
SZKOLENIE

Zaproszenie



Harmonogram wykładów
sobota, 4 czerwca br. 

10.00 - 12.30  wykład - Zastosowanie materiałów o wysokiej biozgodności 
w leczeniu endodontycznym zębów.
•  Dostępne na rynku materiały charakteryzujące się wysoką biozgodno-

ścią stosowane w leczeniu trudnych przypadków endodontycznych. 
Zasady ich stosowania, ewentualne trudności (niezwiązanie materiału, 
jego utrata, problemy z aplikacją), postępowanie w przypadku wystą-
pienia niepowodzeń.

•  Omówienie poszczególnych etapów leczenia wybranych sytuacji kli-
nicznych (ząb z niezakończonym rozwojem wierzchołka korzenia, per-
foracja szczelinowata z przetarcia w środkowym lub koronowym od-
cinku korzeni,  perforacja w części wierzchołkowej korzenia, obnażenie 
miazgi i inne).

12.30 - 13.00 Dyskusja/Przerwa kawowa

13.00 - 15.00  wykład -  Farmakologiczne i kliniczne aspekty wykonywania 
znieczuleń miejscowych i przewodowych w gabinecie stomatologicznym.
•  Działanie poszczególnych preparatów znieczulających od momentu 

ich podania do ustąpienia ich działania.
•  Dobór właściwych środków znieczulających miejscowo (substancje 

czynne) do planowanego leczenia. Dobór igieł i strzykawek w odnie-
sieniu do przyjętej techniki znieczulenia. Techniki wykonywania znie-
czulenia.

•  Omówienie zagrożeń dla pacjentów, lekarzy i personelu medycznego 
wynikających z kontaktu z zakażonym materiałem. Kliniczne i farmako-
logiczne postępowanie w przypadku wystąpienia powikłań i różnego 
rodzaju zagrożeń dla zdrowia pacjenta, lekarza i asystentki.  

•  Stosowanie bezpiecznej strzykawki Ultra Safety Plus XL



Z prawdziwą przyjemnością zapraszam
do udziału w wykładach

Wykład 1
Zastosowanie materiałów o wysokiej biozgodności w leczeniu endodontycznym zębów  

(dr hab. n. med. Mariusz Lipski, Prof. Nadzw. PUM w Szczecinie)
Wykład 2

Farmakologiczne i kliniczne aspekty wykonywania znieczuleń miejscowych i przewodowych w gabinecie stomatologicznym  
(lekarz dentysta Michał Wojtkiewicz Specjalista II° chirurgii szczękowo-twarzowej)

w terminie
4 czerwca 2011

w Katowicach
 
 

Kierownik Działu Sprzedaży Stomatologicznej
Elżbieta Dudek



Wykłady odbędą się w Katowicach (Budynek Solidarności,  
ul. Floriana 7, sala im. Lecha Kaczyńskiego, piętro II).

Uczestnikom zostaną przyznane certyfikaty,
potwierdzające otrzymanie 5 punktów edukacyjnych.
 
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach
telefonicznie 32-788-00-87
lub drogą mailową k.kwapinska@salusint.com.pl 
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.
 
Koszt udziału w wykładach wynosi 300,00 zł/os.

Forma zapłaty: przelew na konto Salus International Sp. z o.o.:
BANK PEKAO S.A.: 34 1240 1330 1111 0000 2301 5913 
z dopiskiem: „wykłady stomatologia”

Termin zgłoszeń i wpłat upływa 31 maja 2011 r. 
Ilość miejsc ograniczona.

Zapraszamy serdecznie!

Floriana 7


