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ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ                     
   ΚΑΘΟΔΗΓΟΎΜΕΝΗ
      ΕΝΔΟΔΟΝΤΊΑ 
           

Πρόσκληση για 
το σεμινάριο  
ενδοδοντίας 

Καινοτομίες στην επεξεργασία και έμφραξη των 
ριζικών σωλήνων με τα συστήματα Canal Pro™, 
HyFlex™ CM & EDM, GuttaFlow® 2 & GuttaFlow 
bioseal και απομόνωση με HYGENIC® Dental Dam 
και αρπάγες Fiesta.

www.hyflex.info
www.coltene.com

www.hyflex.info
www.coltene.com

Southern Greece 
+ 306934588479 
 
www.coltene.com/ 
events-education

Contact
Derylak Agni

Δοκιμάστε το μόνοι σας!
jeni.coltene.com

NEO

CanalProTM Jeni
Σύστημα ψηφιακής υποβοήθησης για  
Παρασκευή ριζικού σωλήνα

Jeni – έτοιμοι – πάμε!

Αυτόνομη «πλοήγηση» στον ριζικό 
σωλήνα υπό ενδοδοντική θεραπεία 
χάρη στο επαναστατικό λογισμικό 
 
 › Το σύστημα ψηφιακής υποβοήθησης για παρασκευή ριζικού    

 σωλήνα ελέγχει την κίνηση της ρίνης σε διαστήματα χιλιοστών του  
 δευτερολέπτου  

 ›  Το προφίλ κίνησης της ρίνης προσαρμόζεται συνεχώς στην  
ξεχωριστή ανατομία του ριζικού σωλήνα  

 › Η σύσταση διακλυσμού υποδεικνύεται από ένα ηχητικό σήμα   

 › Λόγω του ενσωματωμένου συστήματος εντοπισμού ακρορριζίου  
 και της πλήρως μονωμένης γωνιακής χειρολαβής, είναι δυνατή η  
 συνεχής μέτρηση του μήκους εργασίας σε πραγματικό χρόνο

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



Πρόγραμμα
 
Οι τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζονται απο συνεχή πρόοδο 
στον τομέα της κλινικής ενδοδοντίας με πολλές καινοτομίες 
τόσο σε υλικά όσο και σε μέσα και τεχνικές. Στόχος η 
βελτιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.

ΘΕΩΡΗΤΊΚΟ ΜΕΡΟΣ

	■ Διάγνωση

	■ Απομόνωση

	■ Dental Dam απομόνωση πάνω σε μοντέλο γνάθου.

	■ Διάνοιξη του συστήματος των ριζικών σωληνών

	■ Ανατομική προπαρασκεύη του συστήματος των ριζικών 
σωληνών με το HyFlex™ CM & EDM

	■ CanalPro Τρισδιάστατη χημική επεξεργασία των ριζικών 
συστημάτων – Πρωτόκολλο διακλυσμών 

ΠΡΑΚΤΊΚΌ ΜΕΡΌΣ 

Εξάσκηση στα συστήματα HyFlex™ CM & EDM σε 
ακρυλικούς σωλήνες και εξαχθέντα δόντια. 
 

ΣΤΟΧΟΣ 

Εισαγωγή και πρακτική εξάσκηση στην αποτελεσματική, 
προβλέψιμη και ασφαλή ανατομική 

09:00 – 12:00  Θεωρητικό μέρος (περιλαμβάνεται διάλλειμα  
  για καφέ)

12:00 – 13:00  Γεύμα

13:00 – 16:00   Πρακτικό μέρος (περιλαμβάνεται διάλλειμα 
για καφέ)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΊΝΑΡΊΟΥ

Έγκαιρη δήλωση και πληρωμή συμμετοχής στο θεωρητικό 
και πρακτικό σεμινάριο (3 εβδομάδες πριν το σεμινάριο)  
€ 95 +Φ.Π.Α. 24%.

Συμμετοχή στο θεωρητικό και πρακτικό σεμινάριο : € 115 
+Φ.Π.Α. 24%.

Το κόστος εγγραφής περιλαμβάνει  καφέ , μεσημεριανό 
γεύμα και υλικά για το εξάσκηση.

Ο Χανιωτης Αντωνης ειναι αποφοιτος της οδοντιατρικης 
σχολης Αθηνων (1998). Το 2003 ολοκληρωσε με επιτυχια 
το τριετες προγραμμα εξειδικευσης στην ενδοδοντια 
της οδοντιατρικης σχολης του πανεπιστημιου αθηνων.  
Απο το 2003 και επειτα διατηρει ιατρείο εξειδικευμενο 
στην μικροσκοπική ενδοδοντια. Τα τελευταια δεκα χρόνια  
διετελεσε  επιστημονικος συνεργατης του Πανεπιστημιου 
Αθηνων τόσο σε προπτυχιακό οσο και μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Το 2012 τιμηθηκε με την θεση του επισκεπτη καθηγητη στο 
μεταπτυχιακό προγραμμα ενδοδοντιας του πανεπιστημίου του 
Warwick, Warwick Dentistry, The University of Warwick, UK. 
Εχει διατελεσει προσκεκλημενος ομιλητης σε διεθνή συνεδρια 
σε ολο τον κοσμο και  το συγγραφικό του εργο περιλαμβανει 
δημοσιευσεις σε διεθνη και Ελληνικα επιστημονικά περιοδικά. 
Περιστατικά του εχουν δημοσιευτει σε Διεθνη και Ελληνικά 
επιστημονικα συγγραματα. 

Διατελει εισηγητης σε εξειδικευμενα θεματα ενδοδοντιας 
σe διεθνεις πλατφορμες  συνεχιζομενης εκπαιδευσης στην 
οδοντιατρικη. Έχει διατελέσει board member  of Αcademy 
of Microscope Enhanced Dentistry (AMED. Διατελεί opinion 
leader και επιστημονικός σύμβουλος διάφορων εταιρειών 
κατασκευής εργαλείων και συσκευών ενδοδοντιας.  

Είναι ενεργό μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολογων, 
της  Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας , certified member 
of the European society of Endodontology (ESE),  Reviewer 
για το International Endodontic Journal and certified inter-
national member of the American Association of Endodon-
tics (AAE). Πρόσφατα εκλέχτηκε ως country representative 
του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολογων στην Ευρωπαϊκή 
Ενδοδοντικη Εταιρεία. 

Ομιλητές
Χανιωτης Αντωνης 

Περιεχόμενο του 
ENDO Workshop Kit 
CM/EDM  

1 × HyFlex CM Single length sequence; 25 mm

1 × HyFlex EDM Set with GPF, OneFile, Finisher 40/.04, 20/.05, 15/.03; 25 mm 

1 × CanalPro syringe, 5 ml, red, 1 × Endo Practice block (3 pcs)

1 × CanalPro Slotted End tips, 27 ga, 1 × ROEKO PP Cell Pack GT.04, ISO 40

1 × ROEKO PP Cell Pack GT.04, ISO 25, 1 × ROEKO GP GT.04. ISO 40 (10 pcs)

1 × ROEKO GP HyFlex EDM OneFile (10 pcs), 1 × ROEKO Steri Quick

1 × ROEKO K-file, ISO 10, 1 × GuttaFlow bioseal Syringe + 5 Mixing Tips

1 × Tweezer plastic, single use, 1 × Device for length measurement, 1 × Sponge


