
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Mtwo & RECIPROC®        

 

Της εταιρείας VDW 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 
 

Θεωρητικό και Πρακτικό σεμινάριο 

ΣΑΒΒΑΤΟ   

29 Νοεμβρίου 2014  

Λόγοι για να παρακολουθήσετε το  

σεμινάριο αυτό: 

 
 Ενημέρωση για όλα τα νέα επιστημονικά και        

τεχνολογικά δεδομένα που σχετίζονται με τα  μηχα-

νοκίνητα συστήματα ενδοδοντίας. 

 Πρακτική εφαρμογή τεχνικών και υλικών που      

ενισχύουν την  ικανότητα στην τέλεια ενδοδοντική 

θεραπεία . 

 Ειδικά καταρτισμένο προσωπικό θα έχει την ευθύνη 

και προσοχή σας σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου. 

 Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην απάντηση όλων 

των ερωτημάτων σας. 

 Εξαιρετική αναλογία εκπαιδευτή - εκπαιδευομένων. 

 Πρακτική εφαρμογή σε μοντέλα, με αυθεντικά   

προϊόντα της εταιρείας VDW. 

 Πρωτοποριακά τεχνολογικά μέσα διαθέσιμα      κατά 

τη διάρκεια του σεμιναρίου.  

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε για 

κράτηση θέσης, μέχρι   

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014   
 

  

      

Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών 

 

BeeFill™2in1 

Ενδοδοντική θεραπεία με  
μόνο ένα εργαλείο 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ  29 Νοεμβρίου 2014 

 
ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 

 
ΑΘΗΝΑ 

 
Φειδιππίδου 41— 1ος Όροφος 

 
Τηλ. Επικοινωνίας: ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 

210-7489 031  Μαρία Τσάτσουλη 

6932-978369 Μάρθα Παπαχαραλάμπους 

 



   Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο  .     
ΚΑΙ   ΠΡΑΚΤΙΚΗ   ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  
 

Σάββατο  29 Νοεμβρίου 2014 - 10:00-14:00  

 

 

1.  Προπαρασκευή των ριζικών σωλήνων με 

τα  μηχανοκίνητα εργαλεία νικελίου-
τιτανίου Μtwo (VDW, Munich, Germany) 
κ α θ ώ ς  κ α ι  π α ρ ο υ σ ί α σ η  τ ω ν                    
παλινδρομικώς κινούμενων εργαλείων  
RECIPROC®  

 

 
2.  Συμβουλές για τον ηλεκτρονικό προσδιο-

ρισμό του μήκους εργασίας με τον          
εντοπιστή ακρορριζίου Raypex 6 

 

 

3.  Ειδικά ξέστρα για την ενδοδοντία για την 
συσκευή υπερήχων 

 

 
4. Τρισδιάσταστη έμφραξη των ριζικών    

σωλήνων με θερμή  γουταπέρκα με τη 
χρήση της συσκευής BeeFill 2 σε 1       
καθώς και  έμφραξη με           
Guttafusion 

 

 

Στο σεμινάριο θα γίνει λεπτομερής     
θεωρητική περιγραφή του τρόπου     
χρήσης των εργαλείων και των τεχνικής 
έμφραξης. 

 

Στο πρακτικό μέρος οι συμμετέχοντες θα          
εξασκηθούν στην προπαρασκευή και την 
έμφραξη σε πλαστικά ομοιώματα δοντιών (Α’ 
άνω γομφίοι με τέσσερις ριζικούς σωλήνες) και σε 
φυσικά δόντια ήδη διανοιγμένα τα οποία θα 
προσκομίσουν οι ίδιοι. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

Δρ. Μαρία Κωνσταντάκη 

Οδοντίατρος-Ενδοδοντολόγος 

28ης Οκτωβρίου 19 

14231, Ν. Ιωνία, Αθήνα 

Τηλ. 210-2759207 
e-mail: markonst6@gmail.com 

 

 Απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

 Διδάκτωρ Ενδοδοντίας Πανεπιστημίου Αθηνών 

 Επιστημονικός Συνεργάτης Ενδοδοντίας         

Πανεπι-στημίου Αθηνών μέχρι το 2005 

 Τακτικό μέλος της Ελληνικής Ενδοδοντικής     

Εταιρείας και αναπληρωματικό μέλος στο        

Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ενδοδοντικής 

Εταιρείας 

 Δημοσιεύσεις σχετικά με ενδοδοντικά θέματα σε 

ξένα και  ελληνικά περιοδικά. 

 Ομιλίες και πρακτικά σεμινάρια (hands-on)      

σχετικά με την προπαρασκευή και έμφραξη των 
ριζικών σωλήνων. 

 Παρακολουθήσεις ελληνικών και ξένων          

συνεδρίων σχετικών με ενδοδοντικά θέματα.   

 Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα  με έμφαση 

στην Ενδοδοντία. 

    

Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Σ  
ΜΕ     ΤΑ     ΣΥΣΤΗΜΑTA  
Mtwo   ΚΑΙ   RECIPROC®        


