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KURS IMPLANTOLOGII
PRZEBIEG KURSU:

Niezależnie od aktualnego poziomu doświadczenia w zakresie zakładania implantów, od osoby 
początkującej do zajmującej się wszczepianiem implantów od lat, nasz kurs pomoże Ci poprawić 
Twoje umiejętności i zwiększyć pewność siebie. Nasz kurs zapewni Ci doświadczenie, które możesz 
natychmiast zastosować w swojej praktyce.

Nasz kurs dotyczący implantów dentystycznych został opracowany w celu zaopatrzenia lekarzy w 
teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne do wszczepiania implantów dentystycznych w 
najwyższych standardach. Celem jest nauczenie i przeszkolenie dentystów tak, aby uzyskali pełne 
kompetencje kliniczne zapewniające pacjentom bezpieczne i satysfakcjonujące leczenie 
implantologiczne.

Nasz kurs oferuje możliwość:

Nasz kurs jest odpowiedni dla wszystkich lekarzy stomatologów, którzy chcą 
udoskonalić swoje umiejętności i ułatwić swój rozwój zawodowy w implantologii.

Miejsce: Stuttgart (Niemcy) - Ryga (Łotwa) - Šiauliai (Litwa) - Ryga (Łotwa)

- nauczenia się, jak przeprowadzić zabieg implantacji z przewidywalnym sukcesem;

- pozyskania pacjentów, którzy chcą mieć zapewnioną pełną opiekę stomatologiczną w twojej klinice;

- zdobycia nowych umiejętności i zwiększenia zaufania w swoje dotychczasowe zdolności, 
co pozwoli ci podejmować bardziej złożone przypadki, zwiększając twój zysk;

- wykazania, że uczestniczysz w kształceniu ustawicznym, co daje obecnym i potencjalnym pacjentom  
  pewność, że ich dentysta jest na bieżąco z najnowszymi technikami i procedurami w stomatologii  
  implantologicznej.



SZCZEGÓŁOWY 
PROGRAM KURSU 
PODSTAWOWEGO:

DZIEŃ 1: Stuttgart - transfer do Pforzheim
• Wycieczka po fabryce
• Prezentacja implantów dentystycznych
• Teoria implantologii

Transfer na lotnisko w Stuttgarcie - lot Stuttgart-Ryga - transfer do Šiauliai

DZIEŃ 2: Teoria implantacji - ćwiczenia na modelach fantomowych
• Wykonywanie podstawowych zabiegów chirurgicznych z implantami
• Diagnozowanie pacjenta i planowanie leczenia
• Nauka tworzenia i stosowania szwów chirurgicznych
• Wszczepianie pojedynczego implantu do pojedynczego uzupełnienia
• Wszczepianie kilku implantów pod most
• Praca z TK
• Montaż implantów na bezzębnej szczęce do protezy ruchomej (łączniki kulkowe)
• Wszczepianie wielu implantów do warunkowo usuwalnej protezy (praca z wieloma jednostkami)
• Techniki pobierania wycisków (Metoda łyżki zamkniętej i otwartej)
• Procedury chirurgiczne i protetyczne
• Wprowadzenie do augmentacji kości (zastosowanie materiałów osteoplastycznych i błon)

DZIEŃ 3: Operacja na żywo
• Obserwacja procedur klinicznych przeprowadzanych na żywo na pacjencie przez opiekuna kursu
• Ćwiczenie technik szycia
• Wykonanie operacji implantu przez uczestników na żywo (pod bezpośrednim nadzorem opiekuna

kursu)
Transfer na lotnisko w Rydze - wyjazd

Ogólne warunki:
• Opłata (za 1 uczestnika):  1500 Euro
• Opłata obejmuje lot i transport Stuttgart-Ryga, śniadania i zakwaterowanie

na czas trwania kursu.
• Grupa szkoleniowa 6 osób
• Zakwaterowanie w 3 pokojach dwuosobowych
• W cenę wliczone zakwaterowanie wyłącznie na czas trwania kursu.



Opiekun kursu (Dr Imantas Vatėnas)  prowadzi i wspiera uczestników w trakcie 
kursu. Odgrywa aktywną rolę w obserwowaniu ćwiczeń praktycznych, 
nadzorowaniu przypadków prowadzonych przez uczestników i udzielaniu 
wskazówek dotyczących implantacji na żywo.

Dr Imantas Vatėnas DDS 
• Wykwalifikowany chirurg dentystyczny. Realizuje wszystkie formy implantologii
stomatologicznej od podstawowej implantologii stomatologicznej do bardziej 
złożonych przypadków wymagających zabiegów przeszczepu kostnego.

• W 2007 r. ukończył Uniwersytet Medyczny w Kownie (Wydział
Odontologiczny).

•W 2007 r. ukończył intensywny program praktyk w badaniach nad odontologią, 
organizowany przez klinikę implantologiczną Šiauliai (Litwa). W 2008 roku rozpoczął 
studia na Uniwersytecie Medycznym w Kownie (Wydział Odontologii, Rezydentura 
Chirurgii Jamy Ustnej).

• W 2011 r. Dr Vatėnas otworzył i obecnie prowadzi ogólną prywatną praktykę
stomatologiczną w Šiauliai (Litwa).

•Dr Imantas Vatėnas łączy swoją pracę kliniczną z inną pasją: nauczaniem i 
mentoringiem innych dentystów zainteresowanych zdobywaniem i pogłębianiem 
wiedzy w różnych dziedzinach stomatologii. Jest założycielem i dyrektorem centrum 
szkoleniowego, w którym organizuje spotkania i kursy chirurgii na żywo.

• Uczestniczył w wielu międzynarodowych kursach:
- Instytut Stomatologii, Uniwersytet w Oulu (Finlandia): chirurgia ortognatyczna, 
operacje podnoszenia dna zatok szczękowych, procedury implantacji, zabiegi 
augmentacji kości, operacje protezy SSŻ. 

- University of Glasgow, Wydział chirurgii jamy ustnej i szczękowo-twarzowej 
(Szkocja, Wielka Brytania): chirurgia ortognatyczna, operacje podnoszenia dna 
zatok szczękowych, procedury implantacji, zabiegi augmentacji kości. 

• Dr Imantas Vatėnas jest członkiem wielu stowarzyszeń
krajowych i międzynarodowych, w tym:

- Litewskiego Towarzystwa Odontologii.
- Krajowego Stowarzyszenia Odontologii Estetycznej, Kierownik   
  Komitetu Organizacyjnego 
- Krajowego Stowarzyszenia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.
- ICOI (Międzynarodowy Kongres Implantologów Jamy Ustnej).

• Wybrane publikacje:
- Prosthetic Rehabilitation of a Bone Defect with a Teeth - Implant 
Supported, Removable Partial Denture (published in "Stominfo" and 
"Stomatologija" – magazines for dentists).

- Rehabilitation of Maxillary Edentulism with Implant-Supported 
Milled-Bar Prostheses

- The Possibilities of Using One Stage Implants in the posterior 
region.


