
Stopień I
Endodoncja krok po kroku… najważniejsze podstawy 
skutecznej terapii 

Prowadzący: 
lek. dent. Sławomir Gabryś

14 12 Gdańsk. .2022 - 
Hotel Scandic, Podwale Grodzkie 9

Godzina: 10:00-15:00
Punkty edukacyjne: 5
Cena: 450,-

Wykład 10:00-13:30   

•  Bio�lm i warstwa mazista - jak skutecznie je wyeliminować.

•  Najważniejsze podstawy skutecznej endodoncji.

•  Warsztat endodontyczny - praktyczne rady dotyczące instrumentarium.

•  Koferdam w endodoncji.

•  Anatomia endodontyczna:

    -  jak unikać błędów w preparacji dostępu do jam zębowych,

    -  jak znaleźć dodatkowe kanały np. Mb2,

    -  jak opracować i wypełnić kanały łączące się czy C-shape.

•  Jak łatwo i powtarzalnie wyznaczyć długość roboczą.

•  Niedrożne kanały - przyczyny i ich eliminacja.

•  Wstęp do maszynowego opracowania kanału.

Przerwa 13:30-14:00

Warsztaty 14:00- 15:00   

•  Jak założyć koferdam do endodoncji w minutę. Praktyczne ćwiczenia 

    na fantomach.

Zgłoszenia:

Beata Połaska, tel.: 603 418 411, e-mail: b.polaska@poldent.plNr konta do wpłaty: 
64 1240 6175 1111 0010 3915 9844 
Tytułem przelewu (Endoakademia Gdańsk, 
imię, nazwisko i data kursu). 
Wpłata za kurs w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
Brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu.

We współpracy z:



Stopień II
Opracowanie maszynowe i dezynfekcja kanałów

Prowadzący: 
lek. dent. Sławomir Gabryś

15.12.2022 - Gdańsk
Hotel Scandic, Podwale Grodzkie 9

Godzina: 10:00-15:00
Punkty edukacyjne: 5
Cena: 650,-
(w cenie kursu pilniki Endostar Easy Path 
14/04 l.25mm i E3 Azure Small)

Wykład 10:00-12:30

•  Zasady skutecznej pracy narzędziami maszynowymi.

•  Świadome kształtowanie kanału.

•  Możliwości stopu NiTinol.

•  Sekwencja pracy narzędziami.

•  Ruch rotacyjny czy recyprokalny?

•  Flaring, glide path, rekapitulacja, zasada IRI - zagadnienia ułatwiające 

    walkę z kanałami.

•  Dobra dezynfekcja kanałów - PUI i MDA.

Przerwa 12:30- 13:00

Warsztaty 13:00- 15:00*

•  Opracowanie maszynowe kanałów metoda "step down"

    -  pokaz opracowania kanału w zębie po ekstrakcji za pomocą pilników 

       Endostar E3 Azure

   -  każdy z uczestników opracuje kanał w zębie po ekstrakcji systemem  

       Endostar E3 Azure oraz bezprzewodową kątnicą Endostar Provider 

       (lub własnym mikrosilnikiem).

*  Każdy z uczestników proszony jest o przyniesienie zęba po ekstrakcji z opracowaną cześcią 

   koronową, można przynieść też własny mikrosilnik endodontyczny.

Zgłoszenia:

Beata Połaska, tel.: 603 418 411, e-mail: b.polaska@poldent.pl

Nr konta do wpłaty: 
64 1240 6175 1111 0010 3915 9844 
Tytułem przelewu (Endoakademia Gdańsk, 
imię, nazwisko i data kursu). 
Wpłata za kurs w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
Brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu.



