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SZKOLENIE TEORETYCZNE 
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CZYNNA ASYSTA PRZY IMPLANTOPROTETYCE 

DYREKTOR CURRICULUM
dr n. med. Mariusz Duda

Rejestracja on-line
www.collegedudaclinic.com

OPŁATY 12 350 pln brutto - 4 moduły szkoleniowe
11 700 pln brutto - wczesna rezerwacja, opłata w całości
11 600 pln brutto - członkowie PSI/ICOI, uczestnicy pozostałych 
szkoleń DC CDM, zniżki nie sumują się.

Wpłata minimum 3500 pln brutto (DCCDM) wymagana jest do rezerwacji 
miejsca szkoleniowego.
Płatność całosci kwoty za Curriculum wymagana jest do momentu rejestracji 
na pierwszym szkoleniu. Możliwe jest złożenie pisemnego oświadczenia 
i płatności w 2 równych ratach: pierwsza do momentu rejestracji na 
pierwszym szkoleniu, druga do momentu rejestracji na trzecim szkoleniu.

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM NA KONTO

CURRICULUM IMPLANTOPROTETYCZNE 
Duda Clinic, ul. Kołodzieja 8, 40-749 Katowice
Numer konra bankowego PLN 56 1910 1048 2518 8899 3869 0003

REJESTRACJA
Duda Clinic College of Denta  Medicine (DC CDM)
ul. Kołodzieja 8, 40-749 Katowice
Małgorzata Praga, Dyrektor CE
tel. +48 888 751 187

CURRICULUM IMPLANTOPROTETYCZNE 

Katowice

POLITYKA DC COM 

Duda Clinic CDM niekoniecznie zgadza się z filozofią dotyczą-
cą procedur leczniczych bądź produktów prezentowanych przez 
sponsorów wspierających Curriculum. Organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo do modyfikacji programu szkolenia i zmiany wykła-
dowców. 

REJESTRACJA I DODATKOWE INFORMACJE 

www.collegedudaclinic.com
info@college.dudaclinic.com 
tel. +48 888 751 187 

ORGANIZACJA 

Duda Clinic College of Dental Medicine (DC COM) 
ul. Kolodzieja 8, 40-749 Katowice  
Malgorzata Praga, Dyrektor CE  
tel. +48 888 751 187 
www.collegedudaclinic.com I info@college.dudaclinic.com
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DODATKOWO 

Promocje sponsorów Curriculum ustalane indywidualnie z uczest-
nikami. Curriculum spełnia wymagania standardów edukacyjnych 
według ICOI International Congress of Oral lmplantologists w odnie-
sieniu do umiejętności implantoprotetycznych oraz umożliwia uzy-
skanie punktów CE godzin szkoleniowych wymaganych dla weryfikacji 
i utrzymania ICOI Fellowship, IPS Mastership i ICOI Diplomate

REZYGNACJA I ZMIANY

W przypadku rezygnacji późniejszej niz 30 dni przed rozpoczęciem 
szkolenia opłata w wysokości 3500 pln brutto (DCCDM) nie będzie 
zwracana, w przypadku rezygnacji wcześniejszej niż 30 dni przed 
rozpoczę-ciem szkolenia zostanie potrącona opłata manipulacyjna 
500 pln brutto. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty 
wynikłe z problemów komunikacyjnych.    

STRUKTURA CURRICULUM I WYMAGANIA

Curriculum ma charakter teoretyczny, obserwacyjny i praktyczny. 
Szkolenie oparte jest na wykładach teoretycznych, prezentacjach, 
warsztatach (hands-on), obserwacjach i czynnym asystowaniu przy 
przy przyjmowaniu pacjentów implantoprotetycznych

Szkolenie jest przeznaczone dla stomatologów ogólnie praktyku-
jących oraz specjalistów, którzy rozpoczynają wszczepiać implanty 
lub wprowadzili już do swojej prywatnej praktyki podstawy implan-
tologii. Jest również skierowane do lekarzy, którzy współpracują  
z implantologami i zajmują się tylko implantoprotetyką.

