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1.Podstawy anatomii 
omówienie podstawowych pojęć w implantologii

bikortykalnej, 
wpływ jakości struktur kostnych na sposób leczenia

implanto-protetycznego, 
sposoby zachowania tkanki kostnej w okolicy

wszczepów, 
koncepcja "supporting polygon" 

2. Typy implantów 
 i protokoły  postępowania 

implanty bikortykalne z natychmiastowym protokołem
obciążenia (BCS), 

implanty kompresyjne jednoczęściowe (KOS), 
implanty klasyczne hybrydowe (Hexacone), 

implanty tubero-pterygoidalne (TPG), 

3.Okluzja 
zasady prawidłowej okluzji w zależności od systemu

(zbalansowana, lingwalna, monoplane), 
podstawy okluzji wg. Planasa (RNO- neuro-occlusal

rehabilitation), 

4. Implantoprotetyka 
podstawowe zasady protetyki na implantach, krzywe

Wilsona i Spee- funkcje, rodzaje modeli żucia i ich wpływ
na leczenie protetyczne, rodzaje prowadzeń a fizjologia,

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. 

PROF. DR STEFAN
IHDE 
Twórca nowoczesnego systemu leczenia
implantologicznego Strategic Implant®, który
dzięki zaawansowanej technologii może być
stosowany nawet w najtrudniejszych, często
„beznadziejnych” przypadkach. Założyciel
the International Implant Foundation. 

DR N. MED. 
ŁUKASZ PAŁKA 
Certyfikowany trener the International
Implant Foundation. Specjalizuje się w
zaawansowanej implantologii i
implantoprotetyce wykorzystującej systemy
bikortykalne, autor licznych publikacji
naukowych, wykładowca na krajowych i
międzynarodowych konferencjach, ukończył
3-stopniowy kurs RNO- neuro-occlusal
rehabilitation wg. Planasa. 

DR N. MED. MACIEJ
MICHALAK 
Pierwszy i jedyny Polak w World Academy of
Growth Factors & Stem Cells in Dentistry.
Koordynator szkoleń praktycznych kongresu
FDI 2016 oraz członek sądu koleżeńskiego
Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu
Żucia. Współzałożyciel i Prezes Zarządu BE
ACTIVE DENTIST. 

5. Autogenne metody regeneracji
tkanek  w implantologii.

Skoncentrowane czynniki wzrostu.
otrzymywanie CGF 

wytwarzenie Sticky Bone 
otrzymyanie LPCGF i jego zastosowania 
wytworzenie biologicznej membrany ze
skoncentrowanych czynników wzrostu 

zastosowanie techniki „el Poncho” w trakcie implantacji 
przygotowanie materiału do regeneracji kości z

wykorzystaniem urządzenia RoundUP 


