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Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność serdecznie zaprosić do wzięcia udziału                 
w CURRICULUM BICON, które odbędzie się w dniach                                   
9−13 maja 2017 w Bostonie, USA. Poprowadzą je wybitni 
specjaliści. Pozwoli to Państwu usystematyzować                                        
i poszerzyć wiedzę z zakresu chirurgii stomatologicznej, 
implantologii i protetyki. Curriculum przewidziane zostało jako 
cykl czterodniowych wykładów i szkoleń. W trakcie procedur 
leczniczych z udziałem pacjentów będziecie Państwo pogłębiać 
i rozwijać praktyczne umiejętności w obszarach, których opis 
zawarliśmy w harmonogramie. Piątego dnia zapraszamy                   
na zwiedzanie Bostonu.

Państwa uczestnictwo w Curriculum potwierdzone zostanie 
certy�katem.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji. 
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Dr Vincent J. Morgan, lekarz stomatolog, absolwent Tu�s Univesrity School 
of Dental Medicine, kierownik zespołu protetycznego Centrum 
Implantologii Stomatologicznej w Bostonie; pionier innowacyjnej metody 
odbudowy implantologicznej za pomocą korony zintegrowanej z łącznikiem 
(IAC). Swój pierwszy implant wprowadził w 1970 roku. Praktyk z dużym 
doświadczeniem w pracy wieloma systemami implantologicznymi. Był 
jednym z nabywców systemu Bicon od Stryker Instruments w 1994 roku. 
Obecnie jest Prezesem Bicon, LLC w Bostonie.    

Dr n. med. Rainier Urdaneta absolwent Boston University Goldman School  
of Dental Medicine, specjalista protetyk członek zespołu prywatnych 
protetyków Centrum Implantologii Stomatologicznej Bicon i Concord 
Dental Associates in Concord. Wykładowca Harvard School of Dental 
Medicine. Praktyk z dużum doświadczeniem w systemie implantologicznym   
Bicon włącznie z innowacyjną metodą korony zintegrowanej z łącznikiem. 
Dr Rainier Urdaneta odpowiedzialny jest za liczne, bieżące projekty systemu 
Bicon. 

Shadi Daher, dr n. med., FICD, FAAOMS; asystent Kliniki Chirurgii 
Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej w University Henry M. Goldman 
School of Dental Medicine in Boston. Doktor nauk medycznych 
uniwersytetu bostońskiego z praktyką naukową w Klinice Chirurgii 
Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej w Uniwersytecie w Bostonie                
i Uniwersytecie Tu�s. Główny chrurg w Bicon Institute, członek Alumni 
Council of Boston University oraz prezes Alumni Association of Boston 
University’s Goldman School of Dental Medicine. Członek 
Międzynarodowego Kolegium Dentystów, konsultant w OMS w Bostonie, 
aktywny oraz honorowy członek wielu państwowych i międzynarodowych 
stowarzyszeń stomatologicznych.  

Absolwent Universidade Metodista de Sao Paulo w Brazylii (1994), 
specjalista chirurgii stomatologicznej i implantologii Univesidade Camilo 
Castelo Branco (1996); do 2001 prowadził praktykę prywatną w Sao Paulo 
w Brazylii a następnie w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi warsztaty 
implantologiczne w wielu uniwersytetach i na konferencjach 
stomatologicznych w Stanach Zjednoczonych i zagranicą. Aktywny członek 
AO, ADA, AGD, konsultant Centrum Implantologii Stomatologicznej 
Instytutu Bicon w Bostonie.   



I Dzień             

II Dzień             

Możliwości systemu implantologicznego Bicon

8.00 - 17.00

8.00 - 17.00

                                                                                                                              
 

» Wstęp do leczenia systemem implantologicznym
Bicon
 » Instrumentarium

 » Procedura chirurgiczna 
» Odbudowy ceramiczne 
» Odbudowy typu „overdenture” przy użyciu

łączników Brevis i Locator 
» Korona zintegrowana z łącznikiem, korona 

porcelanowa na metalu

   
 

 
» Rehabilitacja protetyczna pacjentów

z rozległymi brakami zębów 

    

 

Techniki sterowanej regeneracji kości

 »  Techniki regeneracji kości                                                  
 »  Potencjalne powikłania i zapobieganie im 
 »  Etapy gojenia
 »  Obserwacja zabiegów „na żywo” 
 »  Warsztaty hands-on

HARMONOGRAM

Pierwszy dzień Curriculum obejmuje wykłady, 
zajęcia praktyczne, uczestnictwo w procedurach 
klinicznych „na żywo”. Uczestnicy Curriculum 
poznają specy�kę i wyjątkowość systemu                    
na poszczególnych etapach leczenia 
implantologicznego w różnych warunkach 
klinicznych oraz zróżnicowane metody 
rehabilitacji protetycznej, w tym innowacyjnej 
metody IAC (korony zintegrowanej                                    
z łącznikiem).

Drugiego dnia Curriculum przewiduje się: część 
teoretyczną - wykłady, część praktyczną - 
warsztaty hands-on oraz uczestnictwo                                   
w zabiegach chirurgicznych.
Uczestnicy poznają zaawansowane procedury 
sterowanej regeneracji tkanki kostnej przy użyciu 
materiału SynthoGra�™, a także potencjalne 
powikłania procedur augmentacyjnych, 
zapobieganie im i leczenie.



8.00 - 17.00

Drugiego dnia Curriculum przewiduje się: część 
teoretyczną - wykłady, część praktyczną - 
warsztaty hands-on oraz uczestnictwo                                   
w zabiegach chirurgicznych.
Uczestnicy poznają zaawansowane procedury 
sterowanej regeneracji tkanki kostnej przy użyciu 
materiału SynthoGra�™, a także potencjalne 
powikłania procedur augmentacyjnych, 
zapobieganie im i leczenie.

