LAPKRIČIO 24 D.
(ketvirtadienis)

GRUPĖ I
09:00 – 10:30 paskaita
kavos pertrauka
11:00 - 13:00 praktika

GRUPĖ II
14:00 – 15:30 paskaita
kavos pertrauka
16:00 - 18:00 praktika

VILNIUS
“Radisson BLU Hotel Lietuva”, Konstitucijos pr. 20
Salė OMEGA

Saugus ir efektyvus šaknų kanalų chemomechaninis paruošimas, naudojant
Hyflex™ EDM endodontinius instrumentus automatizuotu „Jeni" judesiu
TEORINĖ DALIS.
1) Pagrindiniai CanalPro™ Jeni endodontinio motoro veikimo principai ir „Jenì" judesio koncepcija.
2) HyFlex™ EDM endodontinių instrumentų savybės.
3) Endodontinių instrumentų ir jų sekos pasirinkimas esant skirtingai dantų šaknų kanalų anatomijai.
PRAKTIKINĖ DALIS.
• Suprasti skirtingų dantų šaknų kanalų mechaninio paruošimo judesių privalumus ir trūkumus bei
išbandyti„Jenì" judesį.
• Aptarti „CanalPro™ Jeni“ automatinio režimo naudą ir kartu taikomą irigacinį protokolą.
• Patarimai, kaip naudoti „Jenì“ automatinį endodontinį motorą ir Coltene Hyflex EDM endodontinius
instrumentus.
• Įvaldyti įvairius dantų šaknų kanalų chemomechaninio paruošimo protokolus, naudojant plastikinius
mokomuosius blokelius ir paruoštus mokomuosius dantis.
• Paruoštų mokomųjų blokelių/dantų šaknų kanalų užpildymas, naudojant gutaperčios kaiščius ir hibridinę
biokeraminę dantų šaknų kanalų pastą –„GuttaFlow® bioseal“.

L E K T O R I U S : Prof. Dr. Eugenio Pedullà (Italija)
Dr. Eugenio Pedullà 2003 m. su pagyrimu baigė odontologijos studijas Katanijos
universitete, kur 2007 m. apgynė medicinos mokslų daktaro laipsnį. 2008 m. baigė
magistro studijas Romos "La Sapienza" universitete. Dr. Pedullà nuo 2009 iki 2014
m. Katanijos universitete atliko mokslinius tyrimus, analizuojančius Nikelio-titano
endodontinių instrumentų koroziją. Šiuo metu Dr. Eugenio Pedullà yra Katanijos
universiteto Odontologijos instituto mokslininkas ir Profesorius bei terapinės
odontologijos ir endodontologijos disciplinų dėstytojas - klinikinis instruktorius.
Dr. Pedullà yra aktyvus Italijos Endodontologų Akademijos (AIE) ir Italijos
Konservatyvios Odontologijos Draugijos (SIDOC) narys; Italijos Endodontologų
Draugijos (SIE), Amerikos Endodontologų Asociacijos (AAE) ir Europos
Endodontologų Asociacijos (ESE) narys.

Seminaras anglų kalba.
Mokestis 150 Eur.
Bus išduodami 5 h sertifikatai.
Neatvykus, pinigai negrąžinami.

Dalyvių skaičius ribotas!
Kviečiame nedelsti ir registruotis
tel. 8 5 2070881/882/883/884 arba
nemokama linija 8 800 200 33.

