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Współczesna stomatologia wymaga od każdego lekarza dentysty nieustannego 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podążania za postępem naukowo-technologicznym, 
który wpisany jest w ciągle rosnący popyt na piękne i zdrowe uzębienie. Poszerzające się 
horyzonty wiedzy i możliwości leczenia pacjentów stanowią dla wielu praktykujących 
lekarzy szansę na rozwój zawodowy i sukces własnej praktyki.

Wiedza, innowacje, metodyka i dydaktyka, a przede wszystkim praktyczne umiejętności 
zabiegowe nabywane od najbardziej doświadczonych klinicystów z Polski i zagranicy, to 
podstawa naszego systemu kształcenia.

Miarą jego skuteczności jest to, co lekarz będzie potrafił wykonać dla swoich pacjentów po 
ukończeniu wybranego przez siebie szkolenia.
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Instytut Vivadental w Gdańsku to międzynarodowy ośrodek edukacyjny oferujący 
specjalistyczne szkolenia w zakresie implantologii, implantoprotetyki, chirurgii oraz 
medycyny estetycznej i regeneracyjnej.

Specjalizujemy się w kursach praktycznych, podczas których lekarze wykonują procedury 
zabiegowe u pacjentów pod kierunkiem doświadczonych klinicystów z zastosowaniem 
najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i digitalnych współczesnej medycyny. 
Poprzedzają je warsztaty na modelach i preparatach zwierzęcych oraz nauka procedur 
zabiegowych z zastosowaniem urządzeń, narzędzi i materiałów stosowanych podczas 
określonych zabiegów.

Instytut Vivadental jest doskonale przygotowany do działalności edukacyjnej, wykorzystując bogate innowacyjne 
wyposażenie oraz najnowocześniejsze technologie sprzętowe i materiałowe ośrodka klinicznego. Szkolenia 
odbywają się w przestronnych i skomunikowanych ze sobą salach zabiegowych oraz sali warsztatowej i wykładowej. 
Rozwiązania techniczne umożliwiają prowadzenie szkoleń jednocześnie na wszystkich salach z przekazem toru 
wizyjnego z lampy operacyjnej i kamery zbliżeniowej oraz komunikację audio-video. Umożliwiają także udział 
i prowadzenie szkoleń prelegentów znajdujących się poza ośrodkiem w trybie online. Prowadzimy też szkolenia 
wyjazdowe, w Polsce i za granicą.

Instytut Vivadental posiada akredytację Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Z tytułu ukończenia szkolenia, 
lekarzom przysługują punkty edukacyjne.

Programy szkoleniowe zintegrowane są z systemem zarządzania jakością oraz systemem bezpieczeństwa informacji.

Dr n. med. Violetta Szycik - absolwentka Akademii Medycznej w   Gdańsku, 
specjalizacja z chirurgii stomatologicznej, doktorat z implantologii. Należy do 
grona prekursorów polskiej implantologii stomatologicznej, którą zajmuje 
się od ponad 25 lat. Specjalizuje się w implantacjach w trudnych warunkach 
anatomicznych, w tym u pacjentów z wrodzonym brakiem zawiązków zębów 
stałych. Wykonała prekursorskie zabiegi przeszczepu komórek macierzystych 
pochodzenia tłuszczowego z jednoczasową rekonstrukcją kości w szczęce 
i w żuchwie. Posiada tytuł Lidera Umiejętności Implantologicznych OSIS-EDI 
uprawniający do prowadzenia szkoleń w dziedzinie implantologii. 

W działalności szkoleniowej wykorzystuje bogate 34 letnie doświadczenie 
w dydaktyce, w tym 19 lat jako asystent, a następnie adiunkt Katedry Kliniki 
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Gdańsku. Obejmuje 
ono edukację studentów oraz podyplomowe kształcenie lekarzy dentystów, 
prowadzenie staży klinicznych i specjalizacyjnych oraz innowacyjnych szkoleń 
implantologicznych.
 
