
Contemporary 
Endodontics
Starting Today

  Κατανοήσει τα οφέλη και τους περιορισμούς της 
παλινδρομικής και περιστροφικής κίνησης στα 
μηχανοκίνητα συστήματα 

  Κατανοήσει την σημασία του σχεδιασμού της 
ρίνης και πως ο σχεδιασμός μπορεί να βελτιώσει 
τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των ριζικών 
σωλήνων 

  Προσδιορίσει ηλεκτρονικά το μήκος εργασίας 

  Μάθει μια τεχνική επεξεργασίας με 2 ρίνες 
χρησιμοποιώντας τα οφέλη δύο διαφορετικών 
κινήσεων 

  Κατανοήσει την εφαρμογή του MTA Repair

  Επιτύχει τελική έμφραξη ριζικού σωλήνα με έναν 
κώνο 

Μέσα από το σεμινάριο ο κλινικός θα μπορεί να: 

ΗΜΕΡΊΔΑ / Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017 

Ομιλητής: 
Dr Carlos Spironelli Ramos

Ημερομηνία: 
Σάββατο 7/10/17

Τόπος Διεξαγωγής: 
Ξενοδοχείο Fenix 

Αρτεμισίου 1-3, Γλυφάδα 16675

Κόστος Συμμετοχής: 
Θεωρητικό Μέρος: 30€

Θεωρητικό & Πρακτικό: 50€

Για να δηλώστε συμμετοχή, καλέστε στο 210-7482170

ΧΟΡΗΓΟΣ

Contemporary 
Endodontics

Starting Today



Ο Dr Carlos Spironelli Ramos αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου State University of Londrina στην Βραζιλία το1987 και 
στην συνέχεια έλαβε υποτροφία για την συνέχιση των σπουδών του στην 
Ιαπωνία. Ολοκλήρωσε την ειδικότητα του στην ενδοδοντία στο Πανεπιστήμιο 
του Sao Paulo στην Βραζιλία το 1990, όπου και απέκτησε το Master of 
Science degree στην ενδοδοντία το1993. Στην συνέχεια ολοκλήρωσε το 
διδακτορικό του το1997 και ταυτόχρονα εξέδωσε και το πρώτο του βιβλίο. 
Από το1995 έως το 2012, εργάστηκε ως καθηγητής ενδοδοντίας στο State 
University of Londrina, όπου ήταν υπεύθυνος για το τμήμα της ενδοδοντίας. 
Σε αυτό το διάστημα, εξέδωσε 3 ακόμη βιβλία και έγραψε δεκάδες κεφάλαια 
σε διάφορα βιβλία ενδοδοντίας. Παράλληλα διατηρούσε ιδιωτικό ιατρείο 
ασχολούμενος αποκλειστικά με την ενδοδοντία (από το1987 έως το 2012).
Έχει στην κατοχή του 4 διεθνείς πατέντες οι οποίες χρησιμοποιούνται 
από διάφορες συσκευές στην παγκόσμια αγορά. Είναι διεθνής ομιλητής 
στη ενδοδοντία, παρουσιάζοντας ομιλίες, πρακτικά σεμινάρια και δίνοντας 
διαλέξεις σε συνέδρια σε όλο τον κόσμο.

Ο σωστός καθαρισμός και επεξεργασία του ριζικού σωλήνα είναι προαπαιτούμενο για την επίτευξη 
κλινικής επιτυχίας στην ενδοδοντία. Οι μελέτες δείχνουν ότι η καλύτερη κίνηση για τα ενδοδοντικά 
μικροεργαλεία είναι η τεχνική Roane’s Balanced Force Τechnique. Η μηχανοκίνητη Balanced Force 
ή όπως αλλιώς ονομάζεται ασύμμετρη παλινδρομική κίνηση έχει εφαρμοστεί πρόσφατα σε ειδικά 
σχεδιασμένα μικροεργαλεία νικελίου-τιτανίου, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα της θραύσης των 
ρινών λόγω της κόπωσης του μέταλλου – το κύριο πρόβλημα των περιστροφικών μικροεργαλείων 
νικελίου-τιτανίου. Ακόμη και 3 φορές ασφαλέστερη από την περιστροφική κίνηση, η παλινδρομική 
κίνηση από μόνη της έχει το μειονέκτημα της συσσώρευσης υπολειμμάτων μέσα στο ριζικό σωλήνα. 

Ο κύριος στόχος αυτού του πρακτικού σεμιναρίου είναι να παράσχει στον οδοντίατρο όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται ώστε με την βοήθεια μιας απλής και αποτελεσματικής τεχνικής, που 
βασίζεται στην ασφάλεια της παλινδρομικής κίνησης και την αποτελεσματικότητα της περιστροφικής, 
που χρησιμοποιείται από το νέο σύστημα μηχανικής επεξεργασίας, να αναβαθμίσει την τεχνική του, 
και μέσα σε λίγες ώρες να μπορέσει να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για να εφαρμόσει άμεσα 
την νέα τεχνική στο ιατρείο του. 

9:00 – 9:30 Προσέλευση – Εγγραφές 

9:30 – 11:30 Ομιλία 

11:30 – 12:00 Διάλειμμα 

12:00 – 2:00 Ομιλία 

Για τους συμμετέχοντες του θεωρητικού & πρακτικού 

2:00 –2:30 Ελαφρύ γεύμα 

2:30 – 5:30 Πρακτική Εξάσκηση 

* θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά

Dr. Carlos Spironelli Ramos 

  Contemporary Endodontics Starting Today

  Πρακτική Εξάσκηση 

  Πρόγραμμα 


