DIGITAL

EXPERT
MIĘDZYNARODOWY
PROGRAM SZKOLENIOWY
w dziedzinie
STOMATOLOGII CYFROWEJ

„DIGITAL EXPERT”
JEDYNY W POLSCE KOMPLEKSOWY
PROGRAM EDUKACYJNY DENTAL
SKILLS INSTITUTE, DIGITAL
DENTISTRY SOCIETY I DIGITAL
DENTISTRY SOCIETY POLAND!
Certificate of


for

„Digital Expert” – rewolucyjny, intensywny, jedyny w Polsce program szkoleń obejmujący cały proces leczenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod cyfrowych. Skierowany do dentystów

Dr. Jan Kowalski
by successfully completing the International Continuing Education Program in Digital
Dentistry

na różnym poziomie zaawansowania. Pięć 2-dniowych modułów
szkoleniowych prowadzą światowej sławy eksperci - klinicyści
i prekursorzy w dziedzinie stomatologii cyfrowej.
Uczestnicy zdobędą nowatorską wiedzę merytoryczną, technicz-

MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT

ną i umiejętności praktyczne potwierdzone Międzynarodowym

DDS INTERNATIONAL

Certyfikatem DDS International i tytułem Digital Expert.
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TWOJE KORZYŚCI
Z UDZIAŁU
W PROGRAMIE TO:

KORZYŚCI
DLA TWOJEGO
PACJENTA:

Międzynarodowy

Poznanie pełnego

Certyfikat DDS

procesu leczenia

Zminimalizowanie

Wizualizacja efektu

International i tytuł Digital

z wykorzystaniem

dolegliwości bólowych

końcowego

Expert!

technologii cyfrowej

Kompleksowa,
ultranowoczesna wiedza

Bezpieczeństwo

Zadowolenie i zaufanie

Udział w projektowaniu

i umiejętności, materiały

i komfort zabiegów

pacjentów

własnego uśmiechu

i narzędzia

Optymalizacja czasu
pracy i zużytych
materiałów

Nauka od najlepszych!

Czynnik wyróżniający na

Bezpieczne, komfortowe

tle konkurencji

i szybsze leczenie

Wybitni eksperci,
prekursorzy stomatologii

Przewidywalne
procedury
i maksymalnie
precyzyjne rezultaty

cyfrowej z kraju
i zagranicy!

Prestiż i profity

Najwyższy poziom

finansowe

leczenia

MODU Ł 1 POZYSK IWANIE DANYCH
DZIEŃ 1
Fotografia cyfrowa, wideo, projektowanie uśmiechu
Fotografia
stomatologiczna

• Sprzęt (aparaty fotograficzne).
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DZIEŃ 2
Radiologia i skanowanie wewnątrzustne
CBCT

• Metodologia (ogniskowa, czas naświetlania, czułość

• Zasady pracy (CT, CBCT).
• Reguły, zasady i aspekty techniczne.

ISO, źródła światła, tło).
• Edycja danych.
• Przechowywanie danych i komunikacja z zespołem.

Skanery
wewnątrzustne

• Zasady działania.
• Cechy, dokładność i precyzja.
• Elementy do skanowania – Scan Bodies.

Wideo

• Pozyskiwanie danych.

• Techniki skanowania.

• Materiały, metodologia, zasady, edycja.
Skanery – IOS
Wizualizacja
uśmiechu

• Cechy, integracja z postępowaniem klinicznym.

• Programy.
• Ocena techniczna.

WARSZTAT

• Skaner wewnątrzustny.

• Eksport wyników pracy.

• Wirtualny pacjent.

• Integracja z protokołem postępowania klinicznego.

• Integracja (połączenie) danych: skan wewnątrzustny,
CBCT, skan twarzy.

WARSZTAT

• Fotografia.
• Fotografie twarzy i zdjęcia wewnątrzustne.
• Retraktory.
• Kontrastory.
• Czarne rękawiczki.
• Status fotograficzny.
• Zdjęcia na żywo (live).
• Wizualizacja uśmiechu.

Prowadzący: Dr n. med. Bartosz Cerkaski, DDS, PhD

Prowadzący: Dr Tomasz Śmigiel, DDS, MSc

Data: 25 października 2019

Data: 26 października 2019

Miejsce: DSI - Dental Skills Institute | ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa

Miejsce: DSI - Dental Skills Institute | ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa

MODU Ł 2 PL A NOWA NIE CHIRURGIC ZNE I Z A BIEGI
DZIEŃ 1
Diagnostyka i planowanie cyfrowe*
Program
szkolenia:

• Import obrazów z CT i CBCT: pliki DICOM.
• Proces segmentacji i konwersja na dane 3D. Połączenie różnych
formatów pozyskanych danych.