Stopień III
Gutaperka na ciepło i mikroskop stomatologiczny

Prowadzący: 
lek. dent. Sławomir Gabryś

16.12.2022 - Gdańsk 
Hotel Scandic, Podwale Grodzkie 9

Godzina: 10:00-16:30
Punkty edukacyjne: 6
Cena: 1600,-

Wykład 10:00- 12:00 

•  Rozpoczynamy przygodę z mikroskopem stomatologicznym i gutaperką 

    na ciepło:

   -  podstawowa budowa mikroskopów,

   -  dlaczego mikroskop w endodoncji jest taki ważny,

   -  chcemy wypełniać kanały szczelnie i szybko - podstawy pracy 

      z systemami do wypełniania kanałów gutaperką na ciepło,

  -  wypełnianie kanałów metodą ciągłej fali z wykorzystaniem uszczelniacza 

     na bazie żywicy epoksydowej,

  -  wypełnianie kanałów techniką hybrydową na ciepło z wykorzystaniem 

     uszczelniacza bioceramicznego,

   -  jak idealnie dobrać ćwiek do kanału.

•   MTA w gabinecie - jak zamknąć szeroki wierzchołek (apical plug 

    technique).

Lunch 12:00-12:30

Warsztaty 12:30-16:30*

•  Przygotowanie mikroskopu do pracy.

•  Jak ustawić mikroskop aby można było długo pracować bez bólu głowy.

•  Pokaz wypełnienia kanału w usuniętym zębie gutaperką na ciepło 

    systemem EQ-V pod mikroskopem.

•  Każdy z uczestników wypełni kanał w usuniętym zębie gutaperką 

    na ciepło pod mikroskopem techniką ciągłej fali i techniką hybrydową.

*  Każdy z uczestników proszony jest o przyniesienie zęba po ekstrakcji z opracowanym kanałem 

    korzeniowym techniką dowolną - ważne aby był znany rozmiar wierzchołka po opracowaniu 

    i długość robocza.

Zgłoszenia:

Beata Połaska, tel.: 603 418 411, e-mail: b.polaska@poldent.pl

Nr konta do wpłaty: 
64 1240 6175 1111 0010 3915 9844 
Tytułem przelewu (Endoakademia Gdańsk, 
imię, nazwisko i data kursu). 
Wpłata za kurs w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
Brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu.



Stopień IV (wskazane choćby niewielkie doświadczenie w pracy pod mikroskopem)

Reendo, perforacje i złamane narzędzia

Wykład 9:00- 12:00

•  Po pierwsze diagnostyka.

•  Niedrożne kanały - jak sobie z nimi radzić?

•  Stopnie i blokady - jak je pokonać.

•  Jak skutecznie usunąć gutaperkę z kanału.

•  Perforacje - diagnostyka, zamykanie MTA, rokowanie.

•  Usuwanie wkładów koronowo korzeniowych i systemu Thermafil.

•  Złamane narzędzia… od kwalifikacji przypadku do usunięcia narzędzia.

Lunch 12:00- 12:30

Warsztaty 12:30- 16:30*

•  Pokaz usunięcia złamanego narzędzia metoda „na igłę” lub techniką 

    Ruddle’a.

•  Każdy z uczestników wykona czynności:

    -  udrożnienie kanału z zastosowaniem UD i narzędzi maszynowych,

    -  zrobienie dostępu do usuniętego narzędzia,

    -  usuniecie złamanego narzędzia UD (technika Ruddle’a) lub metoda 

       „na igłę”.

*  Zęby po ekstrakcji zostaną przygotowane przez prowadzącego kurs.

Zgłoszenia:

Beata Połaska, tel.: 603 418 411, e-mail: b.polaska@poldent.pl

Prowadzący: 
lek. dent. Sławomir Gabryś

17.12.2022 - Gdańsk
Hotel Scandic, Podwale Grodzkie 9

Godzina: 9:00-16:30
Punkty edukacyjne: 7
Cena: 1800,-  (w cenie kursu 
pilniki Endostar Revision)

Nr konta do wpłaty: 
64 1240 6175 1111 0010 3915 9844 
Tytułem przelewu (Endoakademia Gdańsk, 
imię, nazwisko i data kursu). 
Wpłata za kurs w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
Brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu.

Anna Lalka-Kaczorowska
Promotor - region pomorski, kujawsko-pomorski
Tel.: 609 414 417, E-mail: a.lalkakaczorowska@poldent.pl
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