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               ANATOMICKY 

   ŘÍZENÁ    
            ENDODONCIE

Pozvánka na  
endo workshop

Inovativní způsob opracování a plnění kořenových kanál- 
ků s využitím systému Canal Pro™, kořenových nástrojů 
HyFlex™ CM & EDM, a tekuté guttaperčy za studená  
GuttaFlow® 2 & GuttaFlow bioseal, při současném zajištění 
suchého pracovního pole kofferdamovými blánami   
HYGENIC® a spony řady Fiesta Clamps.

www.hyflex.info
www.coltene.com

www.hyflex.info
www.coltene.com

Kontakt
SCHAFFEROVÁ

Vyzkoušejte si to sami! 
jeni.coltene.com

NOVINKA

CanalProTM Jeni
Digitální asistenční systémy k opracování  
kořených kanálků

Jeni – připraven – do toho!

Autonomní “navigace” v  
kořenových kanálcích díky 
revolučnímu softwaru 
 ›  Digitální asistenční systém k opracování kořenových kanálů  
kontroluje pohyb kořenových nástrojů v milisekundových  
intervalech 

 ›  Pohybový profil nástroje se průběžně přizpůsobuje anatomii  
jednotlivých kořenových kanálků 

 › Upozornění na potřebu výplachu kořenového kanálku se  
 projevuje akustickým signálem 

 ›  Díky integrovanému apex-lokátoru a plně izolované angulované  
hlavice násadce je možné kontinuální stanovení pracovní délky v 
reálném čase

info.ch@coltene.com  |  www.coltene.com



Program
 
Poslední desetiletí se vyznačovaly neustálým rozvoje na 
 poli klinické endodoncie s celou řadou inovací v oblasti 
materiálů, kořenových nástrojů a technik opracování 
kořenových kanálků.  

Cílem je optimalizovat výsledek léčby.

OBSAH TEORETICKÉ ČÁSTI
	■ Diagnóza
	■ Zajištění suchého pracovního pole
	■ Trepanace zubu, založení endodontické kavity, lokalizace 

vchodu do kořenových kanálků a získání adekvátního 
přístupu.

	■ Opracování kořenových kanálků systémy  
HyFlex™ CM & EDM

	■ Výplachový protokol

OBSAH PRAKTICKÉ ČÁSTI
	■ Práce s systémy rotačních kořenoých nástrojů  

HyFlex™  CM & EDM akrylových modelech kořenových  
kanálků a na extrahovaných zubech.

CÍL
	■ Praktický nácvik  účinného, předvídatelného a bezpečného 

opracování a plnění kořenových kanálků s ohledem na  
jejich anatomii a morfologii.  

09:00 – 12:00  Teoretická část (včetně přestávky na občerstvení)
12:00 – 13:00  Oběd
13:00 – 16:00  Praktická část (včetně přestávky na občerstvení)

CENA KURZU
	■ Registrační poplatek při “Early bird” registraci: 95 EUR + DPH  

za osobu. Poplatek musí být uhrazen nejpozději 3 týdny  
před plánovaným termínem kurzu.

	■ “Řádný” registrační poplatek činí 115 EUR + DPH. Platí pro 
všechny registrace realizované v období kratším, než jsou  
3 týdny od plánovaného termínu školení.

	■ Cena zahrnuje: 2x Coffee Break, oběd a materiál k praktické 
části školení.

1997:  Promoce na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze – Obor  
“Stomatologie”

1997 až 2007:  Odborný asistent na Stomatologické klinice a oddělení 
rozštěpových vad 3. LF UK a FNKV v Praze.

2000:  Atestace prvního stupně ze stomatology

2000:  Kolokvium České Stomatologické Komory.

2002:  Osvědčení odbornosti České Stomatologické Komory – Praktické zubní 
lékařství

2003:  Osvědčení odbornosti České Stomatologické Komory – Parodontologie

2003 až 2005:  Vedoucí lékař soukromé stomatologické kliniky Medicover v Praze

2006:  Osvědčení odbornosti k samostatnému výkonu povolání vydané ministerst-
vem zdravotnictví ČR

2006:  Založení vlastní privátní praxe v Praze – Holešovicích zaměřené na estetick-
ou stomatologii a parodontologii

Od 2006:   „Key Opinion Leader Coltène/Whaledent GmbH “

2007:  „Dental Progress Award for Best Clinical Study“ – ICDE, Schann, Lichtenstein.

Od 2008:  Člen redakční rady odborného stomatologického časopisu „StomaTeam“ 
distribuovaného v České a Slovenské republice 4x ročně

2009:  Získání titulu “Ph.D.” na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.  
Tématem doktorandské práce bylo “Možnosti ošetření cervikálních defektů ve 
stomatologii”

2010 až 2014:  Šéf redaktor českého a slovenského vydání „Dental Tribune”

2014:  Založení společnosti s ručením omezením „LababidiDent s.r.o. “ a transfor-
mace stomatologické praxe na právnickou osobu

Od akademického roku 2014/2015:  Odborný asistent a garant oboru parodon-
tologie na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Od 2019:  Šef redaktor českého a slovenského vydání časopisu „Prevention  
International“

Od 09/2021:  Šef redaktor českého a slovenského vydání časopisu „Cosmetic 
Dentistry“

Od 10/2021:  Člen revizní komise OSK Praha 7

Autor a spoluautor 32 dvou odborných článků a více než 130 odborných sdělení v 
České republice i v zahraničí 

Přednášející
MUDr. Adel El -  
Lababidi, Ph.D.

Obsah sady  
“ENDO Workshop Kit 
CM/EDM”

1 × HyFlex CM sekvence pro techniku jednotné délky; délka: 25 mm,
1 × Sada nástrojů HyFlex EDM (GPF, OneFile, dokončovací nástroj 40/.04;  
délka: 25 mm),  1 × Stříkačka CanalPro, 5 ml, červená,  1 × Endodontický  
cvičný bloček (3 ks),  1 × Výplachová kanýla CanalPro, 27 G
1 × balení papírových čepů ROEKO, konicita GT .04, ISO 40
1 × balení papírových čepů ROEKO, konicita GT. 04, ISO 25
1 × ROEKO guttaperčové čepy GT .04. ISO 40 (10 ks),  1 × ROEKO guttapečové  
čepy HyFlex EDM OneFile (10 ks),  1 × ROEKO Steri Quick,
1 × Nástroj ROEKO K-file, ISO 10,  1 × Stříkačka GuttaFlow 2 + 5 míchacích kanyl,    
1 × Plastová pinzeta, jednorázová,  1 × Endometr


