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Nie masz konta?
Załóż je sobie!

INTERAKTYWNE KURSY
DLA STOMATOLOGÓW

Szkolenia online

Forum

Konsylium stomatologiczne

Aktualności

Pytania do eksperta

ZALOGUJ SIĘ

Kalendarz szkoleń i konferencji

Dental Mentor to elektroniczna platforma edukacyjna dla lekarzy
stomatologów, dzięki której podnoszenie kwalifikacji zawodowych tej
grupy jest niezwykle proste i efektywne. Platforma skupia grono
aktywnych i zaangażowanych stomatologów, którzy tworząc
Konsylium, rozwiązują najbardziej skomplikowane przypadki,
wspierają się wiedzą i doświadczeniem. Dodatkowo – nad wysokim
poziomem merytorycznym portalu czuwa Rada Ekspercka, która także
udziela użytkownikom natychmiastowych porad i konsultacji. Serwis
powstał w odpowiedzi na potrzeby stomatologów i w ścisłej
współpracy z nimi.

Mój gabinet

KROK PO KROKU
ZOBACZ FUNKCJE
SYSTEMU

Wprowadzenie do endodoncji

Endodoncja

Wyposażenie niezbędne w leczeniu
endodontycznym
Estetyka i stomatologia
zachowawcza

Opracowanie kanałów korzeniowych
Wypełnienie kanałów korzeniowych

5 godzin praktycznych kursów

Powikłania w leczeniu endodontycznym

Protetyka

ZOBACZ PRZYKŁADOWĄ LEKCJĘ
I REALIZUJ WSZYSTKIE KURSY
DOSTĘPNE W SERWISIE.

Wkłady koronowo-korzeniowe
RTG w gabinecie stomatologicznym
Chirurgia z implantologią
Prezentacje wykorzystanych
technik, materiałów, narzędzi

REJESTRACJA

Pacjentka zgłosiła się do gabinetu w celu uzupełnien...
Kategoria: implanty
Pacjentka zgłosiła się do gabinetu w celu uzupełnienia brakującego zęba 17. W badaniu tomograficznym stwierdzono
niewystarczającą wysokość wyrostka zębodołowego, aby móc wszczepić implant o optymalnej długości. Po odwarstwieniu
płata śluzówkowo – okostnowego przystąpiłem do preparacji łoża implantu, przez które wykonałem zabieg sinus liftu przy
użyciu urządzenia PiezoSurgery ® firmy Mectron. Preparację łoża implantu przy pomocy wiertła pilotującego kończymy 2mm
przed warstwą kortykalną stanowiącą dno kostne zatoki szczękowej. Dalszą preparację wykonałem już kocówką urządzenia
piezo z nasypem diamentowym. Ostateczną perforację wykonałam końcówką z nasypem diamentowym i chłodzeniem
wewnę...

1
post

dr n. med. Anna
KurhańskaFlisykowska
Periodontolog i
specjalista stomatologii
zachowawczej.

dr n. med. Łukasz
Suchodolski
ZOBACZ WĄTEK
Specjalista z zakresu
endodoncji i stomatologii
zachowawczej

Kobieta 33 lata, korony metal-porcelana na zębach 12...
Kategoria: protetyka
Kobieta 33 lata, korony metal-porcelana na zębach 12, 11, 21, 22 wykonane ok. 2 lata wcześniej w innym gabinecie
stomatologicznym. Pacjentka zgłosiła się do mnie z powodu rozcementowania korony na zębie 22. Korona została oparta na
podbudowie wykonanej z ćwieka na bazie włókna szklanego. Cała odbudowa rozcementowała się włącznie z ćwiekiem. W
kanale korzeniowym zęba 22 wilgotno, brzydki zapach, pozostałe tkanki korzenia zajęte częściowo próchnicą, co świadczy o
tym, że odbudowa była nieszczelna. Zaleciłam wykonanie zdjęcia pantomograficznego. Pozostałe korony wykonane w
podobny sposób. W okolicy wierzchołka korzenia zęba 22 bez zmian okołowierzchołkowych, ale występują one niestety...
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ZOBACZ WĄTEK

dr n. med Ewa
Jaskowska
Specjalista w dziedzinie
stomatologii estetycznej.

