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dr Jurgen Dapprich

dr n. med. Adam Ziemlewski - Akademia Medyczna w Gdañsku

Leczenie dysfunkcji narz¹du ¿ucia pochodzenia stawowego i postêpowanie
protetyczne po repozycji g³ów ¿uchwy:

Diagnostyka radiologiczna i kwalifikacja pacjentów w leczeniu implantologicznym:

1. Zapisy ruchów g³ów ¿uchwy z zastosowaniem urz¹dzenia elektronicznego
Condylocomp LR3
2. Prawid³owe ruchy g³ów ¿uchwy
3. Leczenie doprzedniego przemieszczenia kr¹¿ka z repozycj¹
4. Ekscentryczne zwichniêcie kr¹¿ka
5. Leczenie protetyczne po repozycji g³ów ¿uchwy

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zasady kwalifikacji pacjenta do zabiegu implantacji
Diagnostyka kliniczna i radiologiczna
Planowanie zabiegu
Omówienie procedur
Omówienie podstaw procedur augmentacyjnych oraz zastosowania biomateria³ów
Demonstracja i omówienie systemów implantologicznych PittEasy i Endopore

prof. dr hab. n. med. Maria Kleinrok - Akademia Medyczna w Lublinie

lek. stom. Marcin Bogurski - Prywatna Klinika Stomatologiczna Koszalin

Zasady ustalania leczniczego po³o¿enia ¿uchwy

Metody diagnostyki radiologicznej w leczeniu endodontycznym

1. Definicja szyny repozycyjnej
2. Testy kliniczne oraz zastosowanie metod wizualizacyjnych w ustalaniu leczniczego
po³o¿enia ¿uchwy
3. Tymczasowa silikonowa szyna repozycyjna
4. Przyczyny niepowodzeñ w leczeniu szyn¹ repozycyjn¹
l

19 - 21 kwietnia 2007, Warszawa, Pa³ac Kultury i Nauki
w godz. 10.00 - 17.00

Maksimum 45 punktów
do uzyskania w ci¹gu trzech dni

PROGRAM ZJAZDU SZKOLENIOWEGO

mgr in¿. Ryszard Kowski - Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

Kierownik naukowy sympozjum -

Aktualne przepisy prawne w zakresie radiologii stomatologicznej
l

Dyskusja

dr hab. n. med. Janusz Kleinrok
l

Dyskusja
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wyk³adowca: dr n. med. Anna Kaczmarek
Akademia Medyczna w Lublinie

8

Sobota, 21.04.2007

godzina 11.00

l

l
l
l

2. Dopasowanie uzupe³nieñ protetycznych sta³ych i ruchomych w zwarciu centrycznym
i ekscentrycznym:
 odtworzenie powierzchni zwarciowej, prowadzenia zêbowego przedniego
i bocznego w uzupe³nieniach sta³ych
 jak dopasowaæ protezy w zwarciu i ruchach ¿uchwy

l

Uczestnictwo w jednej sesji i programie edukacyjnym
opartym o zadania testowe pozwala na uzyskanie
maksymalnie 15 pkt
(50 pytañ  0,2 punktu za poprawn¹ odpowied)
Uczestnicy sesji otrzymaj¹ wiadectwo ukoñczenia sesji
Uczestnicy sesji maj¹ bezp³atny wstêp na Targi
WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt udzia³u w jednej sesji i programie edukacyjnym
opartym o zadania testowe wynosi 250 z³otych
Zg³oszenie udzia³u i kopiê dowodu wp³aty prosimy przes³aæ
faxem lub poczt¹ do dnia 10 kwietnia 2007 r.
Orygina³ dowodu wp³aty prosimy okazaæ przy wejciu na salê
W przypadku pisemnej rezygnacji do dnia 19 marca 2007 r.
- organizatorzy zwracaj¹ 70% wp³aty
Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie mo¿liwoæ odwo³ania sesji
z przyczyn niezale¿nych  wówczas wp³aty zostan¹ zwrócone
przekazem pocztowym

Organizatorzy:

