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VieSID	Continuum		
„Protetyka	-		rehabilitacja	funkcji	i	estetyki”	
	
	
20	dni	edukacyjnych	podzielonych	na	7	modułów.	Kurs	trwa	2	lata.	
	
	

Szkolenie	 zostało	 zaplanowane	 jako	 logiczna	 kontynuacja	 edukacji	 opartej	 na	
koncepcji	 prof.	 R.	 Slavicka.	 Celem	 Curriculum	 było	 nauczenie	 Państwa	 procesu	
diagnostycznego,	 natomiast	 Continuum	 ma	 Was	 zapoznać	 z	 wiedzą	 teoretyczną	 i	
praktyczną	dotyczącą	całego	procesu	terapeutycznego.		
	

Najważniejszym	 celem	 jaki	 w	 metodzie	 VieSID	 stawiamy	 przed	 lekarzami	
protetykami	jest	stabilność	w	rehabilitacji	protetycznej.		Aby	to	osiągnąć	niezbędna	jest	
właściwa	diagnoza,	jasno	zdefiniowane	cele	terapii,	plan	leczenia,	optymalnie	dobrana	
technologia,	precyzyjne	techniki	pobierania	zgryzu,	małoinwazyjna	preparacja	zębów,	
dokładne	wyciski,	technika	cementowania.			
Szkolenie	 przygotuje	 Państwa	 do	 interdyscyplinarnego	 współdziałania	 dla	 dobra	
pacjenta	 z	 różnymi	 specjalistami	 oraz	 będzie	 wzmacniało	 Państwa	 wizerunek	 jako	
liderów	swoich	zespołów.	
	
Najważniejsze	poruszane	tematy:	

1. Moduł	A	–	Terapia	nakładkami	–	teoria,	wykonanie	nakładki	dla	siebie,	kalibracja	
nakładki	pod	okiem	instruktora	w	artykulatorze	oraz	w	ustach.	

2. Moduł	B	–	Formułowanie	diagnozy	i	ekwilibracja	diagnostyczna	oraz	po	leczeniu	
ortodontycznym.	Wax-up	I	klasa	przypomnienie	

3. Moduł	C	–	Korony	tymczasowe	i	przenoszenie	zgryzu	do	pozycji	TRP	
4. Moduł	D	–	Leczenie	ortodontyczne	przed	leczeniem	protetycznym.	Wax-up	II,	III	

klasa.	
5. Moduł	 E	 –	 Planowanie	 implantologiczne	 przy	 repozycjach	 żuchwy	 oraz	

podniesieniu	wysokości	zwarcia	
6. Moduł	F	–	Okluzja,	protezy	całkowite		
7. Moduł	G	–	Protetyczna	odbudowa	ostateczna	
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MODUŁ	A	 Terapia	nakładkami	

Dzień	1	

Terapia	nakładkowa	jest	ważnym	krokiem	we	wstępnej	fazie	interwencji	w	
jamie	ustnej.	Z	jednej	strony	służy	jako	proste	narzędzie	do	weryfikowania	
postawionych	celów	leczenia,	z	drugiej	jest	bardzo	przydatna	do	
redukowania	spięć	i	bóli	mięśniowych.		
Kursanci	będą	uczyć	się	projektować	najczęściej	używane	nakładki	w	
koncepcie	VieSID:	miopatyczne	oraz	repozycjonujące.		

Dzień	2	
Uczestnicy	wykonają	nakładki	dla	siebie	oraz	poznają	procedury	
ekwilibracji.	

	

MODUŁ	B	
Formułowanie	diagnozy	i	ekwilibracja	diagnostyczna	oraz	ekwilibracja	po	
leczeniu	ortodontycznym.	Wax-up	I	klasa	przypomnienie.	

Dzień	1	

Omawianie	przypadków:	
• przygotowanych	przez	studentów,	
• przygotowanych	przez	wykładowcę	VieSID,		
• odpowiedzi	na	pytania.		

Dzień	2	

Diagnostyka	
• Pełna	dokumentacja	diagnostyczna,	wyciąganie	wniosków	z	
poszczególnych	jej	etapów.	