DZIEŃ 2
Chirurgia nawigowana komputerowo*
Program
szkolenia:

• Braki pojedynczych zębów.
• Bezzębie częściowe.
• Bezzębie całkowite w szczęce.

• Diagnostyka cyfrowa.

• Bezzębie całkowite w żuchwie.

• Wirtualne planowanie leczenia. Konwersja postaci wirtualnej.

• Przypadki zaawansowane.

• Integralny proces od planowania po realizację.

• Zastosowanie technologii cyfrowej w chirurgii rekonstrukcyjnej.

• Wykorzystanie oprogramowania w zintegrowanym procesie
planowania chirurgicznego i protetycznego: pojedynczy ząb /
częściowe braki zębowe/ bezzębie.
• Szczęka / żuchwa.

Demonstracja zabiegu z użyciem nawigacji komputerowej.

• Planowanie przeszczepów kostnych: techniki i materiały.
• Programy do planowania zabiegów implantacji/augmentacji kości,
zasady planowania szablonów.
• Oprogramowanie do planowania protetycznego: projekt
łączników, prace tymczasowe.

WARSZTAT

• Importowanie danych z procedur klinicznych do cyfrowej
organizacji pracy.
• Planowanie implantów, szablonów, komponentów protetycznych.

Prowadząca: Dr. Henriette Lerner

Prowadzący: Dr. Giuseppe Luongo, DDS

Data: 29 listopada 2019

Data: 30 listopada 2019

Miejsce: DSI - Dental Skills Institute | ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa

Miejsce: DSI - Dental Skills Institute | ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa

*Szkolenie odbywa się w języku angielskim. Tłumaczenie symultaniczne na język polski.
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MODU Ł 3 CHIRURGIA W PR A K T YCE
DZIEŃ 1
Chirurgia nawigowana
Program
szkolenia:

• Prezentacja przypadku: zabezpieczenie anestezjologiczne
podczas zabiegu na żywo.
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DZIEŃ 2
Nawigacja dynamiczna vs szablony chirurgiczne
Program
szkolenia:

• Zaopatrzenie protetyczne – dyskusja.

• Nawigacja dynamiczna: Definicja i podstawowe zasady.
• Zabieg z wykorzystaniem nawigacji dynamicznej vs zabieg
z użyciem szablonu.

• Przygotowanie do zabiegu chirurgicznego. Rodzaj cięcia i kształt

• Protokół kliniczny i omówienie przypadku.

płata. Zabieg bezpłatowy.

• Zalety / wady.
• Protokół postępowania w nawigacji dynamicznej:

• Minimalnie inwazyjna metoda augmentacji tkanek twardych
i miękkich.

• wykonanie szablonu radiograficznego;

• Przeszczepy.

• CBCT z szablonem radiograficznym / wymagania;

• Chirurgia nawigowana: Co robić, a czego nie robić? Jak ominąć

• eksport danych z CBCT do wybranego oprogramowania;

krzywą uczenia się? Przeszczepy bloków kostnych.

• zorientowane protetycznie planowanie zabiegu /

• Nawigowana implantacja natychmiastowa i natychmiastowe

oprogramowanie: Kurs praktyczny;

obciążenie.

Zabieg chirurgiczny na żywo.

• zabieg chirurgiczny: live OP (zabieg na żywo).

WARSZTAT

• Nawigacja dynamiczna na modelach demonstracyjnych.

Prowadzący: Dr n. med. Konrad Walerzak

Prowadzący: Dr n. med. Rafał Zagalak

Data: 12 grudnia 2019

Data: 13 grudnia 2019

Miejsce: Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic | ul. Łuczek 4, Warszawa

Miejsce: DSI - Dental Skills Institute | ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa

MODU Ł 4 PROTE T YK A CYFROWA
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DZIEŃ 1
Protetyka cyfrowa.
Nowe materiały i metodologia w erze cyfrowej*

DZIEŃ 2
Okluzja cyfrowa*
Program

Program
szkolenia:

• Cyfrowy mock-up.

szkolenia:

• Cyfrowe badanie i rejestracja danych.
• Rozważania na temat okluzji w prostych i zaawansowanych
przypadkach leczenia odtwórczego i implantoprotetycznego.