Dyskusja

www.dentexpo.pl, www.eurodens.pl

l

l

sala: B

1. Wa¿ne aspekty estetycznego ustawiania zêbów przednich w protezach ruchomych:
 dobór zêbów sztucznych
 wykorzystanie cech osobniczych
 przyk³ady rozwi¹zañ klinicznych

l

DENTEXPO 2007

www.dentexpo.pl

Zarz¹d Targów Warszawskich Biura Reklamy Poland S.A.,
ul. Pu³awska 12a, 02-566 Warszawa, tel.: 022 849 60 06, fax: 022 849 35 84
Towarzystwo Szkolenia Podyplomowego EURODENS,
ul. Krajewskiego 25, 20-738 Lublin, tel.: 0-661 898 179, fax: 081 533 15 15

www.dentexpo.pl, www.eurodens.pl

VIII Miêdzynarodowe Targi Stomatologiczne
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wyk³adowcy: dr hab. n. med. Ingrid Ró¿y³o-Kalinowska
dr Marcin Aluchna

Czwartek, 19.04.2007

godzina 10.15

sala: A

dr hab. n. med. Ingrid Ró¿y³o-Kalinowska - Akademia Medyczna w Lublinie

DENTEXPO 2007

Zjazd szkoleniowy
19 - 21 kwietnia 2007, Warszawa, Pa³ac Kultury i Nauki

FORMULARZ ZG£OSZENIOWY
(dostêpny równie¿ na stronach internetowych organizatorów)

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Nazwa firmy ...................................................................................................
Adres ..................................................................................................................
NIP ..................................................................................................................
Tel. ............................................................... Fax ...............................................
e-mail: ................................................................................................................
Zg³aszam udzia³ w sesjach nr:

l; l; l; l; l;
l; l; l; l

Akceptujê warunki uczestnictwa.

iloæ osób l .

Data .......................................... Podpis .............................................................
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Diagnostyka radiologiczna w endodoncji:
1. Kwalifikacja radiologiczna do leczenia endodontycznego
2. Radiologiczne metody oceny d³ugoci roboczej kana³u korzeniowego
3. Najczêstsze b³êdy i powik³ania leczenia endodontycznego uchwytne w obrazie
rentgenowskim
4. Nowoczesna diagnostyka obrazowa w endodoncji - Cone Beam C
Odbudowa koron zêbów po leczeniu endodontycznym z zastosowaniem
standardowych wk³adów koronowo-korzeniowych:
1. Klasyfikacja standardowych wk³adów koronowo-korzeniowych
2. W³aciwy dobór wk³adów standardowych
3. Etapy postêpowania klinicznego; dostosowanie i cementowanie
4. Rekonstrukcja zrêbu korony
5. Odbudowa zachowawcza czy protetyczna? Kwalifikacja przypadków
6. Prezentacja i omówienie przypadków klinicznych
l Dyskusja

Sesja

2

wyk³adowca: dr n. med. Zbigniew Leszcz
Akademia Medyczna w Lublinie

Czwartek, 19.04.2007

godzina 11.00

sala: B

Podstawy projektowania i wykonania protez szkieletowych:
1. Wskazania do stosowania protez szkieletowych
2. Praktyczne wskazówki w postêpowaniu klinicznym
3. Przygotowanie jamy ustnej
4. Analiza paralelometryczna modelu roboczego
5. Elementy protez szkieletowych
6. Wp³yw dok³adnoci wykonania protezy szkieletowej na pod³o¿e
l Dyskusja

Sesja

3

Op³aty za sesje nr 6 - 9 i zg³oszenia prosimy kierowaæ do:

dr n. med. Iwona P³ocica - l¹ska Akademia Medyczna

www.dentexpo.pl, www.eurodens.pl

Pi¹tek, 20.04.2007

godzina 10.15

sala: A

Najnowsze osi¹gniêcia wspó³czesnej endodoncji:
1. £atwa endodoncja:
 odnajdowanie ujæ kana³ów, opracowanie zakrzywionych kana³ów,
 pokonywanie stopni i przewê¿eñ, powtórne leczenie endodontyczne
2. Endometry
3. Koferdam w endodoncji
l Dyskusja

