24 recesji mnogich technikami: tunelową  
i płata przesuniętego dokoronowo z wolnym przeszczepem 
tkanki łącznej CTG

sti-a4-v2-3.indd   38-39sti-a4-v2-3.indd   38-39 13.07.2021   13:1213.07.2021   13:12



41STI.EDU.PLSOFT TISSUE INSTITUTE

Uzyskanie naturalnego przebiegu  
linii dziąseł w strefie estetycznej  
i poszerzenie konturu wyrostka przy 
braku z. 11 dzięki przeszczepom tkanek 
miękkich i leczeniu ortodontycznemu
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CHIRURGIA PLASTYCZNA 
TKANEK MIĘKKICH 

POKRYWANIE RECESJI DZIĄSŁOWYCH 
SZKOLENIE ZAAWANSOWANE. POKRYWANIE RECESJI MNOGICH TECHNIKĄ 
PŁATA PRZESUNIĘTEGO DOKORONOWO

lek. dent. Paweł Porczyk

OPIS SZKOLENIA 

Szkolenie przeznaczone dla dentystów 
chcących rozszerzyć swoją wiedzę  
o pokrywaniu mnogich recesji techniką płata 
przesuniętego dokoronowo. Podczas kursu 
będzie przedstawione zastosowanie tej techniki 
we wszystkich możliwych miejscach jamy 
ustnej:

• w całej szczęce,

• w odcinkach bocznych żuchwy,

• w najtrudniejszym odcinku 4 siekaczy  
w żuchwie.

A także to, co jest w danym przypadku 
kluczowe dla uzyskania dobrego efektu 
pozabiegowego.
 

PROGRAM

• Podział recesji. Na co zwrócić uwagę przy 
kwalifikowaniu pacjenta do zabiegu

• Co ma wpływ na powstawanie recesji 
i jakie to ma znaczenie w zachowaniu 
długoczasowego efektu pozabiegowego

• Klasyfikacja pod względem rokowania 
powodzenia zabiegu

• Wskazania i przeciwwskazania

• Przygotowanie zębów do zabiegu w celu 
uzyskania optymalnego efektu estetycznego

• Zalecane narzędzia i materiały

• Techniki zabiegowe – mnogie recesje

• Na co zwrócić uwagę w konkretnej 
lokalizacji w jamie ustnej

• Jak pobierać przeszczep tkanki łącznej

• Zalecenia pozabiegowe

• Przyczyny powikłań i jak im zapobiegać

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Film re-live i zabieg na preparatach 
zwierzęcych w następujących sytuacjach:

• recesja mnoga w szczęce od 
przyśrodkowego siekacza do pierwszego 
trzonowca,

• recesja mnoga w żuchwie od kła do 
pierwszego trzonowca,

• recesja mnoga w żuchwie obejmująca 
cztery dolne siekacze,

• recesje mnogie obejmujące tylko część 
zębów wymienionych w powyższych 
sytuacjach.

 

Przeprowadzenie zabiegu krok po kroku – 
prezentacja techniki na materiale zwierzęcym, 
a następnie każdy uczestnik sam ćwiczy:

• projektowanie płata,

• mobilizację płata,

• pobieranie przeszczepu tkanki łącznej,

• techniki szycia.
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Zabieg pokrycia mnogich recesji w szczęce metodą dokoronowego przesunięcia płata po 
uprzednim estetycznym wypełnieniu ubytków przyszyjkowych
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IMPLANTACJA 
NAWIGOWANA

lek. dent. Łukasz Bańczyk

OPIS SZKOLENIA 

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy 
implantologów, którzy w sposób 
przewidywalny chcą osadzić implanty 
w miejscach najbardziej odpowiednich 
protetycznie.

Uczestnicy poznają krok po kroku etapy pracy 
w pełnej nawigacji: od planowania pracy 
protetycznej po zabieg implantacji  
z szablonem. Po szkoleniu planowanie leczenia 
implantoprotetycznego stanie się łatwe  
i maksymalnie przewidywalne.

