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Basic endodoncie / 3-denní praktický kurz

Program školení, pátek 12. 3. 2021
Praktická ukázka Kofferdamu a nácvik na fantomových hlavách. Vteřinové nasazení, izolace více zubů  
v jednotlivých kvadrantech, nasazení u komplikovaných případů, např. u subgingiválního defektu. Jak 
zabránit prasknutí blány při přetahování přes body kontaktu, použití speciálních spon (retrakční, cervikální 
atd.), na co si dát pozor při sundavání blány a spousta dalších tipů. Aplikace MTA – praktická ukázka  
použití aplikační pistole a koncovek MAP Systém, nácvik – k dispozici 10 sad.

Program školení, sobota 13. 3. 2021
Praktická Endodoncie - Ultrazvuk, Glide Path, preparace, výplach, obturace. Příprava kavity pomocí  
ultrazvuku, vyhledání kanálku MB2, Glide Path a stanovení pracovní délky, preparace rotačně a recipro- 
kačně, výplachy – koncentrace, nahřívání, aktivace, obturace – masterčep, 3D plnění tekutou gutaperčou  
za studena i přístrojovou za tepla, obturátory.

Program školení, neděle 14. 3. 2021
Reendodoncie - Ultrazvuk – teorie, praktická ukázka a praktický nácvik na 10 UZ přístrojích. Odstranění 
staré výplně, odstranění kořenového čepu, zalomený nástroj. Podle čeho se rozhodnout, zda má reendo 
šanci na úspěch. Kazuistiky komplikovaných případů. Pokračování praktické endodoncie, komplikace  
při endodoncii a jejich možná řešení, úvod do reendodoncie.
Praktický nácvik bude probíhat s lupovými brýlemi - pokud máte vlastní, přivezte si je s sebou, pokud ne, 
budeme mít dostatečný počet k zapůjčení. Opracovávat budete modely zubů TrueTooth nebo Biovoxel. 
  
Pro vyzkoušení více preparačních systémů doporučujeme přivézt si 2 extrahované moláry  
s vypreparovanou kavitou.

Praktická endodoncie  
aneb jak zvýšit úspěšnost  
v podmínkách běžné praxe 

 
MUDr. Ivan Martin ml.

Harmony Club Hotel****, Špindlerův Mlýn 
pátek-neděle 12.-14. března 2021

Omezená kapacita 10 osob
16 990 Kč 
Navíc šeky Dentamed na nákup v hodnotě 2 000 Kč

Začátek kurzu ve 13 h., závěr kurzu v neděli okolo 16 h. 
Cena zahrnuje kurzovné a stravu po celou dobu pobytu, materiály  
na školení a kulturní program. Ubytování není zahrnuto v ceně.  
Využít můžete jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj. Ceny ubytování  
sdělíme při registraci. Více informací na endodonce@dentamed.cz

15 kreditů ČSK


