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MISJA 
Misją Sympozjum ICOI/ICOI Europe/PSI jest przekaza-
nie uczestnikom wyczerpującej i popartej badaniami 
naukowymi wiedzy na temat dyskusyjnych aspektów 
leczenia implantologicznego, mogących skutkować wy-
stąpieniem powikłań. Podczas sympozjum zostanie 
omówionych wiele koncepcji oraz filozofii związanych  
z etiologią, prewencją i sposobem postępowania  
w takich procedurach, jak np. “All on 4”, augmentacja 
boczna i pionowa z zastosowaniem różnych materiałów 
kościozastępczych i metod, czy też implantacja natych-
miastowa w połączeniu z technikami zachowania wyrostka  
z użyciem m.in. techniki socket shield (ekstrakcji częściowej 
PET: Partial Extraction Therapy). Omówione zostanie za-
stosowanie różnych wariantów szablonów chirurgicznych  
w codziennej praktyce. Uczestniczący w wydarzeniu lekarze 
praktycy nabędą wiedzę pozwalającą zrozumieć przebieg 
różnych procedur klinicznych i ich wpływ na długofalowy 
sukces przypadków implantologicznych.  
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ICOI posiada status ADA CERP
Uznany dostawca ADA CERP jest usługą 

American Dental Association przeznaczoną dla lekarzy stomatologów w celu umoż-
liwienia im wyboru właściwych i sprawdzonych ofert edukacyjnych. ADA CERP nie 
propaguje ani nie wspiera konkretnych kursów ani wykładowców, nie gwarantuje 
przyznania punktów edukacyjnych przez izby lekarskie. Uwagi i skargi dotyczące do-
stawcy CE należy kierować do dostawcy lub ADA CERP na adres www.ada.org/cerp.

ICOI jest uznanym dostawcą programu PACE za 
pośrednictwem Academy of General Dentistry. Kole-
jne programy edukacyjne tego dostawcy zostały zaak-
ceptowane przez AGD: Fellowship, Mastership, mem-
bership maintenance credit. Zgoda ta nie oznacza 

akceptacji ze strony lokalnych lub krajowych izb lekarsko- dentystycznych, czy apro-
baty AGD. Aktualne warunki umowy obowiązują od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 
2021. ID dostawcy 217378.

CELE SYMPOZJUM
Dzięki udziałowi w wydarzeniu uczestnicy zdobędą poniż-
sze umiejętności:
• Zapoznanie się z przeglądem aktualnej wiedzy nauko-

wej z zakresu materiałów kościozastępczych oraz me-
tod augmentacji

• Zrozumienie przebiegu procedur osadzania implantów 
z szablonem oraz bez zastosowania szablonu chirur-
gicznego 

• Zrozumienie znaczenie czynników wpływających  
w sposób bezpośredni i pośredni na plan i przebieg le-
czenia bezzębnej szczęki 

• Zrozumienie ograniczeń rozwiązań implantologiczno-
-protetycznych typu “all on 4” oraz “all on 6” w kontek-
ście długoterminowego sukcesu leczenia 

• Prewencja resorpcji tkanki kostnej i rozwoju infekcji 
okołowszczepowych 