III Dzień             IV Dzień              
Techniki „sinus lift”    Techniki rozszczepienia wyrostka zębodołowego                                                                                     

  MIEJSCE CURRICULUM  
Bicon Institute 501 Arborway, Boston, MA 02130 USA

  

  

  

 
 
 
    

  
  

   
  

 
 
 

W trakcie jednodniowej wycieczki pokażemy 
Państwu najpiękniejsze i najbardziej 
charakterystyczne miejsca w Bostonie. 

Jesteśmy przekonani, że pobyt 
w Bostonie dostarczy Państwu wielu 
niezapomnianych wrażeń.          

V Dzień
Zwiedzanie Bostonu

Trzeci dzień Curriculum - to zaawansowane 
szkolenie obejmujące swoim zakresem część 
teoretyczną i praktyczną, Warsztaty hands-on 
oraz uczestnictwo w zabiegach chirurgicznych.
Uczestnicy uczą się metod augmentacji dna zatok 
szczękowych z użyciem SynthoGra�™, materiału 
syntetycznego kościozastępczego – fosforanu 
ß-trójwapniowego, a także zapobiegania                               
i leczenia ewentualnych powikłań.

Czwarty dzień Curriculum obejmuje wykłady                   
i część praktyczną – zabiegi chirurgiczne. 
Dedykowany jest klinicystom posiadających 
doświadczenie chirurgiczne. Wskazania, 
planowanie leczenia, techniki zabiegowe, 
przebieg gojenia, zapobieganie i leczenie 
ewentualnych powikłań to główne zagadnienia 
będące tematami zajęć.

8.00 - 17.00 8.00 - 17.00

Techniki rozszczepienia wyrostka 
zębowego szczęki
Techniki rozszczepienia wyrostka 
zębowego żuchwy
Kształtowanie płata
Potencjalne powikłania i zapobieganie im
Etapy gojenia
Zabiegi „na żywo”
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Techniki podniesienia dna zatoki 
szczękowej metodą zamkniętą
Techniki podniesienia dna zatoki 
szczękowej metodą otwartą
SynthoGra�TM syntetyczny materiał 
regeneracyjny kości
Potencjalne powikłania i zapobieganie im
Etapy gojenia
Obserwacja zabiegów „na żywo”
Warsztaty hands-on



WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 
 

 
 

Koszt udziału w Curriculum wynosi 22000 PLN. W kwotę wliczone są: udział                                    
w czterodniowym panelu naukowym, jednodniowa wycieczka po Bostonie, koszty 
zakwaterowania i wyżywienia (śniadanie w hotelu, lunch w trakcie każdego dnia 
szkoleniowego oraz dwie kolacje). Po Państwa stronie pozostają koszy przelotu w obie strony.

WARIANT    I

Wszystkich Państwa, którzy są 
użytkownikami systemu Bicon                             
i chcieliby wziąć udział w Curriculum 
zachęcamy do skorzystania z oferty.

Przy zakupie 55 implantów (płatność 
rozłożona jest na 6 comiesięcznych rat) 
koszty Curriculum pokrywa �rma 
Bicon. Po Państwa stronie pozostają 
koszy przelotu w obie strony.

WARIANT    II

Dla osób zainteresowanych Curriculum 
i rozpoczęciem pracy systemem Bicon 
mamy propozycję zakupu 80 implantów 
(płatność rozłożona jest na 6 
comiesięcznych rat).   
Z chwilą podpisania umowy Bicon 
przekaże Państwu   instrumentarium 
oraz pokryje koszty Curriculum. Po 
Państwa stronie pozostają koszy 
przelotu w obie strony.

WARIANT    III



 
  

            

 

INFORMACJE DLA 
UCZESTNIKÓW CURRICULUM

www.eliothotel.com

The Eliot Hotel

WIZA DO USA

Boston, MA

W trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo pragniemy poinformować,                                                                                                                                  
że po przylocie do Bostonu zapewniamy transport, wyżywienie (śniadanie                               
w hotelu, lunch w trakcie każdego dnia szkoleniowego oraz dwie kolacje), pełną 
opiekę, tak aby w spokoju oraz skupieniu mogli Państwo uczestniczyć                                        
w Curriculum.

Dla osób mających problemy z komunikacją w języku angielskim, przewidzieliśmy 
profesjonalne tłumaczenie.

Uczetnikom nie posiadającym wizy pomagamy w dopełnieniu formalności 
umożliwiających jej otrzymanie.

A home away from home for business people, 
vacationing families and international travelers                 
in downtown Boston, guests are struck by the 
exceptional feeling of warmth and comfort in the 
exquisitely decorated suites and deluxe rooms.

Guests of �e Eliot Hotel enjoy unique, attentive 
personal service and luxurious amenities and 
accommodations not found at other downtown 
Boston hotels.

Koszt udziału w Curriculum wynosi 22000 PLN. W kwotę wliczone są: udział                                    
w czterodniowym panelu naukowym, jednodniowa wycieczka po Bostonie, koszty 
zakwaterowania i wyżywienia (śniadanie w hotelu, lunch w trakcie każdego dnia 
szkoleniowego oraz dwie kolacje). Po Państwa stronie pozostają koszy przelotu w obie strony.



BICON POLAND

Innowacyjne Technologie Stomatologiczne
ul. Kraszewskiego 27/7     81-815 Sopot

 biuro@bicon-poland.com
 www.bicon-poland.com

mobile: 0 601 333 991
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