
Νέες πρακτικές και 
εργαλεία στην Ενδοδοντία 
Τετάρτη, 8 Μαΐου 2019



Ο Σύλλογος Ελλήνων Ενδοδοντολόγων με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί 
στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει με την ευγενική χορηγία της 
Denco Dental στις 8 Μαΐου ημέρα Τετάρτη,  στις 4:30μμ στο ξενοδοχείο 
Electra Metropolis.  Επίσημος ομιλητής θα είναι ο Prof. Giuseppe Cantatore.
Η εκδήλωση θα είναι ΔΩΡΕΑΝ και θα τηρηθεί αυστηρή λίστα συμμετεχόντων. 
Την εκδήλωση θα ακολουθήσει coctail party για όλους τους συμμετέχοντες 
στο roof garden του ξενοδοχείου και δυνατότητα πρακτικής δοκιμής των 
συστημάτων της εταιρείας.
Συννημένο θα βρείτε αναλυτικό πρόγραμμα.
Παρακαλώ για την έγκαιρη δήλωση συμμετοχή σας στην κα. Βάϊα Καλλινίκου 
στο τηλ. 6945 876763.
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TruNatomy™

Επαναπροσδιορισμός 
της ενδοδοντικής 
θεραπείας
Πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα

dentsplysirona.com/trunatomy

Κατάλληλο για επεξεργασία ακόμα πιο στενών ριζικών σωλήνων
• 'Εκκεντρη διατομή
• Βέλτιστη απομάκρυνση οδοντικών επιχρισμάτων
• Λεπτός σχεδιασμός και μέταλλο NiTi 0,8 mm αντί για παραδοσιακά 1,2

mm.
Σεβασμός της φυσικής ανατομίας του ριζικού σωλήνα

• Ιδιαίτερα εύκαμπτο με δυνατότητα πρόκαμψης

Διατήρηση της δομικής αντοχής
• Απομακρύνει μόνο την οδοντίνη όπου χρειάζεται κλινικά,
εξασφαλίζοντας παράλληλα τον κατάλληλο διακλυσμό του καναλιού.



Πρόγραμμα Εκδήλωσης
1. 16:30 - 18:00: Minimal Invasive Endodontics

– Design of the access cavity
– Reduction of loss of Dentine
– Conservative access cavity preparation
– Advantages of constricted access cavities
– Access cavity and CBCT Scan

2. 18:00 - 18:30: Coffee Break

3. 18:30 - 20:00: Shaping with modern files and techniques
– New generation files TruNatomy
– Minimal Pericervical Dentine Removal
– Advantages and drawbacks
– Shape the root canal with a single file
– Importance of the glide path even when using very thin and

flexible files

4. 20:00 - 21:30: Hands-on & Coctail Party
– Πρακτική δοκιμή στα συστήματα της DentsplySirona Maillefer 
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ΤΩΡΑ – Η παράδοση του PROTAPER® συνεχίζεται με 
το PROTAPER GOLDT M .

ΤΟΤΕ – Το PROTAPER® UNIVERSAL ορίζει ένα νέο πρότυπο αποτελεσματικότητας.

• +24% αυξημένη ευκαμψία
• x2,6 μεγαλύτερη αντοχή στην

κυκλική κόπωση
• Βραχύτερο στέλεχος 11 mm



Ομιλητής

Professor Giuseppe
Cantatore

Ο καθηγητής Giuseppe Cantatore αποφοίτησε από την Ιατρική το 1980 στο 
Πανεπιστήμιο της Ρώμης "La Sapienza". Το 1983 ειδικεύτηκε στη Γενική 
Οδοντιατρική στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Ο καθηγητής Cantatore δίδαξε 
Ενδοδοντία στο Πανεπιστήμιο της L'Aquila από το 1987 έως το 1991 και 
στη Ρώμη στο "La Sapienza" από το 1992 έως το 1998. Από το 2000 έως το 
2014 ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής Ενδοδοντίας στο Πανεπιστήμιο της 
Βερόνα της Ιταλίας. Από το 2014 είναι Καθηγητής Ενδοδοντικής και 
Επανορθωτικής Οδοντιατρικής στο Πανεπιστήμιο San Raffaele του 
Μιλάνου. Ο Δρ. Cantatore είναι συγγραφέας περισσότερων από 100 
άρθρων που σχετίζονται κυρίως με την Ενδοδοντία, τα οποία 
δημοσιεύθηκαν σε Εθνικά και Διεθνή Οδοντιατρικά Περιοδικά. 

Ως διεθνής ομιλητής, ο Δρ. Cantatore έδωσε Προσυνεδριακά μαθήματα, 
Πρακτικά Σεμινάρια και Παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια των 
σημαντικότερων διεθνών συνάντησεων, μεταξύ των οποίων η 
Αμερικανική Ένωση Ενδοδοντίας (AAE), η Διεθνής Ομοσπονδία 
Ενδοδοντικών Συλλόγων (IFEA)  και η Ευρωπαϊκή Ένωση Ενδοδοντιστών 
(ESE). Ο Δρ. Cantatore  υπήρξε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Οδοντικής Μικροσκοπίας (EFAM), Πρόεδρος της Ιταλικής Εταιρείας 
Ενδοδοντιστών (SIE), Πρόεδρος της Ιταλικής Οδοντιατρικής Μικρο-
σκοπίας (AIOM) και επίτιμο μέλος της Λιβανέζικης Εταιρείας Ενδοδοντίας. 
Ο Δρ. Cantatore ζει και εργάζεται στη Ρώμη με κλινική πρακτική που 
περιορίζεται στην Ενδοδοντία.


