Szlifowanie zębów pod korony i mosty
protetyczne - poziom II
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/10/22/35342/475963

Cena netto

1 975,00 zł

Cena brutto

1 975,00 zł

Cena netto za godzinę

219,44 zł

Cena brutto za
godzinę

219,44

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

9

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-07-18

Termin zakończenia
usługi

2020-07-18

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-22

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-07-17

Maksymalna liczba uczestników

13

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

ZĄB MĄDROSCI Michał Karpiń ski

Osoba do
kontaktu

Tomasz Bręczewski

E-mail

tomasz.breczewski@dentalday.pl

Telefon

+48 515 475
385

Cel usługi
Cel edukacyjny
WIEDZA: 1. Wskazania i przeciwwskazania do uzupełnień stałych 2. Zastosowanie łuku twarzowego i
artykulatora we współczesnej protetyce 3. Przygotowanie tkanek miękkich do wycisku 4. Retrakcja
dziąsła UMIEJĘTNOŚCI: 1. Szlifowanie zębów pod korony ze stopniem 2. Szlifowanie zębów pod
korony bez stopnia 3. Praca z łukiem twarzowym 4. Szlifowanie zębów pod korony zblokowane 5.
Szlifowanie zębów pod korony teleskopowe KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 1. Samorozwój kursanta 2.
Większa pewność siebie w kontakcie z pacjentem 3. Umiejętność rozmowy na temat aspektów
leczenia których dotyczy szkolenie

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Część teoretyczna:
Szkolenie to jest kontynuacją i rozwinięciem kursu „Aspekty kliniczne i teoretyczne opracowania zębów
pod korony i mosty protetyczne”. Jego ukończenie nie jest jednak warunkiem koniecznym do wzięcia
udziału w tym kursie. Podczas tego kursu bardzo duży nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne, część
teoretyczna jest znacznie ograniczona. Jeżeli są Państwo na samym początku swojej przygody ze
szlifowaniem (nie szlifowali Państwo jeszcze nigdy zębów) polecamy raczej wzięcie udziału najpierw
w części podstawowej a dopiero potem w tym kursie. Jeżeli posiadają już Państwo jakieś
doświadczenie w tej materii ten kurs jest idealnym wyborem i pomoże Państwu "wyrobić sobie rękę".
wprowadzenie do uzupełnień stałych - wskazania i przeciwwskazania
koncepcje okluzji w protetyce uzupełnień stałych
zastosowanie łuku twarzowego i artykulatorów w protetyce – zbędny wydatek czy potężna pomoc
w uzyskaniu zamierzonego efektu terapeutycznego?
zagadnienia teoretyczne dotyczące preparacji zębów pod różne rodzaje uzupełnień
przygotowanie tkanek miękkich i wykonanie wycisku
retrakcja dziąsła – techniki i materiały
czy retrakcja jest zawsze potrzebna?
rodzaje wycisków
Część praktyczna:
Warsztaty odbywają się w Centrum Edukacyjno-Naukowym wellCAMdent - najnowocześniejszej sali
fantomowej w Polsce. Sala oferuje perfekcyjnie wyposażone stanowiska pracy (unit z pełnym
zestawem końcówek stomatologicznych, krzesło z możliwością regulacji wysokości, głowę fantomową

oraz mikroskop). Sala umożliwia nam praktycznie idealnie odwzorowanie warunków w jakich pracują
Państwo na codzień. W przypadku tego szkolenia kluczowa kwestia to możliwość szlifowania z wodą
oraz, dzięki unitom i regulowanym krzesłom, możliwość przyjęcia ergonomicznej pozycji pracy. Sala
zlokalizowana jest w Łodzi, w pobliżu przecięcia się autostrady A1 i A2 - co zapewnia dogodny dojazd
właściwie z każdej części kraju.
Zapraszamy na najbardziej praktyczny kurs ze szlifowania dostępny w tym momencie w Polsce.
Podczas części praktycznej każdy z uczestników oszlifuje samodzielnie 10 zębów pod różne rodzaje
uzupełnień protetycznych. Jest to idealne szkolenie zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę
z protetyką jak i dla tych średniozaawansowanych, którzy chcą „wyrobić sobie rękę” i udoskonalić swoją
technikę szlifowania.
Warsztaty praktyczne podzielone są na 3 sekcje:
1. Atraumatyczne opracowania zębów pod uzupełnienia pojedyncze - podczas tej części będziemy
pracować nad:
optymalną pozycją pracy
kontrolą narzędzi rotacyjnych
pracą w powiększeniu – kiedy zastosowanie powiększenia jest dla nas szczególnie istotne
techniką BOPT – zapewniającą maksymalnie atraumatyczne podejście do szlifowania zębów
techniką opracowania zębów pod pojedyncze uzupełnienia lane licowane porcelaną oraz
uzupełnienie całoceramiczne
opracowaniem zębów pod różne rodzaje koron ceramicznych
opracowaniem zębów pod korony teleskopowe
technikami zabezpieczenia opracowanego zęba
2. Praca z artykulatorem i łukiem twarzowym:
nauka zakładania łuku twarzowego
nauka pobierania rejestratu zwarcia
w jaki sposób wykonać transfer danych zwarciwo-zgryzowych do laboratorium
3. Atraumatyczne opracowania zębów pod wieloczłonowe uzupełnienia stałe - poczas tej części
będziemy pracować nad:
techniką opracowywania zębów pod most wielopunktowy
techniką opracowywania zębów pod korony zblokowane
techniką opracowywania zębów pod korony zblokowane z elementami precyzyjnymi
sposobami oceny równoległości filarów
zabezpieczeniem opracowanych zębów
doskonaleniem umiejętności wykonywania wielopunktowych uzupełnień tymczasowych (metodą
bezpośrednią)