dr n. med. Ziemowit
Franaszek
Endodoncja, estetyka i
stomatologia
zachowawcza

Wszystkie przypadki
ZAPYTAJ EKSPERTÓW

Zobacz radę programową

XIX Ogólnopolska Konferencja i Targi
Stomatologiczne „Expodent 2013”

WIĘCEJ

W dniach 18-19 października odbędzie się XIX
Ogólnopolska Konferencja i Targi Stomatologiczne
"Expodent 2013". Wydarzenie, od początku swojej
historii związane z Aulą Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, w związku z zaplanowanym
remontem odbędzie się w Hotelu Austeria w
Ciechocinku, przy ul. Bema 32.

10.05.2014
WIĘCEJ

10.05.2014

Aplikacja botoxu i kwasu hialuronowego w
stomatologii i medycynie estetycznej
WIĘCEJ
redakcja | 08.10.2013

data: 10.05.2014 koszt: 980 zł godz.: 9:00-14:30
prowadzący: dr n. med. Michał Jegier rejestracja:...
Łódź

Mikrochirurgia endodontyczna - szkolenie
specjalistyczne

WIĘCEJ

data: 10.05.2014 koszt: 2 000 zł godz.: 9:00-17:00
prowadzący: dr n. med. Michał Łęski rejestracja:...
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi Ul. Pomorska 251

17.05.2014

Stomatologia mikroskopowa - szkolenie
podstawowe

www.expo-andre.pl | 14.10.2013

Ruszył nabór na kolejną edycję
certyfikowanego programu dla lekarzy
stomatologów!

First Step - pierwsze kroki pracy w
powiększeniu

WIĘCEJ

data: 17.05.2014 koszt: 1 860 zł godz.: 9:00-17:00
prowadzący: dr n. med. Maciej Kuźmiński rejestracja:...
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi Ul. Pomorska 251
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Zdobądź certyfikat „Gabinet przyjazny
dzieciom”

WIĘCEJ

Rozpoczął się nabór do edycji jesiennej programu
edukacyjnego Stomatologia dziecięca. Podczas
trwania programu uczestnicy wezmą udział w
szkoleniach stacjonarnych w Warszawie lub Poznaniu,
zapoznają się z filmami edukacyjnymi i poszerzą swoją
wiedzę korzystając z lekcji multimedialnych.

Więcej terminów
Pałac Galiny zaprasza!

redakcja | 23.07.2013

CEDE Poznań 12-14.09.2013
Podczas tegorocznych targów CEDE 2013 w Poznaniu
nasza firma zorganizuje 4 kursy.
http://dentalmentor.pl | 09.05.2013

WIĘCEJ

Starsze aktualności

kacper

Tomasz Zet

kacper

Implanty

Ból po wyrwaniu ósemek

implanty na zeby?

Ostatnio dużo mówi się o implantach, w sumie
jest to bardzo ciekawa opcja, o wiele bardziej niż
p...

Witam. 10 dni temu miałem usuniętą dolną i
górną ósemkę po jednej stronie. Rana goi się
tak jak p...

Moje pytanie kieruję do specjalistów – co
myślicie o implantach? Czy rzeczywiście są one
ryzykown...

Data utworzenia: 15.04.2014, (0 postów)

Data utworzenia: 14.04.2014, (1 postów)

Data utworzenia: 09.04.2014, (0 postów)
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apartat ortodontyczny dorośli

wrażliwe zęby

Wybielenie zębów

Zastanawiam się, w jakim wieku można
najpóźniej skorzystać z aparatu ortodontycznego
– stałego cz...

Moja córka ma ogromny kłopot z wrażliwymi
zębami. Zimnego i gorącego praktycznie nie
może tykać, ...

Zastawiam się, nad wybieleniem zębów. Czy
ktoś z Was mógłby mi doradzić
najskuteczniejszą metodę?...

Data utworzenia: 02.04.2014, (1 postów)

Data utworzenia: 01.04.2014, (0 postów)

Data utworzenia: 25.03.2014, (0 postów)
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