AKREDYTACJA CE 

ICOI- International Congress of Oral lmplantologists PSI - Polskie 
Stowarzyszenie lmplantologiczne, 
DC CDM- Duda Clinic College of Dental Medicine Każdy uczestnik 
otrzymuje 44 punkty edukacyjne 

INFORMACJE

DATY

CZAS

STRUKTURA

LOKALIZACJA

JĘZYK

OPŁATY

GODZINY CE - 44 H

Aktualne terminy kolejnych edycji Curriculum znajdują się na:  
www.collegedudaclinic.com

4 dni - moduły szkoleniowe DC CDM
Grupy 6 osobowe,  każdy uczestnik otrzymuje 44 punkty edukacyjne

Moduły szkoleniowe: czwartek/piątek
Dzień pierwszy szkolenia: 15.00 - 20.00 
dzień drugi szkolenia: 8.00 - 14.00 

Duda Clinic College of Dental Medicine, Katowice

Polski

12 350 pln brutto - 4 moduły szkoleniowe
11 700 pln brutto - wczesna rezerwacja, opłata w całości
11 600 pln brutto - członkowie PSI/ICOI, uczestnicy pozostałych szkoleń DC 
CDM zniżki nie sumują się

CURRICULUM IMPLANTOPROTETYCZNE

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z filozofią i koncepcją lecze-
nia reprezentowaną przez Duda Clinic College of Dental Medicine (DC CDM)  
w dziedzinie implantoprotetyki stomatologicznej. 

DYREKTOR CURRICULUM 
Dr n. med. Mariusz Duda, profesor wizytujący SSU,  
specj. chirurg stom., prezydent PSI, wiceprezydent ICOI 

WYKŁADOWCY DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICIN
Aktualna lista wykładowców kolejnych edycji znajduje się na 
www.collegedudaclinic.com   

WYKŁADOWCY LEKARZE I TECHNICY, SZKOLENIE TEORETYCZNE, 
WARSZTATY HANDS-ON, PACJENCI LIVE, CZYNNA ASYSTA PRZY  
IMPLANTOPROTETYCE 

Celem Curriculum jest przekazanie podstaw wiedzy z zakresu implantopro-
tetyki stomatologicznej lekarzom dentystom, którzy nie mają doświadczenia 
implantologicznego lub implantoprotetycznego, mają niewielkie doświad-
czenie lub chcą usystematyzować dotychczasowy zasób nabytych wiado-
mości. Przeprowadzone szkolenie będzie obejmować wprowadzenie do im-
plantoprotetyki, warsztaty implantoprotetyczne, podstawy okluzji, warsztaty 
praktyczne z okluzji, nowoczesne technologie w implantoprotetyce - inte-
gracja skanowania i obrazu tomografii komputerowej, warsztaty skanowa-
nia,  common rail w cyfryzacji implantoprotetyki, koncepcję korekcji wad 
zgryzu dla implantoprotetyki.

Każdy uczestnik szkolenia oprócz udziału w warsztatach hands-
-on będzie miał możliwość czynnego asystowania przy przyjmowa-
niu wielu pacjentów implantoprotetycznych. Szkolenie odbywa się  
w grupach 6 osobowych. 

TEMATYKA KURSU 

Tematyka kursu może podlegać niewielkim zmianom.

Rodzaje prac implantoprotetycznych, planowanie, etapy pracy, modelo-
wanie diagnostyczne, odsłonięcie implantów, profil wyłaniania, wyciski  
z transferami, uzupełnienia tymczasowe, dobór łączników, materiałów, pró-
ba klucza, przymiarka podbudowy, oddanie pracy, korekty, warunki długofa-
lowego powodzenia. Podstawy okluzji, dokumentacja w okluzji, współpraca  
z technikiem, analiza i rejestracja zwarcia u pacjentów uzębionych, w bra-
kach częściowych, w bezzębiu, rejestracja zwarcia a ustalanie zgryzu kon-
strukcyjnego, okluzja w implantoprotetyce - koncepcje bezpiecznego zgry-
zu, zmiany warunków zwarciowych - szyna okluzyjna, leczenie wieloetapowe  
i interdyscyplinarne. Skanowanie pacjenta przy użyciu tomografu CBCT oraz  
skanera wewnątrzustnego, łączenie obrazów CBCT i skanów, planowanie 
rozmieszczenia implantów, szablonu chirurgicznego i odbudowy protetycz-
nej, drukowanie. Spektrum możliwosci we współczesnym Dental CAD CAM, 
planowanie pracy - symulacje/szablony chirurgiczne, uzupełnienia tymcza-
sowe natychmiastowe, łączniki indywidualne versus standardowe, pełno-
konturowe rekonstrukcje przykręcane i cementowane, wizje przyszlości w 
implantoprotetyce CAD CAM. Koncepcja korygowania wad zgryzu przy po-
mocy szyn Clear Aligner, repozycje zębów w implantoprotetyce ze względu 

na estetykę oraz funkcjonalność przyszłej odbudowy, zastosowanie metody 
termoformowania w implantologii i implantoprotetyce.


