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3Shape inwestuje wiele zasobów, aby stworzyć 
środowisko pełne inspiracji i wolności. Naszym celem 
jest tworzenie wizji przyszłości. Dokładamy wszelkich 
starań, aby to było najlepsze miejsce do nauki dla Ciebie.

Weź udział w wyjątkowych szkoleniach Akademii 3Shape, 
a będziesz mieć pewność, że uzyskasz pełną wiedzę 
o naszych rozwiązaniach. Wiedzę zdobytą podczas 
naszych szkoleń z pewnością wykorzystasz, aby  
zaoferować swoim pacjentom szybkie, wygodne  
i efektywne leczenie.

Na kolejnych stronach przedstawimy przegląd szkoleń 
prowadzonych przez instruktorów Akademii 3Shape 
Polska w 2022 r. Wszystkie kursy odbywające się w Polsce 
są prowadzone w języku polskim.

Na szkolenia w Akademii 3Shape Polska możesz zapisać 
się poprzez stronę 3Shape.com. Na tej stronie możesz 
również zobaczyć, w jakich terminach kursy są dostępne. 
Alternatywnie możesz również skontaktować się  
z AcademyPL@3shape.com.

Witamy w Akademii 3Shape! 
Innowacja jest głęboko zakorzeniona w naszym DNA.  
To napędza nasz sukces!

http://3Shape.com
mailto:AcademyPL%403shape.com?subject=
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Oferta Akademii 3Shape Polska
Ucz się od najlepszych globalnych trenerów i poznaj  kolegów na całym świecie.

Szkolenia stacjonarne

Sprawdź nadchodzące terminy i zapisz się  
za pośrednictwem 3Shape.com.
Ten katalog zawiera wszystkie standardowe oferty kursów.

Wydarzenia specjalne

Sprawdź aktualną ofertę wydarzeń specjalnych  
i zarejestruj się przez 3Shape.com. Organizujemy  
imprezy nie tylko w Kopenhadze, ale także w fabryce  
3Shape w Polsce.

Webinaria

Sprawdź nadchodzące webinaria i zarejestruj się  
na nie na stronie 3Shape.com na tej stronie możesz 
również obejrzeć nasze dotychczasowe webinaria.

Tematy kursów:

• TRIOS szkolenie podstawowe - level 1

• TRIOS szkolenie zaawansowane - level 2

• Dental System kurs podstawowy

• Dental System Projektowanie uśmiechu (Smile Design)

• Dental System Protezy osiadające (Digital Dentures)

• Dental System Implantologia

http://3Shape.com
http://3Shape.com
http://3Shape.com
Olga Degtiarenko
Cross-Out
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TRIOS szkolenie podstawowe - Level 1
Na tym szkoleniu dowiesz się, jak skanować pacjentów pod kątem 
diagnostyki, koron i mostów oraz ortodoncji.

Dowiedz się wszystkiego o skanerze wewnątrz-ustnym TRIOS® z naciskiem na jego intui-
cyjność i funkcjonalność, wykorzystującą sztuczną inteligencję i cyfrowy przepływ pracy. 
Dzięki praktycznym ćwiczeniom, będziesz mógł dowiedzieć się jak zintegrować go ze 
swoją kliniką i rozpocząć współpracę z laboratoriami cyfrowymi.

Ten kurs pozwoli Ci odkryć wiele możliwości, które daje praca z TRIOS, dzięki czemu 
będziesz mógł zdecydowanie szybciej i łatwiej pobierać cyfrowe wyciski. Dzięki TRIOS, 
Twoi pacjenci będą czuli się bardziej komfortowo, a to w znacznym stopniu zwiększy  
ich zaufanie do Ciebie i twojego planu leczenia.

W trakcie kursu nauczysz się jak:

• Skanować pacjentów pod kątem różnych wskazań,
w tym: diagnostyki,koron i mostów oraz ortodoncji

• Obsługiwać narzędzia przytnij, zablokuj,
powiększenie itp.

• Wybrać odpowiednią strategię skanowania

• Używać narzędzi cyfrowych do komunikacji z
laboratorium i pacjentem (3Shape Communicate,
My3Shape)

• Dodawać zdjęcia i filmy HD

• Wykonać pomiary koloru

• Wysłać skany do laboratorium

• Kalibrować oraz konserwować skaner.

Uczestnicy w trakcie kursu wezmą udział w skanowaniu 
na żywo, z możliwością zadawania pytań do naszych 
ekspertów.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs ten stworzyliśmy dla osób, które nie mają 
żadnego doświadczenia ze skanerami TRIOS, a które 
chciałyby posiąść praktyczną wiedzę na ten temat,  
jak również myślą o zakupie skanera TRIOS.

