
Curriculum for Immediate Loading in Dental Implantology  

Wraz z rosnąca popularnością szkoleń implantologicznych z 

udziałem prof. Stefana Ihde od września br. zdecydowaliśmy się 

na rozpoczęcie cyklu szkoleń  Curriculum for Immediate Loading 

in Dental Implantology obejmujacego 4 sesje szkoleniowe oraz 5- 

egzaminacyjną- po ukończeniu których uzyskany zostaje tytuł “IF 

Clinical Master of Immediate Loading”*.  

Kurs obejmuje 4 sesje szkoleniowe w klinice REG-MED w Żarach w 

dniach: 

10-11.09.2016 

21-22.10.2016 

28-29.11.2016 

21-22.01.2016 

oraz ostatnią sesję kończącą się egzaminem i uzyskaniem tytułu 

“IF Clinical Master of Immediate Loading” w Budvie, Czarnogórze 

w dniach 6-7.04.2017. 

Cena za całość wynosi €12,500/osobę i obejmuje: 

 4 sesje w Żarach wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem  

 Curriculum Certificate 

 5 sesję egzaminacyjną, podróż i zakwaterowanie w Budvie 

 prace protetyczne i implanty w czasie trwania kursu 

 kasetę 100 implantów BCS® wraz z uchwytem i minikitem 

 materiały szkoleniowe i książki 

System implantologiczny stworzony przez prof. Ihde pozwala każdemu 

lekarzowi dentyście zaopatrzyć swoich pacjentów w stałe uzupełnienie 

protetyczne nawet w najtrudniejszych warunkach. Implantacje 

przeprowadzane są bez wytwarzania płata śluzówkowo-okostnowego, 

unikając zjawiska RAP (Regional Acceleratory Phenomenon), a praca 

protetyczna jest wykonywana w ciągu 3 dni. Z powodu bikortykalnego 

zakotwienia efekt jest stabilny i trwały, a gładka powierzchnia całkowicie 

chroni przed periimplantitis. Jeżeli kiedykolwiek musieliście odmówić 

pacjentowi leczenia implantoprotetycznego, ten kurs jest właśnie dla was! 

W programie:  

- omówienie podstawowych pojęć w implantologii bikortykalnej, czynniki 

wpływające na proces integracji wszczepu z tkanką kostną, omówienie 

rodzajów wszczepów w zależności od ich zastosowania klinicznego 



- wpływ jakości struktur kostnych na sposób leczenia 

implantoprotetycznego, natychmiastowe obciążenie wszczepów 

konstrukcjami protetycznymi, sposoby zachowania tkanki kostnej w 

okolicy wszczepów, koncepcja „supporting poligon”, analiza przypadków 

- płaszczyzny i zewnątrzustne punkty referencyjne oraz ich rola w 

planowaniu leczenia, rola języka w prawidłowej rekonstrukcji 

protetycznej. 

- zabiegi implantacyjny na żywo, zasady pobrania wycisków pod pracę 

protetyczną, przymiarki podbudowy protetycznej. 

- oddanie pracy protetycznej w ciągu 2 dni. 

- podstawowe zasady protetyki na implantach , krzywe Wilsona i Spee, 

rodzaje modeli żucia i ich wpływ na leczenie protetyczne, przydatność 

oceny kąta AFMP, metody określania pozycji CR, zasady dopasowywania 

prac protetycznych na implantach, technika ustalania wysokości zwarcia 

przy całkowitych rekonstrukcjach, sposoby postępowania w przypadku 

ruchomości implantów. 

www.implantfoundation.org/en/master-of-immediate-loading 

www.peri-implantitis.info 

www.strategic-implant.com 

www.implant-directions.info 

Sesje szkoleniowe w Polsce odbywają się w jęz. angielskim z 

tłumaczeniem na polski, w Czarnogórze w jęz. angielskim. 

Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać w klinice „Reg-

Med”, ul. Rzeszowska 2 w Żarach, tel.:(68) 470 96 05 oraz 

szkolenia@regmedklinika.pl; www.regmedklinika.pl. 

*Istnieje również możliwość udziału w poszczególnych kursach, ale bez 

możliwości zdobycia tytułu “IF Clinical Master of Immediate Loading”. 

Cena za pojedyncze szkolenie wynosi 2000 zł i obejmuje zakwaterowanie i 

wyżywienie w Żarach oraz materiały szkoleniowe i książki. 


