Program warsztatów
Warsztaty odbywają się w Pawilonie nr 7 - antresola

21.09.2018

▶17:30
14:30 ◀
Zastosowanie narzędzi ręcznych – kiret
i skalerów w leczeniu chorób przyzębia
Anna Kubica- Gemel sala 1.E
14:30 ◀
▶18:30
Metody rejestracji relacji centralnej, rejestracja łukiem twarzowym
i artykulacja modeli Piotr Jurkowski, Wojciech Kondrat sala 1.F
15:30 ◀
▶18:00
Podstawy maszynowej instrumentacji
kanałów korzeniowych
Huber t Gołąbek sala 1.B

11:00 ◀
▶ 14:00
Badanie czynnościowe pacjenta
Piotr Jurkowski, Wojciech Kondrat sala 1.F
▶12:30
10:00 ◀
Podstawy pracy z użyciem mikroskopu
Hubert Gołąbek sala 1.B

9:00 ◀
Fotograﬁa stomatologiczna - to proste
Leszek Szalewski sala 1.D

PIĄTEK

▶17:30
14:30 ◀
Mój pierwszy raz, czyli jak rozpocząć przygodę
z implantologią Jakub Łada sala 1.D

10:00 ◀
▶ 13:00
Zastosowanie toksyny botulinowej i kwasu
hialuronowego przez lekarzy stomatologów
Agnieszka Kulik sala 1.D

20.09.2018

CZWARTEK

Warsztaty w ramach III Zjazdu Higienistek
Asystentek Stomatologicznych

▶ 12:30

▶ 18:30
15:30 ◀
Wykonanie licówki kompozytowej z koloru A4
na A1 z zastosowaniem techniki warstwowej,
opakerów i podbarwiaczy Krzysztof Polanowski
sala 1.D
15:30 ◀
▶18:30
Nowoczesna chirurgia stomatologiczna – piezochirurgia, laseroterapia, materiały autogenne
Maciej Michalak sala 1.F
▶18:00
15:30 ◀

▶12:00
9:00 ◀
Mój pierwszy raz, czyli jak rozpocząć przygodę
z implantologią Jakub Łada sala 1.F
9:00 ◀
▶11:30
Podstawy nowoczesnej obturacji
kanałów korzeniowych Hubert Gołąbek
sala 1.B

Sterowana regeneracja tkanek w chirurgii
stomatologicznej z użyciem ﬁbryny
bogatopłytkowej (PRF) Jerzy Zbożeń

sala 1.B
15:30 ◀

▶ 17:00

Dynamiczna Nawigacja
Implantologiczno-Chirurgiczna
Tadeusz Morawiec

sala 1.E

22.09.2018

SOBOTA

9:00◀
▶10:30
Instruktaż higieny
jamy ustnej pacjenta
protetycznego
Renata Dziedzicka
sala 1.D

11:00 ◀
12:45 ◀
▶12:30
▶14:15
Dzieci, młodzież
Prawidłowa higiena
i rodzice – jak ich
jamy ustnej u pacjenta
zainteresować
z zaburzeniami
i
zmotywować
do
niami
hormonalnymi
hormonalnymi
dbania
o
zęby
Natalia Szeląg
Anna Michalska,
sala 1.D
Katarzyna Ostrowska
sala 1.D

10:00 ◀
▶12:00
Innowacyjne urządzenia do
pracy z pacjentem periodontologicznym Aleksandra Jurć
sala 1.G
9:00 ◀
▶11:00
Profesjonalna higienizacja
pacjenta periodontologicznego
i implantologicznego (dla
higienistek już pracujących)
Magdalena Michałowska
sala 1.H

12:30 ◀
▶14:30
Innowacyjne urządzenia do
pracy z pacjentem periodontologicznym Aleksandra Jurć
sala 1.G

11:30 ◀
▶13:30
Profesjonalna higienizacja
pacjenta (dla higienistek
rozpoczynających pracę)
Magdalena Michałowska
sala 1.H

9:00 ◀
▶12:00
Chirurgia stomatologiczna w codziennej praktyce – nauka szycia, mobilizacji płata, leczenia
powikłań Mateusz Stolarski sala 1.F
▶ 12:00
9:00 ◀
Metody unieruchamiania zębów rozchwianych
Anna Kubica-Gemel sala 1.B

▶16:00
14:00 ◀
Profesjonalna higienizacja
pacjenta periodontologicznego
i implantologicznego (dla
higienistek już pracujących)
Magdalena Michałowska
sala 1.H