Grupa docelowa

Osoby bez doświadczenia 
z TRIOS

Cena kursu 

1000 zł (za osobę)

Liczba uczestników

6-12 osób

Czas trwania

1 dzień, 9:00-17:00

Trener
Michał Kawczyński 

Maciej Tylenda

Lokalizacja

Szczecin/Łódź, Polska
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TRIOS szkolenie zaawansowane - Level 2
Na tym szkoleniu dowiesz się jak używać skanera TRIOS 
w zaawansowanych przypadkach.

Dowiedz się wszystkiego o skanerze wewnątrz-ustnym TRIOS z naciskiem na skanowanie 
zaawansowanych przypadków, eksportu skanów i integracji z innymi produktami 3Shape.

Ten kurs pozwoli Ci odkryć wiele nowych możliwości, które daje praca z TRIOS, dzięki czemu 
będziesz mógł zdecydowanie szybciej i łatwiej pobierać cyfrowe wyciski. Dzięki TRIOS, twoi 
pacjenci będą czuli się bardziej komfortowo a to w znacznym stopniu zwiększy ich zaufanie 
do Ciebie i twojego planu leczenia.

W trakcie tego kursu przekonasz się jak przyjemna i intuicyjna jest praca ze skanerem TRIOS, 
dzięki któremu zaoszczędzisz czas, a także znacznie zwiększysz jakość swoich usług oraz 
ich poziom.

.

W trakcie kursu nauczysz się jak:

• Ustalać zwarcie na różne sposoby

• Skanować pacjentów z pozycji implantu, z brakami
częściowymi oraz bezzębiem.

• Korzystać z dodatkowych aplikacji TRIOS, takich
jak: Treatment Simulator, Smile Design oraz Patient
Monitoring

• Korzystać z najnowszych wersji skanerów TRIOS
(aplikacja rozpoznawania próchnicy dostępna
w TRIOS 4)

• Zdobyć praktyczne doświadczenie w zakresie
głębokiego skanowania preparacji, pozycjonowania
implantów.

Uczestnicy w trakcie kursu wezmą udział w skanowaniu 
na żywo z możliwością zadawania pytań do naszych 
ekspertów.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs ten stworzyliśmy dla osób, które uczestnic-
zyły w poprzednich kursach TRIOS bądź posiadają 
doświadczenie w obsłudze skanera TRIOS przez 
minimum 3 miesiące.

Grupa docelowa

Osoby z min. 3 miesięcznym 
doświadczeniem z TRIOS

Cena kursu 

1000 zł (za osobę)

Liczba uczestników

6-12 osób

Czas trwania

1 dzień, 9:00-17:00

Trener
Michał Kawczyński 

Maciej Tylenda

Lokalizacja

Szczecin/Łódź, Polska
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Dental System kurs podstawowy
Na tym szkoleniu dowiesz się jak skanować i projektować 
uzupełnienia protetyczne w swoim laboratorium.

Korzystając z programu 3Shape Dental System dowiesz się, jak skanować i projektować 
prace takie jak: korony, podbudowy, mosty oraz inlay/onlay. Dowiesz się również, jak praw-
idłowo podłączać, konserwować i kalibrować skanery laboratoryjne 3Shape, a także impor-
tować i pracować ze skanami wewnątrz-ustnymi.

Ten kurs pokaże Ci, jak bardzo świat cyfrowy 3Shape rozwinął i ulepszył pracę technika 
dentystycznego, dając ogrom możliwości rozwoju twojej wiedzy jak i poszerzenia  
spektrum twojej oferty na rynku.

W trakcie kursu nauczysz się jak:

• Skanować modele przy użyciu skanerów
laboratoryjnych serii E RED

• Prawidłowo wypełnić formularz zamówienia

• Projektować korony, mosty, podbudowy,
inlay/onlay

• Projektować modele w oparciu o skany
wewnątrz-ustne

• Używać wirtualnego artykulatora

• Wysłać swoje cyfrowe projekty do produkcji.

Po szkoleniu będziesz również wiedzieć, jak pracować ze 
skanami wewnątrz-ustnymi TRIOS w oparciu o platformę 
3Shape Communicate.

Uczestnicy w trakcie kursu wezmą udział w treningu 
praktycznym i skanowaniu na żywo z możliwością 
zadawania pytań do naszych ekspertów.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs ten stworzyliśmy dla techników dentystycznych, 
którzy nie mają żadnego doświadczenia, bądź posiadają 
niewielką wiedzę na temat cyfrowego projektowania 
uzupełnień protetycznych w środowisku 3Shape.