Jest właścicielką i Prezesem Grupy Vivadental, która weszła w 32 rok 
działalności oraz Dyrektorem Naukowym Instytutu Vivadental. Prowadzi 
szkolenia implantologiczne dla początkujących i zaawansowanych, w tym swój 
autorski, wielomiesięczny program edukacyjny nagrodzony Godłem „Teraz 
Polska” - Practiculum Implantologii. Szkolenie ukończyło 245 lekarzy, którzy  
z powodzeniem włączyli implantologię do swojej codziennej praktyki. 

zobacz więcej o Instytucie 
www.vivadental.edu.pl/pl/instytut

Dr n. med.

Violetta Szycik



zobacz więcej 
www.practiculum.pl

Zostań implantologiem w   7  miesięcy
na specjalistycznym szkoleniu
zorientowanym na praktykę!

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności zabiegowych w procedurach implantacyjnych 
przez adeptów implantologii stomatologicznej. Wdrożenie zabiegów implantologicznych do swojej codziennej 
praktyki może odbywać się już w trakcie szkolenia, dzięki doskonałemu przekazowi wiedzy i praktyki oraz korzystnej 
ofercie startowej naszego partnera - Implanty Polska - i możliwości stosowania systemu implantologicznego AXIOM 
w swojej praktyce już po pierwszej sesji szkoleniowej.

Szkolenie oparte jest o kursy praktyczne, na których lekarze wykonują procedury zabiegowe u pacjentów pod 
kierunkiem Mentorów. Część zabiegową szkolenia poprzedzają wykłady oraz symultaniczna nauka procedur 
zabiegowych na modelach z wykorzystaniem materiałów, narzędzi i urządzeń wykorzystywanych podczas zabiegów. 
To najlepsza edukacja w medycynie zabiegowej. Program szkolenia, idealnie dopasowany do potrzeb kształcących 
się lekarzy, zapewnia doskonały start w implantologii w oparciu o zestaw konkretnych umiejętności wzorowanych 
na najlepszych kanonach zabiegowych i wieloletnim doświadczeniu.

Zdobyte umiejętności zabiegowe to szansa na wykorzystanie w swojej codziennej praktyce najlepszej metody 
uzupełnienia utraconego uzębienia do terapii własnych pacjentów opartej o implantologię, w mistrzowskim 
standardzie. To zwiększenie możliwości leczenia i uzyskiwania doskonałych rezultatów terapeutycznych, które 
wyróżnia trwałość i estetyka. 
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REGENERACJA KOŚCI
W PRAKTYCE
IMPLANTOLOGICZNEJ

SZKOLENIE
DLA ASYSTENTEK 
IMPLANTOLOGICZNYCH

Lek. dent.   Mariusz Bołzan

Dypl. asyst. stom.  Dorota  Makarewicz

20-21.01 .2023

04-05.02.2023

Celem szkolenia jest uzyskanie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności w wykonywaniu zabiegów  
regeneracyjnych kości podczas leczenia implantologicznego, jako solidnego fundamentu rekonstrukcji 
implantoprotetycznej. 

Szkolenie obejmuje przegląd, wskazania i sposoby zastosowania materiałów regeneracyjnych oraz błon 
zaporowych. W programie także wykorzystanie odpowiedniego instrumentarium chirurgicznego, nici 
chirurgicznych i optymalnej metody szycia, co jest niezwykle istotne dla zachowania stabilności biomateriału.
W programie znajdują się wykłady, ćwiczenia na preparatach zwierzęcych oraz zabieg live lub video.

Zdobyta wiedza i umiejętności to solidny fundament do samodzielnego wykonywania rekonstrukcji tkanki 
kostnej we własnej praktyce i rozwijania się w stosowaniu technik regeneracyjnych. Jednocześnie to korzyść 
dla praktyki wynikająca z poszerzenia możliwości leczenia implantologicznego.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie profesjonalnego asystowania do 
zabiegów implantologicznych, prowadzenia pacjentów i opieki następowej.

