
Endo
Update 

Rotterdam
vrijdag 24 maart 13.00 - 17.00 uur
vrijdag 19 mei 13.00 - 17.00 uur
vrijdag 30 juni 13.00 - 17.00 uur

Deze Workshop wordt mogelijk gemaakt m.b.v.:



Beter zien, beter vijlen, beter vullen

Dankzij de vooruitgang van de wetenschappelijke kennis leveren endodontische behandelingen

nu uiterst voorspelbare resultaten. Dergelijke resultaten zijn echter nauw verbonden met een

aantal stappen die tegenwoordig als kernelementen worden bestempeld voor het slagen van

een endodontische behandeling. Goed kunnen zien, goed kunnen vijlen en uiteraard de juiste

materiaalkeuze voor het vullen van het wortelkanaal vormen hierbij belangrijke onderdelen.

In slechts één namiddag maakt u kennis met de nieuwste technologieën en materialen die

vandaag beschikbaar zijn en ontdekt u hoe een endobehandeling bijzonder voorspelbaar en

eenvoudig wordt.

Leerdoelen ExamVision en KDental:

- Werken met een operatiemicroscoop.

- Het zoeken naar de kanalen.

- De juiste lengtebepaling met behulp van de lengtemeter.

- Het maken van een GlidePath en GlidePath Management.

- Het prepareren van de kanalen op een minimaal invasieve manier en met behoud

  van de natuurlijke anatomie van het kanaal.

- Het reinigen van de kanalen.

Aan het eind van de cursus moet
de cursist in staat zijn om:
 
Zelfstandig de microscoop in te stellen en te begrijpen waar de volgende zaken

voor dienen en werken: 

- Oculair (met en zonder sterkte)

- Juiste pupilafstand weten in te stellen

- Objectief en juiste werkafstand instellen

- Weten hoe de vergrotingswisselaar werkt en wat de “reële” vergrotingen zijn.

Een aantal microscoop begrippen worden uitgelegd en toegelicht:

- Composietfilter

- Groenfilter

- Diafragma

 

De cursist zal ook een uitleg in ergonomie en werkhouding krijgen over de

juiste zitpositie (werkafstand, nekhouding, afsteunen, etc.) en de mogelijkheden

om deze in de microscoop te verwerken. Verder wordt er aandacht besteed

aan het verschil en de mogelijkheden over beeldverwerking (foto / video), zowel

intern als extern. Ook hier wordt de cursist geacht dit zelfstandig te kunnen

gebruiken tijdens de rest van de cursus.

Kosten:  175,00 euro

Locatie:  ExamVision Rotterdam

KRT is aangevraagd

Meer info en inschrijfmogelijkheden op:

dentalbestpractice.nl

of 055-3121050

Leerdoelen Septodont

- Materiaalkennis biokeramische materialen: silicaatcementen

- Klinische applicaties 

- Case studies

- Hands-on training dentinesubstituut

- Hands-on training wortelkanaalcement


