
 

KONFERENCJA STOMATOLOGICZNA 
BOSZKOWO 10-12 MAJA 2019 

 
 

 

10.05.2019 r. Pi ątek  
 

14.00 WYJAZD 

16:00-18:00 

Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz 
„Uzupełnienie pośrednie cementowane adhezyjne poprawa estetyki czy jeden z etapów w kompleksowym 
postępowaniu rehabilitacyjnym” 
Dr hab. Marzena Wyganowska-Świątkowska z Katedry i Kliniki Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii 
UM w Poznaniu UM w Poznaniu oraz Firma ROOT Implants Polska 

 

11.05.2019 r. Sobota 
 

7.00 WYJAZD 

9:00-11:00 

Dr n. med. Kaja Wichrowska-Rymarek (wykład) 
„Taśma PTFE i indeks silikonowy - ekonomiczne ułatwienia w codziennej praktyce klinicznej.” 
- Zastosowanie taśmy PTFE w różnych sytuacjach klinicznych. 
- Indeks silikonowy w odbudowach w odcinku przednim. 
- Transparentny index silikonowy - nieodzowna pomoc przy małych i dużych rekonstrukcjach. 
- Kompozytowe uzupełnienia bezpośrednie i pół pośrednie. 

 

mgr inż. Marlena Okupnik 
„Rola higieny jamy ustnej w profilaktyce chorób przyzębia i próchnicy” 

 

11:00-11:30 PRZERWA KAWOWA 
 

11:30-13:00 
 
Prof. dr hab. Ryszard Koczorowski z Katedry Protetyki Stomatologicznej UM w Poznaniu 
„ Implantoprotetyczne zaopatrzenie bezzębnej żuchwy i szczęki (wykład) 

 

13:00-14:00 PRZERWA NA LUNCH 
 

14:00-16:00 
 

Lek. stom. Michał Kowalik (wykład) 
„Jednopilnikowy system WaveOne® GOLD™ i obturatory GuttaCore oraz możliwości trójwymiarowej 
obturacji jako przykład innowacji Dentsply Sirona Endodontics ” 



Szkolenie dedykowane jest osobom chcącym rozpocząć pracę narzędziami maszynowymi. Porusza 
praktyczne aspekty procedury endodontycznej z użyciem jednopilnikowego systemu narzędzi do pracy w 
trybie oscylacyjnym WaveOne® GOLD™, a także pilników: WaveOne® Gold Glider oraz Protaper® SX/XA. 
Zastosowanie maszynowych narzędzi niklowo – tytanowych na zawsze zmieniło technikę opracowania 
kanałów korzeniowych. Podczas szkolenia zaprezentujemy oraz przećwiczymy skuteczne procedury 
leczenia endodontycznego z zastosowaniem innowacyjnego systemu WaveOne® GOLD™ oraz 
trójwymiarowej obturacji GuttaCore. 
- Kompozytowe uzupełnienia bezpośrednie i pół pośrednie. 

 
16:00-18:30 
Dr n. med. Mariusz Pietrzak (wykład) 
„Materiały biozgodne i bioaktywne. Powrót do przyszłości.” 
- Od negocjacji do obturacji kanału – na co należy zwrócić uwagę   aby zabieg był bezpieczny a efekt 
przewidywalny! 
- Materiał biozgodny – czy prosta metoda może być skuteczna? 
- Różne metody obturacji systemu kanałowego -cechy, wady i zalety. 

 

12.05.2019 r. Niedziela 
 

7.00 WYJAZD 

10:00-12:00 

Tech. dent. Katarzyna Subotowicz 
„ Komunikacja w zespole lekarz – technik (wycisk, baza na podstawie której uzyskiwane jest wypełnienie 
protetyczne oraz inne aspekty pracy gabinet – laboratorium). 

 

Zgłoszenia: 
Tel. 783-993-901 

 

 

PŁATNOŚĆ BEZ NOCLEGÓW : 

- I DZIEŃ (10 MAJA 2019) – 150,00 ZŁ, 

- II DZIEŃ (11 MAJA 2019 ) – 150,00 ZŁ, 

- III DZIEŃ (12 MAJA 2019) – 150,00 ZŁ 

 

Płatność na konto WIL z dopiskiem „Boszkowo I dzień” lub „Boszkowo II dzień” lub „Boszkowo III 

dzień” 

 

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna 

Oddział 4 w Poznaniu 

ul.Garbary 100/150-156 61-757 Poznań 

45 1020 4027 0000 1102 0404 3501 