Grupa docelowa

Technicy dentystyczni początkujący 
w środowisku CAD

Cena kursu 

1000 zł (za osobę)

Liczba uczestników

6-12 osób

Czas trwania

1 dzień, 9:00-17:00

Trener

Maciej Tylenda

Lokalizacja

Szczecin/Łódź, Polska
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Dental System Projektowanie uśmiechu 
(3Shape Smile Design)
Na tym szkoleniu dowiesz się jak wygląda kompletny przepływ pracy 
dla modułu 3Shape Smile Design, począwszy od aplikacji TRIOS do 
3Shape Dental System.

Korzystając z programu 3Shape Dental System dowiesz się, jak projektować cyfrowe 
wax-upy 3D w oparciu o projekt wykonany na zdjęciu 2D w aplikacji 3Shape Smile Design. 
Poznasz metody importu bibliotek cyfrowych do systemu 3Shape i dodatkowe narzędzia 
usprawniające komunikację klinika-laboratorium.

Ten kurs pokarze Ci, jak łatwo i szybko możesz stworzyć nowy piękny uśmiech dzięki 
nowoczesnym i bardzo intuicyjnym rozwiązaniom 3Shape, a także jak bardzo te cyfrowe 
rozwiązania usprawnią proces twojej pracy.

W trakcie kursu nauczysz się jak:

• Prawidłowo wykonać zdjęcie pacjenta 2D przy
użyciu aparatu bądź aplikacji w telefonie
(obróbka zdjęć, import/eksport plików)

• Podstaw skanowania wewnątrz-ustnego 3Shape
TRIOS

• Obsługi aplikacji 3Shape Smile Design w oparciu
o biblioteki „Fabulous Smiles”

• Projektowania wax-upu 3D w oprogramowaniu
3Shape Dental System

• Obsługi oprogramowania 3Shape Model Builder.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs ten stworzyliśmy dla techników dentystycznych, 
którzy posiadają doświadczenie w pracy z oprogramowa-
niem 3Shape Dental System bądź TRIOS.

Grupa docelowa

Technicy dentystyczni z min. 3 miesięcznym 
doświadczeniem z 3Shape Dental System

Cena kursu 

1000 zł (za osobę)

Liczba uczestników

6-12 osób

Czas trwania

1 dzień, 9:00-17:00

Trener
Michał Kawczyński 

Maciej Tylenda

Lokalizacja

Szczecin/Łódź, Polska
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Dental System Protezy osiadające 
(Digital Dentures)
Na tym szkoleniu nauczysz się jak projektować cyfrowe protezy osiadające.

Korzystając z programu Dental System nauczysz się jak projektować cyfrowo całkowite oraz 
częściowe protezy ruchome. Poznasz różne metody produkcyjne i typy montażu w zależności 
od tego, czy chcesz drukować, frezować, czy łączyć oba procesy. 

Z 3Shape przyszłość jest teraz! Nasze rozwiązania w świecie cyfrowych protez pozwalają  
w znacznym stopniu skrócić i ułatwić proces wytwarzania zarówno protez całkowitych jak 
i szkieletowych! Jeżeli chcesz się nauczyć jak w prosty i szybki sposób projektować ten  
rodzaj prac, ten kurs jest dla Ciebie.

W trakcie kursu nauczysz się jak:

• Konfigurować formularze zamówień

• Dodawać biblioteki zębów/ attachmentów
w 3Shape Control Panel

• Projektować:

- Protezy całkowite

- Protezy częściowe

- Protezy szkieletowe (RPD).

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs ten stworzyliśmy dla techników dentystycznych, 
którzy ukończyli kurs podstawowy bądź posiadają  
min. 3 miesięczne doświadczenie w obsłudze oprogra-
mowania 3Shape Dental System i chcieliby poszerzyć 
swoją wiedzę o umiejętność projektowania cyfrowych 
protez osiadających.

Grupa docelowa

Technicy dentystyczni z min. 3 miesięcznym 
doświadczeniem z 3Shape Dental System

Cena kursu 

1000 zł (za osobę)

Liczba uczestników

6-12 osób

Czas trwania

1 dzień, 9:00-17:00

Trener
Michał Kawczyński 

Maciej Tylenda

Lokalizacja

Szczecin/Łódź, Polska
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Dental System Implantologia
Na tym szkoleniu dowiesz się jak tworzyć wszystkie rodzaje prac 
przykręcanych oraz cementowanych z poziomu implantu.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zaprojektowania różnego rodzaju  
implantologiczne uzupełnienia protetyczne w oparciu o modele oraz skany wewnątrz-ustne. 

Dzięki rozwiązaniom, które dostarcza 3Shape możesz uczestniczyć w dynamicznym rozwoju 
nowoczesnej implantologii, dzięki czemu wzbogacisz swoją wiedzę o rozwiązania, które dadzą 
Ci możliwości dalece przekraczające stosowane dotąd rozwiązania konwencjonalne.

