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Artur
Sienkiewicz
Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa
Endodontycznego. Leczenie stomatologiczne pod mikroskopem wykonuje od 2004
roku. Endodoncja, stomatologia estetyczna, protetyka oraz implantoprotetyka to
dziedziny, które go pasjonują. Od 2010 prowadzi autorskie szkolenia endodontyczne
dla innych lekarzy stomatologów. W 2013 roku uzyskał elitarną rekomendację
Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Współzałożyciel i admi- nistrator prestiżowego forum dla aktywnych stomatologów Dentopraktyk.pl. Swoje umiejętności i
kwalifikacje zawodowe stale pogłębia biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach.
Interesuje się kuchniami świata – jego popisową potrawą jest sushi, które często
przyrządza dla znajomych.
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(3 godziny)
Nowoczesna Endodoncja
vs Biomechanika zęba
Głównym założeniem kursu jest przedstawienie wpływu preparacji systemu kanałowego na
rokowanie biomechaniczne zęba. Omówiona zostanie konstrukcja oraz właściwości nowe go
systemu pilników V-Taper2H wraz z niestandardową koncepcją opracowywania kanałów
korzeniowych, pozwalającą na oszczędną preparację tkanek zęba, prostotę, bezpieczeństwo i
przewidywalność ich użycia - zalety i wady tego podejścia. Dodatkowo, poruszone zostanie
zagadnienie dotyczące uzyskiwania dostępu do ujść kanałów korzeniowych w technice
oszczędnej preparacji tkanek twardych zęba „conservative access”.
Uczestnicy kursu będą mieli okazję bezpośrednio przedyskutować swoje wątpliwości z prowadzącymi oraz samodzielnie przećwiczyć zaprezentowane zagadnienia pod mikroskopami przy
użyciu mikrosilników endodontycznych.

Do dyspozycji
uczestników kursu:

- mikroskopy operacyjne ZUMAX wyposażone w tory
wizyjne (mikroskopy tabletowe)
- mikrosilniki endodontyczne
- zestaw niezbędnych instrumentów i materiałów
Zachęcamy do zabrania ze sobą własnych lup
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Miejsce:
PRIMADENT
ul. Zenitowa 15
Rzeszów
Termin / CENA:
WARSZTAT I GRUPA A / 20.02.2021 / 09:00-12:00 /
WARSZTAT I GRUPA B / 20.02.2021 / 12:30-15:30 /

[

KOD DC_RZ/A / 490zł
KOD DC_RZ/B / 490zł

SPECJALNA CENA dla członków OIL w Rzeszowie* 490zł / 440zł

*Cena obowiązuje wyłącznie dla członków OIL w Rzeszowie, którzy regularnie opłacają składki

[

Warunki uczestnictwa:

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w warsztatach poprzez:
cafe@dentalclass.pl
facebook.com/DentalClassPL/
535-777-756

Dane do przelewu:
DENTAL CLASS Sp. z o.o.
Rewolucji 1905 r. 52
90-213 Łódź

Nr konta: 89 1140 2004 0000 3202 7658 0389 (mBank)

W tytule przelewu prosimy wpisać: odpowiedni kod produktu oraz Imię i Nazwisko
Uczestnika Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

Uczestnicy za udział w kursie otrzymają punkty edukacyjne.

W razie pytań prosimy o kontakt:
535-777-756
42/255-55-50
info@dentalclass.pl

Nasze kursy organizowane są z zachowaniem zaleceń Ministerstwa Zdrowia w związku z przeciwdziałaniem i ryzykiem zakażeń
COVID-19. Każdy Uczestnik kursu otrzyma pakiet startowy,
zawierający maseczkę oraz płyn dezynfekujący do rąk.

