
Zaproszenie na kurs 
teoretyczno – praktyczny
Endodoncja – szkolenie zaawansowane 
– praca w powiększeniu



Szkolenie endodontyczne z zastosowaniem instrumentarium niklowo-tytanowego 
firmy Dentsply Sirona. Procedury omawiane podczas zajęć będą demonstrowane 
przez prowadzącego z wykorzystaniem mikroskopu endodontycznego. Uczestnicy 
kursu praktycznego pod kierunkiem certyfikowanych wykładowców Dentsply 
Sirona Endodontics będą realizować program szkoleniowy teoretycznie omówiony 
w części wykładowej z możliwością bezpośredniej konsultacji z prowadzącym. 

Ćwiczenia praktyczne będą wykonywane w  oparciu o  system dydaktyczny 
Dentsply Sirona zawierający urządzenia, powiększenie, instrumentarium, fantomy. 

Czas trwania szkolenia: 8h

Maksymalna liczba uczestników: 8 osób

Prowadzący: lek. stom. Michał Kowalik 

Koszt: 1200 zł  

Patronat naukowy: dr. n med. Michał Bednarski 

Uczestnicy szkolenia otrzymują 8 punktów edukacyjnych

Szkolenie z zastosowaniem mikroskopu

Wszelkich informacji dotyczących zapisów, opłat, dat i miejsc szkoleń udzielają 
Przedstawiciele Dentsply Sirona.

Endodoncja – szkolenie 
zaawansowane 
– praca w powiększeniu

lek. stom. Michał Kowalik
Specjalista endodonta w leczeniu kanałowym zębów 
z użyciem mikroskopu. Tłumacz, trener i certyfikowany 
wykładowca Dentsply Sirona.



PROGRAM KURSU: 
1. Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego 

• „Conditio sine qua non”– izolacja 
• rola powiększenia w leczeniu kanałowym - endodoncja mikroskopowa,  

zasady pracy pod mikroskopem oraz elementy ergonomii 
• X-Smart IQ - nowa jakość w gabinecie stomatologicznym - przykład obsługi 

umożliwiający rejestrację i analizę parametrów pracy oraz archiwizację danych 

2. Prawidłowe opracowanie komory 
• otwarcie komory zęba 
• leczenie pierwotne i wtórne 
• przechodzenie przez koronę zęba oraz koronę protetyczną 
• anatomia różnych grup zębów 

3. Poszukiwanie ujść - wszystko o dostępie do ujść i kanałów czyli  
„szukanie dziury w całym” 
• endodontyczna mapa dna komory 
• poszukiwanie i otwieranie ujść kanałów 
• poszerzenie ujść i stworzenie prostego dostępu 
• poszukiwanie MB2 

4. Opracowanie wstępne 
• negocjacja 
• relokacja ujścia 
• endo pierwotne/endo wtórne 
• preflaring – idealne zastosowanie narzędzi maszynowych 
• technika kopertowa 
• powstanie stopnia – przyczyny, sposoby obejścia 
• obliteracja 
• kształt kanału 3D 

5. Algorytm opracowania prostego kanału 

6. Algorytm opracowania długiego, wąskiego kanału 
• kanały połączone 
• zdublowanie opracowania okolicy przywierzchołkowej 
• opracowanie cieśni 

7. Algorytm opracowania kanału zakrzywionego 

8. Chemiczne opracowanie kanałów korzeniowych 
• wybór irygantu 
• termiczna i mechaniczna aktywacja środków płuczących 
• dezynfekcja 

9. Trójwymiarowa obturacja 
• kalibrowane ćwieki gutaperkowe 
• metody termiczne 
• prawidłowa aplikacja uszczelniacza - pokaz 

10. Leczenie endodontyczne w świetle możliwości stosowania i trwałości klinicznej 
czyli kiedy zaprzestać uporczywej terapii - przypadki kliniczne okiem ekspertów

11. Laseroterapia w endodoncji - Siro Laser Blue

12. 3D ENDO – specjalistyczne oprogramowanie diagnostyczne do endodoncji
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