W trakcie kursu nauczysz się jak:

• Stworzyć formularz zamówienia dla różnych
typów prac implantologicznych

• Importować biblioteki implantów

• Skanować z użyciem scan-bodies

• Projektować:

- Łączniki indywidualne

- Korony i mosty przykręcane

- Belki implantologiczne

- Supra-struktury z dziąsłem

- Modele 3D z analogami cyfrowymi.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs ten stworzyliśmy dla techników dentystycznych, 
którzy ukończyli kurs podstawowy bądź posiadają  
min. 3 miesięczne doświadczenie w obsłudze oprogra-
mowania 3Shape Dental System i chcieliby poszerzyć 
swoją wiedzę o umiejętność projektowania z poziomu 
implantu.

Grupa docelowa

Technicy dentystyczni z min. 3 miesięcznym 
doświadczeniem z 3Shape Dental System

Cena kursu 

1000 zł (za osobę)

Liczba uczestników

6-12 osób

Czas trwania

1 dzień, 9:00-17:00

Trener

Maciej Tylenda

Lokalizacja

Szczecin/Łódź, Polska
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Jak skontaktować się z  
Akademią 3Shape Polska
Zapisz się na kursy  
i wydarzenia w Polsce

(Język angielski) 
www.3shape.com/en/academy 

Po więcej informacji skontaktuj się z: 

AcademyPL@3shape.com

Jak nas znaleźć
3Shape Polska 
ul.Południowa 27c 
70-001 Szczecin

http://www.3shape.com/en/academy 
mailto:AcademyPL%403shape.com?subject=


Społeczność 3Shape Community
Profesjonalna platforma, dzięki której możesz poszerzyć swoją wiedzę ze stomatologii 
cyfrowej oraz rozbudować  sieć kontaktów z kolegami na całym świecie. 

Poznawaj i nawiązuj kontakty z innymi lekarzami

Ucz się od innych i inspiruj, dyskutując o stomatologii 
CAD/CAM.

Zwiększ potencjał swojego 3Shape TRIOS

Uzyskaj dostęp do materiałów szkoleniowych i studiów 
przypadków aby wiedzieć więcej.

Czerp inspirację od innych

Wyprzedzaj trendy w branży i ucz się od liderów opinii 
w stomatologii cyfrowej. 

Pokaż swoje najlepsze prace

Podziel się z innymi efektami swojej pracy i otrzymuj 
informacje zwrotne.
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$ Fakturowanie i płatność

Wszystkie ceny dotyczą 1 osoby za 1 szkolenie.

Potwierdzenie 

Wszystkie szkolenia zostaną potwierdzone na 3 tygodnie 
przed treningiem. Wszystkie rezerwacje są ostateczne  
i nie podlegają zwrotowi.

Anulowanie

Akademia 3Shape zastrzega sobie prawo do anulowania 
lub przełożyenia terminu treningu  na dowolny inny 
termin do 3 tygodni przed datą kursu.

Wyżywienie 

3Shape nie ponosi odpowiedzialności za wydatki 
związane z zakwaterowaniem lub podróżą.  
Obiad i przekąski są wliczone w koszt treningu.

Polityka prywatności i RODO

Pełne szczegóły naszej Polityki prywatności i RODO 
oraz wytyczne można znaleźć na naszej stronie  
internetowej www.3shape.com/privacypolicy  
lub www.3shape.com/en/gdpr 

Zasady i warunki

http://www.3shape.com/privacypolicy 
http://www.3shape.com/en/gdpr
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3Shape–o nas
3Shape zmienia stomatologię wraz ze stomatologami na całym 
świecie poprzez rozwój innowacji, które zapewniają doskonałą 
opiekę stomatologiczną dla pacjentów. Nasze portfolio skanerów 
3D i oprogramowania CAD/CAM dla branży dentystycznej obejmuje 
wielokrotnie nagradzany skaner wewnątrzustny 3Shape TRIOS, 
skaner CBCT 3Shape X1, obejmuje także wiodące na rynku 
oprogramowanie do skanowania i projektowania zarówno dla 
gabinetów dentystycznych, jak i laboratoriów.

Dwóch absolwentów założyło firmę 3Shape w Danii w 2000 
roku. Dziś pracownicy 3Shape pomagają klientom w ponad 100 
krajach z biur 3Shape na całym świecie. Produkty i innowacje 
3Shape są tworzone aby rzucać wyzwanie tradycyjnym metodom, 
umożliwiając tym samym stomatologom skuteczniejsze leczenie 
oraz opiekę nad większą liczbą pacjentów.

Let’s change dentistry together




