
Nowy wymiar endodoncji - praktyczne wskazówki kompleksowego leczenia endodntycznego.

Poznań 25-26.11.2015    

Koszty uczestnictwa:

wykład
290 PLN, w cenie 1 strzykawka 1 g SDR, Densply Detrey

wykład + warsztaty 
590 PLN, w cenie 2 strzykawki 1 g SDR, Densply Detrey
 
Ostatecznym potwierdzeniem udziału w sympozjum jest 
wpłata na poniżej podane konto bankowe:
MARRODENT SP. Z O.O. 
43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 31
nr konta mBANK: 48 1140 1049 0000 2278 7400 1024

w tytule płatności prosimy wpisać: 
wykład   
dane do faktury, NIP, tel. kontaktowy, ENDO 003/15

wykład + warsztaty  
dane do faktury, NIP, tel. kontaktowy, ENDO 004/15

marrodent®

wszystko dla stomatologii! wszystko dla protetyki!

Endosympozjum
dr n. med. Michał Bednarski
lek. stom. Michał Kowalik

Hotel Poznański, ul. Krańcowa 4  
(wjazd od ul. 3 Maja) 62-030 Luboń k/Poznania

N: 52°21’5’’ E: 16°54’21’’

Ważne informacje:

Warunkiem rejestracji jest zgłoszenie uczestnictwa w 
sympozjum oraz dokonanie przelewu.

Liczba uczestników ograniczona. 
Pierwszeństwo udziału w warsztatach mają osoby 
uczestniczące w wykładzie.

Informacje i zapisy:

Dział szkoleń Marrodent® tel.: 33 827 83 00, 604 510 689  szkolenia@marrodent.pl
Tomasz Gronowski, przedstawiciel handlowy Marrodent® tel. 606 293 067, tomasz.gronowski@marrodent.pl
Mikołaj Skórka,  przedstawiciel handlowy Marrodent® tel. 664 577 236, mikolaj.skorka@marrodent.pl

W przypadku zgłoszenia rezygnacji, organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu uczestnikowi 50% kosztów, jednak nie później niż 10 dni przed szkoleniem. W razie rezygnacji po tym terminie, 
koszty nie będą zwracane. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, zwrotowi podlega całość wpłaconych pieniędzy.

Zapoznaj się z harmonogramem szkoleń firmy marrodent® dostępnym na stronie www.marrodent.pl

Miejsce szkolenia:

25 listopada 2015 r. I dzień
Wykłady połączone z pokazem praktycznym przy użyciu mikroskopu.

7 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

Rejestracja uczestników
Start X na start – wszystko o dostępie do ujść i kanałów. 
Szukamy dziury w całym.
 - diagnostyka, otwarcie oraz opracowanie dna komory
 - jak znaleźć wszystkie ujścia kanałów
 - endodoncja mikroskopowa
 - przypadki kliniczne okiem eksperta

Prowadzący: lek. stom. Michał Kowalik

Przerwa kawowa

Lepsze jest wrogiem dobrego -  Wave One Gold w Twoich 
rękach - najnowsza generacja narzędzi obrotowo – zwrotnych
 - prezentacja najnowszego systemu narzędzi maszynowych 

Dentsply Maillefer – Wave One Gold
 - przypadki kliniczne okiem eksperta

Prowadzący: dr n. med. Michał Bednarski  

Lunch

Medycyna estetyczna w praktyce zawodowej lekarzy
stomatologów - Zabiegi wypełniania zmarszczek
usieciowanym kwasem hialuronowym BioHyalux TM 
Gość specjalny Anna Samusionek
Prowadzący: lek. stom. Magdalena Krawczak lekarz medycyny
estetycznej, lek. stom. Ewa Krukowska-Miernik lekarz medycyny
estetycznej

9.30 – 10.00
10.00 - 11.30    

 

11.30 - 11.45 

11.45 - 13.00 

13.00 - 13.45 

13.45 - 14.15

X-Smart IQ nowa jakość w gabinecie stomatologicznym  
 - prezentacja nowego systemu obsługi urządzeń  w gabinecie 

stomatologicznym umożliwiającego rejestrację parametrów 
pracy oraz archiwizację danych.

Prowadzący: Waldemar Kozłowski / Dentsply   

Nawet mysz się nie przeciśnie...wszystko dobre, co się 
szczelnie kończy - ostateczne wypełnienie kanałów 
korzeniowych. 
 - obturacja trójwymiarowa – rozwiązania
 - trójwymiarowa dezynfekcja – chemiczne opracowanie kanałów  

i aktywacja środków płuczących
 - przypadki kliniczne okiem eksperta

Prowadzący: lek. stom. Michał Kowalik

Przerwa kawowa

Rekonstrukcja zębów leczonych endodontycznie – praktyczne 
spojrzenie na alternatywne rozwiązania i procedury
 - procedury zachowawcze w świetle możliwości ich zastosowania 

oraz trwałości klinicznej;
 - przygotowanie zęba pod procedury protetyczne oraz 

zachowawcze
 - procedury adhezyjne  gwarantujące szczelne zamknięcie komory 

jako niezbędny warunek powodzenia leczenia;
 - prawidłowe cementowanie wkładów z włókna szklanego  

i odbudowa filarów pod stałe uzupełnienia protetyczne.
Prowadzacy: dr n. med. Michał Bednarski    

14.15 - 14.45

14.45 - 15.30

15.30 - 15.45

15.45 - 16.45

26 listopada 2015 r. II dzień
Warsztaty. 3 PUNKTY EDUKACYJNE

Uczestnicy warsztatów praktycznych proszeni są o przyniesienie  usuniętych zębów (dojrzałych tj. 
z zamkniętymi otworami wierzchołkowymi) 2, 4, 5, 6 lub 7 strepanowanych, z dostępem do jamy 
zęba, zdjęte sklepienie komory, komora opracowana bez opracowania ujść kanałowych, kanał 
udrożniony maksymalnie narzędziem 010. 

Ćwiczenia na usuniętych zębach pozwalają na pełniejsze skorzystanie  
z programu zajęć.

Warsztaty - grupa I

Warsztaty - grupa II  

Leczenie endodontyczne  z zastosowaniem narzędzi Wave One Gold krok po 
kroku:
 - Opracowanie drogi wprowadzania narzędzi „glide path” 
 - Opracowanie i ukształtowanie kanałów najnowszej generacji narzędziami NiTi 

wykonanymi ze stopu Goldwire
 - Wave One Gold
 - Trójwymiarowe wypełnianie kanałów  - system Guttacore

Prowadzący: dr n. med. Michał Bednarski, lek. stom. Michał Kowalik  

9.00 - 11.30

12.00 - 14.30 

 

Ćwiczenia praktyczne będą wykonywane w oparciu o system dydaktyczny Dentsply Maillefer zawierający 
urządzenia, powiększenie, instrumentarium, fantomy oraz najnowsze fantomowe zęby treningowe Dentalike. 

Do dyspozycji uczestników warsztatów stanowiska z mikroskopami.