• Sposoby preparacji zębów.

• Transfer informacji diagnostycznej do programów CAD.

• Retrakcja dziąseł.

• Cyfrowe łuki twarzowe i wirtualne artykulatory.

• Wyciski cyfrowe.

• Cyfrowa analiza okluzji docelowych prac protetycznych.

• Prace tymczasowe.
• Zależności między nowymi technologiami cyfrowymi a nowymi
materiałami protetycznymi.
• Materiały protetyczne dostosowane do procedur cyfrowych.
• Klasyfikacja, właściwości fizyko-chemiczne, technologia
wytwarzania, wykorzystanie w różnych rodzajach prac

WARSZTAT

• Badanie i rejestracja danych, połączenie z danymi z łuku
twarzowego, deprogramator, modyfikacja VDO (wymiaru
pionowego zwarcia).

protetycznych.
• Nowe materiały ceramiczne.
• Prace docelowe wykonywane w procedurach cyfrowych.
• Strategie mocowania adhezyjnego.

WARSZTAT

• Cyfrowy mock-up.

Prowadzący: Prof. Fernando Zarone

Prowadzący: Dr. Eitan Mijiritsky

Data: 10 stycznia 2020

Data: 11 stycznia 2020

Miejsce: DSI - Dental Skills Institute | ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa

Miejsce: DSI - Dental Skills Institute | ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa

*Szkolenie odbywa się w języku angielskim. Tłumaczenie symultaniczne na język polski.

MODU Ł 5 TECHNOLOGIE PRODUKC JI I ORTOD ONC JA
DZIEŃ 1
Cyfrowe techniki wykonywania prac protetycznych*
Program
szkolenia:

• Od wirtualnego planowania po wykonanie protezy.
• Procedury cyfrowe w kontaktach między gabinetem a laboratorium.
• Frezarki gabinetowe i laboratoryjne.
• Drukarki 3D, proces stereolitograficzny.
• Bezpośrednie laserowe wykonywanie prac metalowych.
• Indywidualnie wykonywane bloki kostne.
• Wycinanie: materiały, właściwości, technologie.
• Drukowanie:
• rodzaje drukarek;
• stereolitografia;
• laserowe spiekanie metali (synteryzacja).
• Wykonywanie modeli.
• Wykonywanie szablonów.
• Wykonywanie komponentów protetycznych.
• Frezowanie naturalnie wyglądających odbudów.
• Wykańczanie, podbarwianie i glazurowanie komponentów
protetycznych.

DZIEŃ 2
Cyfrowa ortodoncja
Program szkolenia:
• Procedury cyfrowe w ortodoncji.
• Pozyskiwanie danych i diagnostyka w 3D.
• Planowanie z 3D.
• Wewnątrzustne skany 3D czy wyciski
PVS (poliwinylosiloksanowe).
• Aparaty do zdjęć wewnątrzustnych 2D.
• Zdjęcia rentgenowskie.
• Ocena periodontologiczna.
• Badanie stomatologiczne.
• Badanie okluzyjne.
• Właściwości skanera Itero:
• Komunikacja wizualna.
• Rejestracja zwarcia.
• Natychmiastowa symulacja korekty
uśmiechu.
• Natychmiastowa symulacja leczenia

• Analiza czynnościowa.
• Symulacja zmian w czasie/kontrola
jakości.
• Połączenie z laboratorium.
• Dobieranie koloru.
• Analiza preparacji zębów.
• Wizualizacja korekty uśmiechu /
motywacyjny mock-up.
• Wax-up diagnostyczny: analogowy /
cyfrowy.
• Plan leczenia ortodontycznego.
• Zasady postępowania
terapeutycznego / Invisalign /
Invisalign Go.
• Clean Check.
• Wybór zamków i klejenie.
• Wizyty kontrolne.

ortodontycznego.
WARSZTAT

• Modele wirtualne i wykonywanie odbudowy.
(warsztat lub demonstracja)

• Natychmiastowa symulacja efektu
wybielania.
• Natychmiastowy mock-up
motywacyjny.

Prowadzący: Prof. Carlo Mangano, DDS, FICD
Dr. Francesco Mangano, DDS, PHD, FICD
Data: 21 lutego 2020
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute | ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa

*Szkolenie odbywa się w języku angielskim. Tłumaczenie symultaniczne na język polski.
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WARSZTAT
• Clean check, pełna koncepcja
postępowania.

