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ZESTAWY NARZÊDZI PERIODONTOLOGICZNYCH W KASECIE STERITRAY

PROBLEM-BASED CLINICAL PERIODONTOLOGY

3575,00*

2755,00*

3973,00 PLN brutto

3155,00 PLN brutto

Zestaw LONG

Zestaw SHORT

3021 Nó¿ do gingiwektomii Kirkland
3022 Nó¿ do gingiwektomii Orban
3037 Kireta 204S
3202 Kireta Gracey 5 / 6
3205 Kireta Gracey 11 / 12
3206 Kireta Gracey 13 / 14
4371 Pêseta anatomiczna / prosta / 18 cm
4375 Pêseta chirurgiczna / prosta / 18 cm
4813 Hak Langenbeck / 22 cm / 30x14 mm
5564 Szczêkorozwieracz Caewood-Minnesota
6173 Koñcówka ssaka Frazier CH / 12
7285 Dwustronny raspator Prichard
7286 Elewator do brodawek; 17,5 cm
7470 Anatomiczny uchwyt do lusterek x 2
7545 Paradontometr CP 15 z kulk¹
7610 Kaseta Maxi Tray na 20 instrumentów
7646 Dwustronne d³uto Rhodes; 17,5 cm
7662 Mikro-ig³otrzymacz Castroviejo, prosty; 17,5 cm
7676 Mikro-no¿yczki Castroviejo, wygiête, 12 cm
7693 O³ówkowy uchwyt do skalpeli, prosty, 16 cm x 2
7743 Dwustronny mikro-raspator MOLT

4770 Pêseta chirurgiczna GERALD, prosta, 18 cm
6536 Mikro-no¿yczki Castroviejo, wygiête, 18 cm
7286 Elewator do brodawek; 17,5 cm
7545 Paradontometr CP 15 z kulk¹
7604 Kaseta Midi Tray na 9 instrumentów
7662 Mikro-ig³otrzymacz Castroviejo, prosty; 17,5 cm
7693 O³ówkowy uchwyt do skalpeli, prosty, 16 cm
7743 Dwustronny mikro-raspator MOLT
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* wy³¹cznie dla uczestników kursów

OLIDENT

ul. Christo Botewa 1B
30-798 Kraków
tel. +48 12 29 00 502
fax: +48 12 29 00 325
info@olident.com
www.olident.com

Dr med. dent.

Arkadius J. Kuczek

specjalista periodontolog

PROBLEM-BASED CLINICAL PERIODONTOLOGY I, II, III

CYKL KURSÓW:
PROWADZ¥CY: Dr med. dent. Arkadius J. Kuczek

KURS PERIO II:
KLASYCZNA CHIRURGIA PRZYZÊBIA

UCZESTNICY: Stomatolodzy zainteresowani dokszta³caniem w dziedzinie periodontologii w powi¹zaniu z perioprotetyk¹,
implantologi¹ i stomatologi¹ estetyczn¹.
PRZEBIEG KURSÓW: P³ynnie przenikaj¹ce siê czêœci: teoretyczna i praktyczna. Zamiast tradycyjnej metody nauczania zastosowana zostanie „nauka problemowa” - oznacza to, ¿e punkt wyjœcia stanowi¹ bêd¹ rzeczywiste zagadnienia
z codziennej praktyki zawodowej, dla których razem z uczestnikami wypracowane zostan¹ odpowiednie
rozwi¹zania. Ten sposób przekazania wiedzy jest zorientowany na dzia³anie i wymaga aktywnej współpracy
ze strony uczestników, a to zapewnia szybkie nabywanie umiejêtnoœci.
NARZÊDZIA: Na czas trwania kursu ka¿dy uczestnik otrzyma kompletny zestaw wysokiej klasy narzêdzi periodontologicznych firmy Kohler (wy³¹czny dystrybutor w Polsce – firma Olident).

