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Zapisz się już dziś!
Ograniczona ilość miejsc



 KURS  
SEMADOS®

WYKONANIE I PROJEKTOWANIE BELEK JAKO 
ELEMENTÓW RETENCYJNYCH NA IMPLANTACH

Zadania kursu: 
• wykonanie prawidłowych konstrukcji   

na implantach z metalu na bazie Cr - Co 
• poznanie nowych technologii i ich zastosowanie
• zapoznanie się z asortymentem producentów 

oferujących implanty stomatologiczne,
• zasady projektowania konstrukcji metalowych  

na implantach, 
• materiały stosowane przy wykonywaniu prac 
• urządzenia stosowane przy wykonywaniu  

prac implantoprotetycznych. 
• wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami 

kursu.

Dzień 1
Wykład teoretyczny
• podstawy teoretyczne wykonywania 

belek na implantach
• poznanie materiałów i ich zastosowania
• dyskusja w trakcie wykładu

Przygotowanie modelu gipsowego
• pokaz wykonania maski dziąsłowej
• pokaz przygotowania modeli do pracy
• każdy uczestnik przygotowuje swój mo-

del do pracy (wcześniej przygotowany z 
maska)30’

• prawidłowe opracowanie

Pokaz modelowania konstrukcji  
z wosku
• pokaz jak przygotować łącznik
• pokazanie jak prawidłowo wymodelo-

wać belkę do przyklejania z retencją 
boczną

• pokaz modelowania belki retencyjnej na 
łącznikach UCLA

• pokazanie pracy z materiałami stosowa-
nymi przy modelowaniu

•  pokazanie jak prawidłowo operować 
narzędziami

• pokaz różnych sposobów modelowania

Modelowanie przez uczestników   
konstrukcji woskowych
• modelowanie konstrukcji belki  

przykręcanej i z UCLA
• zapoznanie się z nowymi materiałami
• korekta popełnianych błędów

Przygotowanie wymodelowanych 
elementów do zatopienia w masie 
osłaniającej
• prawidłowe umocowanie kanałów od-

lewniczych
• poznanie różnych metod mocowania 

kanałów odlewniczych
• ważenie elementów przed zamocowa-

niem na stożek odlewniczy
• poznanie nowych materiałów stosowa-

nych przy mocowaniu kanałów odlewni-
czych

Zalewanie masą osłaniającą
• zastosowanie odpowiednich mas osła-

niających
• pokaz dlaczego naczynie ma być suche
• przygotowanie do odlewania
• uwolnienie pierścienia z osłony
• ustawienie odpowiednich parametrów 

pieca do wygrzewania pierścieni 

Dzień 2
Odlanie pierścienia
• przygotowanie odpowiedniej   

ilości metalu do odlewu
• nastawienie maszyny do odlewania
• prawidłowe stopienie metalu
• prawidłowe studzenie pierścienia  

odlewniczego
• usuwanie masy osłaniającej
• prawidłowe uwolnienie (wybicie)  

konstrukcji z masy osłaniającej
• piaskowanie konstrukcji metalowej  

celem pozbycia się resztek masy  
i warstwy tlenków

• stosowanie odpowiedniego piasku

Obróbka konstrukcji metalowej 
korony
• odcinanie kanałów odlewniczych
• dopasowanie konstrukcji do modelu   

roboczego
• klejenie belki do łącznika (belka 

przykręcana z zastosowaniem   
standardowego łącznika)

• obróbka powierzchni metalowej
• zastosowanie frezów do obróbki
• najczęściej popełniane błędy    

przy obróbce

Zakończenie kursu

Lokalizacja 
Laboratorium Protetyczne
„Ciapdent” ul. Nawojki 4,
Kraków

Cena kurs
3075 zł brutto / osoba
Grupa maks. 5 osób
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