
EDUKACJA Z KAVO KERR PODCZAS TARGÓW 
WARSAW DENTAL MEDICA SHOW  
I CEDE 2018.

dr n. med. Maciej Mikołajczyk 

Instrumentacja kanałów korzeniowych i ich wypełnianie metodą termiczną  
– protokół postępowania w powiększeniu mikroskopowym.

6, 7, 8 września, godz. 10:30-12:00

Warsaw Dental Medica Show
20, 21, 22 września, godz. 10:30-12:00

CEDE

lek. dent. Mateusz Szkliniarz

Wybrane aspekty diagnostyki 3D w endodoncji.

6, 7 września, godz. 12:30-13:30 
8 września, godz. 14:00-15:00

Warsaw Dental Medica Show

20, 21 września, godz. 12:30-13:30 
22 września, godz. 14:00-15:00

CEDE

dr n. med. Maciej Mikołajczyk 

Idealna diagnostyka próchnicy – przygotowanie i badanie pacjenta.

6, 7 września, godz. 14:00-15:00 

Warsaw Dental Medica Show
20, 21 września, godz. 14:00-15:00

CEDE

lek. dent. Dariusz Miśkiewicz

Odbudowy po leczeniu endodontycznym z zastosowaniem  
wkładów z włókien szklanych.

7 września, godz. 15:30-16:30 
8 września, godz. 12:30-13:30

Warsaw Dental Medica Show

21 września, godz. 15:30-16:30 
22 września, godz. 12:30-13:30

CEDE

dr n. med. Maciej Mikołajczyk

KaVo Kerr show. Mówimy NIE próchnicy u dzieci i dorosłych!

6 września, godz. 15:30-16:30

Warsaw Dental Medica Show
20 września, godz. 15:30-16:30

CEDE

NASZE WARSZTATY

6-8 września 2018, Nadarzyn k/Warszawy
20-22 września 2018, Poznań



Każdy uczestnik poza pakietem materiałów dedykowanych do danego warsztatu,  
dodatkowo otrzyma opakowanie naszych bestsellerowych chusteczek do dezynfekcji CaviWipes!

PROGRAM

INFORMACJE I ZAPISY: biuro@kavokerr.com, tel. +48 22 395 54 60

Koszt udziału w warsztacie wynosi 50 zł. Wiążącym potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata  
na konto z tytułem przelewu Dental Show Warszawa lub CEDE:  
Deutsche Bank Polska S.A. 85 1880 0009 0000 0011 0360 9000

GDZIE?
Warsaw Dental Medica Show 
Hala C, Aleja VIP, stoisko 134  
PTAK WARSAW EXPO 
Al. Katowicka 62 
05-830 Nadarzyn k/Warszawy

CEDE
Pawilon 7a.A10  
Międzynarodowe Targi Poznańskie  
ul. Głogowska 14 
60-734 Poznań

Diagnostyka

KaVo Kerr show. Mówimy NIE próchnicy u dzieci i dorosłych!
dr n. med. Maciej Mikołajczyk

Pokaz in vivo innowacyjnej i bezpiecznej diagnostyki próchnicy. Wykryjemy 100% ubytków próchnicowych, 
również tych niewidocznych. Zrobimy to bezboleśnie i  nieinwazyjnie. Każdy uczestnik otrzyma film 
z badania swoich zębów.

Odbudowy

Odbudowy po leczeniu endodontycznym z zastosowaniem wkładów z włókien szklanych.
lek. dent. Dariusz Miśkiewicz

Jednym z  elementów wykorzystywanych przy odbudowie tkanek po leczeniu endodontycznym są 
wkłady koronowo-korzeniowe z włókien szklanych, które, dzięki własnościom mechanicznym, estetyce 
oraz właściwościom użytkowym prawie całkowicie wyparły inne rodzaje wkładów. I właśnie o wkładach 
porozmawiamy w trakcie warsztatu.

Diagnostyka

Idealna diagnostyka próchnicy – przygotowanie i badanie pacjenta.
dr n. med. Maciej Mikołajczyk 

Najlepszym sposobem na zbudowanie zaufania pacjenta jest niezawodna diagnostyka stanu jamy 
ustnej pacjenta i efektowna prezentacja wyników takiego badania. Diagnostyka próchnicy, w połączeniu 
z profesjonalnymi zabiegami profilaktycznymi to podstawa sukcesu każdego leczenia stomatologicznego.

RTG-3D

Wybrane aspekty diagnostyki 3D w endodoncji.
lek. dent. Mateusz Szkliniarz

Warunkiem skutecznego leczenia endodontycznego jest skutecznie przeprowadzona diagnostyka. 
W tym kontekście coraz większą popularność i uznanie użytkowników zyskują radiologiczne urządzenia 
3D, które zapewniają objętościowe, dokładne zobrazowanie wszelkich szczegółów istotnych dla sukcesu 
zabiegów endodontycznych. Poznaj argumenty przemawiające za wykorzystaniem tego typu urządzeń 
w Twojej praktyce.

Endo

Instrumentacja kanałów korzeniowych i ich wypełnianie metodą termiczną  
– protokół postępowania w powiększeniu mikroskopowym.
dr n. med. Maciej Mikołajczyk

Adaptacyjna metoda opracowywania kanałów korzeniowych oznacza możliwość dostosowania 
procedury do każdej sytuacji klinicznej i  osiągnięcia za każdym razem skutecznego wypełnienia 
całego systemu kanałów korzeniowych. Odpowiedni system pracy umożliwia poradzenie sobie z każdą 
komplikacją, którą można napotkać w trakcie leczenia endodontycznego dzięki adaptacji systemu do 
warunków pracy.


