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Invitatie  
Workshop Endo

Inovatii in tratarea si sigilarea canalului radicular  
cu Canal Pro™, HyFlex™ CM & EDM, GuttaFlow® 2  
& GuttaFlow bioseal si tehnici noi de izolare cu  
Diga Dentara HYGENIC® si Clemele de diga Fiesta

www.hyflex.info
www.coltene.com

www.hyflex.info
www.coltene.com

Contactați
Ciprian Ciobanu 

CanalProTM Jeni
Sistemul de asistență digitală pentru prepararea  
canalului radicular

Jeni – fiți gata – start!

“Navigare” autonomă în canalul  
endodontic, datorită software-ului 
revoluționar 

 
 › Sistemul de asistență digitală pentru prepararea canalului  

 controlează mișcarea acului endodontic la intervale de milisecunde  

 ›  Profilul de mișcare al acului se adaptează continuu la anatomia 
individuală a canalului radicular  

 › Recomandarea de irigare este indicată printr-un semnal acustic  

 › Datorită localizatorului de apex integrat și piesei de mână complet  
 izolate, măsurarea continuă a lungimii de lucru  este posibilă în  
 timp real

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



Program
 
Ultimele decenii s-au caracterizat printr-un progres continuu 
in domeniul endodontiei clinice,cu multe inovatii in mate-
riale, instrumente si tehnici endodontice. Scopul este de a 
optimiza rezultatul tratamentului. 

PARTE TEORETICĂ 

	■ Diagnostic

	■ Izolarea

	■ Izolarea cu diga pe sistemul de dinti phantom

	■ Deschiderea sistemului de canale radiculare

	■ Prepararea anatomica a canalului radicular cu sistemul  
de ace rotative Hyflex CM & EDM 

	■ Tratamentul chimic tridimensional al canalelor radiculare 
cu sistemul CanalPro-Protocol de irigare

PARTE PRACTICĂ

Folosirea sistemelor de ace rotative Hyflex CM & EDM  
pe canalele radiculare acrilice si dinti extrasi  
 

OBIECTIVE

De a învăța și exersa o tehnică sigură și eficientă  
de preparare și obturare a canalelor radiculare

09:00 – 12:00   Parte teoretică (incl. coffee break)
12:00 – 13:00  Lunch
13:00 – 16:00   Parte practică (incl. coffee break)

TAXA DE CURS

Taxa de inscriere 600 RON

Taxa de inscriere include pauze de cafea, pranz si materiale 
pentru partea practica

Asist. Univ. Dr. Andreea Oana Cristescu-Roșu a absolvit 
Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universității 
de Medicină și Farmacie “Victor Babes” Timișoara în 2007. 

Dr. Andreea Oana Cristescu-Rosu are practica limitată 
la endodonție de 12 ani, se află în mediul universitar 
din 2010, este membră a Asociatiei Române de Endodonție 
(ARE) și a Societății Europene de Endodonție (ESE) din 
Mai 2013, este trainer certificat Coltene, precum și Dentsply 
Meileffer si Key Opinion Leader Global.

Asist. Univ. Dr. Andreea Oana Cristescu-Roșu a susținut  nu-
meroase prezentări și workshop-uri în mediul academic, dar 
și privat, participând la numeroase congrese naționale și 
internaționale în endodonție atât ca medic, dar și ca lector, 
a publicat numeroase articole pe teme endodontice și nu 
numai, fiind implicată activ in tot ceea ce inseamnă educația 
medicala continuă!

Lecturer
Dr. Andreea Oana 
Cristescu-Roșu

Conținut ENDO  
Workshop Kit  
CM/EDM  

1 × HyFlex CM secvență lungime unică; 25 mm 

1 × HyFlex EDM Set cu GPF, OneFile, Finisher 40/.04, 20/.05; 25 mm  

1 × CanalPro seringă spălături, 5 ml, roșu, 1 × Endo bloc de lucru (3 buc) 

1 × CanalPro vârf Slotted End , 27 ga, 1 × ROEKO conuri hârtie GT.04, ISO 40 

1 × ROEKO conuri hârtie GT.04, ISO 25, <
1 × ROEKO conuri gutapercă. ISO 40 (10 buc) 

1 × ROEKO conuri hârtie HyFlex EDM OneFile (10 pcs),  
1 × ROEKO câmp steril 

1 × ROEKO K-file, ISO 10, 
1 × GuttaFlow bioseal seringă 2 ml + 5 vârfuri mixare 

1 × pensă plastic, unică folosință, 1 × endometru, 1 × burete


