ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ
Παραςκευι 16/3/2018

8.30 -9.00

Εγγραφζσ ςυνεδρίου
Προεδρείο: Δ.Ανδρεάδησ, Α.Ματιάκησ

9.00-10.30

Α.Κατακίδθσ, Δ.Χατηόπουλοσ, Α.Ματιάκθσ: «Θ
εμφάνιςθ ζρπθτα Ηωςτιρα ςε αςκενείσ πάςχοντεσ
από HIV – λοίμωξθ. Βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ»
Μ.Λυςάνδρου, Α.Κουμποφλθ, Α.Ματιάκθσ: «Θ
κακοςμία του ςτόματοσ ωσ κλινικι εκδιλωςθ ςε
ςυςτθματικά νοςιματα»
Π.Αςλανίδθσ, Ε.Δζρβου, Μ.Θεοδοςάκθ, Ι.Κατςάλθ,
Δ.Ανδρεάδθσ, Α.Πουλόπουλοσ: «Ανεπικφμθτεσ
επιδράςεισ ςτο ςτόμα λόγω λιψθσ βιολογικϊν
παραγόντων»
Α.Ματιάκθσ, Π.Καρακώςτασ, Ε.Αναγνώςτου,
Α.Πουλόπουλοσ: «Περιφερικό Οςτεοποιό ίνωμα:
Παρουςίαςθ 29 περιπτϊςεων και ςφντομθ
βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ»
Ελεφκερεσ Ανακοινώςεισ
Ι.Κουκουςάκθ, Ι.Σουμάηου, Δ.Ανδρεάδθσ,
Α.Πουλόπουλοσ: «Επιτρεπόμενεσ και μθ οδοντιατρικζσ
πράξεισ ςε αςκενείσ που λαμβάνουν διφωςφονικά»
Μ.Λ. Μαςτρονικολοφ, Κ.Α. Πολφδωρα, Λ.Χαςάπθ,
Δ.Ανδρεάδθσ, Α.Πουλόπουλοσ: «Οι βιολογικοί
παράγοντεσ ςτθ κεραπεία νοςθμάτων με εκδθλϊςεισ
ςτο ςτόμα. Νεότερα δεδομζνα»
Π.Παπαδόπουλοσ, Δ.Ανδρεάδθσ, Α.Πουλόπουλοσ:
«Καρκίνοσ του ςτόματοσ και οδοντικά εμφυτεφματα.
Μφκοι και πραγματικότθτα»
Μ.Δαλαμπίρα, Φ.Δαλαμπίρασ, .Δαλαμπίρασ : «Θ
ςιαλόρροια και θ αντιμετϊπιςι τθσ»
Φ.Ντοβίνου, Κ. Σολίδθσ: «Ρθτινϊδεισ κονίεσ ςτθν
αποκαταςτατικι οδοντιατρικι»

10.30-10.50

Ειςιγθςθ

10.50-11.10

Ειςιγθςθ

11.10-11.30

Ειςιγθςθ

11.30-12.00

Διάλειμμα

.Δαλαμπίρασ: « Χειρουργικζσ πράξεισ ςτο ςτόμα με
αντικείμενο τθν ορκοδοντικι»
Ν.Κυριάκου: «Μζτρα ςτοματικισ υγιεινισ για τθν
πρόλθψθ των ενδονοςοκομειακϊν λοιμϊξεων ςτισ Μ.Ε.Θ
(Πνευμονία χετιηόμενθ με τον Αναπνευςτιρα-.Α.Π).
υςτθματικι αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ και μεταανάλυςθ»
Α.Γκουντάκου : «Αξιολόγθςθ τθσ κεραπείασ με laser
χαμθλισ ιςχφοσ για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ
βλεννογοννίτιδασ ςε αςκενείσ υπό νεοπλαςματικζσ
κεραπείεσ»

12.00-13.00

τρογγυλό τραπζηι

υντονιςτισ: Α.Πουλόπουλοσ
Ομιλθτζσ: Ε.Αλμπανίδου-Φαρμάκθ, Ι.Λινκ-Σςατςοφλθ,
Δ.Ανδρεάδθσ
ΘΕΜΑ: «υχνά τοματολογικά Προβλιματα ςτθν αιχμι τθσ
κλινικισ πράξθσ. Ο οδοντίατροσ ςτθν πρϊτθ γραμμι τθσ
διάγνωςθσ και τθσ αντιμετϊπιςθσ»
Πρoεδρείο: Δ.Απατηίδου, Θ.Λιλλισ
Α.Δελαντώνθ: «Ιατρικι και Οδοντιατρικι

