Curriculum Implantologiczne ITI
Na podstawie Konferencji Konsensusowych ITI oraz
dotychczas opublikowanych przez ITI podręczników
z procedurami postępowania powstała idea stworzenia Curriculum Implantologicznego pod auspicjami ITI,
którego program opiera się na solidnych podstawach
naukowych, uwzględniając jednocześnie międzynarodowy charakter organizacji/grupy ITI. Curriculum ITI to
nauka i praktyka uzupełniające się wzajemnie w idealnej harmonii. Wraz z gronem uznanych i doświadczonych wykładowców cieszymy się niezmiernie, mogąc
zaoferować tak wyjątkową i atrakcyjną ścieżkę rozwoju
w implantologii.

Rejestracja: iti@itipolska.pl
www.itipolska.pl

10 Days Curriculum
10 ITI Speakers
Unique Program including
Hands-on and Live surgery
Etap I-III z tłumaczeniem na język polski

Curriculum Implantologiczne ITI
Program in Oral Implantology - Skrócony program i terminarz
Etap I – Warszawa

Etap III – Bazylea

24 czerwca 2017 Warszawa

8 stycznia 2018 Bazylea

Podstawy implantologii – Dr Wojciech Ryncarz DDS, MSc

Regeneracja w Periodontologii – Prof. Dr med. dent. Anton Sculean

• Wskazania do zastosowania leczenia implantologicznego
• Przegląd uwarunkowań anatomicznych żuchwy i szczęki w oparciu o badania

• Możliwe opcje leczenia w zarządzaniu tkankami miękkimi
• Zachowanie zębów versus implantacja
• Warsztaty praktyczne: wybór odpowiednich biomateriałów, techniki szycia

radiologiczne

25 czerwca 2017 Warszawa
Diagnostyka i planowanie – Dr Krzysztof Chmielewski DDS, MSc
• Kryteria doboru przypadków i klasyfikacja SA
• Dobór odpowiedniej diagnostyki radiologicznej oraz opcjonalnie zastosowanie szablonów
chirurgicznych

i instrumentarium w zarządzaniu tkankami miękkimi

9 stycznia 2018 Bazylea
Nowe materiały oraz technologie CAD-CAM – Prof. Dr med. dent. Irena Sailer
• Rekonstrukcje protetyczne wielopunktowe, prace ruchome versus prace przykręcane,
obserwacje długoterminowe

• Technologie cyfrowe – procedury postępowania / Jakie możliwości mamy w gabinecie?

10 stycznia 2018 Bazylea

Etap II – Frankfurt
25 września 2017 Frankfurt
Protokoły chirurgiczne – Dr med. dent. Orcan Yüksel
• Procedury przedoperacyjne oraz czas leczenia a funkcja i estetyka
• Procedury chirurgiczne krok po kroku w przypadkach złożonych
• Zabiegi z transmisją na żywo

26 września 2017 Frankfurt
Procedury augmentacyjne – Prof. Dr Aleksa Marković DDS, MSc, PhD
• Postępowanie jedno- versus dwuetapowe w przypadku zaawansowanych
procedur regeneracji kości
• Wskazania, przeciwwskazania, zarządzanie komplikacjami w przypadku
pacjentów z grupy ryzyka a wyniki długoterminowe

Strefa estetyczna / szczęka: zarządzanie pacjentami, koncepcje i leczenie w
prywatnej klinice – warsztaty – Dr med. dent. Bruno Schmid
• Praca zespołowa a sukces leczenia w strefie estetycznej
• Zarządzanie tkankami miękkimi – faza tymczasowa
• Zajęcia praktyczne: wykonanie prowizorium oraz wyciski

11 stycznia 2018 Bazylea
Opieka pozabiegowa i periimplantitis – Prof. Dr med. dent. Giovanni Salvi
• Ryzyko periimplantitis, Diagnostyka i Leczenie
• Postępowanie chirurgiczne w przypadku periimplantitis / Re-osseointegration
(osseonintegracja wtórna) – obserwacje długoterminowe

12 stycznia 2018 Bazylea
Przypadki złożone i komplikacje oraz egzamin – Prof. Dr med. dent. Urs Brägger
• Strategia w leczeniu protetycznym – planowanie leczenia oraz zarządzanie ryzykiem
Jak im zapobiegać i postępować w przypadku poważnych błędów i komplikacji.

27 września 2017 Frankfurt
Rozwiązania protetyczne – Dr Paolo Casentini
• Fundamentalne zasady w rekonstrukcji protetycznej i okluzji
• Łączniki protetyczne oraz elementy zatrzaskowe

Dostęp do dodatkowych modułów on-line na platformie ITI
zostanie zapewniony przez poszczególnych wykładowców.

Etap I-III z tłumaczeniem na język polski
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