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Minimalnieinwazyjnie:

Prosta, bezpieczna & bezpłatna "Nawigacja implantacji"

Późne i natychmiastowe implantacje · Augmentacje

Krestalne odciążenie kości · Techniki kondensacji

Dystrakcja bez odchylania płata · "No Re-Entry"
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Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy,

W 2016 roku jesteśmy szczególnie dumni z tego, że oddanie nowoczesnego budynku Future 
Center we Flonheim oraz przeprowadzka do niego całego zespołu Champions pozwoliły 
nam podnieść jakość oferowanych szkoleń. Wiemy, że decyzja ta była słuszna, co zostało 
potwierdzone w licznych gratulacjach, napływających od kolegów i koleżanek z całego świata.
W nadchodzącym roku mamy zamiar dalej, wspólnie z Państwem, czerpać z know-how 
zespołu Champions oraz cieszyć się nowoczesnym wystrojem i wyposażeniem nowego 
centrum edukacyjnego. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się rozwijać i będzie 
pełna obustronnego zrozumienia. Pragnę również podziękować za zaufanie, którym 
obdarzyliście nas Państwo do tej pory.
Nasz sukces to Państwa sukces. Jeszcze raz dziękuję!
Tych z Państwa, którzy do tej pory nie mieli jeszcze okazji osobiście odwiedzić naszego 
Future Center pragnę serdecznie zaprosić do udziału w wydarzeniu »Champions Special«, 
które odbędzie się w dniach 17-18 marca w ›Piramidzie‹, Moguncja. W centrum naszego 
zainteresowania znajdzie się wówczas metoda zabiegowa MIMI®-Flapless III. Jest to 
implantacja natychmiastowa z wypełnieniem zębodołu poekstrakcyjnego autologicznym 
materiałem kościozastępczym pozyskanym z zębów własnych pacjenta przy użyciu 
urządzenia Smart Grinder.
W piątkowy wieczór zapraszamy wszystkich Państwa, nie tylko uczestników szkolenia, na 
Champions Party. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej. 
Wydarzenie to postanowiliśmy wykorzystać jako okazję do zaprezentowania uczestnikom 
kursu światowej premiery: Implantów pZircono, wykazujących lepszą osteointegrację 
oraz większą elastyczność w porównaniu ze wszczepami porcelanowymi z tlenku cyrkonu 
stabilizowanego Itrem (TZP-A).
Nasze szkolenia tworzymy mając na uwadze ścisłą współpracę zespołu stomatologicznego z 
pracownią techniki dentystycznej. Z tego względu pragniemy podkreślić, że współpracujący 
z Państwa gabinetami technicy są zawsze mile widziani w naszym centrum dydaktycznym. 
Również ich zapraszamy serdecznie do udziału w kursach i zabiegach na żywo.
Oferta specjalna: lekarzom stomatologom uczestniczącym w szkoleniach o tematyce 
MIMI® proponujemy przyprowadzenie własnych pacjentów. Umożliwiamy Państwu osobiste 
przeprowadzenie zabiegu pod moim okiem z wykorzystaniem jedynego w swoim rodzaju 
– znanego już większości Koleżanek i Kolegów – zestawu zabiegowego Champions oraz 
specjalnego zestawu do kondensacji, bez użycia Piezo czy innych urządzeń technicznych.
W odpowiedzi na powtarzające się życzenia koleżanek i kolegów stomatologów 
postanowiliśmy skorygować terminy naszych szkoleń z zakresu metody Advanced Power 
MIMI®-Flapless. W 2017 roku będą się one odbywały w piątki i soboty. Dodatkowo pragniemy 
zwrócić uwagę na interesującą ofertę grupową „kombi”. Na ten temat bliższych informacji 
chętnie udzieli Państwu nasz zespół.
Dojazd, adresy hoteli oraz nasze usługi dla Państwa: uczestnikom kursu planującym 
dojechać pociągiem do Moguncji lub pociągiem z lotniska we Frankfurcie oferujemy usługi 
transferowe. Prośimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji. Polecamy pobyt 
w jednym z 4 hoteli we Flonheim: Meyerhof, Strubel-Roos, Dohlmühle lub Espenhof, cena 
pokoju w każdym z nich wynosi około 70 euro za pokój jednoosobowy.
Chętnie dokonamy dla Państwa rezerwacji w tym celu prośimy o kontakt z naszymi 
współpracownikami pod numerem telefonu: +49 67 34 - 91 40 80.
Spotkajmy się podczas kolejnego z naszych szkoleń. Do zobaczenia w Flonheim.
Z serdecznymi pozdrowieniami