Prowadzący: Prof. Piotr Fudalej, DDS, PhD
Data: 22 lutego 2020
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute | ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
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Dr n. med. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w zakresie stomatologii, specjalista
stomatologii zachowawczej i endodoncji. Prowadzi prywatną praktykę EndoEstetica ukie-

DR N. MED.
BARTOSZ CERKASKI,
DDS, PHD

runkowaną na kompleksową rehabilitację estetyczno-funkcjonalną. Jest wykładowcą na
kongresach krajowych i zagranicznych oraz
członkiem Rady Programowej Czasopisma
PTE Endodoncja.pl, Endodoncja w Praktyce,
CAD/CAM. International Magazine of Digital

WYBITNI
WYKŁADOWCY
MIĘDZYNARODOWEGO
PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Dentistry i Editorial Board magazynu Roots.
International Magazine of Endodontology.
Jest autorem prac naukowych, autorem
i koordynatorem programu zajęć endodoncji
przedklinicznej prowadzonych na Oddziale
Stomatologii UM w Poznaniu dla studentów
polsko- i anglojęzycznych. Staż naukowo-szkoleniowy odbył na University of Michigan,
AnnArbor, USA. Jest również aktywnym
członkiem American Association of Endodontists, European Society of Endodontology
oraz Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Doktor Cerkaski jest również członkiem i założycielem Polskiego Towarzystwa
Ergonomii Stomatologicznej, a w latach
2014-2016 był Vice-Prezydentem Polskiej
Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE).
Jako pierwszy w Wielkopolsce wprowadził do
rutynowej praktyki leczenie stomatologiczne
z wykorzystaniem mikroskopów zabiegowych
w systemie ergonomicznej pracy „na 6 rąk”
z dwiema czynnymi asystami stomatologicznymi.

W YK Ł A DOWC Y
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W 1991 roku ukończył studia stomatologiczne
na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Specjalista chirurgii jamy ustnej, skoncentro-

ukończył również biologię na Uniwersytecie

wana na implantologii i estetyce. Właści-

Warszawskim (1990-1992) oraz studia specjali-

PROF. DR HAB.
N. MED. PIOTR
FUDALEJ, DDS, PHD

ciel i dyrektor HL Dentclinic & Academy,

zacyjne z ortodoncji (1996-1998) na University
of Washington w USA. W 1999 roku obronił
z wyróżnieniem pracę doktorską, w której
zajmował się stabilnością efektów leczenia
ortodontycznego. W 2013 roku amerykańskie towarzystwo naukowe American Cleft
Palate-Craniofacial Association przyznało
profesorowi nagrodę 2013 Samuel Berkowitz Long-Term Outcomes Study Award za
najlepszą publikację w 2009 roku w specjalistycznym magazynie naukowym Cleft Palate
Craniofacial Journal. W latach 2010-2012
prowadził wykłady i seminaria z dziedziny
ortodoncji na Radbound University Nijmegen
Medical Centre w Holandii. Efektem tego była
druga praca doktorska obroniona w czerwcu
2011 roku. W 2012 roku obronił rozprawę habilitacyjną w Czechach oraz rozpoczął pracę
w Szwajcarii na Uniwersytecie Berneńskim,
gdzie jest dyrektorem-koordynatorem ds.
badań klinicznych. Obecnie prowadzi projekty
naukowe w Szwajcarii, Holandii, Czechach
i Polsce, a wspólnie z dr Ewą Węgrodzką,
analizuje metody oceny estetyki twarzy. Jest
członkiem European Orthodontic Society, American Association of Orthoontists,
American Cleft Palate-Craniofacial Associaction I International Associaction for Dental
Research.

