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Χορήγηση 1 Μορίου Επαγγελµατικής Επιµόρφωσης Οδοντιάτρων 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

MΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ Glaxosmithkline 
(Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του 7ου κύκλου είναι η εκ των προτέρων απόκτηση ΝΕΩΝ  

ΚΩΔΙΚΏΝ  καθώς οι κωδικοί των προηγούµενων ετών ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ. Για νέο κωδικό συνδεθείτε στην  διευθυνση  
http://services.korimvos.gr  κι ακολουθήστε οδηγίες ).  

 
 

   Χανιώτης Αντώνης Ενδοδοντολόγος 

   «Νέες  τεχνολογίες  και  µέθοδοι  για  την  ασφαλή  
αντιµετώπιση  πολύπλοκων  ριζικών  συστηµάτων  στην  
Ενδοδοντία» 
   

Ο κος Χανιώτης Αντώνης είναι απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών (1998). Το 
2003 ολοκλήρωσε µε επιτυχία το τριετές πρόγραµµα εξειδίκευσης στην ενδοδοντία της 
Οδοντιατρικής Σχολής πανεπιστηµίου Αθηνών. Απο το 2003 και έπειτα διατηρεί ιατρείο 
εξειδικευµένο στην µικροσκοπική ενδοδοντία. Τα τελευταία δέκα χρόνια  διετέλεσε  
επιστηµονικός συνεργάτης του Πανεπιστηµίου Αθηνών τόσο σε προπτυχιακό όσο και 
µεταπτυχιακό επίπεδο. Το 2012 τιµήθηκε µε την θέση του επισκέπτη καθηγητή στο 
µεταπτυχιακό πρόγραµµα ενδοδοντίας του πανεπιστηµίου του Warwick, Warwick Dentistry, 
The University of Warwick, UK. Εχει διατελέσει προσκεκληµένος οµιλητής σε διεθνή συνέδρια 
σε όλο τον κόσµο και το συγγραφικό του έργο περιλαµβάνει δηµοσιεύσεις σε διεθνή και 
Ελληνικά επιστηµονικά περιοδικά. Περιστατικά του έχουν δηµοσιευτεί σε Διεθνή και Ελληνικά 

επιστηµονικά συγγράµατα. Διατελεί εισηγητής σε εξειδικευµένα θέµατα ενδοδοντίας σε διεθνείς πλατφόρµες 
συνεχιζόµενης εκπαιδεύσης στην οδοντιατρική. Διατελεί opinion leader της Coltene για θέµατα ενδοδοντίας σε όλο 
το κόσµο. Είναι ενεργό µέλος της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας, certified member of the European society of 
Endodontology (ESE),  Reviewer για το International Endodontic Journal, board member  of Αcademy of Microscope 
Enhanced Dentistry (AMED) και certified international member of the American Association of Endodontics (AAE). 

 

Η εσωτερική ανατοµία των ανθρωπίνων δοντιών κρύβει ενα πολύπλοκο σύστηµα αναστοµωτικών 
σωλήνων. Αυτό το σύστηµα αποτελείται από ενα κεντρικό τµηµα σωληνοειδων χωρων και ενα 
παραπλευρο δικτυο. Αυτό το παράπλευρο σύστηµα ισθµών και διακλαδώσεων πολλές φορές 
καταλαµβάνει αρκετά µεγάλο όγκο στο εσωτερικό των δοντιών, καθιστώντας την ασφαλή και 
αποτελεσµατική επεξεργασία των συστηµάτων αυτών προβληµατική.  Επιπροσθέτως, το σύστηµα αυτό 
των ριζικών σωλήνων τις περισσότερες φορές ειναι κεκκαµένο σε όλες τις διαστάσεις του  χώρου 
δυσχαιρένοντας ακόµη περισσότερο την αποτελεσµατική µορφοποίηση και απολύµανσή του κατά τη 
διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας. Σκοπός αυτής της εισήγησης είναι η παρουσίαση νέων 
τεχνολογιών και µεθόδων για την πιο αποτελεσµατική και προβλέψιµη αντιµετώπιση πολύπλοκων ριζικών 
συστηµάτων στην ενδοδοντία. Εκπαιδευτικοί στόχοι, η ανασκόπηση της υπάρχουσας γνώσης που αφορά 
την εσωτερική ανατοµία των ανθρωπίνων δοντιών, η κατανόηση των παραµέτρων ασφαλούς πλοήγησης 
των ριζικών συστηµάτων, η κατανόηση της σηµασίας του µεγέθους της ακρορριζικής διεύρυνσης 
ανάλογα µε την ανατοµία των ριζικών συστηµάτων, η κατανόηση της επίδρασης των φυσικοµηχανικών 
ιδιοτήτων των  µηχανοκίνητων εργαλείων επεξεργασίας των ριζικών σωλήνων στην επίτευξη των 
στόχων της ενδοδοντικής θεραπείας, η κατανόηση του τρόπου επιλογής µηχανοκίνητων εργαλείων 
επεξεργασίας ριζικών συστηµάτων ανάλογα µε τις ανατοµικές προκλήσεις των περιστατικών σας, και η 
παρουσίαση µια νέας προσέγγισης για την αντιµετώπιση πολύπλοκων ριζικών συστηµάτων στην 
ενδοδοντία. 
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