Armin Nedjat

Champions-Implants GmbH
Champions Platz 1
D-55237 Flonheim
fon +49 67 34 91 40 80
info@champions-implants.com
www.champions-implants.com

Priv.-Doz.  
Dr. med. dent. Armin Nedjat
dentysta, implantolog 
Champions-Implants GmbH | CEO | 
Prezes firmy
Twórca MIMI®-Flapless-procedury
ICOI Diplomate

Program kursu / Przegląd wydarzeń 2017

Kurs Termin Dzień Wydarzenie Miejsce spotkania

06 02. + 03. czerwiec pią + so Advanced Power MIMI®-Flapless Champions Future Center, Flonheim

07 16. + 17. czerwiec pią + so Advanced Power MIMI®-Flapless Champions Future Center, Flonheim

08 01. + 02. wrzesieή pią + so Advanced Power MIMI®-Flapless Champions Future Center, Flonheim

09 08. + 09. wrzesieή pią + so Advanced Power MIMI®-Flapless Champions Future Center, Flonheim

10 20. + 21. październik pią + so Advanced Power MIMI®-Flapless Champions Future Center, Flonheim

11 03. + 04. listopad pią + so Advanced Power MIMI®-Flapless Champions Future Center, Flonheim

12 17. + 18. listopad pią + so Advanced Power MIMI®-Flapless Champions Future Center, Flonheim

13 08. + 09. grudzieή pią + so Advanced Power MIMI®-Flapless Champions Future Center, Flonheim

Bezpłatne 2-dniowe szkolenie włącznie z lunchem | Champions-Club-Diner | Skrypt | Certyfikat
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MIMI®-Flapless I & II Verfahren
Wykładowca

Priv.-Doz. Dr. med. dent. Armin Nedjat

Dentysta, Implantolog
Champions-Implants GmbH | CEO | Prezes fi rmy
• Specjalista w implantologii (ponad 22.000 udanych zabigów implantologicznych i 

uzupełnień protetycznych)
• Twórca metody MIMI®-Flapless i założyciel i CEO/ Prezes fi rmy

Champions-Implants GmbH. Od powstania fi rmy w 2006 r współpracuje z ponad 4.000 
klinik i gabinetów stomatologicznych. Obecnie rocznie w europie sprzedaje się 60.000 
implantów Champions (6/2015)

• ICOI Diplomate (Swiatowe stowarzyszenie implantologii)
• Priv.-Doz. na uniwersytecie w Shanghaju.

Krótki życiorys

• 1987- 1993 studia stomatologiczne na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem
• 1994 – 2010 założenie i rozwój prywatnej praktyki we Flonheim
• 2011 – 2013 prywatna praktyka w Palma w Międzynarodowym Centrum Medycznym 

Porto Pi.
• Liczne wizyty studyjne na uniwersytetach niemieckich i międzynarodowych USA 

Harvard/Boston, San Antonio/Texas, Madison/Wisconsin oraz Paryżu, Rzymie, 
Barcelonie, Sztokholmie i Dubaju

• Przeprowadzenie ponad 250 szkoleń z dziedziny MIMI®-Flapless-metody
w Niemczech, Austrii, Hiszpani, Anglii, Francji, Polsce, Chorwacji, w Stanach 
Zjednoczonych, Srodkowej/Południowej Ameryce i Azji.

Implanty Champions narodziły się w prywatnym gabinecie stomatologicznym jako rezultat wielu lat tworzenia i udoskonalania. 
Nasz system implantologiczny nie jest dziełem przypadku. Powstał w oparciu o dziesięciolecia doświadczenia klinicznego oraz 
obserwacje (w ramach codziennej pracy z pacjentami), obecnych na rynku od lat sprawdzonych produktów.