akademickiego oddziału dydaktycznego

DR. HENRIETTE
LERNER

i badawczego Uniwersytetu Johanna
Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad
Menem w Niemczech. Wykładowca z tematyki
implantów stomatologiczny, technik augmentacyjnych, technologii obrazowania oraz
estetyki na implantach. Ukończyła w 1990 r.
Wydział Stomatologiczny na Uniwersytecie
Medycznym w Rumuni oraz chirurgię i implantologię w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Członek zarządu i expert DGOI (German
Society of Oral Implantology), członek DGÄZ,
(German Society of Esthetic dentistry)
i AACD, dyplomata ICOI. Redaktor kilku niemieckich i międzynarodowych wydawnictw
stomatologicznych. Autorka kilku profesjonalnych artykułów. Współautorka dwóch książek:
„Esthetics in Dentistry“ i „Implant Aesthetics“.
Autorka „Implantologia – broszura informacyjna dla pacjentów“. Przyczyniła się do rozwoju dwóch systemów implantologicznych,
aplikacji stomatologicznych i instrumentów
chirurgicznych. Swobodnie komunikuje się po
niemiecku, angielsku, rumuńsku i węgiersku.
Na poziomie podstawowym zna języki rosyjski, francuski i włoski. Motto: „Estetyka jest
sposobem na życie”.

W YK Ł A DOWC Y
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Doktor Giuseppe Luongo uzyskał dyplom
z medycyny i chirurgii na Uniwersytecie
w Neapolu w 1980 roku. W 1983 roku ukończył
podyplomową specjalizację z odontostomatologii na Uniwersytecie w Rzymie, a pięć lat
później podyplomową specjalizację z chirurgii

DR. GIUSEPPE
LUONGO, DDS

szczękowo-twarzowej na Uniwersytecie
w Neapolu. W latach 1988–1995 uczęszczał
wielokrotnie do kliniki Branemark w Göteborgu, gdzie, spotykając się z prof. Branemark,

PROF. CARLO
MANGANO,
DDS, FICD

Profesor Carlo Mangano pełni stanowisko
adiunkta w dziedzinie stomatologii cyfrowej
na Wydziale Nauk Dentystycznych Uniwersytetu San Raffaele w Mediolanie (Włochy).

prof. Leckolm, prof. Friberg, prof. Jemt i innymi

Jest kierownikiem Działu Badań Cyfrowej

międzynarodowymi ekspertami klinicystami

Stomatologii w Naukowym Instytucie Badań

i badaczami, udoskonalił swoją wiedzę w za-

i Opieki Zdrowotnej Szpitala San Raffaele

kresie leczenia implantologicznego. W 1999 r.

w Mediolanie (Włochy). Profesor Mangano jest

objął stanowisko adiunkta w Szkole Chirurgii

profesorem wizytującym na Uniwersytecie

Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Federico

UCAM w Murcji (Hiszpania) oraz profesorem

II w Neapolu. Jest redaktorem sekcji zdrowia

naukowym na Uniwersytecie w Granadzie

jamy ustnej kanału telewizyjnego SKY „Doctor

(Hiszpania). Jest aktywnym członkiem IAO

Life”, współredaktorem sekcji cyfrowej dzien-

(Włoska Akademia Osseointegracji), człon-

nika BMC „Oral Health” oraz autorem książki

kiem ICD (International College of Dentistry),

„Il Successo in Implantologia” pod redakcją

członkiem i założycielem zarządu DDS (Digital

Elsevier, a także autorem książki „Digital

Dentistry Society). Profesor Carlo Mangano

Implantology” pod redakcją Quintessence.

jest również współredaktorem czasopisma

Jest członkiem Międzynarodowego Kolegium

„Italian Journal of Osseointegration”, autorem

Stomatologii (ICD), członkiem i założycielem

250 publikacji, autorem 7 książek i współau-

włoskiej Akademii Osseointegracji oraz człon-

torem książek na temat biomateriałów i im-

kiem i założycielem Digital Dentistry Society.

plantologii. Jest wykładowcą na kongresach

W latach 2009-2011 sprawował stanowisko

krajowych i międzynarodowych.

Prezesa Włoskiego Towarzystwa Osteointegracji (SIO), a w latach 2015-2017 Prezesa
Digital Dentistry Society (DDS). Jego głównym
zainteresowaniem jest wewnątrz- i zewnątrzustna chirurgia rekonstrukcyjna oraz
stosowanie implantów osteo-integrowanych.

