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BALTIJOS MIKROSKOPINĖS ODONTOLOGIJOS DRAUGIJA KVIEČIA Į  
DVIEJŲ DIENŲ PROFESINIO TOBULINIMO RENGINĮ

„ENDODONTINIO PERGYDYMO YPATUMAI“

Šis teorinis-praktinis kursas, skirtas šaknų kanalų pergydymo ypatumų įsi-
savinimui. Kurso metu bus aptarti svarbiausi diagnostikos, gydymo plana-
vimo ir metodikos parinkimo aspektai.

TEORINĖS DALIES DĖKA SUŽINOSITE:
• Pagrindinės žinios apie endo patalogiją
• Diagnostika – svarbiausi klinikinio atvejo vertinimo kriterijai
• Gydymo metodai – kaip parinkti tinkamiausią pergydymo būdą
•  Kanalų užpildai, jų pašalinimo iš kanalų sistemos ypatumai, 

problematika ir tinkamiausi metodai
•  Kas žinotina apie dažniausiais naudojamu pergydymo instrumentus ir 

medžiagas: jų galimybės ir ribos

PRAKTINIO MOKYMO TEMOS:
• Dviejų rūšių įklotų pašalinimas
•  Endodontinės ertmės performavimas-suformavimas. Kas svarbu žinoti ir atlikti koreguojant 

endodontinio gydymo nesėkmes
•  Gutaperčos ir cemento pašalinimas – lenktų kanalų pergydymo ypatumai. Instrumentų 

parinkimas, seka. Svarbiausi medžiagos šalinimo principai pagal jos pobūdį
• Pagalbiniai instrumentai medžiagos likučių nuo kanalo sienelių pašalinimui
•  Kanalo vidurinio trečdalio perforacijos uždarymas: instrumentai, gydymo taktika, medžiagos 

įvedimas panaudojant specialius nešiklius
• Viršunies uždarymas – apeksofikacija
Mokymų metu ypatingas dėmesys bus skiriamas praktinių užduočių atlikimui ir įgudžių formavimui. 
Visi darbo principai bus demonstruojami ant specialiai paruošto danties modelio – aiškiai ir supran-
tamai kiekvienam dalyviui: žingsnis po žingsnio, skiriant dėmesio kiekvienam dalyviui asmeniškai. 
Kiekvienas dalyvis darbuosis su specialiai paruoštu danties modeliu.

Kurso programa:
09:30 - 10:00 Registracija

10:00 - 12:00 Teorinė-praktinė dalis

12:00 - 12:30 Pertrauka

12:30 - 14:30 Praktinė dalis

14:30 - 15:00 Pertrauka

15:00 - 17:00 Praktinė dalis

17:00 - 17:30 Diskusija. Sertifikatų įteikimas.

Renginio vieta:
Vilniaus implantologijos centro klinika, Polocko g. 21, Vilnius.

Registracijos mokestis: 620 € - iki 08.31, 680 € - 09.01-30

Dalyvių skaičius: 15

Dėl papildomos informacijos ir registracijos, maloniai prašome kreiptis: info@bmod.lt arba 
8 699 28100.