Nasz system implantologiczny jest nierozerwalnie związany z metodami postępowania MIMI®-Flapless I, II & III, zaliczającymi się do 
zabiegów implantacji minimalnie inwazyjnej. MIMI® oznacza dla pacjenta bezbolesne i krótkotrwałe leczenie oraz gwarantuje lepszą 
prognozę gojenia oraz integracji implantu. Dzięki możliwości rezygnacji z oddzielenia okostnej od kości, co sprzyja nieprzerwanemu 
zaopatrzeniu kości wyrostka zębodołowego w substancje odżywcze.

MIMI® to wiele korzyści dla lekarza stomatologa. Zadowoleni pacjenci, dzieląc się ze swoim otoczeniem pozytywnymi wrażeniami z 
bezbolesnego leczenia zachęcą innych pacjentow do odwiedzenia Państwa gabinetów. Dzięki uproszczeniu protokołu postępowania 
w porównaniu z zabiegami płatowymi skróceniu ulega czas zabiegu, co z kolei pozwala na redukcję ponoszonych przez pacjenta 
kosztów. Zrozumcie, że pacjenci nie chcą implantów, a rozwiązań pozwalających uzyskać stabilny zgryz w niedługim czasie: 
Pacjenci chcą Champions®! Koszty i bolesne, długotrwałe leczenie implantologiczne to dla wielu pacjentów zbyt wysoka cena.

Podczas dwudniowego szkolenia zapoznają się Państwo z pełnym systemem implantologicznym Champions z protokołem 
postępowania MIMI®-Flapless oraz implantacją natychmiastową, a także z urządzeniem Smart Grinder Champions.

MIMI®-Flapless 
– minimalnie 

inwazyjna metoda 
implantacji

Podczas szkolenia odpowiemy na następujące pytania:

„Dlaczego implantujemy w kości o jakości D2 z odciążeniem grzbietu wyrostka?"

„Kiedy zdecydować się na natychmiastowe obciążenie implantów?"

„Dlaczego postępowanie natychmiastowe stanowi przyszłość implantologii?"

„Jak zastosować autologiczny materiał kościozastępczy?"

„Jak skanować i przesyłać dane do pracowni protetycznej pocztą elektroniczną!"

„Jak spojrzeć z bliska na przyszłość implantologii i wziąść udział w dyskusjach?"
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Szkolenie dwudniowe: Implanty MIMI®-Flapless:
MIMI®-Flapless I – Implantacja opóźniona bez konieczności 
wytwarzania płata śluzówkowo-okostnowego

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy, 
udoskonalenie umiejętności praktycznych 
oraz poznanie trików przydatnych podczas 
wykonywania zabiegów MIMI®-Flapless I ,II 
i III z użyciem instrumentów Champions:

 • MIMI®-Flapless I-postępowanie z użyciem 
jedno – i dwuczęściowych implantów 
Champions, włącznie z implantami
(R)Evolutions.

 • Protetyka
 • Zabiegi na żywo, częściowo 
transmitowane trójwymiarowo w sali 
konferencyjnej.

 • WARSZTATY PRAKTYCZNE

Wieczór: kolacja w gronie 
członków Champions-Club

Przebieg kursu-
Piątek

MIMI®-Flapless I do V
Dystrakcja pozioma ekstremalnie wąskiego wyrostka zębodołowego 
oraz Implantacja natychmiastowa z użyciem urządzenia Smart Grinder

Poznajcie Państwo imponującą metodę mobilizacji „Triple Layer” 
(ściana przedsionkowa wyrostka zębodołowego, nienaruszona 
okostna oraz dziąsło przyczepione) bez konieczności wytwarzania 
płata śluzówkowo-okostnowego. Ta rewolucyjna technika 
dystrakcji poziomej zachwyca łatwością wykonania – każdy z 
uczestników z pewnością będzie mógł wykorzystać zdobyte 
umiejętności już następnego dnia po szkoleniu w swoim gabiecie 
przy użyciu niewielkiej ilości instrumentów. Przeprowadzenie 
zabiegu dystrakcji przedstawioną metodą nie stanowi problemu 
nawet w przypadku wąskiego wyrostka zębodołowego o jakości 
kości D1.

