
ŠIUOLAIKINĖ ENDODONTINĖ MIKROCHIRURGIJA 
- SAUGUS, EFEKTYVUS IR PROGNOZUOJAMAS 
ENDODONTINĖS PATOLOGIJOS GYDYMO BŪDAS
(SEMINARAS IR PRAKTINIS KURSAS)

Renginio organizatorius:
Baltijos mikroskopinės odontologijos draugija
El. paštas: info@bmod.lt
Telefonas: 8 699 28100
www.bmod.lt



www.bmod.lt

LEKTORIUS
Prof. , DMD, PhD. Gilberto Debelian

BALTIJOS MIKROSKOPINĖS ODONTOLOGIJOS DRAUGIJA KVIEČIA Į  
DVIEJŲ DIENŲ PROFESINIO TOBULINIMO RENGINĮ

„ŠIUOLAIKINĖ ENDODONTINĖ MIKROCHIRURGIJA - SAUGUS, EFEKTYVUS IR 
PROGNOZUOJAMAS ENDODONTINĖS PATOLOGIJOS GYDYMO BŪDAS“

Endodontinės mikrochirurgijos terminologija apibrėžia chirurgines procedūras 
atliekamas itin mažoje erdvėje (ertmėje) manipuliuojant su itin kompleksiškomis, 
sudėtingomis danties ir jį supančių audinių mikrostruktūromis, pasitelkiant optiką, 
mikrochirurginius instrumentus ir specifines medžiagas. Šiuolaikinio gydymo meto-
dikos atliekamos panaudojant dentalinį mikroskopą, kurio pagalba galima sėkmin-
gai diferencijuoti patologiškai pakitusius audinius nuo sveikų, juos preciziškai tiksliai 
pašalinti, maksimaliai išsaugant tiek kaulinę struktūrą, tiek danties audinius, tačiau 
tuo pačiu optimaliai efektyviai paruošiant retrogradinę ertmę, vėliau ją dezinfekuo-
jant ir hermetiškai užpildant. Labai svarbi yra tinkamų instrumentų bazė, jų taisyklin-
gas panaudojimas, bei biosuderinamų- bioaktyvių medžiagų parinkimas, nuo kurio 
priklauso galutinis patologijos gydymo rezultatas.

1 DIENA – SEMINARAS 
2017 10 20
Paskaitos metu lektorius apžvelgs svarbiausias inovacijas endodontinės mikrochi-
rurgijos srityje. Itin didelis dėmesys bus skiriamas klinikinių atvejų analizei ir gydymo 
metodo pasirinkimo klausimui, bei esminiams diagnostikos ir gydymo planavimo principams. Detaliai analizuos 
mikrochirurginio gydymo aspektus, atskirai apžvelgdamas jų svarbą ir įtaką galutiniam rezultatui. Pateiks reko-
mendacijas gydymo metu naudojamiems instrumentams ir medžiagoms.

Paskaitos metu bus pateikta visa teorinė medžiaga, kurios praktinio kurso metu lektorius nebekartos ir koncen-
truosis į praktinius atlikimo aspektus.

Seminaro laikas: 10:00 – 14:00.

2 DIENA – PRAKTINIS KURSAS „ENDODONTINĖ MIKROCHIRURGIJA ANT 3D ŽANDIKAULIŲ MODELIŲ“ 
2017 10 21
Endodontinės mikrochirurgijos gydymo metodas panaudojant šiuolaikines technologijas ir medžiagas yra efek-
tyvus ir saugus būdas gydyti endodontinės kilmės patologiją. Kartais toks gydymas gali būti vienintelis pasirinki-
mas norint saugiai sugydyti ir išsaugoti dantį. Kartais šis metodas naudojamas diagnostiniais tikslais. Pati proce-
dūra yra techniškai sudėtinga ir reikalauja išsamių žinių tiek apie periodonto audinius, tiek apie danties anatomiją 
ir morfologiją, tiek apie pačio gydymo metu atliekamų procedūrų specifiką ir tikslius atlikimo niuansus. Kurso 
metu ypatingas dėmesys bus skiriamas praktinių užduočių atlikimui, taisyklingam instrumentų ir medžiagų par-
inkimui ir naudojimui. Visa teorinė medžiaga bus išdėstyta specialios paskaitos metu prieš praktinį kursą, todėl 
kurso dalyviams rekomenduotina išklausyti pirmiausiai teoriją paskaitos metu, vyksiančios dieną prieš praktikos 
kursą.

Kurso metu dalyviai praktines mikrochirurginio endodontinio gydymo užduotis atliks ant specialiai sukurtų 3D 
viršutinio ir apatinio žandikaulio krūminių dantų modelių, su imituota viršūninio periodonto patologija. Metodikos 
demonstarcija ir visos praktinės užduotys bus atliekamos panaudojant dentalinį mikroskopą. Kurso metu dalyviai 
atliks kaulinio langelio formavimą, viršūnės rezekciją, židinio kiuretažą, sąsmaukos tarp kanalų instrumentavimą, 
retrogradinės ertmės paruošimą ir dezinfekciją, retrogradinį plombavimą, taip pat audinių augmentaciją. Dalyviai 
naudos specialiai parinktus mikrochirurginius instrumentus, ultragarsinius instrumentus ir bioaktyvias medžiagas.

Praktinio kurso laikas: 10:00 – 17:00.

Renginio vieta:
Seminaras - Crowne Plaza viešbutis, M.K.Čiurlionio g. 84, Vilnius.
Praktinis kursas - Vilniaus implantologijos centro klinika, Polocko g. 21, Vilnius.

Registracijos mokestis:
Seminaras: gydytojas - 145 €, studentas - 80 € (vietų kiekis ribotas).
Seminaras + praktinis kursas: 980 €.

Dalyvių skaičius: seminare – 80, praktiniuose kursuose – 15.
Renginio kalba: seminaras – anglų kalba (su sinchroninių vertimų į lietuvių), kursai – anglų kalba.
Išduodami LR Odontologų Rūmuose patvirtinti sertifikatai.

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