W YK Ł A DOWC Y
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Dr. Francesco Mangano urodził się w 1979 r.
we Włoszech. Ukończył Uniwersytet w Medio-

DR. FRANCESCO
MANGANO, DDS,
PHD, FICD

lanie w 2003 r.. Zaraz po ukończeniu studiów

Dr Eitan Mijiritsky ukończył w 1990 roku ukoń-

poświęcił się implantologii, uczestnicząc

czył Szkołę Stomatologiczną Uniwersytetu

w Podyplomowym Programie Implantologii

w Tel-Awiwie, a w 1996 ukończył tam także

Jamy Ustnej i Regeneracji Kości (Oral Implan-

studia podyplomowe z protetyki stomatolo-

tology Clinic), Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Stomatologicznych, na
Uniwersytecie w Guarulhos, gdzie został Instruktorem klinicznym. Po tym doświadczeniu

DR. EITAN
MIJIRITSKY

gicznej. Był starszym wykładowcą i pracownikiem naukowym na Wydziale Rehabilitacji
Jamy Ustnej Uniwersytetu w Tel-Awiwie. Dr
Mijiritsky jest Prezesem Israel Prosthodontics

intensywnie pracował w dziedzinie protetyki

Society (IPS) oraz egzaminatorem podczas

stomatologicznej i stomatologii cyfrowej.

egzaminów z dziedziny stomatologii w Izrael-

Dr. Mangano jest wykładowcą w jednostce

skim Ministerstwie Zdrowia. Jest profesorem

akademickiej stomatologii cyfrowej, IRCCS

wizytujący na magisterskim kursie stomato-

w Mediolanie, założycielem i koordynatorem

logii cyfrowej na uniwersytetach w Varese

naukowym pierwszego na świecie 2-letniego

i Pizie we Włoszech oraz na uniwersytetach

programu magisterskiego ze stomatologii

w Murcji i Granadzie w Hiszpanii.

cyfrowej na Uniwersytecie Varese. W 2016

Jest też profesorem nadzwyczajnym na

roku ukończył doktorat z biotechnologii, nauk

Uniwersytecie Titu Maioresco w Bukareszcie

biologicznych i technik chirurgicznych w Kate-

(Rumunia) oraz członkiem zarządu międzyna-

drze Nauk Chirurgicznych i Morfologicznych

rodowego stowarzyszenia Digital Dentistry

Uniwersytetu Varese. Od 2018 r. Jest profeso-

Society (DDS), jak również współzałożycielem

rem nadzwyczajnym i wykładowcą w pierw-

Izraelskiego Stowarzyszenia Implantologii

szym państwowym uniwersytecie medycz-

Jamy Ustnej IAOI (stowarzyszony z ICOI) i Dy-

nym Sechenov w Moskwie. Dr. Mangano jest

plomowanym w ICOI.

członkiem Międzynarodowego Kolegium

Prowadzi prywatną praktykę rehabilitacji

Dentystów oraz założycielem i członkiem

i implantacji jamy ustnej (Mijiritsky Dental

zarządu międzynarodowego stowarzyszenia

Eperts Centre) w Tel Awiwie w Izraelu. Jest

Digital Dentistry Society (DDS). Jest autorem

autorem 55 artykułów w recenzowanych cza-

100 publikacji naukowych indeksowanych

sopismach międzynarodowych, związanych

w Pubmed. Jest współautorem trzech książek

z implantologią, regeneracją kości, estetyką

na temat implantologii i chirurgii z przewodni-

i protetyką.

kiem. Dr. Francesco Mangano prowadzi klinikę
stomatologiczną w Gravedonie (Włochy).
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Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycz-

DR TOMASZ
ŚMIGIEL, DDS, MSc

nego oraz trzyletnich studiów podyplomowych MOI na Uniwersytecie J.W. Goethego
we Frankfurcie - przeprowadzenie własnych
badań, napisanie i obrona pracy naukowej
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DR N. MED.
KONRAD
WALERZAK

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (Oddział Stomatologiczny I-go Wydziału
Lekarskiego 1991-1996). Członek Studenckiego Koła Naukowego przy II Klinice Chirurgii
Szczękowo-Twarzowej AM w Warszawie. Specjalista I stopnia z chirurgii stomatologicznej

pozwoliły mu sięgnąć po tytuł Master of

(1999), specjalista Chirurgii Szczękowo-Twa-

Science in Oral Implantology. Współzałożyciel

rzowej (2005), absolwent wydziału ogólnole-

elitarnego stowarzyszenia Implant Masters

karskiego Akademii Medycznej w Warszawie

Poland, a także współtwórca i redaktor

(2005), asystent w Klinice Chirurgii Czasz-

naczelny jednego z pierwszych na świecie,

kowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy

a pierwszego w historii polskiej stomatologii,

Ustnej i Implantologii. Doktorant w temacie

magazynu dotyczącego tzw. stomatologii

złamań części twarzowej czaszki. Ukończył

cyfrowej – „International Magazine of Digital

liczne kursy krajowe i zagraniczne. Od kilku lat

Dentistry CAD/CAM”. Wykładowca i autor

systematycznie poszerza swoje doświad-

wielu publikacji w kraju i za granicą, uczestnik

czenia w zakresie implantologii, chirurgii re-

ponad 120 kursów i szkoleń, w tym m.in.

