Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej
„Z uśmiechem przez życie”

serdecznie zaprasza

Arena CEDE 2012 – 20 - 22.09.2012

W programie:

Czwartek 20.09
10:30 – 11:00
Przygotowanie gabinetu do procedur higienicznych .Pokaz praktyczny - Krzysztof
Kłusewicz, MEDILAB

11:00 – 12:00
Stomatologia estetyczna – bezpośrednie licówki kompozytowe. Pokaz na pacjencieDr n.med. Marta Maciak, POLDENT

12:00 – 13:30
Zastosowanie cyfrowych wycisków do odbudowy korony na implancie:
•
•
•
•

skanowane filarów gojących typu Encode® (BIOMET 3i) przy użyciu skanera
wewnątrz ustnego LAVA™C.O.S (3M) - z udziałem pacjenta,
proces zamówienia i tworzenia indywidualnej nadbudowy,
osadzenie ostatecznej pracy protetycznej: nadbudowy Encore i korony Lava™
Ultimate na implancie - z udziałem pacjenta,
omówienie i analiza procedur.

Dr n. med. Bartosz Suliborski. BIOMET 3i & 3M ESPE

13:30 – 15:00
Swiss Dental Academy:
Profilaktyka i niehirurgiczne metody leczenia chorób przyzębia
•
•
•

scaling nad dziąsłowy, oczyszczanie i wygładzanie powierzchni korzenia z
wykorzystaniem ultradźwięków,
usuwanie nad dziąsłowych osadów nazębnych za pomocą piaskarek,
eliminacja bio filmu za pomocą metody piaskowania pod dziąsłowego
zapobieganie i leczenie zapaleń wokół implantów.

Pokaz na pacjencie - lek. stom. Anna Kogut, dypl. hig. Agnieszka Koman. W&H

15:00 – 16:00
Neuromięśniowa koncepcja skutecznej i przewidywalnej repozycji szczęk w różnych
postaciach dysfunkcji narządu żucia wg prof. Jankelsona - punkt miocentryczny oraz
poprawka stawowa jako najważniejsze elementy pozycji terapeutycznej żuchwy procedura Myotronics. Prowadzący lek. stom. Krzysztof Adamowicz, ALLDENT

16:00 – 17:00
Ergonomia pracy na 4 ręce w leczeniu endodontycznym. Pokaz praktyczny na
pacjencie –
lek. stom. Piotr Wujec z asystentką, POLDENT

Piątek 21.09
10:15 – 10:45
Przygotowanie gabinetu do procedur higienicznych. Pokaz praktyczny - Krzysztof
Kłusewicz, MEDILAB

10:45 – 11:30
Wybielanie zębów metodą gabinetową systemem LUMIBRITE przy użyciu
wielofunkcyjnego łuku plazmowego Sapphire Plus. Pokaz na pacjencie.
W trakcie pokazu wybielania:
Kosmetyczne protezy nakładkowe Snap-on Smil : prezentacja procedury. Pokaz na
pacjencie-.
lek. stom. Monika Minor, lek. stom. Ewa Minor-Ptaszyńska, DENMED
11:30 – 13:00
Czy jest możliwe wykonanie korony na implancie podczas jednej wizyty? CEREC 3D
(Sirona) - zaprojektowany do działania w implantoprotetyce. Pokaz praktyczny na
pacjencie –
lek. stom. Krzysztof Sołtyk z asystentką, AMADAR
13:00 – 13:40
Perfekcyjna komunikacja z pacjentem z użyciem nowoczesnych narzędzi
diagnostycznych (kamera wewnątrzustna, rvg, tomografia), dr. n. med. Bartosz
Cerkaski, OPTIDENT.

13:40 – 14:00
Kryteria wyboru pola obrazowania Tomografii CBCT w stomatologii, mgr inż. Damian
Kowalewski, OPTIDENT.

14:00 – 15:00
Czy bezbolesne opracowanie ubytku bez znieczulenia jest możliwe? Opracowanie
ubytku piaskarką abrazyjną niskiego ciśnienia Sandman Futura. Pokaz na pacjencie
–
lek. stom. Katarzyna Wieczorek, ALLDENT

15:00 – 15:30
Zapomnij o bólu pleców - czyli zalety pracy z pacjentem leżącym. Pokaz praktyczny
na pacjencie - lek. stom. Piotr Wujec, AMADAR

15:30 – 16:00
Pokaz zakładania koferdamu na fantomie - lek. stom. Tomasz Kiełkowicz.
POLDENT
16:00 – 17:00
Wypełnianie kanałów korzeniowych różnymi metodami: na ciepło i na zimno. Pokaz
na modelu - lek. stom. Tomasz Kiełkowicz. POLDENT

Sobota 22.09
10:15 – 10:45
Przygotowanie gabinetu do procedur higienicznych. Pokaz praktyczny - Krzysztof
Kłusewicz, MEDILAB

10:45 – 11:45
Standardowe licówki porcelanowe Cerinate One-Hour – nie wymagające szlifowania
zębów.
Procedura doboru i cementowanie. Pokaz doboru i zakładania licówek na modelu –
lek. stom. Monika Minor, DENMED

11:45 – 13:15
Jak wykonać licówkę pełnoceramiczną na jednej wizycie? CEREC 3D (Sirona) system wykonywania w gabinecie pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych.
Pokaz praktyczny na pacjencie - lek. stom. Krzysztof Sołtyk z asystentką, AMADAR
13:15 – 14:15
Prezentacja różnych możliwości aplikacji ozonu z użyciem łyżki ozonowej, modułu do
ozonowania wody, sond plazmowych i nadmuchu. Prowadząca dr n. med. Barbara
Lempe, ALLDENT

14:15 – 15:15
Profilaktyka onkologiczna w gabinecie stomatologicznym, lek. stom. Magdalena PawelczykMadalińska.
Pokaz standardowego, prawidłowego badania jamy ustnej na pacjencie, lek stom.
Magdalena Pawelczyk-Madalińska.
Badanie jamy ustnej przy pomocy systemu Microlux, lek .stom. Magdalena
Pawelczyk Madalińska
Badanie Detektorem Zmian Nowotworowych Sapphire Plus, lek. stom. Ewa MinorPtaszyńska,
FUNDACJA Z UŚMIECHEM PRZEZ ŻYCIE.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” poleca szczególnie wykład

dotyczący choroby nowotworowej jamy ustnej.