 • Intensywne chirurgiczne i protetyczne super-warsztaty 
praktyczne z użyciem jedno- i dwuczęściowych implantów 
Champions (R)Evolutions®!

 • Implantacja natychmiastowa z wytworzeniem autogennego 
materiału kościozastępczego z usuniętych zębów własnych 
pacjenta w mniej niż 20 minut z użyciem młynka kostnego 
Champions Smart Grinder

 • MIMI®-Flapless III: Implantacja natychmiastowa z 
zastosowaniem urządzenia Smart Grinder

 √ 2-dniowe szkolenie włącznie z lunchem
 √ Champions-Kolacja
 √ Skrypt
 √ Certyfikat

Bezpłatne

Miejsce wydarzenia
Flonheim | Champions Future Center

14:00
Finałowe omówienie, analiza 
przypadków, kontrola wiedzy&wręczanie 
certyfi katów

09:00
Zabiegi na żywo

12:00
Wspólny obiad w formie bufetu 
w Future Center

13:00
Zabiegi na żywo

Przebieg kursu-
Sobota

20 punktów edukacyjnych
Szkolenie spełnia wymogi i zalecenia KZVB (Niemieckie Stowarzyszenie Lekarzy 

Stomatologów Kas Chorych) z dnia 23.09.2005 oraz zalecenia dotyczące przyznawania 

punktów edukacyjnych przez organy doradczye Narodowej Izby Lekarskiej (BZÄK) 

oraz Niemieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Nauk Medycznych z zakresu Zębów, 

Szczęk i Jamy Ustnej (DGZMK).

Hotele & Dojazd
Na stronie 9 znajdą Państwo adresy 4 hoteli w Flonheim.

Uczestnikom kursu planującym dojechać pociągiem do Moguncji lub z lotniska we 

Frankfurcie oferujemy usługi transferowe. Skontaktujcie się Państwo z nami nie-

zwłocznie w celu uzyskania szczegółowych informacji.

13:00
Wspólny obiad w formie 
bufetu w Future Center

09:00
Streszczenie: MIMI®-
Flapless I, II & III z wieloma 
wyjaśniającymi fi lmami i 
animacjami.

11:00
Zabiegi na żywo

13:45
Zabiegi na żywo z 
warsztatami praktycznymi.

19:00
Podsumowanie zakończeniowe 
– pierwszego dnia, analiza 
przypadków
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REJESTRACJA NA KURS

Kurs Nr.  Termin kursu

Wybrany kurs

Adres rachunku

Gabinet, Labor

Ulica  Kod / Miejscowość

Telefon  Fax

E-Mail*

Tytuł Imię | Nazwisko Champions-Forum Nazwa*

Tytuł Imię | Nazwisko Champions-Forum Nazwa*

Tytuł Imię | Nazwisko Champions-Forum Nazwa*

Tytuł Imię | Nazwisko Champions-Forum Nazwa*

Data Podpis/Pieczątka

* Prosimy koniecznie o podanie adres email 
  (jeśli istnieje) nazwę użytkownika w Champions-Forum! Dziękujemy

 Anulowanie możliwe do 14 dni przed rozpoczęciem kursu. Odmowa musi 
nastąpić pisemnie, faxem, e-mailem lub pocztą.

