
Data szkolenia: 
31 sierpnia - 2 września 2011 r.

Język, w jakim prowadzone są zajęcia:  
polski i angielski z tłumaczeniem na polski

Liczba uczestników:
max 24 osoby

Opłata: 
2100 $(plus 23% VAT), w tym jedna kolacja oraz 3 
lunche, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe 
oraz transport z hotelu do Zimmer Institute

Miejsce szkolenia
Zimmer Institute Winterthur Grüze-
feldstrasse 41 
8404 Winterthur, Switzerland,  
tel.  +41 52 262 18 17

Dane do przelewu:
Kol-Dental J.Piłko i J.Nurzyński Spółka Jawna
ul. Ostrobramska 73, 04-175 Warszawa
nr konta: 89 1240 6074 1787 0000 4995 9321,  
swift code: PKOPPLPW
tytułem: Zimmer Institute 31.08-2.09.11

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca lub wyczerpania miejsc, 
kolejność wpłat jest decydująca

Rejestracja i informacje: 
Barbara Zybura, tel. 515 290 451, 22  514-62-98, e-mail: implanty@koldental.com.pl
Monika Zmuda, tel. 508 959 420, 32 203 27 85, e-mail:  zmuda@icoi.pl

nazwisko      imię:        
adres
miasto
dane do faktury
nr telefonu
adres e-mail
podpis

Osoby zainteresowane szkoleniem, proszone są o wypełnienie formularza rejstracyjnego

Prowadzący: 
dr  Philippe Khayat (F)
dr  Stephane Milliez (F) 
dr Dariusz Pituch (PL)
dr Dariusz Pituch 

chirurgia
• implantacje
• ekstrakcje, natychmiastowa implantacja, 
• augmentacja zębodołu z użyciem SRM i wiórów Puros
• zastosowanie bloku Puros, błony i pinów
• implantacja pod most, rozszczepienie i implantacja,
• planowanie płata
• planowanie okienka
• techniki wykonania okienka w ścianie przedniej
• podniesienie dna zatoki szczękowej
• pobranie bloku kostnego z gałęzi żuchwy
• technika przeszczepu bloku kostnego
• przeszczep bloku kostnego z bródki i gałęzi żuchwy

dr Philippe Khayat,  dr Stephane Milliez

chirurgia
• zasady ekstrakcji  (na manekinie już usunięte)
• przygotowanie podłoża i natychmiastowa implantacja pod protezę overdenture
• obciążenie odroczone
• protokół  obciążenia natychmiastowego w żuchwie (Ledermanna)

protetyka 
• wycisk techniką bezpośrednią i pośrednią
• miara struktury metalowej pracy protetycznej
• odbudowy protetyczne przykręcane
• okluzja
• zastosowanie łącznika estetycznego
• uzupełnienia protetyczne tymczasowe
• wycisk z czapką „snap”
• odbudowa na łączniku ceramicznym
• oddanie mostu ostatecznego
• wyciski techniką bezpośrednią - łyżką otwartą śródzabiegowe i po okresie osseointegracji
• zaopatrzenie protetyczne pacjenta w protezę t. overdenture z belką
• zaopatrzenie protetyczne pacjenta w protezę t. overdenture z zatrzaskami Locator

WARSZTATY – PROGRAM ZAAWANSOWANY

 

 

Date: 27 – 29 September 2010 
 
Arrivals on the evening of 26 September 2010 
 
Course start:  27 September at 08h00 
Course end:   29 September at 15h30 
 
Course language:  English (support in French available) 
Available seats: Maximum 24 
 
Course fee: USD 2.800, includes one dinner, three lunches, 
break refreshments, all course materials and group transportation 
between the hotels and the Zimmer Institute. 
Please note that travel arrangements, accommodation and transport 
from airport to hotel are responsibility of individual participant. 
 
Location: Zimmer Institute Winterthur 
  Grüzefeldstrasse 41 
  8404 Winterthur 
  Switzerland 
  +41 52 262 18 17 
 
Registration: Please register through your local  
  Zimmer Dental Distributor. 
 
Registration deadline: 30 July 2010 
  
 

Registration for Zimmer Institute Course 27-29 September 2010 
 
Last Name:      First Name:     

Adress:          

Postal Code / City:        

Country:          

Phone Number:         

Email adress:          

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                   Hands – on Workshop in  
                  Advanced Implant Surgery 

 
                 at the Zimmer Institute  

                Winterthur – Switzerland 
 

                 27 – 29 September 2010 
 
 
 

 

  