13.00-13.20

13.20-14.30

14.30-15.00

15.00-16.10

Ειςιγθςθ

ακτινοδιάγνωςθ. Κοινι πακολογία, αλλθλοεπικαλφψεισ
και εφαρμογζσ επιμζρουσ τεχνικϊν»
Α.Σςολάκθσ, Α.Ριηαριώτθ, Κ.ουργκοφνθσ:
«Ανατομικά αίτια αποτυχίασ τθσ τοπικισ αναιςκθςίασ»
Α.Λιοςάτοσ , Μ.ιδζρθ, Θ.Δεβίςογλου, Α.Ιςαακίδθσ,
Θ.Λιλλισ: «Αδρενεργικι κρίςθ και προςδιοριςμόσ του
κινδφνου εμφάνιςθσ τθσ ςτο οδοντιατρείο»
Θ.Δερβίςογλου, Χ.Θεοδωρίδθσ, Π.Γιαςθμακόπουλοσ,
Μ.Παρποφλασ, Θ.Λιλλισ: «Αξιολόγθςθ ενόσ
πρωτοκόλλου αντιμετϊπιςθσ αςκενϊν υπό αγωγι με
τα νεότερα απο του ςτόματοσ αντιπθκτικά»
Β.βαρνιάσ, Μ.Παρποφλασ, Μ.Άγγου, Θ.Καρανικόλα,
Α.Αναγνώςτου-Γκουντοφρα: «Νεότερα δεδομζνα ςτθ
βαςικι υποςτιριξθ ηωισ ςτο περιβάλλον του
Ελεφκερεσ Ανακοινώςεισ Οδοντιατρείου-Βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ και
δθμοςκοπικι ζρευνα»
Α.Αναγνώςτου-Γκουντοφρα, Β.βαρνιάσ, Ι.Σςάβοσ,
Β.ταφρου, Ε.Παραλυκίδου, Θ.Λιλλισ:
«Καταγεγραμμζνα επαγγελματικά ατυχιματα
ςχετιηόμενα με μετάδοςθ λοιμϊξεων ςτο τμιμα
Οδοντιατρικισ ΑΠΘ»
Ι.Μακρυγιάννθσ, Β.Μάρκου, Κ.Διακογεωργίου,
Λ.Ζουλοφμθσ: "φγχρονα Δεδομζνα ςτθ Διαχείριςθ
Αςκενϊν με Επιλθψία"
A.Καρακελίδου, Α.Ηλιάδθσ, Γ.Βενζτθσ:
«Αντιοξειδωτικά και οι επιπτϊςεισ ςτον βλεννογόνο
του ςτόματοσ»
Διάλειμμα
Προεδρείο: Π.Γεραςίμου, Ζ.Καμζα
1. Κ.Λάμπθ, Θ.φζϊκοσ, Κ. Σολίδθσ :
«Θ ςθμαςία του φωτοπολυμεριςμοφ ςτθν
Ελεφκερεσ Ανακοινώςεισ αποκαταςτατικι οδοντιατρικι»
2. .Μποφρτηου, Κ.Σολίδθσ: «Αποκαταςτάςεισ νεογιλϊν
δοντιϊν»

3. Α.αββίδου, .Σςινικόρθ, -Π.Χατηθγεωργίου,
Κ.Σολίδθσ:
«Μθ τερθδονικζσ αλλοιϊςεισ ςκλθρϊν οδοντικϊν
ιςτϊν. Αιτιολογία και αντιμετϊπιςθ»
Ε.Βλαχοδιμου, Ε.Βαςιλάκου, Μ.Αραμπατηι ,
Ι.Μπετςάνθ, Π.Γεραςίμου: «Δυςχρωμικό δόντι,
πρόγνωςθ-αντιμετϊπιςθ»
Ι.Μπετςάνθ , Μ.Αραμπατηι, Ε.Βαςιλάκου ,
Ε.Βλαχοδιμου , Π.Γεραςίμου: «Λεφκανςθ ενδοδοντικά
κεραπευμζνου δυςχρωμικοφ δοντιοφ»
Ε.Αμζτ-Αριφ , Μ.Ζ.Θεοδωρίδου, Δ.Απατηίδου:
«υνικειεσ καπνίςματοσ αςκενϊν που
προςζρχονται για Περιοδοντικι κεραπεία ςτο Σμιμα
Οδοντριατρικισ, ΑΠΘ»
Δ.Πολακτςίδου, Β.ταφρου, Δ.Απατηίδου: «Σο γενικό
προφίλ του περιοδοντικοφ αςκενι»

