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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 Κασάμπαλη Μαρία 
DDS, MDSC

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ



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 Κασάμπαλη Μαρία DDS, MDSC

 � Η είναι ενδοδοντολόγος και διατηρεί ιδιωτικά ιατρεία στην πόλη της 
Λάρισας και της Καρδίτσας, στα οποία ασχολείται αποκλειστικά με την  
Ενδοδοντολογία.

 � Το ιατρείο της Καρδίτσας λειτουργεί και ως Πρότυπο Ακτινολογικό 
Κέντρο για Ψηφιακές Πανοραμικές Ακτινογραφίες και Οδοντιατρικές 
Υπολογιστικές Τομογραφίες 3D (CBCT).

 � Έχει δώσει διαλέξεις σε 5 διεθνή συνέδρια, και συμμετέχει με ομιλίες και 
webinar σε επιστημονικές εκδηλώσεις Ενδοδοντολογικού αντικειμένου.

 � Είναι τακτικό μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων.

 Το 2019 ολοκλήρωσε το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» 
  του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με βαθμό «Άριστα».

 Από το 2014  είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας και

από το 2020 ορίζεται Αντιπρόεδρος συμμετέχοντας ενεργά στη συνεχή επιστημονική επιμόρφωση των  
  οδοντιάτρων της περιφέρειας.

 Το 2007  επιλέχθηκε στο τριετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ενδοδοντολογία της 
Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.

 Το 2000 εισήχθη στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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Κόστος και περισσότερες πληροφορίες
 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τέλος εγγραφής για έγκαιρη εγγραφή 75 €*, πρέπει να καταβληθεί 
3 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία του σεμιναρίου.

Κανονικό τέλος εγγραφής 95 €*, 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
Βόρεια Ελλάδα  

Konstantinos Terzidis
+30 697 266 94 83

konstantinos.terzidis@coltene.com

Προώθηση πωλήσεων
Νότια Ελλάδα  
Agni Derylak

+30 693 458 84 79
Agni.Derylak@coltene.com


