
W PROGRAMIE:
• część wykładowa, 
• część konsultacyjna, 
• zabieg na żywo, 
• zajęcia praktyczne na materiałach zwierzęcych 
z użyciem mikroskopów i narzędzi do mikrochirurgii. 
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MIEJSCE:



17-18.01.2019
CHIRURGIA PERIODONTOLOGICZNA.
Zachowanie zębów powinno być naszym naczelnym celem; w kontekście możliwości implantologii 
stomatologicznej, coraz więcej periodontologów zapomina o obowiązku ratowania zębów. Zachowanie 
zębów jest wciąż najbardziej przewidywalną opcją terapeutyczną. Z tego też powodu w trakcie sesji 
zostaną zaprezentowane i omówione możliwości terapii periodontologicznej oraz fazy podtrzymującej.

CZEGO PAŃSTWO NAUCZĄ SIĘ W TRAKCIE TEJ SESJI:

Metodologia sesji obejmuje demonstrację prowadzonych zabiegów na żywo, praktyczne
działania chirurgiczne z wykorzystaniem lup i szczęk świńskich.

MODUŁ 2

21-22.06.2018
SZKOLENIA Z MIKROCHIRURGII. 
Bez względu na to, czy posiadają Państwo, czy też dopiero planują zakup mikroskopu 
stomatologicznego, albo też pragną zmienić sposób wykonywania zabiegów implantologicznych i 
periodontologicznych- ta intensywna, dwudniowa sesja praktyczna nieodwracalnie zmieni Państwa 
praktykę. Decyzja o stosowaniu lup, czy mikroskopu będzie miała ogromny wpływ na poprawę Państwa 
umiejętności i wiedzy w dziedzinie periodontologicznej chirurgii plastycznej.

CZEGO PAŃSTWO NAUCZĄ SIĘ W TRAKCIE TEJ SESJI:
• poznanie koncepcji postępowania mikrochirurgicznego,
• zrozumienie procesów gojenia się ran w zabiegach periodontologicznych,
• nauka pracy w dużym powiększeniu.

Metodologia sesji zakłada pracę pod mikroskopem w trakcie całej części praktycznej.

MODUŁ 1



18-19.07.2019
CHIRURGIA PLASTYCZNA PRZYZĘBIA.
Sesja ta obejmuje intensywne ćwiczenia praktyczne na bardzo zaawansowanym poziomie przeznaczone dla 
wszystkich klinicystów pragnących pogłębić swoje umiejętności w dziedzinie zabiegów chirurgii plastycznej 
przyzębia. Celem sesji jest udoskonalenie i poszerzenie Państwa umiejętności w dziedzinie chirurgii plastycznej 
przyzębia. Uczestnicy zostaną poproszeni o przyniesienie swoich lup chirurgicznych do prowadzenia zabiegów 
z wykorzystaniem szczęk świńskich. Organizatorzy zapewnią instrumenty mikrochirurgiczne i mikrochirurgiczny 
materiał szewny.

CZEGO PAŃSTWO NAUCZĄ SIĘ W TRAKCIE TEJ SESJI:

Metodologia sesji obejmuje demonstrację prowadzonych zabiegów na żywo, praktyczne działania chirurgiczne 
z wykorzystaniem lup i szczęk świńskich.

MODUŁ 3

09-10.01.2020
IMPLANTACJA W STREFIE ESTETYCZNEJ.
Ta intensywna sesja będzie poświęcona zabiegom implantacji w stre�e estetycznej. O sukcesie terapii 
implantoprotetycznej nie decyduje już to, czy doszło do osteointegracji implantów. Omówione zostaną zalety i wady 
różnych stosowanych współcześnie koncepcji implantologicznych. Czy podejście bezpłatowe i minimalnie inwazyjne jest 
zawsze najbezpieczniejszym sposobem postępowania z punktu widzenia końcowego wyniku estetycznego?

CZEGO PAŃSTWO NAUCZĄ SIĘ W TRAKCIE TEJ SESJI:

Metodologia sesji obejmuje demonstrację prowadzonych zabiegów na żywo, praktyczne działania chirurgiczne 
z wykorzystaniem lup i szczęk świńskich

   przygotowanie do implantacji, 

MODUŁ 4



Wyłaczny przedstawiciel BIOMET 3i w Europie Środkowej
Dental Depot Wasio
al. Lipowa 32,  53-124 Wrocław
tel. +48 71 335 70 71
fax +48 71 335 70 90
www.dental-depot.com

*Więcej informacji Dental Depot Wasio.

Cztery intensywne, 2-dniowe sesje obejmują: wykłady, zajęcia praktyczne 
z wykorzystaniem szczęk świńskich oraz, jeśli będzie to możliwe, zabiegi na żywo. 
W ramach programu przedstawiony zostanie protokół postępowania praktycznego. 
Oferuje on korzyści nie tylko początkującym, ale również doświadczonym klinicystom. 
Program składa się z czterech 2-dniowych modułów, tworzących integralną całość.

PROFESOR
MARKUS HÜRZELER
Praktyk periodontolog, protetyk 
i implantolog dentystyczny z Monachium 
(Niemcy). Profesor Uniwersytetu Albert - 
Ludwigs we Freiburgu, Departament of 
Operative Dentistry and Periodentology, 
profesor na Uniwersytecie Texas 
w Huston, Departament of Stomatology.
Autor kilkudziesięciu publikacji perio- 
protetycznych i implantologii denty- 
stycznej oraz wykładów krajowych i 
międzynarodowych. Pomysłodawca 
kilku programów podyplomowych dla 
lekarzy stomatologów.

Informacje dodatkowe:

Uczestnicy całego programu na podstawie zaliczenia końcowego otrzymują główny Certy�kat autorskiego 
podyplomowego programu: Curriculum periodontologiczno - impalntologicznego Prof. Markusa Hürzelera.

Język wykładowy: angielski, tłumaczenie symultaniczne na język polski.

Punkty edukacyjne: 16 punktów za 1 MODUŁ

Promocja: Kupując określoną ilość produktów BIOMET3i otrzymasz program Prof. Markusa Hürzelera za 1,23 zł.

Wartość 1 modułu: 7 000 zł. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. *

Hotel w pobliżu:
Ibis Stare Miasto,  ul Pawia 15, Kraków
Tel: (+48)12 355 29 00,  Fax: (+48)12 355 29 99
E-mail: h7161@accor.com

Rejestracja: on-line www.ceia.pl
lub
Dental Depot Wasio
tel. 71 335 70 71/-72 fax. 71 335 70 90
edukacja@dental-depot.com

Liczba miejsc ograniczona.

Regulamin programu dostępny na www.ceia.pl w dziale "kursy".