fax +49 67 34 10 53
info@champions-implants.com

Landhotel Meyerhof

Familie Hammer

Meyerhof

D-55237 Flonheim

Tel.: +49 6734-8714

info@weingut-meyerhof.de

Ceny: 1 osob. pokój 57,- € - 64,- € w tym śniadanie,

2 osob.pokój 84,- € - 91,- € w tym śniadanie

Landhotel Dohlmühle

Familie Stütz

An der Dohlmühle 1

D-55237 Flonheim

Tel.: +49 6734-941010

info@dohlmuehle.de

Ceny: 1 osob. pokój 64,- € w tym śniadanie,

2 osob. pokój 96,- € - 115,- € w tym śniadanie

Landhotel im Klostereck

Familie Strubel-Roos

Klosterheck 7

D-55237 Flonheim

Tel.: +49 6734-962422

info@strubel-roos.de

Ceny: 1 osob. pokój 57,-€ - 65,- € w tym śniadanie,

2 osob. pokój 87,- € - 95,- € w tym śniadanie

Landhotel Espenhof

Hauptstraße 76

D-55237 Flonheim

Telefon:+49 6734 962730

weingut@espenhof.de
Ceny: 1 osob. pokój 79,- € w tym śniadanie,

2 osob. pokój 99,- € w tym śniadanie

Możliwości noclegowe z miejscowości Flonheim

* Ceny mogą się zmieniać w zależności od sezonu – prosimy przed dokonanien rezerwacji o 
poinformowanie się telefonicznie lub na stronie internetowej wybranego hotelu.
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Smart Grinder – nowy produkt Champions-Implants
Zęby poekstrakcyjne jako najlepszy materiał augmentacyjny

Tkanki twarde zębów są pod względem swojej struktury bardzo zbliżone do tkanki kostnej: 70 % to substancja mineralna, 20 % 
organiczna – głównie kolagen, a pozostałe 10 % to przede wszystkim woda.

Prof. Itzhak Binderman, kierownik Katedry Biologii Jamy Ustnej na Uniwersytecie w Tel-Awiwie i specjalista ds. tkanek, już 
wcześniej podejmował próby wykorzystania zębów poekstrakcyjnych jako autologicznego materiału kościozastępczego. W 
przeciwieństwie do materiałów kościozastępczych niepochodzących z tego samego obszaru organizmu, czy też wręcz materiałów 
ksenogenicznych, materiał augmentacyjny pozyskiwany z własnych zębów pacjenta – oczywiście po odpowiednim przetworzeniu – 
nie ulega resorpcji, lecz jest w ciągu kilku miesięcy zamieniany w tkankę kostną.

Grupa badaczy związana z prof. Itzhakiem Bindermanem dokonała standaryzacji tej metody postępowania i opracowała 
urządzenia potrzebne do tej procedury. Oczyszczone, pozbawione próchnicy i toksyn zęby są najpierw mielone w opatentowanym 
młynku kostnym ‚Smart Grinder‘, następnie poddawane procesowi czyszczenia i przetworzenia w augmentat. Stosuje się przy 
tym wielkość cząsteczek kostnych w zakresie od 300 do 1.200 µm. Młynek Smart Grinder mieli i sortuje zębinę w praktycznie 
automatyczny sposób. Cały proces zajmuje zaledwie 15 minut i może zostać przeprowadzony w każdym gabinecie dentystycznym 
posiadającym zestaw ‚Complete Kit’ dostępny w fi rmie Champions-Implants, Flonheim. Struktura tak uzyskanego augmentatu ma 
charakter gruboziarnistej pasty, którą daje się łatwo aplikować. W zabiegach implantacji augmentat ten jest wskazany głównie do 
uzupełniania niedoborów kostnych. Publikacje i badania naukowe potwierdzają skuteczność tej metody postępowania, która oferuje 
zdecydowane korzyści (nie tylko fi nansowe) w porównaniu z innymi materiałami kościozastępczymi. Ponieważ w procedurze Smart 
Grinder można wykorzystywać wyłącznie własne zęby, prof. Binderman poleca, aby każdemu pacjentowi przekazywać jego usunięty 
ząb, tak aby mógł on zostać wykorzystany w sytuacji wystąpienia w przyszłości potrzeby augmentacji tkanki kostnej. Cały zestaw 
Smart Grinder Complete Kit, dodatkowe sterylne kapsułki mielące (artykuł jednorazowy) oraz materiał aplikacyjny są dostępne w 
fi rmie Champions-Implants, również w sklepie Online-Shop.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapytania drogą mailową lub telefonicznie:

Ekstrakcja zębów
Mielenie 

oczyszczonych 
zębów

gotowy materiał 
kościozastępczy

Champions Smart Grinder
W czasie < 20 minut wytworzy z usuniętych zębów najlepszy 
materiał do augmentacji kości:

 • Inne materiały kościo zastępcze stają się zbędne
 • Najlepsza akceptacja przez pacjenta
 • (R)Evolucja dla chirurgów stomatologów Champions-Implants GmbH

Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1 | D-55237 Flonheim
fon +49 6734 91 40 80 | fax +49 6734 10 53

info@champions-implants.com

Więcej informacji o naszych produktach
www.champions-implants.com

Smart Grinder kompletny zestaw
Wprowadź do (R)Evolution Materiał kościozastępczy za pomocą Smart Grinder kompletnym zestawem:

 • 1 x Smart GrInder, urządzenie podstawowe
 • 6 x Sterylne, wymienne komory mielące (jednorazowy produkt)
 • 6 x Pojemniki
 • 6 x Roztwór czyszczący (Cleanser®) 5 ml
 • 6 x PBS sól fizjologiczna buforowana fosforanem 5 ml

Już teraz można zamówić w 
Champions – implants sklepie

 (Kod QR scanowanie) lub 
przez fax zamówić

Zamówienie

…… sztuka Smart Grinder kompletny zestaw à 1.460,-*

1.460,- €
+ VAT

Zamówienie jest zrealizowane na podstawie ogólnych warunków handlowych Firmy Champions-Implants GmbH (wgląd na stronie internetowej Sklep > AGB)

Ważny od 04/2017. Z ukazaniem tego
cennika tracą wszystkie poprzednie cenniki
swoją ważność. Wszystkie ceny netto + Pod. Vat

Informacje o produktach & cennik
3/2017 PL

Zamówienia proszę na Fax +49 67 34 10 53

Bezpłatna dostawa od 500€ wartości zamówienia

Odbiorca i adres na Fakturę VAT (pieczatka)

Firma|Klinika ................................................................................

Ulica; Nr: .....................................................................................

Kod|Miasto .....................................................................................

Telefon +48 .................................... Fax +48 ..............................

Nr klienta: .......................................

Adres dostawy (pieczatka)

Firma|Klinika ................................................................................

Ulica; Nr: .....................................................................................

Kod|Miasto .....................................................................................

Telefon +48 .................................... Fax +48 ..............................

Nr klienta: .......................................

Champions-Implants GmbH
Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1

D-55237 Flonheim

fon +49 67 34 91 40 80

info@champions-implants.com
www.champions-implants.com

* + Pod VAT

W 3 etapach do autologicznej augmentacji:
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ZTM Norbert Bomba
Champions-Implants GmbH | CEO | Prezes fi rmy

Tel.: +48 660 130458
norbert.bomba@champions-implants.com

(w języku polskim)

Niepowtarzalny i wyjątkowy!

 • Nr. 1 w MIMI®-Flapless-procedurze
 • Łatwe i niedrogie Premium-Implanty do wszystkich wskazań.
 • Natychmiastowa implantacja - zaopatrzenie i - obciążenie
 • Jakość i wyjątkowe innowacje
 • 100 % Made in Germany

Z MIMI®-Flapless i Champions-
Implantami

 • Zmiejszony czas leczenia
 • Podwojona sprzedaż
 • Potrojone zyski
 • Zachwyceni pacjenci

Więcej informacji o naszych produktach:
www.champions-implants.com

Jesteśmy Champions
Ponad 4.000 klinik, stomatologów i chirurgów szczękowych mogą zaufać

Priv.-Doz. Dr. med. dent. Armin Nedjat
dentysta, implantolog

Champions-Implants GmbH | CEO | Prezes fi rmy
Twórca MIMI®-Flapless-procedury

ICOI Diplomate

dr n. med. Radosław Staniszewski
Piła

dr n. med. Jolanta Nowakowska-Socha
Przecław

lek. dent. Łukasz Kierul
Świebodzice

lek. dent. Jacek Wojciechowski
Brzeszcze

lek. dent. Jolanta Hańcka
Pabianice

lek.dent. Beata Świerczewska
Częstochowa

Pobierz naukowe badania z MIMI®-Flapless procedury.




