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KONFERENCJA STOMATOLOGICZNA W LESZNIE

WYKŁADY cena 100zł

10.00– 11.45 – DENTSPLY SIRONA:

„Srebrny, złoty czy niebieski?. Trzy kolory endo.”.
Pre-treatment czyli jak przygotować pole zabiegowe do leczenia. Diagnostyka i plan leczenia.
Protaper Ul mate -rozwiązanie systemowe. Procedura kliniczna z wykorzystaniem pilników oraz 
dedykowanych akcesoriów. Protaper Ul mate – korzyści zaawansowanej metalurgii – 3 kolory ENDO – balans 
elastyczności i odporności. Kształtowanie kanału – morfologia komory, technika instrumentacji, gładka ścieżka 
– slider czy glider?. Chemiczne opracowanie kanałów korzeniowych, kształt kanału a efektywność irygacji – 
hydrodynamika cieczy w kanale. Iryganty, temperatura, procedura. Obturacja – wypełnienie czy uszczelnienie 
– żywica czy bioceramika?. Post – ENDO treatment – zamknięcie zęba po leczeniu endodontycznym. Szczelnie 
znaczy bezpiecznie.
PROWADZENIE: lek.stom. Michał Kowalik – Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 
Specjalista endodonta w leczeniu kanałowym zębów z użyciem mikroskopu. Autor wielu opisów trudnych 
przypadków klinicznych.

11.45 – 12.15 – COLGATE-PALMOLIVE:
„Chemiczna kontrola płytki nazębnej – rozwiązania na każdym etapie zapalenia dziąseł”

PROWADZENIE: mgr Andrzej Wasilek

12.15 – 14.00 – MOLTENI STOMAT:
„Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym – nowe wytyczne Resuscytacji ERC 2021”

Podstawowe czynności resuscytacyjne – ocena pacjenta, udrożnienie dróg oddechowych, sztuczna wentylacja,
podtrzymanie funkcji układu krążenia. Aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej ERC 2021. 
Przyczyny, rozpoznanie, zapobieganie i postępowanie w typowych stanach nagłych zagrożeń w gabinecie 
stomatologicznym: omdleniu wazowagalnym, nadciśnieniu ortostatycznym, zaburzeniach oddechowych, 
hipoglikemii, napadzie padaczkowym, anafilaksji. Przedawkowanie leków znieczulających – postępowanie 
praktyczne. Zabiegi ratujące życie – usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych, wprowadzenie rurki ustno-
gradłowej, wentylacja workiem AMBU, konikotomia. Zasady tlenoterapii w gabinecie stomatologicznym – 
sprzęt, wskazania, metody. 
PROWADZENIE: prof. dr hab.n.med Jacek Smereka – profesor UMW, lekarz specjalista anestezjologii i 
intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej

14.00 – 14.45 – PRZERWA OBIADOWA.  
WARSZTATY 15.00 – 17.00 

1. „Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym – szkolenie na fantomie”.                                                           Cena 200zł  
Dożylne podawanie leków, zakładanie dostępu dożylnego (wenflonu) – ćwiczenia na fantomie. Wentylacja 
przyrządowa – worek ABMU (samorozprężalny) – ćwiczenia na fantomach. Tlenoterapia – metody, ćwiczenia 
praktyczne. Zastosowanie defibrylatora – ćwiczenia praktyczne z defibrylatorem AED. Resuscytacja krążeniowo-
oddechowa: pośredni masaż serca, wentylacja, wprowadzenie rurki ustno-gradłowej – ćwiczenia na fantomach.

2. „Endodoncja oparta na najnowszym systemie Dentsply Sirona – ćwiczenia na fantomach”.                       Cena 300zł  
Udrożnienie, opracowanie kanału sekwencja pilników Protaper Ul mate. Wypełnienie kanałów w modelu 
anatomicznym zęba przedtrzonowego za pomocą gutaperki kalibrowanej oraz sealera bioceramicznego AH Plus BS 
Sealer techniką ćwieka głównego. Materiały i sprzęt zapewnione prze firmę Dentsply Sirona.

CHĘĆ UCZESTNICTWA W KONFERENCJI PROSZĘ ZGŁASZAĆ: mgr ANNA CIEŚLA – MOLTENI STOMAT TEL. 604 611 653
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

WPŁATY NA KONTO: 58 1750 1019 0000 0000 0713 3928 tytułem: Konferencja w Lesznie, imię i nazwisko,
nr NIP do wstawienia faktury.

NA ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI LOSOWANIE NAGRÓD.
ZA SZKOLENIE PRZYZNANE BĘDĄ PUNKTY EDUKACYJNE.                                                