Ειςιγθςθ

Βιολεςτι Α., Μαλαμοφδθ Γ., Απατηίδου Δ.: «Μεταβολζσ των
ιςτϊν μετά από εξαγωγι δοντιϊν»
Μαλαμοφδθ Γ., Βιολεςτι Α., Απατηίδου Δ.: «Σεχνικζσ
διατιρθςθσ των διαςτάςεων τθσ υπολειμματικισ φατνιακισ
ακρολοφίασ»

16.30-17.30

τρογγυλό τραπζηι

υντονιςτισ: Ν.Κοτςάνοσ
Ομιλθτζσ: Α.Δερματά, Δ.Δθμθτράκθ, τ.Νταουτίδου,
Β.ιώκθσ
ΘΕΜΑ: «Μεταπτυχιακι κλινικι εκπαίδευςθ. Οφζλθ από τθ
χριςθ ερευνθτικϊν κλινικϊν πρωτοκόλων»

17.30-18.00

Διάλειμμα

16.10-16.30

Προεδρείο : Δ.Σορτοπίδθσ
18.00-18.20

Ειςιγθςθ

18.20-18.40

Ειςιγθςθ

18.40-19.00

Ειςιγθςθ

19.00-20.00

τρογγυλό τραπζηι

Ε.Σςίτρου: «Ψθφιακι Οδοντιατρικι: Μζλλον ι παρόν;»
Δ.Σςανακτςίδθσ: «Ζμμεςεσ λειτουργικζσ και αιςκθτικζσ
αποκαταςτάςεισ ςφνκετθσ ρθτίνθσ»
Ι.Εμμανουιλ: «Θ παρουςία τθσ μερικισ
οδοντοςτοιχίασ ςτο χρόνο και θ δυνατότθτα τθσ
μετατρεψιμότθτάσ τθσ»
υντονιςτισ: Κ.Λυροφδια
Ομιλθτζσ: Α.Δίγκα, Χ.Μπελτζσ
ΘΕΜΑ: «Δόντια με αδιάπλαςτα ακρορρίηια.
Ακρορριηαπόφραξθ ι αναγεννθτικι τεχνικι;»
Προεδρείο : Λ.Ζουλοφμθσ

20.00

Σελετι ζναρξθσ-Δεξίωςθ

Α.Εξαδάκτυλοσ:
ΘΕΜΑ: «H ανατομία του φιλιοφ»

Θα ακολουκιςει ελαφρφσ μπουφζσ
άββατο 17/3/2018
Προεδρείο : Κ.Κοφγιασ- Χ.Παπαδζλη
Α.Μακρι: «Κακοποίθςθ ανθλίκων και θ ςυμβολι

9.00-9.20

9.20-9.30

9.30-10.30

Ειςιγθςθ

Ελεφκερθ Ανακοίνωςθ

τρογγυλό Σραπζηι

του οδοντιάτρου ςτθ διάγνωςθ τθσ. Αντίλθψθ,
Εκπαίδευςθ και Εμπειρία των οδοντιάτρων ςτθν
παιδικι κακοποίθςθ»
Χ.Παπαδζλθ, Γ.Βενζτθσ, Β.Καραγιαννίδθσ,
Χ.Αγγελόπουλοσ: «Μζκοδοι απεικόνιςθσ ΚΦΓΔ ςε
φυςιολογικι και πακολογικι λειτουργία»
υντονιςτισ: Α.Ματιάκθσ
Ομιλθτζσ: Μ.Ε. Ζουλοφμθ, Ζ.Ζ. Ζαφειριάδου,
.Αντωνίου, Μ.Δαλαμπίρα
ΘΕΜΑ: «τοματολογικζσ εκδθλϊςεισ ςυςτθματικϊν
πακιςεων: Θ ζγκαιρθ εκτίμθςθ τθσ ςτοματικισ βλάβθσ
οδθγεί ςτθν ζγκαιρθ διάγνωςθ και κεραπεία τθσ
ςυςτθματικισ πακιςεωσ»