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik szkolenia nabył wiedzę w zakresie: wskazania i przeciwwskazania do uzupełnień stałych,
zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora we współpracy z laboratorium, przygotowania tkanek
miękkich do pobierania wycisków pod prace protetyczne oraz retrakcji dziąsła przy zabiegach
protetycznych. Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabył następujace umiejętności: szlifowanie zębów
pod korony ze stopniem oraz bez stopnia, nauczył się pracy z łukiem twarzowym. Dodatkowo posiadł
również umiejętność szlifowanie zębów pod korony zblokowane i teleskopowe. Na szkoleniu kursanci
nabyli również następujące kompetencje społeczne: samorozwój, większą pewność siebie w kontakcie
z pacjentem oraz umiejętność rozmowy z pacjentem na temat zagadnień związanych ze szlifowaniem
zębów pod korony i mosty protetyczne.

Grupa docelowa
Lekarz stomatolog

Materiały dydaktyczne
Zapewniamy:
indywidualne, w pełni wyposażone, stanowisko pracy (mikrosilnik, końcówka przyspieszająca,
głowa fantomowa)
małą, kameralną grupę (max. 13 osób) umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą
zestaw wierteł stomatologiczny rekomendowany przez wykładowcę
wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych
dla chętnych, podczas kursu będzie możliwość dobrania oraz pracy w lupach stomatologicznych
PeriOptix Adidas
wszyscy uczestnicy otrzymują faktury
wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy
każdy z uczestników otrzyma film demonstrujący poprawną technikę szlifowania

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Część teoretyczna

2020-07-18

10:00

12:00

2:00

2

Część praktyczna

2020-07-18

12:00

19:00

7:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Bohdan Bączkowski

Obszar specjalizacji

Protetyka stomatologiczna

Doświadczenie zawodowe

Od blisko 20 lat związany z Akademią Medyczną
w Warszawie, na której najpierw studiował, a
obecnie pracuje na stanowisku asystenta,
prowadząc zajęcia kliniczne ze studentami. Za
swoje osiągnięcia dydaktyczne był wielokrotnie
nagradzany przez rektora WUM. W 2001 odbył
staż w Międzynarodowym Centrum
Implantologicznym w Touluse we Francji. W roku
2007 otrzymał certyfikat umiejętności z zakresu
implantologii stomatologicznej. Jest członkiem
Interdyscyplinarnego Centrum
Implantologicznego działającego przy Katedrze
Protetyki Stomatologicznej WUM. Wziął udział w
ponad 30 konferencjach krajowych i
międzynarodowych. Jest autorem i współautorem
ponad 30 publikacji - skryptu dla studentów z
zakresu implantologii, uzupełnień stałych i
materiałoznawstwa stomatologicznego oraz
dwóch monografii. Ustawicznie poszerza swoją
wiedzę i umiejętności zawodowe. Jest nie tylko
doskonałym lekarzem praktykiem, ale także
nauczycielem akademickim.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Ponad 5 lat doświadczenia w prowadzeniu
szkoleń o tego typu tematyce.

Wykształcenie

doktor nauk medycznych

Lokalizacja usługi

Adres:
Dostawcza 14
93-231 Łódź, woj. łódzkie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Centrum
edukacyjno-naukowe
wellCAMdent

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Wi-ﬁ,Inne,
Warsztaty
odbywają się w Centrum EdukacyjnoNaukowym
wellCAMdent
najnowocześniejszej sali fantomowej w
Polsce.
Sala
oferuje
perfekcyjnie
wyposażone stanowiska pracy (unit z
pełnym
zestawem
końcówek
stomatologicznych, krzesło z możliwością
regulacji wysokości, głowę fantomową
oraz mikroskop). Sala umożliwia nam
praktycznie
idealnie
odwzorowanie
warunków w jakich pracują Państwo na co
dzień. W przypadku
tego
szkolenia
kluczowa
kwestia
to
możliwość
szlifowania z wodą oraz, dzięki unitom i
regulowanym
krzesłom,
możliwość
przyjęcia ergonomicznej pozycji pracy.
Sala zlokalizowana jest w Łodzi, w pobliżu
przecięcia się autostrady A1 i A2 - co
zapewnia dogodny dojazd właściwie z
każdej części kraju.

