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         ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ 

KΑΘΟΔΗ- 
ΓΟΥΜΕΝΗ  

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

Καινοτομίες στην επεξεργασία και έμφραξη των ριζικών σωλήνων 
με τα συστήματα CanalPro Jeni, HyFlex CM & EDM, GuttaFlow 2 & 
GuttaFlow bioseal και βελτιωμένη απομόνωση με HYGENIC Dental 
Dam και αρπάγες Fiesta Clamps.

με Εισηγητή

Δρ Αντώνης Χανιώτης 
DDS, MDSC

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

https://hyflex.coltene.com


Πρόγραμμα

Οι τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από 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.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 � Διάγνωση

 � Απομόνωση

 � Απομόνωση με απομονωτήρα σε ένα phantom head

 � Διάνοιξη του συστήματος των ριζικών σωλήνων

 � Ανατομική προπαρασκευή του συστήματος των ριζικών σωλήνων με 
το HyFlex CM & EDM

 � CanalPro Τρισδιάστατη χημική επεξεργασία των ριζικών συστημάτων – 
Πρωτόκολλο διακλυσμών

ΣΤΟΧΟΣ

Εισαγωγή και πρακτική εξάσκηση στην αποτελεσματική, προβλέψιμη και 
ασφαλή ανατομική επεξεργασία και έμφραξη των ριζικών συστημάτων.

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

 12:00 –  13:00  Γεύμα

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



HYGENIC
Dental Dam

ROEKO
GuttaFlow bioseal

HyFlex EDM

CanalPro Jeni

Σχετικά με τον εισηγητή

Δρ Αντώνης Χανιώτης DDS, MDSC

� Διατελεί εισηγητής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και έχει δημοσιεύσει 
περισσότερα από 20 άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 

� Περιστατικά του έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά 
και διεθνή συγγράμματα ενδοδοντίας.

� Διατελεί ενεργό μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων, 
εκπρόσωπος χώρας στην Ευρωπαϊκή Ενδοδοντική Εταιρεία (European 
Society of Endodontology - ESE), μέλος της Ελληνικής Ενδοδοντικής 
Εταιρείας, πιστοποιημένο μέλος της ESE, διεθνές μέλος του Αμερικανικού 
Συλλόγου Ενδοδοντολόγων (American Association of Endodontists - 
AAE) και μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ψηφιακής Οδοντιατρικής 
(European Academy of Digital Dentistry)

2012 Τιμήθηκε με τον τίτλο του κλινικού επισκέπτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Warwick, 
Warwick dentistry UK 

Επί 10 έτη  Κλινικός επιστημονικός συνεργάτης τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο στο 
Τμήμα Ενδοδοντίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελλάδα

 Από το 2003 Διατηρεί ιατρείο εξειδικευμένο στη μικροσκοπική ενδοδοντία στην Αθήνα, Ελλάδα

2003  Ολοκλήρωσε με επιτυχία το τριετές πρόγραμμα εξειδίκευσης στην ενδοδοντία της Οδοντιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

1998 Απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελλάδα
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Κόστος και περισσότερες πληροφορίες

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τέλος εγγραφής για έγκαιρη εγγραφή 95 €*, πρέπει να καταβληθεί 
3 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία του σεμιναρίου.

Κανονικό τέλος εγγραφής 115 €*, ισχύει για όλες τις εγγραφές που 
πραγματοποιούνται λιγότερο από 3 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία 
του σεμιναρίου.

*+ΦΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μείνετε ενήμεροι για τις εκδηλώσεις μας και τα webinars 
που δημιουργούν προκλήσεις και αντίκτυπο στην Πύλη 
Εκδηλώσεων και Εκπαίδευσης.
coltene.com/events-education

Προώθηση πωλήσεων
Βόρε  ια Ελλάδα 

Konstantinos Terzidis
+30 697 266 94 83

konstantinos.terzidis@coltene.com

Προώθηση πωλήσεων
Νότια Ελλ άδα 

Agni Derylak
+30 693 458 84 79

Agni.Derylak@coltene.com