PROGRAM

• Wstęp do nawigowanej implantologii

• Zalety pracy z szablonami chirurgicznymi

• Rodzaje szablonów

• Oprogramowanie i instrumentarium 
niezbędne przy pracy w nawigacji – import 
plików DICOM i STL

• Planowanie idealnej pozycji pracy 
protetycznej – przykręcanej

• Planowanie perfekcyjnej pozycji 
implantu (łączenie obrazów DICOM 
i STL, wyznaczenie przebiegu nerwu 
zębodołowego dolnego, biblioteki 
implantów)

• Planowanie szablonu w pojedynczych  
i mnogich brakach zębowych (rodzaje tulei, 
piny stabilizujące szablon)

• Planowanie szablonu chirurgicznego  
w przypadku bezzębia

• Przygotowanie pacjenta i gabinetu do 
zabiegu w pełnej nawigacji

• Procedura implantacji przy użyciu pełnej 
nawigacji przy pojedynczych brakach

• Procedura implantacji przy użyciu pełnej 
nawigacji przy bezzębiu

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

• Projektowanie idealnej pozycji pracy 
protetycznej, implantu i szablonu 
chirurgicznego w programie Implant 
Studio 3 Shape

• Każdy uczestnik wykonuje implantację 
przy użyciu szablonu do pełnej nawigacji 
na modelach

• Każdy uczestnik wykonuje osadzenie 
korony tymczasowej na wcześniej 
wszczepionym implancie (korona 
zaprojektowana i wyfrezowana z poziomu 
planowania przed zabiegiem implantacji)

• Zabieg na żywo – implantacja z użyciem 
szablonu do pełnej nawigacji / film re-live 
z zabiegu

ZABIEGI 
 

NA ŻYWO
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IMPLANTACJA 
NAWIGOWANA
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IMPLANTACJA 
NAWIGOWANA
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IMPLANTY W STREFIE 
ESTETYCZNEJ I W ODCINKU 
FUNKCJONALNYM
lek. dent. Michał Szczutkowski

OPIS SZKOLENIA 

Podstawowe szkolenie dla 
średniozaawansowanych implantologów  
z algorytmami postępowania w zastanej  
sytuacji klinicznej. Podstawowe zagadnienia: 
długość implantu, średnica, powierzchnia, 
moment obrotowy, stabilizacja pierwotna, 
chłodzenie, przygotowanie kości do zabiegu 
implantacji i wiele innych. Szkolenie zwracające 
uwagę na zagadnienia, o których nigdy 
wcześniej nie myślałeś.  

PROGRAM 

• Siła stabilizacji pierwotnej – czy lepiej, żeby 
implant był dokręcony z dużą siłą, czy lepiej 
wkręcać go palcami

• Kompresja kości współcześnie – niezbędny 
zabieg czy relikt przeszłości

• Głębokość wprowadzenia implantu – 
implanty z poziomu kości i przezśluzówkowe

• Średnica implantu – w jakiej sytuacji warto  
o nią walczyć

• Zasady wprowadzania implantów  
w miejscach o zawężonej szerokości – 
dramaty estetyczne w odcinku górnego 
przyśrodkowego i bocznego siekacza oraz 
kła. A może technika socket shield

• Jak zachować niezmieniony profil tkanek 
miękkich, a jednocześnie zapewnić 
długoterminowe dobre rokowanie 
uzupełnień opartych na implantach

• Czy nieruchome dziąsło wokół implantów 
jest potrzebne? Zabieg wolnego 
przeszczepu dziąsła FGG w XXI wieku.  
Co zrobić, gdy czasami nie jest możliwy –  
rejon dolnych przedtrzonowców

• Kiedy wykonywać zabieg wolnego 
przeszczepu dziąsła FGG, a kiedy zabieg 
wolnego przeszczepu tkanki łącznej CTG

• Boczny odcinek żuchwy i skośna wąska kość 
– rozwiązanie: sterowana regeneracja kości, 
przeszczep kości, skośne implanty, wąskie 
implanty, przeszczep tkanki łącznej, CTG, 
wolny przeszczep dziąsła

• Bliskość ważnych struktur anatomicznych, 
czyli brak miejsca w pionie – krótkie 
implanty czy procedury augmentacyjne 
kości

• Dystalna operacja klinowa w bocznym 
odcinku szczęki – czy konieczna przy 
implantach, gdy dziąsło jest grubsze  
niż 3 mm? Technika zabiegu