Προεδρείο: Γ.Βενζτθσ

10.30-11.30

Ειςιγθςθ

11.30-12.00

Διάλειμμα

12.00-14.00

Ζωντανι Μετάδοςθ

Yuval Zubery: « True bone and tissue regeneration
with Glymatrix™ based collagen products-The
future is here»
Κ.Σολίδθσ, Δ.τράκασ
«Αντιμετϊπιςθ κλινικοφ περιςτατικοφ με ςυςκευζσ
Laser»

Προεδρείο: Ε.Κολινιώτη-Κουμπιά, Κ.Μιχαλάκησ
14.00-14.20

Ειςιγθςθ

14.20-14.30

Ελεφκερθ Ανακοίνωςθ

14.30-15.00

Διάλειμμα

15.00-16.00

τρογγυλό τραπζηι

Δ.Σορτοπίδθσ: «Οδοντικζσ αποτριβζσ και διαβρϊςεισ:
Νζα δεδομζνα»
Β.Δόντςοσ, Α.Χατηθγιάννθ , Μ.Α.Παπαδόπουλοσ,
Π.τειρόπουλοσ, Ε.Νζνα : «Σριςδιάςτατεσ αλλαγζσ του
όγκου του ανϊτερου αεραγωγοφ ςε αςκενείσ με ΑΑΤ
που λαμβάνουν κεραπεία με ενδοςτοματικά
προκζματα- υςτθματικι αναςκόπθςθ και μεταανάλυςθ»
υντονιςτισ Ι.Σθλαβερίδθσ
Ομιλθτζσ: Γ.Καρακινάρθσ, Ι.Χατηθςτεφάνου
Θζμα: «Αιςκθτικζσ παρεμβάςεισ ςτθ τοματικι &
Γνακοπροςωπικι Περιοχι»
Προεδρείο : Ε.Κωτςιομφτθ

Ελεφκερεσ Ανακοινώςεισ

Δ.Κανακουςάκθ, Ε.Κωτςιομφτθ: «Κριτιρια
αξιολόγθςθσ αρχικϊν αποτυπωμάτων για ολικζσ
οδοντοςτοιχίεσ»
Δ.Βαςιλάκθ, Μ.Β.Χατηθϊωαννίδου, Κ.Μιχαλάκθσ:
«Αποκατάςταςθ ελλείποντοσ δοντιοφ ςτθν
πρόςκια αιςκθτικι ηϊνθ»
Μ.Σόςκα , Μ.Μπζθ, Α.τριγκόνθ, Κ.Μιχαλάκθσ:
«PEEK: Εφαρμογζσ ςτθν αποκαταςτατικι
οδοντιατρικι»

16.30-17.30

Ειςιγθςθ

Δ.Χατηθεμμανουιλ: «Τπολογιςτικά κακοδθγοφμενθ
εμφυτευματολογία και τριςδιάςτατθ εκτφπωςθ ςτο
ιατρείο με τθ χριςθ ανοιχτϊν λογιςμικϊν.

17.30-18.00

Διάλειμμα

16.00-16.30

Προεδρείο : Ο.Νάκα, Κ.Σολίδθσ

18.00-19.00

Ειςιγθςθ

19.00-19.20

Ειςιγθςθ

19.20-19.40

Ειςιγθςθ

19.40-21.00

Παρουςίαςθ
αναρτθμζνων
ανακοινώςεων

Μ.ταυριδάκθσ: «υγκόλλθςθ ενκζτων-επενκζτων.
Εφκολα και αποτελεςματικά»
Π.Μουροφηθσ: «Ζνκετα-επζνκετα με ςφγχρονεσ
μεκόδουσ CAD-CAM»
.Καραπατάκθ : «Κεραμεικά εμφυτεφματα: το μζλλον
τθσ Εμφυτευματολογίασ ζγινε παρόν»

Προεδρείο: Γ.Βενζτησ, Ε.Κωτςιομφτη, Ο.Νάκα,
Δ.Τορτοπίδησ, Κ.Τολίδησ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ
Εκπαιδευτζσ: Ι.Σριανταφφλλου, Ρ.Παναγιώτου
ΘΕΜΑ: «Αιμοπεταλιακά υμπυκνϊματα ςτθ χειρουργικι ςτόματοσ και
ςτθν εμφυτευματολογία»
ΧΟΡΘΓΟ: PROFILE Dental
Αρικμόσ υμμετεχόντων: 15
Κόςτοσ: 150 €

