
 
 
 

Wydarzenie 
 

Powtórne leczenie kanałowe i inne problemy endodontyczne spotykane w gabinetach lekarzy 
stomatologii ogólnej: najnowsze zalecenia i doniesienia. Kiedy skierować do specjalisty a kiedy  
można sobie poradzić samemu? 
Prowadzący: lek. dent. Tomasz Kiełkowicz 
 

Data 
 

11 lipca 2020 (sobota), godz. 10:00-15:30 

Miejsce 
 

Centrum Konferencyjne Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, ul. Szyperska 14, Poznań 
 

Program 
 

Część teoretyczna: 10:00-13:00 ( z przerwą kawową w trakcie) 
⋅ Właściwa diagnostyka z uwzględnieniem badania CBCT. 

- w jakich sytuacjach kierować na badanie? 
- jak odczytywać badanie, podstawy poruszania się po skanach w różnych płaszczyznach 

⋅ Przegląd dostępnych na rynku pilników NiTi stosowanych podczas powtórnego leczenia 
kanałowego. 
- właściwa sekwencja pilników 
- środki wspomagające usunięcie  materiałów wypełniających kanały 
- ostateczny protokół płukania podczas powtórnego leczenia kanałowego 

⋅ Kanały zobliterowane, niedrożne i pominięte: 
- które zęby sprawiają największy problem endodontyczny, rola znajomości anatomii. 
- sposoby udrażniania kanałów 
- technika pokonywania stopni w kanale 
- technika wypełniania kanałów, w których nie mogliśmy uzyskać drożności do apexu 

⋅ Złamane pilniki endodontyczne w kanale: 
- mechanizm i przyczyny złamań pilników rotacyjnych podczas pracy w kanałach 
- kiedy usuwać a kiedy pozostawić złamany pilnik? 
- techniki usuwania złamanych pilników do wykorzystania w każdym gabinecie 
- przegląd  systemów do usuwania złamanych pilników 
- technika omijania(bypass) złamanego pilnika w kanale krok po kroku 

⋅ Perforacje w komorze i kanale. 
- materiały stosowane do zamykania perforacji 
- technika zamykania perforacji 
- zamykanie szerokiego wierzchołka korzenia 

⋅ Czy i w jakich sytuacjach podczas powtórnego leczenia endodontycznego powiększenie 
pola zabiegowego (mikroskop) jest naprawdę potrzebne? 

 
 



Lunch dla uczestników części praktycznej 13:00-13:30 
 
Część praktyczna: 13:30-16:30* 

⋅ Ogólne zapoznanie z budowa i funkcjami mikroskopu: omówienie przez prowadzącego. 
⋅ Nauka zakładania koferdamu wykorzystanego w różnych sytuacjach klinicznych podczas 

leczenia endodontycznego. 
⋅ Usuwanie gutaperki specjalnymi pilnikami rotacyjnymi. 
⋅ Praca pilnikami sonicznymi podczas powtórnego leczenia kanałowego oraz podczas 

dezynfekcji systemu kanałów. 
⋅ Schemat pokonywania stopnia w kanale- pokaz prowadzącego. 
⋅ Ciśnieniowa metoda wypełniania kanałów - pokaz prowadzącego. 

 
* Ząb do części praktycznej zapewnia organizator . Mikroskop z torem wizyjnym w trakcie kursu 
będzie dostępny 1 na stanowisku dla prowadzącego, będzie wykorzystywany do pokazów. 

 
 
Zgłoszenia 

 
Karolina Chojnacka, k.chojnacka@poldent.pl, tel.: 605 221 120 
Nr konta do wpłaty: 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844 
Tytułem przelewu (imię + nazwisko, data kursu) 
• wpłata za kurs najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia 
• brak wpłaty w odpowiednim terminie powoduje usunięcie uczestnika z listy 
• brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu 

Cena 
 

- część teoretyczna + praktyczna dla członków WIL 490 zł, część teoretyczna dla członków WIL 
150 zł. 
- część teoretyczna + praktyczna dla lekarzy niezrzeszonych w  WIL 590 zł, część teoretyczna dla 
lekarzy niezrzeszonych w WIL 250 zł 
 

Informacje dodatkowe 
 

Punkty edukacyjne: 
 
6 – teoria + praktyka 
3 – teoria  
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