KURS PERIO I:

Prowadz¹cy: dr med. dent. Arkadius J. Kuczek

Terminy dwudniowego kursu oraz cena na stronie

www.szkoleniadent.pl

Czêœæ teoretyczna (sobota 10:00 -19:00)

Czêœæ praktyczna (niedziela 9:00 –15:00)

Podstawy biologiczne i podstawowe zasady chirurgiczne: koncepcja
mikrochirurgiczna, narzêdzia, techniki szycia, techniki p³atowe. Resekcyjne i regeneracyjne techniki operacyjne. Wprowadzenie do plastyczno - estetycznej chirurgii periodontologicznej: pobieranie tkanki
³¹cznej oraz estetyczne wyd³u¿anie koron zêbów. Wskazania i przeciwwskazania, ograniczenia i powik³ania. Nauka ukierunkowana na rozwi¹zywanie problemów (planowanie przypadków – case-planning).

Warsztat praktyczny. Uczestnicy b¹dŸ wykonywa³ æwiczenia praktyczne na preparatach zwierzêcych, na podstawie wczeœniej
omawianych technik chirurgicznych.

KURS PERIO III:

PLASTYCZNO-ESTETYCZNA CHIRURGIA PRZYZÊBIA

Terminy dwudniowego kursu oraz cena na stronie

Prowadz¹cy: dr med. dent. Arkadius J. Kuczek

www.szkoleniadent.pl

Czêœæ praktyczna (niedziela 9:00 -15:00)

Czêœæ teoretyczna (sobota 10:00 -19:00)

Czêœæ praktyczna (niedziela 9:00 –15:00)

Æwiczenia na fantomach oraz zajêcia praktyczne z pacjentami. Standardy postêpowania i koncepcja leczenia, od przygotowania stanowiska pracy do wykonania zabiegu. Wywiad, przeprowadzenie badania
periodontologicznego, dokumentacja wyników, instrukta¿ pracy kiretami, ostrzenie
instrumentów, nauka scalingu nad- i poddzi¹s³owego.

Ró¿ne techniki pokrywania recesji. Sterowana regeneracja tkanek
miêkkich. Aspekty periodontologiczne przy planowanych odbudowach protetycznych i leczeniu ortodontycznym. Odbudowa wyrostka
zêbo-do³owego i kszta³towanie tkanek pod przês³a mostów (korekty
grzebienia wyrostka zêbodo³owego za pomoc¹ wolnych i uszypu³owanych przeszczepów ³¹cznotkankowych). Aspekty periodontologiczne przy implantach œródkostnych. Powik³ania i niepowodzenia.
Evidence - based dentistry (EBD) – stomatologia oparta na faktach
naukowych.

Warsztat praktyczny dotycz¹cy zagadnieñ
z zakresu plastyczno - estetycznej chirurgii
przyzêbia, perioprotetyki i perioimplantologii. Æwiczenia na specjalnie przygotowanych preparatach zwierzêcych na podstawie wczeœniej omawianych technik chirurgicznych.

PACJENT PERIODONTOLOGICZNY - I CO TERAZ?

Terminy dwudniowego kursu oraz cena na stronie

Prowadz¹cy: dr med. dent. Arkadius J. Kuczek,
DH Marion Günther / DH Carmen Zobel

www.szkoleniadent.pl

Czeœæ teoretyczna (sobota 10:00 -19:00)
Aktualny sposób postêpowania periodontologicznego w codziennej
praktyce: dlaczego, czym i jak? Struktura postêpowania i planowanie
systematycznego leczenia. Pierwsze spotkanie z pacjentem: wywiad,
diagnostyka, dokumentacja, ocena ryzyka i plan leczenia.
Drugie spotkanie z pacjentem: leczenie wstêpne krok po kroku: rodzaj,
zakres oraz dok³adny sposób postêpowania. Trzecie spotkanie z pacjentem: ponowna ocena sytuacji i ocena wskazaæ do interwencji
chirurgicznej.

Szczegó³owe informacje na temat kursów oraz rezerwacja miejsc: Anna Szymañska tel. 071 353 83 51 lub kom. 603 441 785; www.szkoleniadent.pl
Potwierdzone op³aty za wybrane kursy nale¿y wp³acaæ na konto: ING Bank Œl¹ski S.A. 90 1050 1575 1000 0022 5770 4359