W programie znajdują się wykłady i ćwiczenia w pełnym zakresie pracy asystentki implantologicznej. 
Obejmują one prezentację elementów kasety implantologicznej i części protetycznych, zasady sterylizacji 
narzędzi i materiałów. Omówione zostaną wskazania i przeciwwskazania do leczenia implantologicznego, 
przygotowanie stanowiska implantologicznego, technika wprowadzania implantów oraz opieka 
pozabiegowa.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na profesjonalne asystowanie do zabiegów implantologicznych 
oraz prowadzenie wielu czynności wspomagających pracę lekarza. 

zobacz programy szkoleń
www.vivadental.edu.pl/pl/szkolenia



IMPLANTOPROTETYKA 
DLA POCZĄTKUJĄCYCH

APARATY STAŁE 
CIENKOŁUKOWE 

Lek. dent.   Małgorzata Piotrowska

Dr n. med.   Marcin Stasiak

11-12 .02.2023

24-26.03.2023

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie rekonstrukcji  implantoprotetycznych 
z zastosowaniem protokołów natychmiastowych i odroczonych oraz technik analogowych i cyfrowych, 
adekwatnych do optymalizacji czasu wykonania rekonstrukcji w określonych warunkach klinicznych.  

Program obejmuje kompletny proces rekonstrukcji na implantach braków zębowych pojedynczych 
lub/i częściowych, począwszy od planowania i wyboru pracy cementowanej lub/i przykręcanej, pobrania 
wycisków, wyboru łączników protetycznych standardowych, estetycznych lub indywidualnych, oddanie 
pracy tymczasowej i ostatecznej rekonstrukcji. 

W programie odbywają się wykłady, warsztaty na modelach oraz zabiegi live lub video.

Zdobyte umiejętności pozwolą na planowanie i wykonywanie pojedynczych i częściowych rekonstrukcji 
protetycznych na implantach w postaci koron i mostów, przykręcanych i cementowanych, z zastosowaniem 
protokołów odroczonych lub natychmiastowych, w wybranej technologii procesowej, analogowej lub 
cyfrowej. To dobry początek do dalszego rozwoju i podejmowania leczenia o coraz wyższym stopniu 
trudności.

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych w procedurach ortodontycznych 
z zastosowaniem podstawowej metody leczenia, opartej o aparaty stałe cienkołukowe. 

Program szkolenia obejmuje kompletny protokół pracy aparatami stałymi cienkołukowymi - od 
indywidualnego doboru zamków i planowania ich pozycjonowania, przez prowadzenie leczenia i finishing, 
do sprawdzonych protokołów retencji. Omówione zostanie instrumentarium, preskrypcje ortodontyczne, 
właściwości oraz zastosowanie łuków ortodontycznych, a także materiały dodatkowe, jak również 
powikłania. Podczas zajęć warsztatowych zakładane będą aparaty na drukowanych modelach z wadą 
zgryzu, wprowadzane łuki oraz wykonane stałe retencje, dogięcia na łuku - inset, offset, schodkowe, 
tip back, sweep oraz torkujące dla pojedynczego zęba i dla grupy zębów.

Zdobyte umiejętności pozwolą na korygowanie wad zgryzu za pomocą aparatów stałych cienkołukowych, 
począwszy od rozpoznania, zaplanowania i założenia aparatu, prowadzenia procesu leczenia, aż do 
uzyskania finalnego rezultatu, a następnie zdejmowania aparatu i zastosowania retainerów.

IMPLANTOPROTETYKA 
protezy overdenture 

SINUS LIFT metody, 
wskazania, powikłania

Tech. dent.    Marek Wiligała

Lek. dent.   Małgorzata Piotrowska

Dr n. med.  Szymon Frank

Dr n. med.  Violetta Szycik

31.03.-01.04.2023

21-22.04.2023

Celem szkolenia jest zdobycie wszechstronnej wiedzy w zakresie ruchomych rekonstrukcji 
implantoprotetycznych - protez typu overdenture z mocowaniem na lokatorach, teleskopach i belkach.

