STOMATOLOGIA DZIECIĘCA.
DZIECKO JAKO PACJENT: ZACHOWANIE, CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ? PRZYGOTOWANIE
DO ZABIEGU. DIAGNOSTYKA I PLANOWANIE LECZENIA. POSTĘPOWANIE ZABIEGOWE:
ZNIECZULENIE, RADIODIAGNOSTYKA, AMPUTACJA MIAZGI W ZĘBACH MLECZNYCH,
KORONY STALOWE, KORONY ESTETYCZNE.
21.09.2013 r (sobota) WARSZAWA
Wykładowca: DR MED. DENT. TANIA ROLOFF (NIEMCY)
Miejsce:Warszawa, Centrum Konferencyjne „Galeria na Kole”, ul. Erazma Ciołka 16, sala
wykładowa Koszt: 380 zł
PROGRAM
SOBOTA 8.00 – 15.40 (w trakcie przerwa kawowa oraz lunch)

Wykład tłumaczony na j. polski.
Współpraca z małym pacjentem i rodzicami
Wizyta adaptacyjna –postępowanie krok po kroku , czym powinna się różnic w zależności od wieku dziecka,
zgoda na leczenie.

2. Diagnostyka i planowanie leczenia, znieczulenie, postępowanie po zabiegu.
Jaki typ znieczulenia jest najlepszy, jak postępować z dzieckiem które nigdy nie było znieczulane.
Podtlenek azotu. Jak używać, jeśli mamy go w praktyce. Podtlenek azotu używany u dzieci – zaleta czy wada?

3. Materiały do wypełnień
Jakie materiały stosować do wypełnień u dzieci. Kiedy korona a kiedy materiał? W jakim przypadku
korona metalowa a kiedy estetyczna?.

4. Leczenie endodontyczne u dzieci – kiedy, czym i jak.
Zapalenie - jak postępować, jak rozłożyć w czasie wizyty. Czy antybiotyk jest potrzebny? Rodzaj i dawka antybiotyku
w leczeniu dzieci. Co zrobić z zębami po trepanacji - usunąć, zostawić, obserwować. Pulpotomia i pulpectomia –
procedury krok po kroku.

5. Ekstrakcja– co po ekstrakcji. Różne typy utrzymywaczy przestrzeni.

6. Profilaktyka i higienizacja – techniki pracy ,akcesoria. Kiedy i jak to zrobić, lakiery, laki - czy to działa? Fluor –
stosować czy nie .Jak motywować rodziców a jak dzieci.

7. Dziecko a leczenie ortodontyczne - na co zwracać uwagę

Co jest problematyczne na pierwszy rzut oka, co powinno budzić nasz niepokój, jak prowadzić po wysłaniu do
ortodonty.
Wykładowca: DR MED. DENT. TANIA ROLOFF (NIEMCY)

Organizator: ESDENT NZOZ, ul. Pomarańczowa 8, 54-058 Wrocław tel. 071 353 83 51, 0 603 441 785
szkolenia@ede.plOpłaty za szkolenie prosimy dokonywać na 2 tygodnie przed planowanym kursem,
na konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 90105015751000002257704359