• Bezzębie – procedury czasowe – szczęka 
i żuchwa

• Czy proteza wyjmowana, na zatrzaskach 
w szczęce jest dobrym pomysłem

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

• Wideo z zabiegu implantacji późnej  
w strefie estetycznej oraz augmentacja 
tkanek miękkich i techniki odsłaniania 
implantów; główny cel: zachowanie 
brodawek międzyzębowych oraz poprawa 
lub zachowanie korzystnej architektury 
tkanek miękkich

• Zabieg implantacji w strefie estetycznej na 
modelach

• Wideo z zabiegu implantacji późnej  
w odcinku funkcjonalnym w połączeniu  
z augmentacją tkanek miękkich

• Zabieg implantacji w odcinku 
funkcjonalnym na modelach

• Każdy uczestnik jest proszony  
o przygotowanie jednego przypadku 
(powikłania implantologicznego lub 
planowania leczenia w trudnym dla niego 
przypadku): zdjęcia RVG, OPG, CBCT  
i kilka zdjęć wewnątrzustnych ilustrujących 
przypadek lub problem

sti-a4-v2-3.indd   52-53sti-a4-v2-3.indd   52-53 13.07.2021   13:1313.07.2021   13:13



55STI.EDU.PLSOFT TISSUE INSTITUTE

Leczenie kompleksowe z zastosowaniem krótkich implantów w żuchwie, zabiegów sinus liftu  
i wertykalnej augmentacji kości w bocznych odcinkach szczęki oraz przeszczepów  
tkanek miękkich
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IMPLANTACJA 
NATYCHMIASTOWA  
KSZTAŁTOWANIE PROFILU 
WYŁANIANIA  I WYKONANIE 
INDYWIDUALNEJ ŚRUBY GOJĄCEJ 
W PIĘĆ MINUT

lek. dent. Michał Szczutkowski

OPIS SZKOLENIA 

Szkolenie na temat implantacji 
natychmiastowej, dającej najszybszy  
i najbardziej przewidywalny rezultat estetyczny. 
Celem jest takie przeprowadzenie zabiegu, 
aby zachować istniejące warunki i nie być 
zmuszonym później je odtwarzać. Omawiane 
są czynności dla praktycznie każdej grupy 
zębów (siekaczy, kłów, przedtrzonowców  
i trzonowców), zarówno w szczęce,  
jak i w żuchwie; inne schematy postępowania 
dla strefy estetycznej, inne dla odcinka 
funkcjonalnego. Nieodłącznie związane  
z tym kształtowanie profilu wyłaniania teraz 
możliwe do wykonania w 5 minut dzięki 
systemowi Cervico, i to zarówno w implantacji 
natychmiastowej, jak i przy implantacjach 
późnych.

PROGRAM 

Implantacja natychmiastowa w strefie 
estetycznej oraz w odcinku funkcjonalnym –  
różnice. Natychmiastowe obciążenie  
w implantacji natychmiastowej i późnej. 
Powikłania w implantologii – sposoby ich 
rozwiązywania

• Wskazania i przeciwwskazania do 
implantacji natychmiastowej

• Trójwymiarowe pozycjonowanie implantu  
w strefie estetycznej

• Najlepszy rodzaj implantu, jego średnicy  
i długości

• Implantacja natychmiastowa – zasady dla 
każdej z grup zębowych: dolne i górne 
siekacze, kły, przedtrzonowce, trzonowce

• Implantacja natychmiastowa: zabieg 
bezpłatowy czy pełny płat – kontrowersje

• Atraumatyczne techniki usuwania zębów 
przednich i bocznych

• Kształtowanie anatomicznego profilu 
wyłaniania w najnowocześniejszym  
i najprostszym na rynku systemie VPI 
Cervico. Wytworzenie indywidualnego 
łącznika gojącego, powielenie łącznika – 
indywidualny transfer wyciskowy

 

• Jak przygotować i ewentualnie 
zmodyfikować łącznik indywidualny.
Kształtowanie, polerowanie na wysoki 
połysk i oczyszczanie i dezynfekcja 
łączników indywidualnych

• Extraction socket preservation − 
kontrowersje

• Najczęstsze powikłania w implantologii 
i sposoby ich rozwiązywania

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

• Wideo z atraumatycznej techniki usuwania 
zębów

• Wideo z implantacji natychmiastowej  
w strefie estetycznej z natychmiastowym 
obciążeniem