Przedstawione zostaną pełne protokoły postępowania, od kwalifikacji klinicznej i radiologicznej oraz 
planowanie, poprzez cześć realizowaną przez laboratorium protetyczne, do oddania estetycznej 
i funkcjonalnej protezy typu overdenture.

W programie znajdują się wykłady, warsztaty na modelach oraz procedury live lub video.

Zdobyte umiejętności pozwolą na zastosowanie metod leczenia protetycznego na implantach w przypadku 
bezzębia z uwzględnieniem czynników zapewniających osiągnięcie zaplanowanych rezultatów pośrednich 
i ostatecznych oraz sukces w wybranych metodach leczenia. 

Celem szkolenia jest uzyskanie umiejętności podnoszenia dna zatoki szczękowej i kwalifikacji do tego 
zabiegu na podstawie diagnostyki klinicznej i radiologicznej oraz wyboru odpowiedniej techniki zabiegowej 
zależnie od warunków anatomicznych, w tym metody otwartej i zamkniętej, a także alternatywnych metod 
leczenia.

W programie znajdują się różne metody podnoszenia dna zatoki szczękowej oraz odpowiadające 
im instrumentarium chirurgiczne i materiały regeneracyjne, a także procedura otwartego sinus lift 
z jednoczasową lub odroczoną implantacją oraz małoinwazyjna metoda hydrokinetyczna z jednoczasowym 
wprowadzeniem implantu. 

W części praktycznej odbywają się warsztaty na modelach, a następnie zabiegi live lub video.
 
Zdobyte umiejętności praktyczne pozwolą na samodzielne wykonywanie zabiegów sinus lift metodą 
otwartą i zamkniętą, co umożliwi poszerzenie wskazań do leczenia implantologicznego w przypadku 
deficytu kości w bocznym odcinku szczęki.
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zobacz programy szkoleń
www.vivadental.edu.pl/pl/szkolenia

BIOMECHANIKA
I METODY LECZENIA 
ORTODONTYCZNEGO

SOFT TISSUE 
MANAGEMENT 

Dr n. med.   Marcin Stasiak

Lek. dent.   Mariusz Bołzan

22-23.04.2023

19-20.05.2023

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy w zakresie zasad biomechaniki w najczęściej stosowanych technikach 
ortodontycznych. Szkolenie łączy w sobie dwa pozostające w pełnej zależności obszary: biomechanikę, której 
zrozumienie i umiejętne zastosowanie, to fundamentalny czynnik warunkujący uzyskanie zaplanowanych 
rezultatów, a więc funkcjonalność i estetykę. 

Podczas kursu omówione zostaną zasady biomechaniki oraz metody ich skutecznego wprowadzenia do 
terapii ortodontycznej celem uzyskania przewidywalnych rezultatów leczenia. Omówione zostaną metody 
leczenia zaburzeń zębowych, ze szczególnym uwzględnieniem zębów zatrzymanych, oraz protokoły 
terapeutyczne wad zgryzu w trzech płaszczyznach przestrzennych (zaburzenia poprzeczne, przednio-tylne 
i pionowe). Całość zostanie uzupełniona warsztatami obejmującymi doginanie dźwigni ortodontycznych, 
sprężyny ballista, łuków intruzyjnych, łuku zapasowego, łuku Stop Advance, łuków Mulligana, aparatów 
bihelix, łuku podniebiennego, a także montaż stałego korektora 2 klasy.

Zdobyte umiejętności zapewnią wykonywanie leczenia wspomaganego solidną wiedzą i empirycznymi 
umiejętnościami oraz innowacyjnymi rozwiązaniami materiałowymi i procesowymi. Poprzez optymalizację 
zastosowanych sił i momentów obrotowych oraz eliminację efektów ubocznych i powikłań, leczenie stanie 
się znacznie bardziej przewidywalne, a dla pacjentów przyjemne i satysfakcjonujące. 

Celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności zabiegowych w zakresie 
plastyki tkanek miękkich i wykorzystanie zdobytych kompetencji w celu poprawy estetyki i funkcjonalności 
rekonstrukcji implantoprotetycznych oraz ich żywotności, a przez to poszerzenie możliwości leczenia 
i zwiększenie jego jakości.

W programie znajdują się procedury augmentacji tkanek miękkich o zróżnicowanym stopniu trudności. 
Dotyczą wielu etapów leczenia implantologicznego, od zaopatrzenia zębodołu po ekstrakcji, implantacji 
natychmiastowej, odsłonięcia implantu i założenia śruby gojącej, do zabiegów kształtujących tkanki miękkie 
przy pracach tymczasowych. 

W części praktycznej znajdują się warsztaty na preparatach zwierzęcych, a następnie zabiegi live lub video.

Zdobyte umiejętności praktyczne to przede wszystkim metody i techniki odsłaniania implantów 
z jednoczasową augmentacją tkanek miękkich, odbudowa strefy dziąsła przyczepionego za pomocą 
wolnego przeszczepu oraz przeszczep tkanki łącznej.



PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE 
MIKROIMPLANTÓW 
ORTODONTYCZNYCH

SZABLONY CHIRURGICZNE 
W IMPLANTOLOGII 

Dr n. med.   Marcin Stasiak

Dr n. med.   Adam Nowicki

26-27.05.2023

27-28.05.2023

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy w zakresie wspomagania leczenia ortodontycznego mikroimplantami. 

Podczas wykładów i ćwiczeń zaprezentowane zostanie wykorzystanie mikroimplantów w leczeniu 
ortodontycznym - zarówno zaburzeń zębowych jak i złożonych wad zgryzu w trzech płaszczyznach 
przestrzennych, także w obszarze komplikacji i powikłań, które mogą wystąpić w trakcie leczenia. 
Przedstawione zostaną rodzaje miniśrub, instrumentarium, techniki wprowadzania, możliwe lokalizacje oraz 
ich wykorzystanie w praktyce ortodontycznej. Część praktyczna obejmuje wprowadzanie mikroimplantów 
na specjalnie przygotowanych typodontach symulujących tkanki miękkie i twarde - położenie 
międzykorzeniowe, grzebień jarzmowo-zębodołowy (IZC), kresa żuchwy (BS), okolica zatrzonowcowa 
i podniebienie. 

Umiejętności zastosowania mikroimplantów pozwolą znacznie usprawnić i przyspieszyć proces leczenia. 
Poprzez optymalizację zastosowanych sił i momentów obrotowych oraz eliminację efektów ubocznych 
i powikłań, leczenie stanie się znacznie bardziej przewidywalne, a dla pacjentów przyjemne i satysfakcjonujące. 

Celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności zabiegowych w zakresie 
wirtualnego planowania i wykonywania zabiegów implantologicznych z zastosowaniem szablonów 
chirurgicznych.

W programie znajdują się wykłady, ćwiczenia planowania cyfrowego w oparciu o dedykowane 
oprogramowanie oraz zabiegi live lub video. 

Cyfrowe protokoły wykonywane są pod kierunkiem prowadzącego i obejmują wirtualne przygotowanie do 
zabiegu implantacji pojedynczej i mnogiej, a następnie wydruk szablonów chirurgicznych.

Uzyskane umiejętności pozwolą na wdrożenie do swojej codziennej praktyki jednej z najbardziej 
innowacyjnych procedur w leczeniu implantologicznym, opartej o wirtualne planowanie zabiegów 
z wykorzystaniem kaset do nawigacji i szablonów chirurgicznych. Zapewni to zwiększenie precyzji 
wykonywanych rekonstrukcji implantoprotetycznych oraz możliwości natychmiastowego obciążenia. 