Sesja
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wyk³adowca: dr n. med. Iwona Kuroñ-Opaliñska
Akademia Medyczna w Lublinie

Pi¹tek, 20.04.2007

godzina 11.45

6

sala: C

1. Choroby wirusowe jamy ustnej
2. Stany przedrakowe w jamie ustnej
3. Najczêstsze zmiany w jamie ustnej w przebiegu zaka¿enia HIV i AIDS

dr n.med. Rafa³ Wiench - l¹ska Akademia Medyczna
1. Grzybice b³ony luzowej jamy ustnej
2. Zaburzenia wydzielania liny
3. Zespó³ pieczenia jamy ustnej
l Dyskusja

www.dentexpo.pl, www.eurodens.pl

godzina 11.00

sala: B

Wybielanie zêbów jako standard wspó³czesnej stomatologii:
1. Przebarwienia zêbów i przyczyny ich powstania
2. Mechanizm procesu
3. Objawy uboczne wybielania
4. Metody wybielania z omówieniem preparatów dostêpnych na rynku
a. wybielanie zêbów ¿ywych
b. wybielanie zêbów po leczeniu endodontycznym
c. wybielanie nocne nak³adkowe
d. wybielanie profesjonalne w gabinecie stomatologicznym
e. wybielanie poza kontrol¹ lekarza (produkty OTC)
l Dyskusja

Sesja

wyk³adowcy: dr n. med. Iwona P³ocica
dr n. med. Rafa³ Wiench

Czwartek, 19.04.2007

Informacji udzielaj¹:
Marta Gorajek - 0-661 898 179,
Dr hab. n. med. Janusz Kleinrok - 0-601 244 319

wyk³adowca: dr n. med. Maciej Kumiñski
Uniwersytet Medyczny w £odzi

wyk³adowca: prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko
Akademia Medyczna w Szczecinie

Pi¹tek, 20.04.2007

Informacji udziela Gra¿yna Pietrzyk - tel. 022 849 60 06 wew. 121

Towarzystwo Szkolenia Podyplomowego EURODENS
ul. Krajewskiego 25, 20-738 Lublin, fax: 081 5331515
Wp³aty: Bank Millennium o/Lublin, ul. Kapucyñska 4
Nr konta 06 1160 2202 0000 0000 6017 6101
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dr Marcin Aluchna Akademia Medyczna w Warszawie

Op³aty za sesje nr 1 - 5 i zg³oszenia prosimy kierowaæ do:
Biura Reklamy Poland S.A. ul. Pu³awska 12a, 02-566 Warszawa,
tel.: 022 849 60 06, fax: 022 849 35 84
Wp³aty: Bank BPH S.A. nr konta 49 1060 0076 0000 4099 3010 7681

Sesja

godzina 11.45

sala: C

1 Wa¿noæ diagnostyki rentgenowskiej w podstawowej opiece stomatologicznej.
B³êdy diagnostyczne. Omówienie przypadków.
2. Diagnostyka fizykalna w stomatologii i jej znaczenie w postêpowaniu klinicznym.
Skutecznoæ lakowania bruzd z wykorzystaniem laserodiagnostyki, abrazji
powietrznej oraz ozonoterapii.
3. Mo¿liwoæ likwidacji bólu i lêku stomatologicznego z u¿yciem metod fizykalnych
4. Zastosowanie wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych w leczeniu endodontycznym
(ozonoterapia, magnetostymulacja), chirurgicznym (ozonoterapia, magnetoledoterapia)
oraz w powik³aniach wystêpuj¹cych po zabiegach (magnetostymulacja, ledoterapia,
magnetolaser). Regeneracja osteolizy kostnej po 30 zabiegach. Brak powik³añ
pozabiegowych.
5. Wykorzystanie wspó³czesnej fizykoterapii w leczeniu zaburzeñ przewodnictwa
w nerwach obwodowych, wystêpuj¹cych najczêciej po zabiegach chirurgicznych
i po znieczuleniu przewodowym. Fizykoterapia alternatyw¹ farmakoterapii.
l Dyskusja

www.dentexpo.pl, www.eurodens.pl