Παραςκευι
10.00-16.00

Πρακτικό
εμινάριο 1

Α.Θεωρθτικό μζροσ
1.Μθχανιςμόσ δράςθσ αυξθτικϊν παραγόντων
2. υςτιματα αιμοπεταλιακϊν ςυμπυκνωμάτων-φγκριςθ
3. PRF- ςφνκεςθ – Παραςκευι
4. Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ δράςθ του PRF
5. Ενδείξεισ- Αντενδείξεισ
6. Κλινικά περιςτατικά
Β. Θεωρθτικό μζροσ
1. Αιμοπεταλιακά ςυμπυκνϊματα ςτθν αιςκθτικι τθσ περιςτοματικισ
περιοχισ.
2. Αιςκθτικι περιςτοματικισ περιοχισ- επιδιόρκωςθ ρυτίδωνπερίγραμμα ςτόματοσ
3. Αναλογίεσ άνω & κάτω χείλουσ
4. Διζγερςθ Ινοβλαςτϊν
5. Παραγωγι κολλαγόνου ελαςτίνθσ υαλουρονικοφ που ζχει χακεί.
Γ. Πρακτικό μεροσ
1. Παραγωγι αυτόλογων μοςχευμάτων (STICKY BONE & STAKE BONE,
ΜΕΜΒΡΑΝΘ PRF)
2. Εφαρμογι αυτόλογθσ μεςοκεραπείασ ςε δφο πρόςωπα μοντζλαΜοντζλα από τουσ εκπαιδευτζσ.
Εκπαιδευτισ: Μ.ταυριδάκθσ
ΘΕΜΑ: «Αιςκθτικζσ αποκαταςτάςεισ και ιδιαιτερότθτεσ ανάλογα με
τθν θλικία των αςκενϊν»

Παραςκευι
16.30-19.00

Πρακτικό
εμινάριο 2

ΧΟΡΘΓΟ: Dental Expert
Αρικμόσ υμμετεχόντων: 20
Κόςτοσ: 70 €
Θ επιτυχία ςτθν αιςκθτικι απόδοςθ άμεςων αποκαταςτάςεων
ςφνκετθσ ρθτίνθσ ςε πρόςκια δόντια εξαρτάται - αναμφιςβιτθτα - από
πλθκϊρα παραγόντων.
το ςυγκεκριμζνο πρακτικό ςεμινάριο κα αναλυκοφν οι παράγοντεσ
εκείνοι που ζχουν ςχετίηονται με τθν θλικία των αςκενϊν. Χωρίηοντασ
λοιπόν τουσ αςκενείσ ςε τρεισ μεγάλεσ κατθγορίεσ (νεαροί, μζςθσ
θλικίασ κι θλικιωμζνοι) κα αναλυκοφν οι παράγοντεσ που ςχετίηονται
με τθν επιλογι των αποκαταςτατικϊν υλικϊν, όπωσ το χρϊμα και τθ
διαφάνεια, τθ χρθςιμοποιοφμενθ διαςτρωματικι τεχνικι, τθν

τελείωςθ, λείανςθ και ςτίλβωςθ για τθν απόδοςθ τθ επικυμθτισ
πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ ανατομίασ. Εκτόσ από τθν κλινικι
επίδειξθ και άςκθςθ των ςυμμετεχόντων, ςκοπόσ είναι να γίνει
εποικοδομθτικι ςυηιτθςθ, ςε μία προςπάκεια να απλοποιθκεί θ
αιςκθτικι αποκατάςταςθ προςκίων δοντιϊν.
Εκπαιδευτήσ: Δ.Σςανακτςίδθσ
ΘΕΜΑ: «Άμεςεσ αιςκθτικζσ και λειτουργικζσ αποκαταςτάςεισ οπιςκίων
δοντιϊν»

