Zaproszenie na kurs
teoretyczno – praktyczny
7 kroków ENDO

PROTAPER NEXT™

Kurs teoretyczno-praktyczny przygotowujący
do sprawnego wykonywania procedur
endodontycznych przy zastosowaniu nowoczesnych
technik, sprzętu i instrumentarium Dentsply Sirona.
Kurs dedykowany jest osobom, które pracują
rotacyjnymi narzędziami maszynowymi, a dodatkowo
uwzględnia wszelkie aspekty kompleksowego leczenia
endodontycznego: od diagnostyki po finalną odbudowę.
Kursy odbywają się w małych grupach pozwalających
na bezpośredni kontakt z prowadzącym.
Ćwiczenia i filmy instruktażowe umożliwiają
optymalne połączenie niezbędnej wiedzy teoretycznej
z umiejętnościami praktycznymi. Kursy prowadzone są
przez doświadczonych specjalistów, certyfikowanych
wykładowców Dentsply Sirona.

7 kroków ENDO

Program kursu
1.

Diagnostyka radiologiczna i przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego
–– anatomia kanałów, diagnostyka RTG w oparciu o dostępne pozycjonery
–– izolacja
–– odbudowa struktury
–– przykłady kliniczne

2. Opracowanie komory i dostęp do ujść kanałowych
–– rola izolacji (koferdam, zmiana klasy ubytku)
–– powiększenie – lupa a mikroskop
–– oszczędna preparacja (powikłania)
3. Opracowanie ujść kanałowych i dostęp do kanałów
–– film instruktażowy i ćwiczenie praktyczne
4. Wstępne opracowanie kanału – dostęp do wierzchołka
–– rola tzw. preflaring (gładka ścieżka), wstępne ukształtowanie
i oczyszczenie kanału
–– ustalenie długości roboczej WL
Ćwiczenie praktyczne – ustalenie długości roboczej przy pomocy endometru
Ćwiczenie praktyczne – opracowanie gładkiej ścieżki
5. Ostateczne opracowanie maszynowe i chemiczne
–– lubryfikanty oraz standardowe środki płuczące
–– kompletna sekwencja narzędzi maszynowych – przewodnik
Ćwiczenie praktyczne – opracowanie kanałów korzeniowych
systemem narzędzi rotacyjnych PROTAPER NEXT™
6. Wypełnienie
–– przygotowanie do wypełnienia – osuszanie
–– procedury efektywnie zapobiegające rozwojowi flory bakteryjnej – szczelnie
czyli bezpiecznie
–– GuttaCore™ – szybka i efektywna obturacja na gorąco
–– gutaperka dedykowana (dedykowane, kalibrowane ćwieki gutaperkowe)
–– film instruktażowy – wypełnienie kanału przy pomocy
systemu Thermaprep®/GuttaCore™
Ćwiczenie praktyczne – wypełnienie opracowanych kanałów korzeniowych
przy pomocy systemu Thermaprep®/GuttaCore™

Ćwiczenia praktyczne są wykonywane w oparciu o system dydaktyczny
Dentsply Sirona, zawierający fantomy, instrumentarium i sprzęt.
Dodatkowo uczestnicy proszeni są o przyniesienie odpowiednio przygotowanych zębów:
ząb usunięty numer 2, 4, 5, 6 lub 7, strepanowany, z dostępem do jamy zęba,
zdjęte sklepienie komory, komora opracowana bez ujść kanałowych, kanał udrożniony.
Ćwiczenia na usuniętych zębach pozwalają na pełne skorzystanie z programu zajęć.
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