• Formułowanie	właściwej	diagnozy	i	ew.	diagnozy	różnicowej.	
• Formułowanie	listy	problemów	obiektywnych	i	subiektywnych	
• Definiowanie	i	wyznaczanie	celów	leczenia	
• Plan	leczenia	z	etapami	umieszczonym	na	osi	czasu	dla	pacjenta	oraz	
określenie	roli	każdego	członka	interdyscyplinarnego	zespołu.		

• Przygotowanie	opcjonalnych	planów	leczenia	dla	pacjenta,			
	
Ekwilibracja	diagnostyczna	i	kliniczna	jest	bardzo	ważną	procedurą	przed	
właściwym	leczeniem,	opartą	na	diagnostyce	modeli	we	pełni	
nastawialnym	artykulatorze.	Kalibracja	pierwszych	punktów	kontaktu	w	
celu	uzyskania	stanu	RP=ICP.	Sprawdzenie	na	modelach	diagnostycznych	
założeń	terapii.	Podjęcie	decyzji	jaką	zastosować	metodę	kalibracji	–	
wiertłem,	czy	metodę	addycyjną	(wax-up).		
Jest	to	procedura	niezwykle	przydatna	u	pacjentów	po	leczeniu	
ortodontycznym	ze	zdrowym,	naturalnym	uzębieniem.	Ponadto	zasady	
kalibracji,	będą	stosowane	w	trakcie	kolejnych	etapów	koron	
tymczasowych,	po	cementowaniu.	
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Dzień	3	

Diagnostyczny	wax-up	i	VTO	-	funkcjonalny	projekt	uśmiechu		
	
Wykład	ten	przybliży	procedurę	wykonania	diagnostycznego	wax-upu	w	
celu	zweryfikowania	wcześniej	ustalonych	celów	leczenia	w	VTO.	Jest	to	
ważna	faza	projektowania	okluzji	i	estetyki.	Lekarz	tworząc	ramy	szkieletu	
funkcyjnego	może	sam	sprawdzić	najważniejsze	punkty	swojego	projektu	
przed	zleceniem	do	laboratorium:	zmiana	wysokości	pionowego	dolnego	
odcinka	twarzy,	podparcie	tylne,	ukształtowanie	łuków	zębowych,	system	
prowadzeń,	sferyczność	okluzji	(krzywa	spee	i	krzywa	Wilsona).		
Wykład	rozpocznie	się	od	przypomnienia	założeń	wax-upu	I	klasy.	
Zwrócimy	również	szczególną	uwagę	na	komunikację	z	laboratorium.	
Omówimy	techniki	mock-up	u	pacjentów	w	pozycji	TRP.	

	
	

MODUŁ	C	 Korony	tymczasowe,	przenoszenie	zgryzu	TRP	

Dzień	1	

Omawianie	przypadków:	
• przygotowanych	przez	studentów,	
• przygotowanych	przez	wykładowcę	VieSID,		
• odpowiedzi	na	pytania,		

Dzień	2	
	

Terapeutyczny	kurs	wykonywania	koron	tymczasowych.	
Etap	leczenia	koronami	tymczasowymi	jest	jednym	z	najważniejszych	
kroków	w	terapii	i	wymaga	bardzo	uważnego	i	starannego	wykonania.	Jest	
to	faza,	która	może	zadecydować	o	sukcesie	lub	porażce	leczenia,	dlatego	
powinna	uwzględniać	i	wprowadzać	najważniejsze	zaplanowane	wcześniej	
parametry	funkcjonalne	i	estetyczne.	Korony	tymczasowe	pozwalają	
dentyście	zmieniać	i	adaptować	funkcję	oraz	estetykę	w	zależności	od	
zmiennych	potrzeb	pacjenta.	Kurs	dostarczy	informacji	na	temat	
zachowania	tkanki	przyzębia,	przygotowania	zębów,	pobierania	wycisków,	
rejestrowania	zgryzu	w	RP	lub	TRP	w	celu	rehabilitacji	stawów	skroniowo-
żuchwowych,	oceny	funkcji	(mowy,	żucia,	przełykania,	bruksizmu),	oceny	
estetyki	oraz	stabilności	w	czasie.	Interdyscyplinarna	współpraca	z	
technikiem	dentystycznym	jest	ogromnie	ważna	w	tych	fazach:	tworzenie	
precyzyjnych	modeli,	proces	artykulacji	oraz	programowania	artykulatora,	
selekcja	odpowiednich	technik	i	materiałów,	proces	uszczelnienia	
pierwszej	wstępnej	korony	tymczasowej	(PROTEMP,	LUXATEMP)	
wykonanej	w	ustach	pacjenta	wg.	mock-up	po	oszlifowaniu	zębów,	
założenie	korony	rehabilitacyjnej	(PMMA),	kalibracja	po	zacementowaniu	
pracy,	ocena	estetyki	i	funkcjonalności.		

