Kurs implantoprotetyki systemu TS
Holistyczne podejście do implantoprotetyki dla lekarzy stomatologów

Prowadzący:
Lek. stom. Sebastian Stępniewski

Terminy:
www.osstem.pl/kursy

Miejsce:				
Biker; ul. Radarowa 62A
Warszawa

W kursie bierze udział maksymalnie 6 osób.

Prowadzący:
Lek. Stom. Sebastian Stępniewski
Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie,
którą ukończyłem w 2002 roku. Praktykowałem kilka lat w
angielskich klinikach, ucząc się europejskiego podejścia do
pacjenta i leczenia. Miałem szczęście pracować tam ze swoim
przyjacielem i mentorem Johnem Mew , który jest ikoną niepokornej myśli w stomatologii.
Antyspecjalista - nigdy nie ograniczałem się do jednej specjalności, szerokie spojrzenie na problemy pacjenta uważam za jedną z największych swoich zalet jako lekarza.
Na implantoprotetykę patrzę przez pryzmat szeroko rozumianego aparatu stomatognatycznego, nieobce mi są zagadnienia kondylografii i rehabilitacji narządu żucia . Wiedzę
teoretyczną od lat z powodzeniem wcielam w życie, prowadząc pacjentów przez wielodyscyplinarne plany leczenia, we współpracy z zaufanymi chirugami twarzowo-czaszkowymi, ortodontami, rehabilitantami i fizjoterapeutami.
Praktyk - przede wszystkim jednak mam bogate doświadczenie praktyczne. Od kilkunastu lat pracuję przy fotelu 5-6 dni w tygodniu. Pracoholizm? Może… ale z korzyścią dla
mojego doświadczenia i nieustannie rosnącej rzeszy zadowolonych pacjentów. Bardzo duża baza praktyczna, pozwala mi przedstawić pacjentom wszelkie możliwe opcje
terapeutyczne tak, aby każdy mógł dokonać świadomego wyboru najlepszego dla siebie
postępowania klinicznego.
Partner - pacjenci cenią mnie nie tylko za profesjonalizm, ale również za życzliwe i otwarte
podejście do ich problemów, i za to, że są świadomymi współuczestnikami procesu odnowy ich
zdrowia. Uważam, że pełne porozumienie między lekarzem a pacjentem jest kluczowym aspektem leczenia, realizuję tę ideę z entuzjazmem i radością.
Konsultant - dzielę się swoją wiedzą z innymi użytkownikami systemu Osstem
prowadząc kursy z zakresu implantoprotetyki.
Podczas kursu używamy modeli oraz preparaty zwierzęce

Program kursu:
Piątek, 10:00~13:30
Kto wybiera system implantologiczny;
Zakres odpowiedzialności lekarza protetyka;
Pojęcie układu ruchu narządu żucia - jak to się ma do implantów;
Czynniki determinujące ryzyko leczenia implantoprotetycznego;
Jak rozpoznać dobrze wszczepiony implant;
Diagnostyka radiologiczna - omówienie różnych obrazów;
Błędy - uczmy się na cudzych;
Podstawowe pojęcia: implanty jednoczęściowe, dwu/trzyczęściowe, łącznik protetyczny, stabilizacja wszczepu, platforma/platform switching, profil wyłaniania, korony na
implantach (przykręcane, cementowane, SCRP), dziąsło wolne/przytwierdzone, szerokość
biologiczna;
Mądre planowanie implantacji;
Piątek, 14:30~17:30
Healing - śruba gojąca: jak dobrać prawidłową, żelazne zasady, najczęściej popełniane
błędy;
Narzędzia: bone profiler, klucze dynamometryczne, śrubokręty;
Omówienie systemu implantów jednoczęściowych MS;
Procedura protetyczna- wyciski: masy wyciskowe, niezbędne elementy systemu.
Techniki pobierania wycisków: wyciski z poziomu łącznika, z poziomu implantu, łyżką
zamkniętą, otwartą;
Sobota, 9:00~12:30
Czym jest łącznik- konstrukcja i spełniane funkcje;
Omówienie łączników dostępnych w systemie Osstem ;
Sobota, 13:30~16:30
Zasady prawidłowego doboru łącznika - od czego zależy wysokość, średnica;
Omówienie procedury protetycznej na przykładowym pacjencie; pułapki i potencjalne
błędy;

Rejestracja:

+ 22 823 32 69
www.osstem.pl

Zgłaszam chęć uczestnictwa w kursie

Data i podpis:

