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Kompleksowe; zespołowe planowanie 
i leczenie w implantoprotetyce.
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Unikalny kurs prowadzony przez dr n. med. Adama Ziemlewskiego wraz z Zespołem 
lekarzy protetyków z Kliniki Impladent. Podczas kursu przedstawiona zostanie idea 
i w detalach omówione zasady konsultowania pacjenta i zespołowego planowania 
leczenia, również we współudziale technika z  laboratorium dentystycznego 
Impladent. Dr Ziemlewski omówi wskazania i  zasady wykonywania pełnego 
spektrum zabiegów stosowanych w  implantologii i  regeneracji kości – taka 
wiedza znakomicie poprawia planowanie zabiegów we współudziale protetyka. 
Zaprezentujemy różne rozwiązania protetyczne z dokładną analizą każdego etapu 
klinicznego i  laboratoryjnego. Podczas kursu wykonamy dwa zabiegi na żywo, 
łącznie z fazą protetyczną natychmiastowego obciążenia u pacjenta, z pojedynczym 
brakiem i bezzębnego. Podczas warsztatów uczestnicy kursu będą mogli nauczyć 
sie planowania w  programie Simplant, uczestniczyć w  projektowaniu łączników 
Atlantis i prac ceramicznych w programie inLab firmy Dentsply Sirona oraz poznać 
tips and trics w  implantoprotetyce w oparciu o wieloletnie doświadczenie lekarzy 
kliniki, pracując na modelach fantomowych z użyciem technik analogowych i skanera 
optycznego. W piątek planowane jest integracyjne spotkanie na gdańskiej Starówce. 

Plan kursu:

•  Wprowadzenie - anatomia, obrazowanie, budowa kości, metabolizm kości, 
diagnostyka, możliwości chirurgiczne w implantologii, omówienie wskazań 
i techniki implantacji oraz zabiegów augmentacyjnych.

•  Koncepcja prosthetically driven implantology – omówienie planowania.
•  Mechanika prac opartych na implantach.
• Nawigacja w implantologii - Simplant.
•  Implantacja w odcinku estetycznym. Implantacja natychmiastowa,  

obciążenie natychmiastowe. 
•  Zabiegi odsłonięcia implantu i zarządzanie tkankami miękkimi.
•  Koncepcje leczenia implantoprotetycznego: pojedynczy brak zębowy  

planowanie, przewidywalność.
•  Metody pobierania wycisków transferowych (analogowo, cyfrowo).
•  Prace prowizoryczne i ich rola w osiąganiu przewidywalnych,  

trwałych rezultatów.
•  Wybór i projektowanie łącznika (łączniki tymczasowe, standardowe,  

Atlantis, duplikaty łączników / Uniabutmenty, Lokatory).
•  Projektowanie łączników indywidualnych i belek (Atlantis).
•  Wybór i projektowanie korony, odbudowy protetycznej  

(materiały, prace cementowane, przykręcane).
•  Rozwiązania protetyczne przy nieosiowo wprowadzonym implancie  

(łączniki kątowe, uniabutments, przekierowanie śruby). 
•  Techniki pobierania wycisków przy rozległych brakach i bezzębiu  

(analogowo, cyfrowo).
•  Wybór materiału i rodzaju pracy protetycznej na pracę ostateczną  

(ceramika, tworzywa, prace stałe i ruchome).
•  Koncepcja protez iDenture.
•  Sprawdzanie pasywności prac złożonych.



Dr n. med. Adam Ziemlewski 
Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej

Absolwent Akademii Medycznej w  Gdańsku, stypendysta Guy’s 
and St. Thomas’s Medical and Dental School w Londynie. Wieloletni 
pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Chirurgii Szczękowo-
Twarzowej i  Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego.

Autor publikacji naukowych, wykładowca na kursach i  kongresach z  dziedziny 
implantologii stomatologicznej, chirurgii i stomatologii estetycznej w kraju i za granicą. 

Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej oraz 
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej.

Wraz z  małżonką Magdaleną prowadzi Specjalistyczną Klinikę Stomatologiczną 
Impladent w Gdańsku. Klinika posiada akredytację Ogólnopolskiego i Europejskiego 
Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej do prowadzenia szkoleń i  uzyskiwania 
umiejętności medycznych w zakresie implantologii stomatologicznej. 

Poziom: średniozaawansowany
Czas trwania: 2 dni
Liczba uczestników: maks. 10 osób
Cena kursu: 2500 zł brutto
Wykładowca: dr Adam Ziemlewski z Zespołem

Zabiegi na żywo:

• Implantacja z natychmiastowym obciążeniem w oparciu o szablon  
Simplant i wykonanym z projektu Simplant łącznika Atlantis i korony  
frezowanej CAD/CAM.

• Implantacja wielopunktowa/bezzębie z obciążeniem natychmiastowym  
pracą stałą na multiunitach/uniabutmentach.

Warsztaty:

• Pobranie wycisku pojedynczego i wielopunktowego z poziomu  
implantu (modele Dentsply).

• Pobranie wycisku wielopunktowego z poziomu uniabutmentu  
i poziomu Locatora (modele Dentsply), pasywne wklejanie matryc  
do protezy z łącznikami Locator.

• Prace cementowane i przykręcane.
• Prace wielopunktowe z poziomu implantu i łącznika  

– dokręcanie, zabezpieczenie śrub etc.).
• Stanowisko Simplant.
• Stanowisko Skaner.
• Stanowisko inLab.



Więcej informacji: 
Ireneusz Frydrychowicz 

+48 668 845 844 
ireneusz.frydrychowicz@dentsplysirona.com

Maciej Walczak 
+48 532 746 312 

maciej.walczak@dentsplysirona.com

Wszystkie dostępne kursy na: 
www.dentsplysironaacademy.pl