• Samodzielne wykonanie przez 
uczestników implantacji w strefie 
estetycznej na modelach  
z przygotowaniem indeksu silikonowego, 
wykonaniu korony tymczasowej 
i zamontowaniu jej na łączniku 
tymczasowym, wykończenie i oddanie 
korony tymczasowej na wykonanym 
implancie; pryncypia natychmiastowego 
obciążenia

• Wideo z implantacji natychmiastowej  
w miejscu 2, 4, 5, 6

• Samodzielne wykonanie przez 
uczestników implantacji w odcinku 
funkcjonalnym na modelach

• Samodzielne wykonanie przez 
uczestników indywidualnego łącznika 
gojącego w systemie VPI Cervico
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Implantacja natychmiastowa zresorbowanego 
wewnętrznie siekacza centralnego z jednoczesnym 
wypełnieniem luki biomateriałem i przeszczepem CTG
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Grzegorz Wasiluk Ewa Chomik

Grzegorz Wasiluk
Ewa Chomik

REKONSTRUKCJE
IMPLANTOPROTETYCZNE
WOLNE OD POWIKŁAŃ
dr n. med. Grzegorz Wasiluk,  dr n. med. Ewa Chomik

OPIS SZKOLENIA 

Szkolący pokazują, jak wykonać protetykę 
na implantach, tak żeby korona wyglądała 
estetycznie, a jednocześnie żeby uzyskać 
długoterminową stabilność biologiczną kości  
i tkanek miękkich wokół implantu. Omawiane 
są prace na pojedynczych implantach, mostach 
na implantach oraz rozległych konstrukcjach 
w bezzębiu. Przedstawiane są też najlepsze 
rozwiązania dla pacjentów z deficytami 
higienicznymi. Warsztaty i niezależność od 
używanego systemu implantologicznego.
 

PROGRAM 

• Wstęp do implantoprotetyki

• Zagrożenia w odbudowach protetycznych  
z użyciem implantów

• Czynniki długofalowego powodzenia 
rekonstrukcji implantoprotetycznych

• Technologia CAD/CAM w protetyce

• Narzędzia komunikacji lekarza protetyka  
z laboratorium protetycznym

• Fotografia stomatologiczna jako niezbędne 
narzędzie pracy z pacjentem protetycznym

• Algorytmy postępowania w odbudowie 
pojedynczych braków zębowych

• Algorytmy postępowania w odbudowie 
mnogich braków zębowych

• Procedury postępowania w odbudowie 
bezzębnych wyrostków, prace stałe vs. 
zdejmowane

• Procedury postępowania w odbudowie typu 
overdenture

• Metody radzenia sobie z rekonstrukcjami 
na nieprawidłowo pozycjonowanych 
implantach oraz przy powtórnym leczeniu 
implantoprotetycznym

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

• Warsztat I – korona tymczasowa 
wykonywana jako natychmiastowe 
obciążenie po implantacji, profilowanie 
tkanek miękkich, przekazanie architektury 
zagojonych tkanek do laboratorium 
protetycznego

• Warsztat II – procedury wyciskowe 
w rekonstrukcjach mnogich braków 
zębowych oraz kombinowanych 
rekonstrukcjach na wszczepach 
dentystycznych oraz zębach własnych 
pacjenta

sti-a4-v2-3.indd   60-61sti-a4-v2-3.indd   60-61 13.07.2021   13:1413.07.2021   13:14



63STI.EDU.PLSOFT TISSUE INSTITUTE

REKONSTRUKCJE 
IMPLANTOPROTETYCZNE 
WOLNE OD POWIKŁAŃ
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KURS WPROWADZAJĄCY 
DO IMPLANTOLOGII 

lek. dent. Paweł Porczyk

• Przegląd filmów z zabiegów

• Przegląd części protetycznej systemu 
Thommen

• Rodzaje uzupełnień protetycznych dla 
pojedynczego implantu i dla mnogich 
implantów

