
UP DATE & LEVEL UP
CONTINUUM IMPLANTOLOGII

DYREKTOR PROGRAMU
dr n. med. Mariusz Duda

Rejestracja on-line
www.collegedudaclinic.com

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

POLITYKA DC COM 

Duda Clinic CDM niekoniecznie zgadza się z filozofią dotyczą-
cą procedur leczniczych bądź produktów prezentowanych przez 
sponsorów wspierających Continuum. 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 CDM) 
ul. Kolodzieja 8, 40-749 Katowice
Malgorzata Praga, Dyrektor CE
tel. +48 888 751 187 

www.collegedudaclinic.com I info@college.dudaclinic.com 

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

CONTINUUM IMPLANTOLOGII 

OPŁATY:

17300 PLN brutto - 2 moduły szkoleniowe
16600 PLN brutoo - wczesna rezerwacja, opłata w całości
16500 PLN brutto - członkowie PSI/ICOI, uczestnicy pozostałych szkoleń 
DC CDM, zniżki nie sumują się.

CONTINUING DENTAL EDUCATION

COLLEGE 
OF DENTAL MEDICINE

INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS

CZYNNA ASYSTA PRZY ZABIEGACH
IMPLANTOLOGICZNYCH,
PERIOIMPLANTOLOGICZNYCH 
I IMPLANTOPROTETYCE

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

CONTINUUM 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



LOKALIZACJA

JĘZYK

OPŁATY

Duda Clinic College of Dental Medicine

Polski, moduły międzynarodowe - polski, angielski

17300 PLN brutto - 2 moduły szkoleniowe
16600 PLN brutoo - wczesna rezerwacja, opłata w całości
16500 PLN brutto - członkowie PSI/ICOI, uczestnicy pozostałych szkoleń DC 
CDM, zniżki nie sumują się.

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

DYREKTOR CONTINUUM:
Dr n. med. Mariusz Duda, profesor wizytujący SSU, ZSMU, USJ, specj. chirurg 
stom, ICOI Diplomate ekspert d/s implantologii stomatologicznej prezydent 
PSI, wiceprezydent ICOI, ICOI Europe Board

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

CONTINUUM IMPLANTOLOGII
UP DATE & LEVEL UP

Podstawowym założeniem Continuum jest podsumowanie, kontynuacja  
i rozszerzenie programu Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej, Implan-
toprotetyki i Perioimplantologii (Curriculum Implantologii DCCDM). Jest to 
„level up” programu skierowane zarówno do absolwentów College jak i dla 
doświadczonych lekarzy. Zaawansowana tematyka obejmuje zagadnienia 
istotne dla bezpiecznego prowadzenia pełnych rekonstrukcji.

TEMATYKA KURSU

• Planowanie i kosztorysowanie kompleksowych przypadków premium
• Minimalnie inwazyjny sinus lifting versus klasyczny sinus lifting
• Bloki kostne versus inne możliwe rozwiązania
• Porównanie technik augmentacji tkanki miękkiej w trakcie odsłaniania 

implantów (FGG/ Roll-flap/APF+CTG)
• Porównanie technik pokrycia recesji przy implantach 
• Leczenie niechirurgiczne versus chirurgiczne w zapaleniach oko-

lowszczepowych
• Pelnołukowe rekonstrukcje implantoprotetyczne w ujęciu interdyscy-

plinarnym
• Implantoprotetyka w pełnej artykulacji - okluzja terapeutyczna
• Kompleksowa odbudowa protetyczna w środowisku cyfrowym
• Strategie postępowania w przypadku powikłań

TEMATYKA WARSZTATÓW

• Implantologia - sinus lifting metodą minimalnie inwazyjną
• perioimplantologia - augmentacje tkanki miękkiej  

(FGG/ Roll-flap/APF+CTG)
• Implantoprotetyka - pełne rekonstrukcje, nowości cyfrowe, ćwiczenia 

okluzyjne

ZABIEGI 

• Implantacja
• Implantacja natychmiastowa
• Natychmiastowe obciążenie
• Odsłonięcie implantu - Roll-flap
• Przeszczep tkanki miękkiej FGG
• Etapy implantoprotetyczne - duże rekonstrukcje
• Okluzja terapeutyczna u pacjentów leczonych kompleksowo
• Implantoplastyka

DODATKOWO 

Promocje sponsorów Continuum ustalane indywidualnie z uczestnikami. Con-
tinuum spełnia wymagania standardów edukacyjnych według ICOI Internatio-
nal Congress of Oral lmplantologists w odniesieniu do umiejętności implan-
toprotetycznych oraz umożliwia uzyskanie 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 szko-
lenia opłata w wysokości 3500 pln brutto (DCCDM) nie będzie zwracana,  
w przypadku rezygnacji wcześniejszej niż 30 dni przed rozpoczęciem szkole-
nia zostanie potrącona opłata manipulacyjna 500 pln brutto. Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z problemów komunikacyjnych.

STRUKTURA CONTINUUM I WYMAGANIA

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

Szkolenie jest przeznaczone dla stomatologów ogólnie praktykujących oraz 
specjalistów, którzy rozpoczynają wszczepiać implanty lub wprowadzili już 
do swojej prywatnej praktyki podstawy implantologii. Jest również skiero-
wane do lekarzy, którzy współpracują z implantologami i zajmują się tylko 
implantoprotetyką.

INFORMACJE

DATY

CZAS

STRUKTURA

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

3 dni - 2 moduły szkoleniowe DC CDM
Grupy 6 osobowe, każdy uczestnik otrzymuje 44 punkty edukacyjne

Grupy 6 osobowe
Moduł szkoleniowy: poniedziałek/wtorek/środa
Dzień pierwszy szkolenia (poniedziałek) 15.00 - 20.00
Dzień drugi szkolenia (wtorek) - 9.00 - 20.00
Dzień trzeci szkolenia (środa) - 8.00 - 14.00


