
  
 
 
 
Curso “Com que lima eu vou preparar o meu canal? 

Com a equipe de professores do curso de Especialização em Endodontia da APCD 
Jardim Paulista e com vagas esgotadas foi realizado no mês de agosto o curso de 
um dia “Com que lima vou preparar o canal? ”  Curso no sistema hands-on, com 
treinamento dos sistemas: Reciproc e Reciproc Blue (VDW), WaveOne Gold 
(Dentsply), XP Shaper e XP Finisher (FKG), Sistema Logic e Prodesign R (Easy). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Inscrições abertas para o curso: “Com que Lima vou preparar o canal”, que 
acontece no dia 27 de outubro no horário das 8h às 17h, com a equipe Endogroup. 
Curso no sistema  hands on, com treinamento em Reciproc, Reciproc Blue (VDW), 
Wave One Gold (Dentsply), XP Endo 3 D Files (FKG), Sistema Logic e Prodesign R 
(Easy). Informações: (11) 5055 – 7420/0908 (Zoraide) e 11 3082 – 9454 (Leandra) 
– www.endogroup.com.br  
 

 

No dia 29/09, o dr. José Eduardo de Mello esteve em Passo Fundo (RS), 
participando do evento realizado pelo CEOM, o “Endo 24 horas”, no qual proferiu 
palestra sobre “Reintervenção em Endodontia com uso de Tecnologia". 
 

         
 
 
O doutor Daniel Kherlakian, professor do curso de Especialização em Endodontia 
da APCD-JP participará como ministrador do XV Encontro de Endodontia da APCD 
Regional Guarulhos, com o tema: “Reintervenção com Microsonic”.   Este ano o 
encontro acontece no dia 27 de outubro (sexta-feira), das 8h às 18h. O local do 
encontro será na sede da Associação Paulista de Medicina de Guarulhos (rua 
Darcy Vargas, 64 – Guarulhos – SP). Informações (11) 2409-5590/4328. 

 

http://www.endogroup.com.br 


 

 

No dia 05 de outubro, o professor Daniel Kherlakian, do curso de Especialização em 
Endodontia da APCD-JP participou  da 11ª Jornada Odontológica SL Mandic na 
cidade de Campinas (SP) no qual ministrou hands-on sobre  Microscopia em 
Endodontia com apoio da Helse Ultrasonic . “Agradeço a toda Comissão 
Organizadora presidida pela dra. Carolina Adorno, pela recepção e principalmente 
pelo carinho. Obrigado Prof.Rogério Motta por toda a atenção, consideração e 
amizade. Manhã proveitosa ao lado de alunos sorridentes com astral superpositivo”, 
disse dr. Kherlakian 
Nos dias 9 e 10 de novembro de 2017  acontece o PeriápiCE – Encontro de 
Endodontia, no Centro de Eventos do Ceará. A equipe de professores  do curso de 
Especialização  em Endodontia, coordenado pelo professor Mário Zuolo participarão 
do encontro. Informações: http://www.periapice.com.br 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/HelseDental?fref=mentions
https://www.facebook.com/carolina.c.adorno?fref=mentions
https://www.facebook.com/rogerio.motta.127?fref=mentions
http://www.periapice.com.br/

