
HARMONOGRAM SPOTKAŃ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO

ODDZIAŁ W KOSZALINIE  w IV KWARTALE 2020R.
Spotkania odbywają się w Koszalińskiej Bibliotece

Publicznej Plac Polonii 1 w Koszalinie

9 października  2020 r., godz. 10.00

➢ Lek. dent. Maciej Czerwiński – Wprowadzenie do szlifowania bezstopniowego w/g 
koncepcji Tomorrow  Tooth-rewolucja w 6 krokach

• jakie wiertła wybrać do szlifu bezstopniowego oraz na co zwrócić uwagę?
• mechanika zębów, wkłady z włókna szklanego czy powrót do przeszłości i wkłady metalowe?
• circle of choice czyli protokół wyboru formy odbudowy do przypadku, mechanika czy adhezja?
• protokół szlifu bezstopniowego.
 

20 listopada 2020r. , godz. 10.00

➢ Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz – Uzupełnienia pośrednie cementowana adhezyjnie 
-poprawa estetyki czy jeden z etapów w kompleksowym postępowaniu 
rehabilitacyjnym 

Przy współpracy z Ivoclar Vivadent

11 grudnia 2020 r., godz. 10.00

➢ Dr n. med. Michał Jegier – Świadoma endodoncja mikroskopowa od A do Z

Przy współpracy z Poldent 

• planowanie leczenia endodontycznego i późniejszej odbudowy w aspekcie biomechaniki 
i adhezji 
• odbudowa przed leczeniem endodontycznym, podwyższenie brzegu dodziąsłowego, 
przedendodontyczne zabezpieczenie zębiny, izolacja pola zabiegowego - koferdam 
• anatomia endodontyczna 
• instrumentarium endodontyczne, właściwości wynikające z metalurgii narzędzi 
rotacyjnych 
• podstawy mechanicznego opracowywania kanałów korzeniowych, praca hybrydowa 



• apical patency, rekapitulacja, kalibracja preparacji - jak kontrolować wierzchołkową 1/3 kanału 
• mechaniczne opracowanie kanałów korzeniowych, praca hybrydowa - dobór narzędzi i 
technik do różnych sytuacji klinicznych 
• opracowanie chemiczne systemu kanałowego 
• biofilm i warstwa mazista 
• płyny płuczące 
• przegląd i dobór metod aktywacji 
• wypełnianie systemu kanałowego metodą ciągłej fali 
• zastosowanie metody jednego ćwieka i uszczelniacza bioceramicznego 
• wypełnianie kanałów z szerokim wierzchołkiem - apical plug oraz z perforacją - metoda 
kanapki czyli wszystko o MTA w kanałach 
• zabezpieczenie systemu kanałowego przed przeciekiem koronowym 

➢ Po wykładzie odbędzie się warsztat praktyczny dla 14 osób trwający ok. 2,5 godz. 
Koszt warsztatu 300 zł, 

 • opracowanie systemu kanałowego narzędziami rotacyjnymi 
• aktywacja płynów 
• wypełnianie systemu kanałowego metodą ciągłej fali 

Uczestnicy części praktycznej proszeni są o przyniesienia zęba po ekstrakcji z otwartą komorą 

Zapisy na część praktyczną: Poldent, Aleksandra Zadrożna, 601 959 142 , a.zadrozna@poldent.pl 
Nr konta do wpłaty: 
64 1240 6175 1111 0010 3915 9844 
Tytułem przelewu (imię + nazwisko, data kursu) 
– wpłata za kurs najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia 
– brak wpłaty w odpowiednim terminie powoduje usunięcie uczestnika z listy 
– brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu

8 stycznia 2021 r. , godz. 10.00

WYBORY  PREZESA I ZARZĄDU PTS O/KOSZALIN
Proszę o szczególnie liczne uczestnictwo w tym spotkaniu i czynny udział w wyborach. 
Niech nic nie dzieje się bez nas :)

W przygotowaniu wykład lek. dent. Dawida Pisuka dotyczący estetycznej odbudowy 
kompozytowej zębów przednich

Kolejne spotkania zaplanowane są na  12 lutego, 12 marca, 9 kwietnia, 14 maja i 11 czerwca.