• Na co zwrócić uwagę podczas leczenia 
implantoprotetycznego

• Komunikacja z laboratorium protetycznym

• Analiza przypadków

• Podstawowe zabiegi chirurgiczne: cięcie  
i mobilizacja płata, szycie

• Zalecenia dla pacjenta, farmakologia

• Powikłania: zapobieganie i leczenie

• Podstawy chirurgii na preparatach 
zwierzęcych

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

• Filmy re-live z części chirurgicznej  
i protetycznej implantologii

• Wszczepianie implantów na modelach

• Podstawy cięć i mobilizacji płata oraz 
szycia na preparatach zwierzęcych

OPIS SZKOLENIA 

Szkolenie przeznaczone dla dentystów 
chcących rozpocząć swoją przygodę zawodową 
z implantologią. Podczas kursu szczegółowo 
przedstawiony będzie system implantologiczny 
Thommen i na jego podstawie przeprowadzone 
będą ćwiczenia oraz analiza przypadków 
klinicznych.

PROGRAM

• Przegląd systemu Thommen i kasety 
implantologicznej

• Wskazania i przeciwwskazania do 
wszczepienia implantu

• Pozycjonowanie implantu na postawie CBCT

• Kiedy wykonywać dodatkowe zabiegi 
okołoimplantologiczne

• Analiza przypadków klinicznych na 
podstawie zdjęć: fotograficznych  
i radiologicznych
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KURS WPROWADZAJĄCY  
DO IMPLANTOLOGII
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REHABILITACJA 
IMPLANTOLOGICZNA 
PEŁNOŁUKOWA 
UPROSZCZENIE I KONCENTRACJA 
NA CHIRURGII I PROTETYCE

dr Federico Tirone

OPIS SZKOLENIA 

Obecnie jest wiele szkoleń i kursów z zakresu 
chirurgicznego postępowania przy odbudowach 
implantologicznych pełnołukowych, na przykład 
techniką All-On-4, ale kwestia protetyczna 
pozostaje niepewna. Wykonanie protetyki jest 
wciąż dość stresujące zarówno dla lekarzy,  
jak i techników, i osłabia korzyści wynikające  
z uproszczonego etapu chirurgicznego.
Celem kursu jest przedstawienie pełnego 
protokołu, który doprowadzi do doskonałego 
efektu estetycznego i funkcjonalnego po 
wykonaniu zaawansowanej odbudowy 
pełnołukowej. 

Oznacza to krótszy czas i mniej skomplikowane 
postępowanie. Otrzymasz wszystkie procedury 
potrzebne do osiągnięcia doskonałego efektu 
protetycznego przez koncentrację na analizie 
estetycznej i zagadnieniach konstrukcji protezy.
Na szkoleniu zostaną przedstawione liczne filmy 
z zabiegów. Na ich podstawie łatwo będzie 
zastosować w praktyce zdobyte umiejętności. 

PROGRAM 

• Zarządzanie ekonomiczne i zarządzanie 
czasem w odbudowie implantologicznej 
pełnołukowej – jak uzyskać lepszą jakość 
pracy w krótszym czasie i większą szansę  
na powodzenie

• Wstępna ocena estetyczna: jak przekazać 
technikowi dentystycznemu odpowiednie 
dane i parametry techniczne

• Projektowanie i oddanie wysokiej jakości 
mostów tymczasowych 

• Technika All-On-4: koncepcje teoretyczne

• Technika All-On-4 w różnych sytuacjach 
anatomicznych; powikłania po zabiegu  
i sposoby ich naprawy

• Warsztaty – wykonanie odbudowy  
All-On-4 na modelu plastikowym

• Ostateczny most: planowanie, wycisk  
i oddanie. Szczegóły z punktu widzenia 
lekarza. 

• Ostateczny most: planowanie  
i projektowanie. Szczegóły z punktu 
widzenia technika dentystycznego

Celem kursu jest przedstawienie 
pełnego protokołu, który doprowadzi 
do doskonałego efektu estetycznego 
i funkcjonalnego po wykonaniu 
zaawansowanej odbudowy 
pełnołukowej. 

