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Obok najczęściej używanych technik protetycznych, ważnym uzupełnieniem jest technika BOPT

(Biologically Oriented Prosthodontic Treatment) lub inaczej SPP (Simplified Prosthodontic Protocol).

Jest oparta na filozofii biologicznej modulacji tkanek około-protetycznych przy użyciu szczelnego

łączenia stożkowego (preparacja “bezschodkowa”) oraz profilu wyłaniania zarówno koron

prowizorycznych jak i stałych. Pozwala na niestandardowe, proste rozwiązywanie problemów

protetycznych wszędzie, gdzie niezbędne jest: odbudowanie nowego profilu wyłaniania, zachowanie

tkanki zębowej w rejonie obręczy czy niemożność wykonania pewnej i przewidywalnej techniki

adhezyjnej.

Technika bezschodkowa BOPT od wielu lat cieszy się ogromną popularnością głównie we Włoszech i

innych krajach łacińskich. W literaturze naukowej odnaleźć można wiele doniesień na jej temat. 

Kurs ten ma na celu omówienie i przećwiczenie techniki BOPT. Zostaną rozwiane wszelkie

wątpliwości często pojawiające się w dyskusjach na jej temat, tak aby  móc w pełni wykorzystać jej

zalety kliniczne. Cześć praktyczna szkolenia odbędzie się na specjalnie przygotowanych

modelach z symulacją tkanek miękkich.  Każdy uczestnik otrzyma po szkoleniu dwa elementy: model i

zestaw podstawowych wierteł. Do dyspozycji każdego będą mikromotor oraz kątnica

przyspieszająca, materiały izolacyjne i jednorazowe, kompozyty oraz wszystkie inne materiały

niezbędne do wykonania tej techniki podczas ćwiczeń. 

-filozofia BOPT, 

-aspekty dotyczące wskazań i

przeciwwskazań tej techniki

-preparacja filaru protetycznego,

-modulacja tkanek miękkich,

-konstrukcja koron prowizorycznych i

profili wyłaniania,

-pobieranie wycisków,

-step by step pracy, 

-materiały,

-małe triki usprawniające prace.  

-budowa indeksu przed-protetycznego,

-opracowanie filaru,

-przygotowanie korony prowizorycznej. 

CZĘ�� TEORETYCZNA: CZĘ�� PRAKTYCZNA:

GWARANTUJEMY:
-możliwość natychmiastowego wdrożenia w codzienną praktykę poznanej techniki, 

-modele oraz zestaw podstawowych wierteł i gumek silikonowych, 

-możliwość konsultacji z wykładowcą. 
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