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Szkolenie „Czas na ENDO!” dedykowane jest osobom chcącym rozpocząć pracę 
narzędziami maszynowymi. Porusza praktyczne aspekty uproszczonej procedury 
endodontycznej z użyciem najnowszego systemu narzędzi do pracy w trybie 
recyprokalnym WaveOne® GOLD, a także pilników: Proglider™ oraz PROTAPER® SX/XA.

Zastosowanie maszynowych narzędzi niklowo – tytanowych na zawsze zmieniło 
technikę opracowania kanałów korzeniowych. Podczas szkolenia zaprezentujemy 
oraz przećwiczymy proste i skuteczne procedury leczenia endodontycznego 
z zastosowaniem jednopilnikowego systemu WaveOne® GOLD oraz obturacji  
kalibrowanymi ćwiekami gutaperkowymi.

WaveOne® Gold



Program kursu
1. Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego

 - izolacja i tymczasowa odbudowa zęba na potrzeby leczenia endodontycznego
 - diagnostyka radiologiczna
 - prosty dostęp i poszerzenie ujść za pomocą narzędzia PROTAPER SX/XA

Ćwiczenie praktyczne – odbudowa feruli w zębie przeznaczonym do leczenia 
endodontycznego materiałem SDR®
Ćwiczenie praktyczne – poszerzenie ujścia kanału za pomocą  
narzędzia PROTAPER® SX/XA – ćwiczenie na fantomach

2. System WaveOne® GOLD™ – najnowsza generacja narzędzi  
do pracy w trybie recyprokalnym 
 - przygotowanie gładkiej ścieżki ,,glidepath’’ przy użyciu Proglider™
 - prezentacja najnowszego systemu narzędzi maszynowych WaveOne® GOLD 
 - przypadki kliniczne okiem eksperta

Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – wstępne opracowanie kanału  
za pomocą Proglider™
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – ostateczne opracowanie kanału 
pilnikiem WaveOne® GOLD™

3. Wypełnienie kanałów korzeniowych oraz szczelne zamknięcie komory
 - obturacja – rozwiązania, zastosowanie kalibrowanych ćwieków gutaperkowych
 - właściwości uszczelniające w różnych technikach wypełniania kanałów 
 - trójwymiarowa dezynfekcja – chemiczne opracowanie kanałów  

i aktywacja środków płuczących
 - procedury zachowawcze w świetle możliwości ich zastosowania  

oraz trwałości klinicznej
 - przypadki kliniczne okiem eksperta

Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – ENDOAKTYWATOR
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – obturacja kanału  
z wykorzystaniem dedykowanych kalibrowanych ćwieków gutaperkowych  
i AH + Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – zamknięcie komory  
materiałem SDR®

Uczestnicy kursu praktycznego pod kierunkiem certyfikowanych wykładowców 
Dentsply Sirona będą realizować program szkoleniowy teoretycznie omówiony  
w części wykładowej, z możliwością bezpośredniej konsultacji z prowadzącym.

Ćwiczenia praktyczne są wykonywane w oparciu o system dydaktyczny  
Dentsply Sirona, zawierający fantomy, instrumentarium i sprzęt. 
Dodatkowo uczestnicy proszeni są o przyniesienie odpowiednio przygotowanych zębów: 
ząb usunięty numer 2, 4, 5, 6 lub 7, strepanowany, z dostępem do jamy zęba,  
zdjęte sklepienie komory, komora opracowana bez ujść kanałowych, kanał udrożniony. 
Ćwiczenia na usuniętych zębach pozwalają na pełne skorzystanie z programu zajęć.
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