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Spośród wielu szkoleń, w jakich brałem udział, ten w szwajcarskim 
Wintherturze, był jednym z najlepiej zorganizowanych i mery-
torycznie wartościowych. Firma Kol Dental 
wspólnie z przedstawicielem Zimmer In-
stitute, już na kilka miesięcy przed kursem 
pomogła uczestnikom w rezerwacji hotelu 
oraz zorganizowała transport z lotniska do 
centrum szkoleniowego.
Samo szkolenie rozpoczeło się krótkim 
wprowadzeniem tuż po godzinie 9 i zaraz 
po nim ostro wzięliśmy się do pracy na fan-
tomach. Głowy fantomowe, wyposażone w 
elektroniczne czujniki, materiały imitujące 
błonę śluzową oraz same tworzywo imitujące kości szczęk, z jakie-
go  były wykonane głowy, sprawiały, że zabiegi wiernie przypomi-
nały realne warunki jamy ustnej.

Relacja z kursu implantologicznego  
w Zimmer Intitute ‒ Styczeń 2011 

Międzynarodowy zespół lekarzy prowadzących kurs precyzyjnie 
instruował uczestników, co do dalszych kroków. Każdy mógł liczyć 

na wsparcie ze strony wykładowców w trakcie 
wykonywania ćwiczeń.  Kursanci mieli moż-
liwość przeprowadzenia zarówno prostych, 
pojedynczych , jak również bardziej skompli-
kowaych, mnogich implantacji pod przyszłe 
protezy na belce czy też mosty. Przygotowa-
ne akcesoria pozwoliły także na pobieranie 
wycisków oraz samodzielne wykonanie czę-
ści protetycznej z wykorzystaniem wcześniej 
skompletowanych elementów. Każdy etap 
„leczenia” był poprzedzony prezentacją wyko-

naną przez lekarzy prowadzących kurs, a system wideo zapewniał 
uczestnikom komfort obserwacji, bez opuszczania swojego sta-
nowiska pracy. Każdy z kursantów otrzymał, także Zimmerowski  
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strój chirurgiczny, w którym przez 3 dni kursu mógł wygodnie 
wykonywać zaplanowane zabiegi. Ostatni dzień poświęcony był 
zabiegom augmentacyjnym z użyciem preparatów kościoza-
stępczych oraz zabiegom zamkniętego, jak i otwartego sinus liftu. 
Przerwy kawowe oraz lunch przygotowany przez organizatorów 
kursu na terenie Zimmer Instytute pomagał przetrwać trudy wy-
czerpujących ćwiczeń na fantomach, które rozpoczynając się ok. 
9.00 trwały do godziny 17 lub dłużej. W ostatni wieczór wszyscy 
spotkali się na uroczystej kolacji, podczas której mogliśmy wymie-
nić się spostrzeżeniami dotyczącymi kursu i systemu Zimmer, jak 
również  potem potańczyć przy muzyce latynoskiej, w jednym  
z klubów w Winterthurze. W ostatnim dniu kursu nastąpiło uro-
czyste rozdanie certyfikatów, a tuż po nim, czekający na nas auto-
bus przetransportował wszystkich na lotnisko, skąd odlecieliśmy 
do Polski.
Uważam, że czas spędzony w Zimmer Institute może dostarczyć 

cennych doświadczeń zarówno dla początkujących implantolo-
gów, jak również tych doświadczonych, chcących poznać jeszcze 
lepiej system implantów Zimmer Dental. Idea przedstawienia 
krok po kroku wszystkich aspektów pracy, począwszy od chirurgii, 
a skończywszy na protetyce, stanowi doskonały wstęp do pracy 
klinicznej w swojej praktyce implantologicznej. Bezstresowe, lecz 
bardzo realistyczne warunki przeprowadzania implantacji na gło-
wach fantomowych, wyposażonych  w elektroniczne sensory, 
dają kursantowi możliwość zdobywania doświadczenia klinicz-
nego bez narażanie prawdziwego pacjenta na ewentualne po-
wikłania.
Polecam ten kurs wszystkim początkującym, którzy pragną zgłę-
bić tajniki implantologii, jak również tym, którzy chcą poszerzyć 
swoją wiedzę i zacząć wykonywać bardziej skomplikowane za-
biegi w swoim gabinecie.
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