
 

Firma Champions Implants zaprasza na 3-dniowy, autorski cykl kursów z zakresu 
implantologii i implantoprotetyki.  
Wykłady tłumaczone symultanicznie na język polski 
 

Czwartek:  Implanty tytanowe- Titan-Power & MIMI 
 
Prowadzący:  dr med. Dent. Armin Nedjat 
Miejsce: Niemcy, Centrum Dydaktyczne Dental Future Academy Flonheim, Im 
Baumfeld 30  
 
Data: 26 Marzec 2020 
Cena: 150€  
 
Szkolenie  
Rozpoczęcie godz.9:00 
Zakończenie godz.18:00 
 
• Wprowadzenie do MIMI® 
• CNIP (implantacja nawigowana przez kość zbitą) 
• Planowanie 
• MIMI® I: Implantacja natychmiastowa i późna 
• MIMI® II: Dystrakcja pozioma 
• IDS – Bezpośrednie podniesienie dna zatoki 
  szczękowej metodą zamkniętą (Sinus lift) 
• Niepowodzenia /powikłania 
 
Podczas jednodniowego kursu zapoznacie się Państwo z minimalnie 
inwazyjną metodą implantacji MIMI®: bez wykonywania nacięć i zakładania szwów, 
maksymalnie oszczędzającą twarde i miękkie tkanki wyrostka zębodołowego. 
Kurs obejmuje część teoretyczną oraz warsztaty praktyczne 
– już następnego dnia każdy Uczestnik może wdrożyć w swoim gabinecie nabyte 
podczas szkolenia umiejętności, rozszerzając w ten sposób zakres oferowanych 
usług. 
Oferujemy Państwu możliwość pogłębienia wiedzy i udoskonalenia technik 
operacyjnych MIMI® I, MIMI® II oraz poznanie trików zabiegowych 
z wykorzystaniem produktów  Champions. 
Chirurgiczne i protetyczne warsztaty „Power-Workshop“ 



z użyciem jedno- i dwuczęściowych implantów tytanowych Champions. 
• Metoda MIMI® I oraz MIMI® II z użyciem jedno- i dwuczęściowych 
implantów tytanowych Champions i Champions (R)Evolutions wraz z czapeczkami  
Prep-Caps 
• Zabiegi na żywo z przekazem strumieniowym do sali 
konferencyjnej, częściowo w 3D 
• Zabiegi implantacji natychmiastowej 

 
Piątek: Implantoprotetyka– Prosthetics Complete 
 

Prowadzący:  dr med. Dent. Armin Nedjat, Lek. stom. G. Quasigroch 
Miejsce: Niemcy, Centrum Dydaktyczne Dental Future Academy Flonheim, Im 
Baumfeld 30  
 
Data: 27 Marzec 2020 
Cena: 150€  
Szkolenie  
Rozpoczęcie godz.9:00 
Zakończenie godz.18:00 
 
• Prezentacja systemu wraz z całym asortymentem 
• Odbudowy na implantach tytanowych 
(jedno- i dwuczęściowych) 
• Odbudowa na implantach ceramicznych 
(jedno- i dwuczęściowych) 
• Cyfrowe procedury pracy w oparciu o implanty 
Champions(R)Evolution 
• Łączniki Multi-Unit 
• Łączniki Preform 
 
Długoterminowe przetrwanie implantów zależy nie tylko od połączenia 
się komórek tkanki kostnej z powierzchnią zewnętrzną wszczepu czyli 
stabilizacji wtórnej (tzw. osteointegracja), ale także od prawidłowo  
zaplanowanej pracy protetycznej. 
Gerhard Quasigroch, stomatolog, technik dentystyczny od wielu lat 
specjalista implantoprotetyki, zaprasza na warsztaty „Power-Workshop” 
prezentujące możliwości odbudowy protetycznej 
na jedno- i dwuczęściowych implantach Champions. 
Szkolenie skierowane jest zarówno do lekarzy stomatologów 
jak i techników dentystycznych. Zajęcia składają się ze 
szczegółowego bloku teoretycznego oraz praktycznych  warsztatów. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Sobota: Implanty cyrkonowe – Ceramic Power 
 

Prowadzący:  dr med. Dent. Armin Nedjat, Lek. stom. G. Quasigroch 
Miejsce: Niemcy, Centrum Dydaktyczne Dental Future Academy Flonheim, Im 
Baumfeld 30  
 
Data: 28  Marzec 2020 
Cena: 150€  
 
Szkolenie  
Rozpoczęcie godz.9:00 
Zakończenie godz.18:00 
 

• BioWin! – niezawodny implant ceramiczny 
• Implantacja natychmiastowa 
• Smart Grinder: autologiczny materiał do 
augmentacji kości 
• Socket Shield (PET) 
 
W trakcie jednodniowego kursu będą Państwo mieć możliwość 
samodzielnego wprowadzania implantów BioWin!, a tym samym  
przekonania się, że wszczepianie implantów ceramicznych, mimo  
innej procedury zabiegowej, nie jest skomplikowane. 
Podczas zabiegów na żywo oraz warsztatów praktycznych 
zostanie zaprezentowany młynek dentystyczny- Smart Grinder. 
Jego użycie pozwala na pozyskanie autologicznego materiału 
kościozastępczego z usuniętych zębów pacjenta, w ciągu zaledwie 
8 minut. Materiał nadaje się do wykorzystania podczas zabiegów 
augumentacyjnych (socket preservation) bądź też 
w celach lepszej stabilizacji wszczepionych implantów. 
Oferujemy Państwu możliwość zapoznania się z innowacyjnym 
Smart Grinder, niezawodnym systemem ceramicznym BioWin! 
oraz plazmotronem Champions. 
• Warsztaty praktyczne 
• Zabieg implantacji natychmiastowej z pozyskaniem 
autologicznego materiału kościozastępczego z wyekstrahowanych 
zębów pacjenta przy użyciu urządzenia Smart Grinder 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy pod linkiem:  

https://future-dental-academy.com/pl/kursy/    

Lub telefonicznie: 

Agata CzerwinskiTel: +49/160 972 781 03, + 49 67 34 / 91 40 80 27 
agata.czerwinski@champions-implants.com 
 

https://future-dental-academy.com/pl/kursy/

