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PROCEDURY KLINICZNE
Implantacja, natychmiastowa implantacja, natychmiastowe obciążenie, au-
gmentacja kości, operacja płatowa z implantoplastyką, odsłonięcie im-
plantu z augmentacją tkanek miękkich techniką Roll-flap, odsłonięcie 
implantu z poszerzeniem strefy dziąsła zrogowaciałego za pomocą płata 
przesuniętego dowierzchołkowo, zwiększenie grubości tkanek miękkich przy 
implancie za pomocą CTG, zwiększenie grubości tkanki miękkiej przy im-
plancie za pomocą matrycy kolagenowej, regeneracja kości w obrębie implantu  
w periimplantitis, odsłonięcie implantu z augmentacją tkanek miękkich za po-
mocą wolnego przeszczepu dziąsła, pokrycie recesji dziąsłowych przy implan-
tach i zębach za pomocą CTG/matrycy kolagenowej, plastyka dziąseł, etapy 
implantoprotetyczne, pełne rekonstrukcje jamy ustnej, okluzja w przypadkach 
prostych i złożonych.

Tematy mogą podlegać niewielkim zmianom.
Organizatorzy zapewniają pacjentów na minimum 3 implantacje dla każdego 
uczestnika kursu oraz możliwość aktywnego asystowania przy większości wyżej 
wymienionych zabiegów jak również samodzielne wykonywanie procedur w ra-
mach możliwości klinicznych.

CZAS TRWANIA:
2 LATA

AKREDYTACJA CE 
ICOI- International Congress of Oral lmplantologists 
PSI - Polskie Stowarzyszenie lmplantologiczne
DC CDM- Duda Clinic College of Dental Medicine

POLITYKA DC COM 

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

TYTUŁ
Lekarz perioimplantolog, ekspert d/s perioimplantologii

AFILIACJA 

ICOI International Congress of Implantologists, ICOI International Con-
gress of Implantologists Europe, Duda Clinic College of Dental Medicine,  
PSI Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne

DYREKTORZY SZKOLENIA
Mariusz Duda, Marta Cieślik - Wegemund

KEY SPEAKERS
dr n. med. Marta Cieślik - Wegemund, specjalista periodontologii, Śląski Uni-
wersytet Medyczny, Duda Clinic College of Dental Medicine
dr n. med. Mariusz Duda, profesor wizytujący, specjalista chirurg stomatolog, 
Duda Clinic College of Dental Medicine
dr Paweł Kłosiński, Msc, implantoprotetyk DICOI, Duda Clinic College of 
Dental Medicine

2 LETNIE SZKOLENIE OBEJMUJE 

220 h CAŁOŚCIOWO. 76 h teorii, 24 h warsztatów; 120 h praktycznych  
z pacjentami: 72 h perioimplantolologia, 24 h implantologia, 24 h implantopro-
tetyka.

Curriculum Implantologii, Curriculum Implantoprotetyki, Curriculum Perio-
implantologii w zakresie zaawansowanym, dodatkowe Moduły Perioimplan-
tologiczne, Moduł Columbia University, przygotowanie 2 artykułów, egzamin 
praktyczny i teoretyczny.
Nauka odbywa się przez 4 semestry, w każdym semestrze organizowane są 2 
moduły oraz jednorazowo Moduł Columbia University. 
Indywidualny charakter szkolenia - 6 uczestników

TEMATYKA SZKOLENIA
Periodontologia - elementy diagnostyki i leczenia periodontologicznego, prze-
dimplantologiczne postępowanie periodontologiczne, porównanie technik po-
krywania recesji dziąsłowych wokół zębów, zastosowanie PRF w augmentacji 
tkanek miękkich, gingiwoplastyka/gingiwektomia, techniki zabiegowe oszczę-
dajace brodawkę dziasłową, wydłużanie koron klinicznych, nowa klasyfikacja 
chorób przyzębia, diagnostyka, leczenie.

Perioimplantologia - estetyka, przed i poimplantologiczny sposób postępowa-
nia z tkankami miękkimi, projektowanie kształtu tymczasowych uzupełnień 
implantoprotetycznych, augmentacje w obrębie brodawek dziąsłowych, po-
równanie technik augmentacji tkanek miękkich podczas odsłonięcia implan-
tów (FGG / Roll-flap / APF + CTG), porównanie techniki pokrywania re-
cesji przy implantach, niechirurgiczne i chirurgiczne leczenie periimplantitis, 
metody leczenia mucositis wokół implantów, metody leczenia periimplantitis  
w zależności od morfologii ubytków kostnych, porównanie metod dekontami-
nacji mechanicznego i chemicznego w przebiegu leczenia stanów zapalnych 
wokół implantów, etiopatogeneza i czynniki ryzyka powikłań w obrębie im-
plantów, leczenie periimplantitis z wykorzystaniem lasera diodowegp( fotode-
zynfekcja), porównanie przyrostu grubości tkanek miękkich przy implancie za 
pomocą CTG i matrycy kolagenowej.

Podstawy implantologii - anatomia tkanek twardych i miękkich, planowanie  
w implantologii, wskazania i przeciwwskazania, ocena ilości i jakości kości, pod-
stawy leczenia implantoprotetycznego, postępowanie implantologiczne krok po 
kroku, pozycjonowanie implantu w 3 wymiarach w warunkach anatomicznych.

Rentgenodiagnostyka i nawigacja - diagnostyka i planowanie (modele klinicz-
ne, radiologiczne, 3D), od zdjęć pantomograficznych po planowanie nawigacyj-
ne, przygotowanie modeli i szablonów chirurgicznych, różne systemy planowa-
nia i nawigacji.

Leczenie pooperacyjne/zarządzanie powikłaniami - dokumentacja i kontrole 
okresowe, statystyki: wskaźniki sukcesu i przeżywalności, wskaźniki niepowo-
dzeń, higiena jamy ustnej, powikłania z komponentami technicznymi, powi-
kłania w obrębie tkanek miękkich i twardych oraz sposoby ich rozwiązywania, 
powikłania fazy wczesnej i późnej, typowe błędy początkujących.

Implantoprotetyka - czerwono-biała estetyka, etapy kliniczne i techniczne, 
techniki pobierania wycisków, skanery, CAD-CAM.

Korony i mosty - uzupełnienie pojedynczego braku zębowego, leczenie wielo-
ma pojedynczymi koronami, zaopatrzenie mostów, uzupełnienia na implantach 
zębowych, zabiegi na fotelu zabiegowym i w laboratorium, materiały (stopy 
metali, ceramika, kompozyty), rekonstrukcje całej jamy ustnej.

Protezy nakładkowe - elementy retencyjne (piny, zatrzaski kulkowe), złożone 
elementy retencyjne (teleskopy, belki), ustawienie pozostałych zębów, miniim-
planty, zabiegi na fotelu zabiegowym i w laboratorium.
Implantologia natychmiastowa i natychmiastowe obciążenie - implantacja na-
tychmiastowa i opóźniona, augmentacja po ekstrakcji, obciążenie natychmia-
stowe - kryteria kwalifikacji, implantacja opóźniona, postępowanie i chirurgia 
tkanek miękkich wokół implantów i zębów - teoria i chirurgia na żywo.


