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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

 Registration 
 VASO STEFIKOU 
 Dental Products
 Trikala
Greece

Vaso Stefikou 
+3024310-35618 
+306979172681 
stefzisis@trk.forthnet.gr 

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)  
€ 75 +Φ.Π.Α. 24%.

Συμμετοχή στο θεωρητικό και πρακτικό σεμινάριο : € 95 
+Φ.Π.Α. 24%.

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

Η Κασάμπαλη Μαρία είναι ενδοδοντολόγος και διατηρεί 
ιδιωτικό ιατρείο στην πόλη της Λάρισας και στην πόλη 
της Καρδίτσας, στο οποίο ασχολείται αποκλειστικά με την 
Ενδοδοντολογία εδώ και 11 χρόνια.  Είναι παντρεμένη και 
μητέρα τριών παιδιών. Το 2000 εισήχθη, μέσω Πανελλαδικών 
εξετάσεων, στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου 
Παν. Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), από την οποία και αποφοίτησε 
το Δεκέμβριο του 2006. Το Σεπτέμβριο του 2007 επιλέχθηκε 
στο τριετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην 
Ενδοδοντολογία της Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ. και το 2010, 
μετά την ολοκλήρωση και της διπλωματικής της διατριβής, 
λαμβάνει τον τίτλο της Ενδοδοντολόγου. Τον Ιούνιο του 2019 
ολοκλήρωσε το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με βαθμό “Άριστα”.
 
Σε ερευνητικό επίπεδο, από την έναρξη της ειδίκευσής της 
στην Ενδοδοντολογία έως σήμερα, έχει δώσει διαλέξεις 
σε 5 διεθνή συνέδρια. Στα πλαίσια της ερευνητικής της 
δράσης, συγκαταλέγονται δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά Ενδοδοντολογίας, καθώς ομιλίες – webinar και 
παρακολουθήσεις επιστημονικών εκδηλώσεων Ενδοδοντο-
λογικού αντικειμένου. 
 
Η γιατρός είναι τακτικό μέλος του Συλλόγου Ελλήνων 
Ενδοδοντολόγων. 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.

Ομιλητές
Σύντομο βιογραφικό 
σημείωμα

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


