
 

Serdecznie zaprasza na kurs medyczny

5 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

Endo–Eze AET - minimalnie inwazyjne opracowywanie i wypełnienie 
kanałów korzeniowych oraz cementowanie wkładu z włókna szklanego 

wraz z odbudową zrębu zęba.

Okazja dla profesjonalistów!
W czasie szkolenia przetestuj lupy stomatologiczne w praktyce.

Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani 
systemem Endo-Eze AET 

zapraszamy na szkolenie

26.10.2013r. 
w godz. 9.00  – 14.00 

Program kursu:

Część teoretyczna:
•  Anatomiczna Technika Endodontyczna AET jako minimalnie inwazyjna alternatywa dla tradycyjnego opracowywania kanału.
•  Omówienie i prezentacja systemów AET classic i TiLOS
•  Omówienie ryzyka i problemów związanych z użyciem  narzędzi NiTi
•  Omówienie protokołu płukania i środków płuczących do irygacji kanałów korzeniowych
•  Omówienie zasad cementowania wkładu z włókna szklanego oraz odbudowy zrębu zęba pod koronę po leczeniu 
   endodontycznym

Część praktyczna:
•  Samodzielne opracowywanie kanałów korzeniowych systemem AET z użyciem nowoczesnych narzędzi TiLOS
•  Wypełnianie kanałów przy użyciu materiału Endo Rez
•  Cementowanie wkładu z włókna szklanego oraz odbudowa zrębu zęba

CZY TWÓJ SYSTEM NARZĘDZI 
ENDODONTYCZNYCH NIE USUWA 
PRZYPADKIEM ZBYT DUŻO 
ZDROWEJ TKANKI…?

The Endo-Eze® AET (Anatomiczna Technika Endodontyczna) 

z ich anatomią. 

Tradycyjne systemy obrotowych narzędzi endodontycznych mogą zmuszać Cię do 
zmiany kształtu kanału takaby pasował do narzędzi, akcesoriów takich jak sączki czy 
materiałów do wypełniania kanałów. 

System Endo-Eze AET jest zupełnie inny. Dopasowuje się do anatomii każdego kanału, 
dając Ci lepszą kontrolę i wyższą przewidywalność w trakcie leczenia endodontycznego. 
Co ważniejsze pracując Endo-Eze AET opracowujesz kanał tam gdzie jest to potrzebne i 
nie osłabiasz go w miejscach na to narażonych.

•  Efektywne opracowanie i ukształtowanie kanału w czasie krótszym nawet o połowę
•  Oscylacyjny ruch narzędzi mechanicznych jak i ręcznych zapobiegający ich złamaniom
•  Doskonały jako połączenie z obecnymi na rynku systemami narzędzi obrotowych.

Data wykładu: 26.10.2013r. (sobota) w godz. 9.00  – 14.00 
Prowadzący: lek. dent. Łukasz Zadrożny  (pracownik Uniwersytetu Medycznego)
Miejsce wykładu:
Koszt:

 Dornwell. 

Kontakt: Karolina Wadas, ul. Zaściankowa 90/1a, 02-989 Warszawa
tel: 22 834 66 30, 22 834 77 25, tel. kom. 502 701 096,
e-mail: info@dornwell.pl

Narzędzia obrotowe mogą 
drastycznie zmieniać kształt 
kanału i znacząco osłabiać korzeń 

System Endo-Eze® AET pozostawia 
kanał opracowany w sposób 

naturalny i nieosłabiony

Dane do przelewu:
DORNWELL S.J Bank Zachodni WBK S.A I/o Warszawa 
10 1090 1014 0000 0000 0301 4416
w tytule proszę wpisywać "Kurs medyczny 08.06.13r., imię i nazwisko".
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