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KONFERENCIJOS SVEČIAS
Prof. Gustavo De-Deus

BALTIJOS MIKROSKOPINĖS ODONTOLOGIJOS DRAUGIJA KVIEČIA Į TARPTAUTINĘ KONFERENCIJĄ
„ENDO-, PERIO-, RESTO- SPRENDIMAI KASDIENINĖJE PRAKTIKOJE“

2017 spalio 26 d., Vilnius

Kviečiame į tarptautinę konferenciją, kurios metu skirtingų specializacijų lektoriai pristatys sprendimus, taikomus savo kasdie-
ninėje praktikoje. Lektoriai diskutuos aktualiomis endodontinio ir periodontologinio gydymo bei restoracinės odontologijos 
temomis,  po kiekvienos paskaitos numatytų diskusijų metu auditorija galės pateikti rūpimus klausimus bei aptarti taikomo 
gydymo principus. 

Konferencijos svečias Prof. Gustavo De-Deus (Brazilija) paskaitų metu aptars tokias aktualias temas kaip:

• Biologiniai ir mechaniniai veiksniai, lemiantys šiuolaikinių technologijų panaudojimo galimybes ir ribas

• Veiksniai, įtakojantys kanalo instrumentavimo metodikos pasirinkimą

•  Reciprokinis instrumentavimas ir kanalo „praeinamumas“ iki viršūnės: kritinis veiksnys metodikos koncepte

• Privalumai ir trūkumai - kritinis žvilgsnis į vieno vienintelio instrumento metodiką

•  Šiuolaikinis požiūris į irigaciją - kanalo suformavimas mechaninio instrumentavimo etape užtikrinantis maksimalų dezin-
fekcijos metodikų efektą

• Ryšys tarp irigacijos/dezinfekcijos ir mechaninio kanalo paruošimo

• Pagrindiniai veiksniai įtakojantys kanalų dezinfenkciją

• Optimalaus irigacinio protokolo gairės:kanalo suformavimas jo dezinfekcijai

Gydytoja endodontologė Laura Andriukaitienė apžvelgs kompleksinės morfologijos šaknų kanalų plombavimo būdus, o 
gydytoja odontologė Natalija Verina pasidalins savo įžvalgomis apie endodontijos ir periodontologijos sinergiją atliekant 
abejotinos prognozės dantų gydymą. Konferencijos paskaitas vainikuos gydytojos Sigitos Bliuvienės pranešimas apie kūrybą 
atkuriant priekinius dantis.

KONFERENCIJOS PROGRAMA:

Renginio partneriai:Renginio organizatorius:

Renginio kalba: anglų ir lietuvių kalba.

Renginio vieta: Crowne Plaza viešbutis, M.K.Čiurlionio g. 84, Vilnius.

Išduodami LR Odontologų Rūmuose patvirtinti sertifikatai.

KONFERENCIJOS REGISTRACIJOS MOKESTIS IR TERMINAS:
Gydytojas: 145 € (iki 2017-09-17), 165 € (2017-09-18 ÷2017-10-15), 200 € (2017-10-26) 
Rezidentas: 115 €  
Studentas: 75 € (vietų kiekis ribotas)

PRIEŠKONFERENCINIAI KURSAI:
2017 spalio 25 d. - Prieškonferenciniai kursai „Nesudėtinga, efektyvu ir saugu - misija įmanoma: 
Reciprokinis kanalų instrumentavimas ir nesudėtingas jų sistemos plombavimas“

Praktinio kurso metu bus nagrinėjamos žemiau išvardintos temos:

• Kasdienininis nesudėtingas, bet efektyvus endodontinio gydymo protokolas ne tik specialistui.

• Praktiniai patarimai ir aiškios gairės sėkmingam endodontiniam gydymui.

• Reciprokinis kanalų instrumentavimo protokolas - žingsnis po žingsnio metodikos įsisavinimas.

• Vieno kaiščio ir “gutta-fusion” technika - nesudėtingo bet efektyvaus ir kokybiško kanalų plombavimo metodas. 

• Šaknų kanalų pergydymas.

Kurso metu ypatingas dėmesys bus skiriamas praktinių užduočių atlikimui, taisyklingam instrumentų ir  
medžiagų parinkimui ir naudojimui.

Renginio kalba: anglų kalba.

Praktinio kurso laikas: 

1 grupė: 09:00 – 13:00;

2 grupė: 14:00 – 18:00.

Dalyvių skaičius vienoje grupėje: 15

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

Išduodami LR Odontologų Rūmuose patvirtinti sertifikatai.

KURSŲ REGISTRACIJOS MOKESTIS IR TERMINAS:
Registracijos mokestis: 230 € (sumokant iki rugpjūčio 31 d. – 190 €)

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

09:00 – 10:00 Dalyvių registracija

10:00 – 10:05 Sveikinimo žodis 
Gyd. endodontologė Laura Andriukaitienė, BMOD 
pirmininkė

10:05 – 11:30 Paprastas, bet efektyvus ir saugus šaknų kanalų 
instrumentavimas

Lektorius: Prof. Gustavo De-Deus

11:30 – 11:45 Diskusija

11:45 – 12:15 Kavos pertrauka

12:15 – 13:45 Kanalo mechaninis instrumentavimas „kertinis akmuo“ jo 
dezinfekcijai: šiuolaikinis filosofinis požiūris į optimalią 
irigaciją

Lektorius: Prof. Gustavo De-Deus

13:45 – 14:00 Diskusija

14:00 – 15:00 Pietūs

15:00 – 15:45 Kompleksinės morfologijos šaknų kanalų plombavimo 
būdai

Lektorius: Gyd. endodontologė Laura Andriukaitienė

15:45 – 16:00 Diskusija

16:00 – 16:45 Endodontijos ir periodontologijos sinergija – viltis 
abejotinos prognozės dantų gydyme

Lektorius: Gyd. odontologė Natalija Verina

16:45 – 17:00 Diskusija

17:00 – 17:45 Priekinių dantų atkūrimas kompozicinėmis medžiagomis. Ar 
įmanoma pasitelkti kurybą?

Lektorius: Gyd. odontologė Sigita Bliuvienė

17:45 – 18:00 Diskusija

18:00 – 18:15 Baigiamoji kalba

Gyd. endodontologė Laura Andriukaitienė, BMOD 
pirmininkė


