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Technologiczne możliwości i biologiczne  
założenia w minimalnie inwazyjnej 
i zachowawczej endodoncji 
Wykład w języku angielskim tłumaczony na język polski.

światowej klasy wykładowca 
prof. renato de toledo leonardo 
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Technologiczne możliwości i biologiczne 
założenia w minimalnie inwazyjnej  
i zachowawczej endodoncji. 
Bezpieczne i wydajne rozwiązania endodontyczne 

Endodoncja jest najbardziej techniczną dziedziną  
stomatologii. Jest nauką obejmującą etiologię, diagno-
stykę, profilaktykę. Zajmuje się leczeniem stanów zapal-
nych tkanek okołowierzchołkowych oraz ich następstw. 
Zapalenie tkanek okołowierzchołkowych jest schorze-
niem, na leczeniu którego endodonta spędza najwięcej 
czasu t trakcie swojej pracy. Zrozumienie etiologii, pato-
genezy i mikrobiologii schorzeń przyzębia okołowierz-
chołkowego jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia 
sukcesu terapeutycznego w tym zakresie. Niestety 
podstawy leczenia endodontycznego nie zmieniały się 
przez dekady. Poszukiwanie drogi do osiągnięcia sukce-
su w endodoncji oraz metod do oceny osiąganych 
wyników skłania do rozważenia następujących kwestii:

•  Innowacyjne rozwiązania technologiczne  
w diagnostyce i udrażnianiu kanałów korzeniowych

•  Nowe strategie i narzędzia związane z pomiarami 
kanałów korzeniowych

•  Proste i efektywne schematy związane ze sztuką 
opracowywania i wypełniania skomplikowanych 
systemów kanałów korzeniowych, z którymi 
spotykamy się każdego dnia

•  Wskazania i zalecenia w czasie ponownego leczenia 
endodontycznego

• Rekonstrukcja zębów po leczeniu endodontycznym

Poznanie tych tematów w oparciu o podstawy biologii 
pozwoli na wprowadzenie wyższych standardów  
i lepszych efektów leczenia endodontycznego.

•  Profesor i dyrektor zakładu endo-
doncji, promotor  
i opiekun specjalizacji w zakresie 
endodoncji – Araraquara  
Dental School – UNESP

•  Specjalizacja z endodoncji 
i doktorat z patologii jamy  
ustnej  Uniwerystetu Bauru, 
 São Paulo

•   Profesor wizytujący – University of Texas – 
San Antonio – USA i wiceprezydent Brazilian Society 
of Endodontic oraz U.I.C Catalunya, Hiszpania

•     Współautor 4 książeki 68 artykułów w specjalistycz-
nych ogólnoświatowych czasopismach  
endodontycznych 
(Leonardo MR, Leonardo RT. Sistemas (Leonardo MR, Leonardo RT. 
Sistemas rotatorios em endodontia. Instrumentos de niqueltitanio. San 
Paulo: Artes Medicas; 2012, 323p., 
Leonardo MR, Esemberard RM,Bonetti Filho I, Leonardo RT, Tanomaru Filho 
M.  Tratamento de canais radiculares: atualidades tecnicas. San Paulo: 
Editorial Premier: 1996. 169 p., 
Leonardo MR, Leonardo RT. Endodonits: Technological resources and bio-
logical concepts.  San Paulo: Artes Medicas; 2011, 650 p. 
Leonardo MR, Leonardo RT. Tratamento de canais radiculares: Avacanos 
tecnologicos de uma endodontia minimamente invasiva.  San Paulo: Artes 
Medicas; 2011, 318.)

•  Wygłosił 421 wykładów z endodoncji w 17 krajach.

prof. renato de toledo leonardo 