konstrukcyjnej wyrostka zębodołowego oraz

w Bostonie, Seatle, Madrycie, Mediolanie,

chirurgii ortognatycznej. Posiada wieloletnie

Manhaim. Aktywny członek Polskiej Akademii

doświadczenie w stosowaniu implantów

Stomatologii Estetycznej. Obecnie uczestni-

zarówno w klasycznych, jak i złożonych, in-

czy w procesie tworzenia nowego stowa-

terdyscyplinarnych przypadkach klinicznych.

rzyszenia Digital Dentistry Society Poland,

Na co dzień pracuje z pacjentami dotkniętymi

którego celem nadrzędnym jest standary-

różnymi deformacjami twarzy. Jest właści-

zacja procesów terapeutycznych, w których

cielem FACE-CLINIC Centrum Leczenia Wad

wykorzystywane są technologie cyfrowe.

Zgryzu – jednej z najbardziej nowoczesnych
klinik stomatologicznych w Polsce.
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Fernando Zarone jest profesorem zwyczajnym i przewodniczącym Protetyki Stomatologicznej, Materiałów Stomatologicznych,
Technologii Protetycznych i Laboratoryjnych,
Implantoprotetyki, a także kierownikiem
oddziału Protetyki na Oddziale Nauk Neuro-

DR N. MED. RAFAŁ
ZAGALAK

W 1996r. uzyskał dyplom lekarza medycyny, a w 1999r. dyplom lekarza stomatologa
na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

PROF. FERNANDO
ZARONE

logicznych, Reprodukcyjnych i Odontostomatologicznych Uniwersytetu „Federico II”
w Neapolu. Jest wykładowcą stomatologii,
protetyki stomatologicznej oraz higieny jamy

Aktywnie współpracując z Katedrą i Kliniką

ustnej, prowadzi zajęcia podyplomowe, magi-

Protetyki Stomatologicznej prowadził badania

sterskie i doktoranckie. Współtworzy progra-

w zakresie biomechaniki implantologicznej,

my naukowe i badawcze również z wieloma

której uwieńczeniem była rozprawa dok-

innymi prestiżowymi uniwersytetami (Siena,

torska. W 2004r. uzyskał nagrodę Rektora

Mediolan S. Raffaele, Rzym itp.). Aktualnie

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za

prace badawcze prof. Zarone koncentrują się

działalność naukową. Jest autorem około 50

głównie na temacie estetyki, ze szczegól-

publikacji naukowych w zakresie implantologii

nym uwzględnieniem nowych materiałów

stomatologicznej oraz członkiem towarzystw

i technologii produkcyjnych (stomatologia

naukowych: OSIS, EAO i PSI. W okresie

cyfrowa, materiały bezmetalowe, uzupełnie-

15-letniej współpracy z Fundacją Uniwersy-

nia minimalnie inwazyjne). Od lat jest autorem

tetu Medycznego w Poznaniu pełnił funkcję

publikacji w prestiżowych międzynarodowych

dyrektora medycznego odpowiadając za

czasopismach naukowych, takich jak Dental

działalność badawczo-rozwojową. Jest współ-

Materials, Clinical Implant Dent and Related

autorem 4 polskich i europejskich patentów

Res, COIR, JOMI, J Adhes Dent, ID i wielu

dotyczących aplikacji implantologicznych.

innych. Profesor Zarone jest aktywnym człon-

Jest właścicielem prywatnej kliniki stomatolo-

kiem różnych towarzystw naukowych, takich

gicznej Zagalak w Bydgoszczy.

jak SIO (Włoskie Towarzystwo Osseointegracji), DDS (Digital Dentistry Society), a także
był prezesem SIOPI (Włoskiego Towarzystwa
Protetyki Stomatologicznej i Implantacyjnej).
Jest również redaktorem i recenzentem
jednych z ważniejszych międzynarodowych
czasopism stomatologicznych, takich jak
Dental Materials i J. of Adhesive Dentistry.
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