άββατο
10.00-12.30

Πρακτικό
εμινάριο 3

Χορηγόσ: Δ.Μαυραειδόπουλοσ
Αριθμόσ Συμμετεχόντων: 20
Κόςτοσ: 70 €
Οι άμεςεσ αποκαταςτάςεισ οπιςκίων δοντιϊν από ςφνκετθ ρθτίνθ
είναι μία από τισ πιο ςυχνζσ οδοντιατρικζσ εργαςίεσ. Πολλζσ φορζσ οι
εμφράξεισ αυτζσ δεν προςεγγίηονται αιςκθτικά, κακϊσ οι τεχνικζσ
αιςκθτικισ διαςτρωμάτωςθσ, που ζχουν αναφερκεί, είναι ςυνικωσ
πολφπλοκεσ και τεχνικά δφςκολεσ.
Τπάρχει άραγε κάποια εφκολθ τεχνικι ϊςτε οι άμεςεσ αποκαταςτάςεισ
να είναι λειτουργικζσ αλλά ταυτόχρονα και αιςκθτικζσ;
Εκπαιδευτζσ: Γ.Καρακινάρθσ, Ι.Μακρυγιάννθσ
Θζμα: «Βαςικζσ αρχζσ τοποκζτθςθσ εμφυτευμάτων – πρακτικι
άςκθςθ ςε νωπά παραςκευάςματα γνάκων»
Χορθγόσ: PROFILE Dental
Αρικμόσ υμμετεχόντων: 15
Κόςτοσ: 70 €
το κεωρθτικό μζροσ (διάρκειασ 60’) κα αναπτυχκοφν οι βαςικζσ αρχζσ
ςτθν εμφυτευματολογία. Σα κριτιρια επιλογισ και καταλλθλότθτασ
των αςκενϊν κακϊσ και των περιοχϊν τοποκζτθςθσ των οδοντικϊν
εμφυτευμάτων ςτισ γνάκουσ.

άββατο
10.00-12.30

Πρακτικό
εμινάριο 4

άββατο
15.30-18.00

Πρακτικό
εμινάριο 5

το πρακτικό μζροσ (διάρκειασ 90’) οι εκπαιδευόμενοι κα αςκθκοφν
ςτθν τοποκζτθςθ οδοντικϊν εμφυτευμάτων ςε παραςκευάςματα
γνάκων χοίρων /αμνϊν. Θα αναπτυχκοφν οι ιδιαιτερότθτεσ και οι
προβλθματιςμοί που προκφπτουν κατά τθν πρακτικι άςκθςθ τθσ
εμφυτευματολογίασ.
Εκπαιδευτισ: Χ. Μπελτζσ
Θζμα: «Θ Ενδοδοντολογία ςτθν χρυςι εποχι - Protaper Gold»
Χορθγόσ: Denco Dental
Αρικμόσ υμμετεχόντων: 20
Κόςτοσ: 70 €
-

Ανάλυςθ και ςυηιτθςθ ςτθν ενδοδοντικι κεραπεία:

-

Διάνοιξθ και ανίχνευςθ ριηικϊν ςωλινων
Διαβατότθτα (glide path) ριηικϊν ςωλινων
Χθμικομθχανικι επεξεργαςία με περιςτεφόμενα
Πρωτόκολλα απολφμανςθσ
Σεχνικι ζμφραξθσ με κερμοπλαςτικοποιθμζνθ γουταπζρκαGuttacore

Πρακτικι εκπαίδευςθ ςτο Protaper Gold και ζμφραξθ με το Guttacore
System, τεχνολογία πολυμεροφσ γουταπζρκασ
Εκπαιδευτισ: Γ.Βενζτθσ, Ι.Σθλαβερίδθσ
ΘΕΜΑ: «Εμφφτευμα και κατευκυνόμενθ οςτικι αναγζννθςθ ςε
ατροφικι φατνιακι απόφυςθ (ςε κεφαλζσ χοίρων)»
Χορθγόσ: PS team dental division, Ossix Volumax,
Ossix Plus, Datum Dental, C-Tech
Αρικμόσ υμμετεχόντων: 15
Κόςτοσ: 70 €
άββατο
15.30-18.00

Πρακτικό
εμινάριο 6

το κεωρθτικό μζροσ διάρκειασ 15 λεπτϊν κα παρουςιαςτεί θ τεχνικι
τοποκζτθςθσ του ςυγκεκριμζνου εμφυτεφματοσ, οι ενδείξεισ και οι
περιοριςμοί ςτθ χριςθ μεμβρανϊν και οςτικϊν μοςχευμάτων και θ
τεχνικι κάλυψθσ με μεμβράνθ των αποκαλυμμζνων ςπειρϊν ενόσ
εμφυτεφματοσ.
το πρακτικό μζροσ, διάρκειασ 105 λεπτϊν, οι ςυμμετζχοντεσ κα
τοποκετιςουν εμφφτευμα ςε χοίρεια γνάκο και κα ςτερεϊςουν πάνω
του μεμβράνθ, με ι χωρίσ οςτικό μόςχευμα, ςτα πλαίςια εξομοίωςθσ
των ςυνκθκϊν του workshop με πραγματικι τοποκζτθςθ
εμφυτεφματοσ ςε ατροφικι φατνιακι απόφυςθ.