Imię i Nazwisko:
Nazwa Firmy:
Ulica:
Kod pocztowy i miasto:
Numer NIP:
Telefon:
Email:
REGULAMIN
Każdy zgłaszający swoje uczestnictwo w kursie organizowanym przez Biker Sp. z o.o. oświadcza, iż akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie. Chęć uczestnictwa w szkoleniu powinna zostać wyrażona za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
www.osstem.pl lub mejlowo. Osoba rejestrująca się na kurs zobowiązana jest do poprawnego wypełnienia wszystkich wymaganych pól formularza
rejestracyjnego.
I. ZGŁOSZENIE NA KURS
Każde zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby chcącej wziąć udział w kursie, adres e-mail, pod który ma być kierowana korespondencja
związana z realizacją szkolenia oraz opcjonalnie telefon kontaktowy. O udziale w szkoleniu o ograniczonej maksymalnej liczbie uczestników decyduje
chronologiczna kolejność wpłat na konto organizatora. Istnieje możliwość utworzenia listy rezerwowej, jeśli liczba chętnych przewyższa maksymalną
liczbę uczestników.
II KURSY
Kursy odbywają się w terminach i miejscach podanych wcześniej w materiałach informacyjnych/reklamowych lub na stronie internetowej www.osstem.pl
II. PŁATNOŚĆ ZA UCZESTNICTWO W KURSIE
Płatności należy dokonać na konto bankowe wskazane przez organizatora lub za pośrednictwem linka z serwisu, który obsługuje nasze płatności, w
aktualnie obowiązującej cenie za dane szkolenie. Zaksięgowanie wymaganej kwoty na koncie bankowym organizatora lub na koncie w serwisie osstem.
pl jest potwierdzeniem woli uczestnictwa w kursie. Uczestnik upoważnia organizatora do wystawienia faktury bez podpisu. Uczestnik zobowiązany jest
podać dane adresowe niezbędne do wystawienia faktury oraz certyfikatu uczestnictwa
III. REZYGNACJA ZE ZGŁOSZENIA NA KURS
W przypadku rezygnacji z potwierdzonego zgłoszenia w przeciągu max 10 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie bankowym firmy Biker,
uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu całości wpłaconej kwoty. Jeśli rezygnacja nastąpi w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed rozpoczęciem
kursu, uczestnikowi przysługuje prawo do otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty pomniejszonej o 10% opłaty administracyjnej. Jeżeli rezygnacja nastąpi
w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem kursu, uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu kosztów.
IV. ANULACJA KURSU
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i/lub miejsca kursu, o której uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową lub telefoniczną.
W korespondencji organizator może zaproponować uczestnictwo w kursie odbywającym się w ewentualnym nowym terminie. Uczestnik ma prawo do
akceptacji nowego terminu szkolenia lub rezygnacji z niego - w takim wypadku 100% wpłaty zostanie zwrócone na konto zgłaszającej się osoby.
V. OKOLICZNOŚCI NADZWYCZAJNE PO STRONIE ORGANIZATORA
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, na które organizator nie ma
wpływu i które były niemożliwe do przewidzenia. O fakcie odwołania kursu organizator powiadomi wszystkich uczestników najszybciej, jak to jest
możliwe. Wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych może skutkować zmianą terminu szkolenia lub zmianą prowadzącego, jeśli zastępstwo takie nie
byłoby ze szkodą dla uczestników szkolenia.
Za sytuacje nadzwyczajne po stronie organizatora uznaje się:
• czasową lub trwałą niezdolność do pracy osoby prowadzącej, a także w niektórych przypadkach członków ekipy technicznej, uniemożliwiające
realizację szkolenia w zakładanym terminie
• zdarzenia nagłe uniemożliwiające osobie prowadzącej lub ekipie technicznej dojazd do miejsca szkolenia, na które nie mają oni wpływu, np. strajk
komunikacji, blokady dróg, paraliże komunikacyjne wynikłe z nagłego załamania pogody itp.
• sytuacje mogące mieć wpływ na życie i zdrowie osoby prowadzącej lub członków ekipy technicznej, takie jak stan zagrożenia terrorystycznego, stan
wojenny, skażenie terenu itp.
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Organizator zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych uczestników w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo, nie udostępniając danych osobowych uczestników osobom trzecim bez zgody uczestników. Dane osobowe podane przez uczestnika będą przetwarzane przez organizatora
w celach przeprowadzenia kursu oraz w celach komunikacji pomiędzy organizatorem a uczestnikiem.
Uczestnicy w każdym momencie mają prawo do weryfikacji i/oraz wprowadzania zmian w swoich danych osobowych.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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