Dzień	3	 Procedura	krzyżowego	montażu,	wykonanie	kęsów	przenoszących	zgryz,		
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MODUŁ	D	 Ortodoncja	przygotowująca	do	leczenia	protetycznego	

Dzień	1	

Omawianie	przypadków:	
• przygotowanych	przez	studentów,	
• przygotowanych	przez	wykładowcę	VieSID,		
• odpowiedzi	na	pytania,		

Dzień	2	

Wax-up	dla	przypadków	z	wadami	zgryzu		
Nie	każdy	przypadek	może	być	wyleczony	w	idealnej	klasie	I	-	szczególnie	
poważne	wady	szkieletowe.	Czasem	konieczne	jest	zastosowanie	
kompromisowej	metody	leczenia	polegającej	na	optymalizacji	zgryzu	w	
klasach	II	i	III	oraz	zgryzu	krzyżowego,	pod	warunkiem	uzyskania	
optymalnej	skompensowanej	funkcji	i	satysfakcjonującego	efektu	
estetycznego.	Wykład	koncentruje	się	na	rekonstrukcji	powierzchni	
okluzyjnej	w	sytuacji	wady	zgryzu.	Kursanci	będą	uczyć	się	na	modelach	
pacjentów	II	i	III	klasy	zębowej	zamontowanych	we	pełni	nastawialnym	
artykulatorze,	jak	zaprojektować	najważniejsze	funkcjonalne	determinanty	
okluzji	w	Wax-up	klasy	II	i	III.	

Dzień	3	

Kurs	ortodoncji	przygotowującej	do	leczenia	protetycznego	
We	współczesnej	stomatologii	dla	wielu	pacjentów	podchodzących	do	
leczenia	stomatologicznego	bardzo	ważnym	czynnikiem	jest	ochrona	
naturalnych	zębów.	Naturalne	zęby	powinny	być	zachowane	i	włączone	w	
kompleksowe	leczenie	protetyczne.	Często	nieprawidłowo	ukształtowane	
łuki	zębowe,	stłoczenia,	przechylenia	zębów	w	stronę	luki	zębowej	(objaw	
Godona)	uniemożliwiają	małoinwazyjne	leczenie	protetyczne.	Dlatego	
leczenie	ortodontyczne	jest	często	zalecane	w	procesie	kompleksowego	
interdyscyplinarnego	leczenia	przed	protetyką.	Nieznajomość	technik	
ortodontycznych	ze	strony	protetyka	jest	często	powodem	niezadowolenia	
z	wyniku	zleconego	standardowego	leczenia	ortodontycznego.		Z	drugiej	
strony	protetyk	powinien	zrozumieć	ogromny	potencjał	interwencji	
ortodontycznych,	ale	też	zagrożeń	i	powikłań	po	zbyt	radykalnym	procesie	
ortodontycznym.	
Ten	kurs	poprowadzi	uczestników	przez	teorię	klasyfikacji	wad	zgryzu	oraz	
poprzez	najważniejsze	etapy	i	procesy	leczenia	ortodontycznego.	Będą	
poruszane	takie	tematy	jak:	uwzględnienie	naturalnej	okluzji	w	projekcie	
przyszłego	uzębienia,	zarządzanie	kształtem	łuków	zębowych,	tworzenie	
przestrzeni	dla	implantów,	idealne	pozycjonowanie	zębów	dla	koron	i	
konstrukcji	mostów,	spełnianie	wymagań	estetycznych	i	funkcjonalnych,	
możliwe	korekty	w	sytuacjach	niewłaściwego	zgryzu	itp.	Wiedza	ta	ma	
służyć	lepszemu	porozumieniu	między	ortodontą	a	protetykiem.	Jasne	
komunikowanie	potrzeb	oraz	umiejętność	weryfikacji	pracy	ortodonty	na	
etapach	kontrolnych.	Protokół	korespondencji	między	specjalistami.	
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MODUŁ	E	 Planowanie	implantologiczne	przy	leczeniu	przypadków	ortognatycznych	