IMPLANTOPROTETYKA
stałe rekonstrukcje w bezzębiu

INDYWIDUALNE SZKOLENIE 
PRAKTYCZNE z udziałem 
swoich pacjentów

Dr n. med.  Violetta Szycik

09-10.06.2023

TERMIN USTALANY INDYWIDUALNIE

Szkolenie przeznaczone dla użytkowników systemu implantologicznego AXIOM

Celem szkolenia jest zdobycie wszechstronnej wiedzy w zakresie zaawansowanych rekonstrukcji 
implantoprotetycznych w przypadku bezzębia. 

Program obejmuje cały proces kliniczny i laboratoryjny powstawania stałej rekonstrukcji 
implantoprotetycznej, począwszy od kwalifikacji pacjenta, zaplanowania pracy protetycznej, wirtualnego 
pozycjonowania implantów po wykonanie szablonów chirurgicznych i pracy tymczasowej i ostatecznej. 
Dokładnie zostanie przedstawiona technika mocowania łączników pośrednich typu multiunit w pracach 
wielopunktowych przykręcanych. 

W programie odbywają się wykłady, warsztaty na modelach oraz zabiegi live lub video.

Zdobyte umiejętności praktyczne pozwolą na wykonywanie procedur w rekonstrukcjach 
implantoprotetycznych o wysokim stopniu trudności, z zachowaniem optymalnej estetyki i funkcji.

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności praktycznych, potwierdzenie zdobytej wiedzy 
i uzyskanie pewności w polu zabiegowym oraz poszerzenie umiejętności zabiegowych w wykonywaniu 
zaawansowanych procedur implantologicznych. 

W programie znajdują się zróżnicowane zabiegi wykonywane u swoich pacjentów w systemie 1:1 pod 
kierunkiem dr n. med. Violetty Szycik, w tym mnogie implantacje, implantacje natychmiastowe, zabiegi 
regeneracji kości, sinus lift otwarty i zamknięty.

Wdrożenie zaawansowanych technik zabiegowych i poszerzenie umiejętności praktycznych w oparciu 
o indywidualne szkolenie z udziałem pacjentów, to znaczący wzrost kompetencji do wykonywania 
najtrudniejszych zabiegów. Implementacja sprawdzonych wzorców zabiegowych opartych o wieloletnie 
doświadczenie kliniczne, to doskonały start do rozwoju własnego warsztatu pracy i swojej praktyki. 

Tech. dent.    Marek Wiligała

Lek. dent.   Małgorzata Piotrowska

Lek. dent.   Małgorzata Piotrowska
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zobacz więcej na
www.ImplantyPolska.pl

Partnerem edukacji w Instytucie Vivadental jest firma 
Implanty Polska – wyłączny dystrybutor systemu 
implantologicznego Axiom oraz zaawansowanych 
produktów dla stomatologów. Jego producentem jest 
Fabryka Anthogyr należąca do Grupy Straumann AG. 

System AXIOM posiada pełne portfolio chirurgiczne 
i protetyczne. Jest niezwykle przyjazny i prosty, a jego 
obsługa intuicyjna, także z wykorzystaniem nawigacji. 
Implanty z poziomu kości i z poziomu tkanki miękkiej, 
przeznaczone są do wszystkich przypadków klinicznych, 
do uzupełniania wszelkiego rodzaju braków zębowych 
i implantacji we wszystkich typach kości w żuchwie 
i szczęce. 

System AXIOM umożliwia lekarzowi pełną swobodę 
w polu zabiegowym na każdym poziomie zaawansowania. 
Zapewnia najwyższą jakość, precyzję, komfort 
i bezpieczeństwo podczas całego procesu leczenia 
implantoprotetycznego. Uczestnicy szkolenia mogą 
korzystać ze specjalnej oferty rabatowej zakupu systemu 
i implantów.
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