Federico     Tirone
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REHABILITACJA IMPLANTOLOGICZNA 
PEŁNOŁUKOWA. UPROSZCZENIE  
I KONCENTRACJA NA CHIRURGII I PROTETYCE
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SOCKET SHIELD I PET 
(PARTIAL EXTRACTION 
THERAPY) TECHNIKI 
CZĘŚCIOWEJ EKSTRAKCJI 
TKANKI MIĘKKIE

dr med., dr med. dent. Snjezana Pohl

OPIS SZKOLENIA 

Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom 
procedur chirurgii implantologicznej w strefie 
estetycznej w zębodole typu 1, 2 i 3. Porusza 
też zagadnienie radzenia sobie ze strefą 
estetyczną z chirurgicznego punktu widzenia 
– dla tych, którzy chcą z powodzeniem 
wdrożyć do własnej praktyki PET, zarządzanie 
tkankami miękkimi i wiele więcej… 
Potrzeba wielu lat doświadczenia i edukacji, 
aby zależnie od sytuacji wyjściowej czuć się 
komfortowo przy wyborze odpowiedniego 
protokołu wszczepienia implantu  
w obszarze estetycznym. Ten kurs dostarczy 
ci jasnych wskazówek i szczegółowych 
warsztatów, które sprawią, że poczujesz 
się pewnie w leczeniu strefy estetycznej. 
Uzyskaj wskazówki dotyczące najlepszych 
praktyk w zakresie protokołów zabiegów 
implantologiczno-chirurgicznych. Naucz 
się protokołów zachowania i optymalizacji 
miejsca zabiegowego technikami minimalnie 
inwazyjnymi. Zapewnij swoim pacjentom 
najlepsze i najbardziej przewidywalne wyniki 
dzięki wypróbowanym i przetestowanym 
protokołom. Daj im powód do dumy z ich 
uśmiechu.

PROGRAM 

• Zabiegi wszczepienia implantu w strefie 
estetycznej w zależności od anatomii – 
drzewo decyzyjne

• Zębodół typu I: implantacja 
natychmiastowa w porównaniu  
z implantacją wczesną, opóźnioną i późną. 
Czynniki wpływające na wynik

• Pobieranie CTG i technika tunelowa do 
augmentacji tkanek miękkich

• Technika częściowej ekstrakcji (PET) i co 
się za tym kryje. Zasady biologiczne, rola 
więzadeł przyzębia i kompleksu zębowo- 
-dziąsłowego

• Aktualna literatura PET; technika 
pozostawiania korzeni

• Technika pozostawiania korzenia, 
pobieranie deepitelizowanego CTG, 
technika tunelowa do pokrywania 
pozostawionych korzeni

• Socket shield, pontic (przęsło) 
shield, socket shield z opóźnionym 
wszczepieniem implantu (procedura 
Glockera)

• Socket shield dla sąsiadujących i mnogich 
implantów, resekcja wierzchołka korzenia 
zęba w połączeniu z socket shield; 
powikłania i rozwiązywanie problemów; 
planowanie i wykonanie socket shield krok 
po kroku

• Przygotowanie socket shield  
i natychmiastowe wszczepienie implantu. 
VPI cervico – indywidualny łącznik gojący –  
demonstracja

• Technika mIVAN

• Deepitelizowana a podnabłonkowa CTG; 
technika tunelowa i technika VISTA dla 
polepszenia tkanek miękkich w okolicy 
implantu i w miejscu przęsła

• Technika pojedynczego cięcia w celu 
pobrania CTG

• Technika VISTA

• Techniki szycia

• Przesunięty policzkowo-uszypułowany 
płat z podniebienia; zmodyfikowana 
technika Pallacciego

• Technika mIVAN; autoprzeszczep zębiny; 
drzewo decyzyjne dla protokołów 
implantologicznych w strefie estetycznej

• Płat zrolowany policzkowy; przesunięty 
policzkowo płat podniebienny  
z implantami ze sterowaną augmentacją 
tkanek miękkich i augmentacją wyrostka 
zębodołowego na szerokość; technika 
Pallacciego

• Przeszczep zębiny – demonstracja

• Augma – demonstracja

• Poprawa grubości tkanek miękkich

• Uzyskanie mobilności tkanek miękkich

• Stworzenie dziąsła zrogowaciałego

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

• Warsztaty na modelach

• Poprawa grubości tkanek miękkich

• Uzyskanie mobilności tkanek miękkich

• Stworzenie dziąsła zrogowaciałego

Snjezana Pohl
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