Dzień	1	

Omawianie	przypadków:	
• przygotowanych	przez	studentów,	
• przygotowanych	przez	wykładowcę	VieSID,		
• odpowiedzi	na	pytania,		

Dzień	2-3	

Implanty	są	bardzo	ważnym	elementem	rekonstrukcji	protetycznych	
braków	zębowych.	Współcześnie,	najbardziej	skomplikowane	przypadki	
ortognatyczne	są	leczone	przy	użyciu	implantologii	protetycznej.	
Umiejscowienie	implantu	musi	być	zintegrowane	w	odpowiedni	sposób	z	
planem	leczenia	i	przeniesione	za	pomocą	szablonu	implantologicznego.	
Powinno	wspomagać	pracę	ortodonty,	ponieważ	stanowi	niezastąpioną	
możliwość	przyłożenia	siły,	a	także	może	posłużyć	do	wertykalizacji	oraz	
repozycji	żuchwy	w	trudnych	przypadkach	dla	prac	w	pozycji	TRP.	
Ponadto,	znajomość	wektorów	okluzyjnych	pozwala	na	optymalne	
ustawienie	implantów,	co	zapewnia	ich	długotrwałą	żywotność	i	stabilność	
rekonstrukcji.		
Omówione	zostaną	również	sposoby	przenoszenia	zgryzu	u	
zaimplantowanych	pacjentów	zgodnie	z	koncepcją.	

	
	

MODUŁ	F	 Okluzja,	protezy	całkowite	

Dzień	1	
	
	

Omawianie	przypadków:	
• przygotowanych	przez	studentów,	
• przygotowanych	przez	wykładowcę	VieSID,		
• odpowiedzi	na	pytania,		 	

Dzień	2	i	3	

Kurs	ustawiania	zębów	w	protezach	całkowitych	zgodnie	z	koncepcją	
profesora	Rudolfa	Slavicka.		
		
Właściwe	ustawienie	zębów	w	„pustej	przestrzeni”	bezzębnej	jamy	ustnej	
pacjenta	w	celu	osiągnięcia	dobrej	funkcji	i	estetyki	jest	bardzo	
wymagającym	zadaniem.	Podczas	dwudniowego	kursu,	uczestnicy	będą	
pracowali	na	zamontowanych	w	artykulatorze	bezzębnych	modelach	w	
celu	przygotowania	kompletnego	ustawienia	zębów	w	wosku,	ze	
szczególnym	uwzględnieniem	okluzji	i	funkcjonalnej	geometrii.		
Ponadto	zostaną	zaprezentowane	następujące	procedury:	pobranie	
wycisków	czynnościowych,	stworzenie	ram	funkcyjnych,	zaplanowanie	
ewentualnego	wsparcia	implantami	oraz	finalizowanie.	
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MODUŁ	G	 Protetyczna	odbudowa	ostateczna	

Dzień	1	

Omawianie	przypadków	
• przygotowanych	przez	kursantów,	
• przygotowanych	przez	wykładowcę	VieSID,		
• odpowiedzi	na	pytania	

Dzień	2-4	

Ostateczna	odbudowa	protetyczna		
Finalizacja	leczenia,	przeniesienie	pozycji	TRP	z	koron	tymczasowych	na	
ostateczne.	Protokół	weryfikacji	pozytywnych	skutków	terapii,	
porównanie	stanu	przed	i	po	okresie	tymczasowym.	Dobór	materiału	
zastosowanego	do	ostatecznej	odbudowy.		Modele	rejestrowane	w	
pozycji	TRP,	transfery	zgryzowe.	Protokół	kontroli	pracy	na	modelu	oraz	
w	ustach.	Wizyty	kontrolne,	kalibracja	pracy,	harmonogram	wizyt	
gwarancyjnych.			

	
	
Organizator	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	niniejszego	programu	w	każdym	czasie	
w	zakresie	tematyki,	ilości	oraz	długości	trwania	poszczególnych	modułów	w	celu	
realizacji	programu	VieSID.	
 


