
Prowadzący: 
Dr	n.	med.	Paweł	Głębowski

Terminy:
www.osstem.pl/kursy

Miejsce:    
Biker;	ul.	Radarowa	62A
Warszawa

W	kursie	bierze	udział	maksymalnie 6	osób.

Kurs implantologiczny
Rozpocznij pracę z najlepszym systemem na rynku.



Prowadzący:

Dr n. med. Paweł Głębowski
specjalista chirurg szczękowo-twarzowy

 1997-2007 starszy wykładowca i kierownik przychodni Kliniki 
Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej 
i Implantologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 2007-2010 Klinika Chirurgii Plastycznej Linea Corporis gdzie 
wykonywał samodzielnie zabiegii z chirurgii ortognatycznej 
środkowego i dolnego piętra twarzy, implantologii i medycyny 
estetycznej

 Krajowy konsultant systemu implantologicznego OSSTEM
 Posiada stopień Master z medycyny estetycznej

Piątek, 10:00~13:30

 Historia i główne pojęcia w implantologii
 Anatomia pacjenta
 Pełna diagnostyka ogólna i miejscowa pacjenta
 Badania dodatkowe i planowanie zabiegu implantologicznego 
 Ćwiczenia praktyczne – zaplanowanie przez uczestników miejsca, rozmiarów 

wszczepów i koron, ocena struktur anatomicznych na zdjęciach OPG 

Piątek, 14:30~17:30

 Omówienie kasety chirurgicznej 123 KIT z pokazaniem zastosowania poszczególnych 
wierteł na modelu i w jamie ustnej pacjenta

 Praca fizjodyspenserem
 Szczegółowe omówienie sekwencji nawiercania w zależności od rozmiarów zaplanowa-

nego wszczepu
 Film z zabiegu chirurgicznego
 Ćwiczenia praktyczne – samodzielne wykonanie zabiegu wszczepienia implantu na 

modelu diagnostycznym z użyciem kasety 123 KIT

Kurs Implantologiczny :

Podstawy implantologii część 1



Kurs Implantologiczny:

Podstawy implantologii część 2

Sobota, 9:00~12:30

 Omówienie kasety Taper KIT z pokazaniem zastosowania poszczególnych wierteł 
na modelu i w jamie ustnej pacjenta

 Praca fizjodyspenserem
 Szczegółowe omówienie sekwencji nawiercania w zależności od rozmiarów 

zaplanowanego wszczepu z użyciem Taper KIT 
 Film z zabiegu chirurgicznego
 Ćwiczenia praktyczne – samodzielne wykonanie zabiegu wszczepienia implantu na 

modelu diagnostycznym z użyciem kasety Taper KIT
 Ćwiczenia praktyczne - techniki szycia

Sobota, 13:30~16:30 

 Procesy zachodzące w organizmie podczas wgajania
 Śruba gojąca
 Proces protetyczny od wycisku do pierwszej korony z omówieniem transferów wy-

ciskowych, zaznaczeniem mas wyciskowych, sposobie dostosowania łyżek 
wyciskowych, doborze łączników

 Omówienie harmonogramu wizyt protetycznych pacjenta
 Ćwiczenia praktyczne – samodzielny dobór łączników, wykonanie wycisków,

„oddanie” pierwszego łącznika i korony
 Zakończenie i rozdanie certyfikatów.

Podczas kursu używamy modeli i fantomów  anatomicznych.

Na miejscu kursanci otrzymują wszystkie materiały .



	 Zgłaszam	chęć	uczestnictwa	w	kursie	

Imię	i	Nazwisko:

Nazwa	Firmy:

Ulica:

Kod	pocztowy	i	miasto:

Numer	NIP:

Telefon:

Email:

Rejestracja:

+ 22 862 87 55
select poland sp. z o.o.
info@selectpoland.pl

	Biker	Sp.	z	o.o.	;	Radarowa	62A;	02-137	Warszawa;	tel.	+22	823	32	69
www.osstem.pl	 	www.sinuskit.pl

Rejestrację uczestników szkolenia prowadzi firma Select Poland Sp. z o.o. posiadająca wieloletnie 
doświadczenie w organizacji konferencji i szkoleń. Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie 

wypełnionego zgłoszenia drogą mejlową lub wręczenie przedstawicielowi firmy Biker oraz dokonanie 
przelewu w pełnej kwocie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Select Poland na rachunek: 

42 1440 1299 0000 0000 0365 7574
z dopiskiem: 

SZKOLENIE OSSTEM i data szkolenia.

Służymy pomocą w przypadku chęci skorzystania z następujących usług dodatkowych:
- rezerwacje hotelowe

- transfer z dworca / lotniska
- rezerwacja stolika w restauracji

- inne
Upoważniam firmę SELECT POLAND Sp. z o.o do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

Wyrażam również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących 
szkoleń organizowanych przez firmę BIKER Sp. z o.o oraz klientów BIKER Sp. z o.o. Wyrażającemu zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym 
także prawo ich poprawiania. Select Poland Sp. z o.o, ul. Tyszkiewicza 37/7, 01-172 Warszawa, NIP: 527-246-

18-12, KRS: 0000228989,  REGON 140029713

Data	i	podpis:


