


Dr Clifford J. Ruddle jest założycielem oraz dyrektorem międzynarodowego 
towarzystwa edukacyjnego “Advanced Endodontics®” w Santa Barbara, 
w Kalifornii. Ukończył studia stomatologiczne na Uniwersytecie Pacific 
w San Francisco. Następnie kontynuował swój staż podyplomowy 
z endodoncji w bostońskiej Harvard School of Dental Medicine w stanie 
Massachusetts. Dr Ruddle jest członkiem zarówno American Colleges 
od Dentistry, jak i International Colleges of Dentistry. Zajmuje stanowiska 
Profesora w zakładzie endodoncji na Uniwersytecie Loma Linda University 
w Los Angeles oraz wizytującego Profesora na kalifornijskim Uniwersytecie 
w San Francisco. Dr Ruddle to autor dwóch rozdziałów ósmej edycji 
znanego podręcznika pt Pathways of the Pulp: “Cleaning & Shaping 
the Root Canal System” and “Nonsurgical Endodontic Retreatment”. 
Zyskał międzynarodowa sławę dzięki znakomitym wykładom, 
artykułom klinicznym, podręcznikom, filmom video oraz DVD w których 
przybliża nowoczesne aspekty współczesnej endodoncji. Zasłynął 
również jako współtwórca przełomowych rozwiązań w endodoncji, 
tj. systemu narzędzi rotacyjnych ProTaper Universal, urządzeń 
do obturacji Calamus oraz do chemicznego opracowania kanałów 
Endoaktywator. Aktualnie należy do grupy projektowej innowacyjnego 
systemu narzędzi recyprokacynych Wave One Gold. Prowadzi prywatną 
praktykę w Santa Barbara.
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Kraków
5.10.2015 - dzień wykładowy
6.10.2015 - dzień warsztatowy (2 grupy po 24 osoby)

Endodontyczne opracowanie kanału

Aktualnie mamy do czynienie z wprost oszałamiającą ilością 
dostępnych na świecie systemów do mechanicznego opracowywania 
kanałów. Właściwie od momentu pojawienia się pilników NiTi, każda 
kolejna generacja narzędzi jest wprowadzana na rynek z dużą dozą  
nadziei na ogromny sukces. Dr Ruddle przedstawi Państwu najnowszy 
system narzędzi, które wykorzystują najbardziej sprawdzone 
rozwiązania z przeszłości, w połączeniu z najbardziej zaawansowanymi 
oraz dostępnymi współcześnie technologiami. Wykład będzie 
poświęcony technice pracy jednym pilnikiem w oparciu o system 
WaveOne Gold, stosowanej w celu klinicznej poprawy bezpieczeństwa, 
wydajności oraz uproszczenia fazy opracowania kanału. Uwzględnione 
zostaną kluczowe etapy leczenia kanałowego dotyczące diagnostyki, 
wstępnego i ostatecznego opracowania kanału. Szczególny 
nacisk zostanie położony na minimalnie inwazyjne opracowywanie 
tkanek, które warunkuje efektywną, trójwymiarowa dezynfekcję 
oraz wypełnianie systemu kanałów korzeniowych. Prowadzący 
zademonstruje przy użyciu mikroskopu endodontycznego omawiane 
poszczególne etapy leczenia. 

Na zakończenie kursu uczestnik będzie:
1. Rozumiał mechaniczne oraz biologiczne założenia czynności 

opracowania kanałów.
2. Identyfikował korzyści wynikające z użycia każdej generacji pilników 

do opracowywania. 
3. Znał zalety korzystania z recyprokacyjnych pilników do 

opracowywania kanałów.

Cele kursu:
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Program

Poniedziałek, 5.10.2015

 9:30 – 16:00 Dzień wykładowy

2 przerwy w trakcie wykładu

Wtorek, 6.10.2015

Dzień warsztatowy

 9:30 – 11:30 I grupa

 12:30 – 14:30 II grupa

Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne.


