ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
(Σε όλα τα πρακτικά σεμινάρια απαραίτητη η ιατρική ποδια)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/4/2016

1. Εκπαιδευτής: Dr Serhat Koken
ΘΕΜΑ: «Anterior Composite Layering: simplicity in everyday dentistry, tips and tricks»
Χορηγός: Dental Vision, Ivoclare
Αριθμός Συμμετεχόντων: 15
ΩΡΕΣ : 10.00 ‐15.00
ΚΟΣΤΟΣ: 200 €
The rapid innovation of composite material in the last decade and the availability of various types of
composites, has given today’s clinician an extremely convenient and cost effective tool for their practice.
Direct composites provide the clinician with the ability to provide excellent aesthetic results with minimal
tooth destruction in a very efficient manner. In this lecture you will be shown how to achieve excellent
aesthetic standards in your everyday dentistry using direct chairside composites. The lecture will cover
clinical aspects of anterior composite from choosing the correct shades, to preparation tips, layering
composites and tricks on finishing and polishing. Handling composites correctly can provide excellent
aesthetic outcomes which will be shown using case examples in this lecture.

2. Εκπαιδευτές: Γ.Βενέτης, Ι.Τηλαβερίδης
Θέμα: «Χρήση μικροεμφυτευμάτων για τη σταθερότητα των κάτω οδοντοστοιχιών»
Χορηγός: ΠΕΝΥ Σιδέρης
Αριθμός Συμμετεχόντων: 15
ΩΡΕΣ : 16.00‐19.00
ΚΟΣΤΟΣ: 80 €
Πρακτικό Σεμινάριο σε εκμαγεία
Α.Τοποθέτηση δύο μικροεμφυτευμάτων
Β. Τοποθέτηση των κυπελλοειδών υποδοχών
Γ. Εφαρμογή της ολική οδοντοστοιχίας πάνω στα μικροεμφυτεύματα και σταθεροποίηση με
ψυχρό ακρυλικό.
Για όποιον ενδιαφέρεται για το εκμαγείο εκπαίδευσης κοστίζει 50€.

3. Εκπαιδευτές: Γ.Καρακινάρης, Κ.Κατσαρός, Μ.Ζουμπουλάκης
ΘΕΜΑ: “Σχεδιασμός και αποκόλληση κρημνών. Τοποθέτηση εμφυτευμάτων ADIN σε γνάθους
χοίρων.Τοποθέτηση μεμβράνης και συνθετικού οστού στις γνάθους χοίρων. Τεχνικές
συρραφής.
Χορηγός: Οδοντιατρικά PROFILE (ΝΤΟΝΤΟΥ ΔHMΗΤΡΑ)
Αριθμός Συμμετεχόντων: 15
ΩΡΕΣ: 15.00 – 18.00
ΚΟΣΤΟΣ: 100 €
Πρακτικό Σεμινάριο σε γνάθους χοίρων.
1. Τοποθέτηση εμφυτευμάτων τύπου ΑΙDIN
2. Τοποθέτηση οστικών μοσχευμάτων και μεμβρανών σε οστικά ελλείμματα.
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4. Eκπαιδευτής: Έφη Τσίτρου
ΘΕΜΑ: «Επιδιόρθωση έμμεσων αισθητικών αποκαταστάσεων: Τεχνικές και υλικά για μια
οικονομική αντιμετώπιση ενός αισθητικού και λειτουργικού προβλήματος»
Χορηγός: Ι.Τσαπράζης ΑΕ
Αριθμός Συμμετεχόντων: 15
ΩΡΕΣ: 9.00‐12.00
ΚΟΣΤΟΣ: 80 €
Η αντιμετώπιση καταγμάτων ή φθορών έμμεσων αποκαταστάσεων μέχρι στιγμής γινόταν με αντικατάσταση της αποκατάστασης
με καινούρια. Το υψηλό κόστος, η χρονοβόρα διαδικασία αλλά και η δυσκολία αφαίρεσης κάποιες φορές των αποκαταστάσεων
αυτών καθυστερούν την αντικατάσταση τους, καθιστώντας έτσι απαραίτητη την επιδιόρθωση τους. Ένα πρόβλημα των τεχνικών
επιδιόρθωσης αποκαταστάσεων είναι ο δεσμός μεταξύ υλικών επιδιόρθωσης και της αποκατάστασης καθώς και η αδυναμία
δημιουργίας ενός προβλέψιμου αισθητικού αποτελέσματος. Πρόσφατες εξελίξεις στα συστήματα συνθέτων ρητινών καθώς και
στα συγκολλητικά συστήματα έχουν αλλάξει τα σημερινά δεδομένα, δίνοντας στον οδοντίατρο και τον ασθενή περισσότερες
θεραπευτικές επιλογές.
Στο πρακτικό σεμινάριο θα γίνει μια σύντομη θεωρητική ανασκόπηση των τεχνικών και υλικών που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την επιδιόρθωση μεταλοκεραμικών και ολοκεραμικών αποκαταστάσεων. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει
την επιδιόρθωση έμμεσων αποκαταστάσεων με κατάγματα/φθορές, με χρήση διαφορετικών τεχνικών προετοιμασίας της
αποκατάστασης, σε συνδυασμό με ένα σύγχρονο σύστημα συγκόλλησης και σύστημα σύνθετης ρητίνης διαστρωμάτωσης και
αδιαφανειών για την επίτευξη ενός αποδεκτού αισθητικού αποτελέσματος

