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Σάββατο 14 Μαρτίου 2020 / Ξενοδοχείο Mainalon Resort
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας στο
πλαίσιο της συνεχούς επιστημονικής
επιμόρφωσης, διοργανώνει μοριοδοτούμενη επιστημονική ημερίδα με ομιλητή
τον κύριο Χρήστο Συκαρά και θέμα:
Ενδοδοντία και Σύγχρονες Τεχνικές
επεξεργασίας και έμφραξης ριζικών
σωλήνων.

The geometries of PROTAPER®
with advanced metallurgy

THEN – PROTAPER® UNIVERSAL sets a new ﬆandard in eﬃciency.

Πρόγραμμα Ημερίδας
09.00-09.30 Προσέλευση-Εγγραφές
09.30-11.00 Προβλέψιμη και ασφαλής επεξεργασία συστήματος ριζικών σωλήνων,
1. Διάνοιξη και Ανίχνευση στομίων ριζικών σωλήνων
2. Ανίχνευση διαβατότητας- Glide Path
3. Χημικομηχανική επεξεργασία με περιστρεφόμενα συστήματα εξελιγμένης μεταλλουργίας
4. Πρωτόκολλα απολύμανσης
5. Τεχνικές έμφραξης με τεχνολογία πολυμερούς γουταπέρκας
και κάθετη συμπύκνωση και έγχυση θερμοπλαστικοποιημένης γουταπέρκα
11.00-11.30 Διάλειμμα-Καφές
11.30-12.30 Επιτυχία και Αποτυχία Ενδοδοντικής θεραπείας
Ερωτήσεις και προβληματισμοί πάνω σε κλινικά περιστατικά

NOW – The PROTAPER® legacy continues with PROTAPER GOLD™ :

•

+24% increased ﬂexibility**

•

x 2.6 greater resiﬆance to cyclic fatigue***

•

Shorter 11 mm handle

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
12.30-14.30 Πρακτική εκπαίδευση σε περιστρεφόμενα συστήματα εξελιγμένης μεταλλουργίας
και σε Τεχνικές έμφραξης θερμής γουταπέρκας.
Θεωρητικό μέρος ΔΩΡΕΑΝ - 2,5 Μόρια

Πρακτικό μέρος: Κόστος 50 ευρώ - 3 Μόρια
Ομιλητής: Συκαράς Χρήστος

Protaper Gold - Calamus Dual - GuttaCore
*Οι οδοντίατροι οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξασκηθούν σε εξαγμένα δόντια παρακαλούνται
να φέρουν μαζί τους δόντια στα οποία να έχει προηγηθεί διάνοιξη του μυλικού θαλάμου.
Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης καθώς και τα
αντίστοιχα εκπαιδευτικά μόρια στο πλαίσιο της Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης
Οδοντιάτρων.

PROTAPER GOLD™ features the same simplicity and smoothly tapered shapes you know and truﬆ from
PROTAPER® UNIVERSAL. Developed with proprietary advanced metallurgy, PROTAPER GOLD™ rotary ﬁles oﬀer
greater ﬂexibility for PROTAPER® performance that’s better than ever.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στην πρακτική
άσκηση: 20
Δηλώστε συμμετοχή έως 10 Μαρτίου 2020.
Αργυρώ Λαγούδη 6974468135
** Average value for PROTAPER GOLD™ compared to PROTAPER® UNIVERSAL. Based on internal teﬆing. Data on ﬁle.
***For PROTAPER GOLD™ F3 ﬁnishing ﬁle. Average cyclic fatigue resiﬆance of the PROTAPER GOLD™ syﬆem is x 2.4 superior to the PROTAPER® UNIVERSAL syﬆem.
Based on internal teﬆing. Data on ﬁle.
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Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών το 1997. Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της
Βιολογίας του Στόματος (MSc) στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών
και μετεκπαιδεύθηκε στην Ενδοδοντία και Μικροχειρουργική
Eνδοδοντία στο University of Pennsylvania.
Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο με αποκλειστική άσκηση της
Ενδοδοντίας.
Είναι Μελος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας (ΕΕΕ),
μέλος της Ευρωπαϊκής Ενδοδοντικής Εταιρίας (ESE) και της
Αμερικανικής Εταιρίας Ενδοδοντιστών (AAE) .
Έχει συμμετάσχει σαν ομιλητής σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα
αλλά και στο εξωτερικό, και σαν εκπαιδευτής-εισηγητής
πρακτικών σεμιναρίων (Hands-on).

THEN – PROTAPER® UNIVERSAL sets a new ﬆandard in eﬃciency.
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•

Shorter 11 mm handle

PROTAPER GOLD™ features the same simplicity and smoothly tapered shapes you know and truﬆ from
PROTAPER® UNIVERSAL. Developed with proprietary advanced metallurgy, PROTAPER GOLD™ rotary ﬁles oﬀer
greater ﬂexibility for PROTAPER® performance that’s better than ever.

** Average value for PROTAPER GOLD™ compared to PROTAPER® UNIVERSAL. Based on internal teﬆing. Data on ﬁle.
***For PROTAPER GOLD™ F3 ﬁnishing ﬁle. Average cyclic fatigue resiﬆance of the PROTAPER GOLD™ syﬆem is x 2.4 superior to the PROTAPER® UNIVERSAL syﬆem.
Based on internal teﬆing. Data on ﬁle.

Χρήστος Σ.Συκαράς, MSc
Μετεκπαιδευθείς στην Ενδοδοντία
Αποκλειστική Άσκηση Ενδοδοντίας
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