Για να δηλώσει κάποιος συμμετοχή στα Κλινικά Φροντιστήρια ή στα Hands-on, δεν είναι απαραίτητη
η εγγραφή στο κατευθυνόμενο πρόγραμμα του Συνεδρίου
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Εταιρεία: STEFMED
Παρασκευή 27/3/2020 12.00-13.00
Αίθουσα: LEVANTE
Κόστος: 0 €
Άτομα: 25
Ορθές πρακτικές σχεδιασμού και λειτουργίας του οδοντιατρείου. Κρίσιμα σημεία
Ομιλητής: Λυκούργος Στεφανουδάκης
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Παρασκευή 27/3/2020 16.30-18.00
Αίθουσα: LEVANTE
Κόστος: 50 €
Άτομα: 25
Διαχείριση αισθητικής ζώνης με σύγχρονα προσθετικά υλικά. Νέες προσεγγίσεις
Ομιλητές: Γεώργιος Κουβελιώτης, Θεόδωρος Τασόπουλος
Η εισαγωγή στην καθημερινή κλινική πράξη επανορθωτικών υλικών που προσομοιάζουν στους
οδοντικούς ιστούς, σε συνδυασμό με τις αυξημένες αισθητικές απαιτήσεις των ασθενών,
κατευθύνουν τον σύγχρονο οδοντίατρο στην διαχείριση τεχνικών με στόχο την υλοποίηση
προσθετικών αποκαταστάσεων υψηλής αισθητικής. Στο κλινικό φροντιστήριο θα αναλυθεί ο
καθοριστικός ρόλος της οδοντιατρικής φωτογραφίας για τον σχεδιασμό χαμόγελού, συνδυαζόμενος
με τις βασικές αρχές αισθητικής χαμόγελου για την επίτευξη του παραπάνω στόχου. Επιπρόσθετα,
μέσα από την δυνατότητα ελέγχου που παρέχουν τα σύγχρονα υλικά σε όλα τα στάδια της
αποκατάστασης θα αναλυθούν εκτενώς οι αρχές παρασκευών για κεραμικές όψεις. Τέλος, θα
πραγματοποιηθεί η παρουσίαση κλινικών περιστατικών.
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Παρασκευή 27/3/2020 18.00-19.30
Αίθουσα: ΜΑΙΣΤΡΟΣ C
Κόστος 50 €
Άτομα: 25
Το πρωτόκολλο συγκόλλησης στα υλικά του σήμερα από την Ivoclar Vivadent
Ομιλητής: Νικόλαος Συμεωνίδης
Πρωτόκολλα συγκόλλησης των σύγχρονων υλικών στο οδοντιατρείο του σήμερα.
Στο κλινικό αυτό φροντιστήριο οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν με τα σύγχρονα υλικά και πρωτόκολλα συγκόλλησης των έμμεσων συμβατικών και
CAD/CAM αποκαταστάσεων.
Προβληματισμοί σχετικά με τις ενδείξεις και αντενδείξεις θα αναλυθούν και θα παρουσιαστούν tips
and tricks, που μπορούν να εγγυηθούν ένα ασφαλές, επιτυχές και μακροχρόνιο αποτέλεσμα.

HANDS-ON
Εταιρεία: PS Dental – C-tech
Σάββατο 28/3/2020 11.30-14.30
Αίθουσα: LEVANTE
Κόστος 80 €
Άτομα: 25
Χρήση εμφυτευμάτων για την συγκράτηση των κάτω οδοντοστοιχιών - Mini Implants
Εκπαιδευτές: Γεώργιος Καρακινάρης – Ιωάννης Τηλαβερίδης
•
Πρακτικό σεμινάριο πάνω σε εκμαγεία
•
Τοποθέτηση 4 μικροεμφυτευμάτων
•
Τοποθέτηση των κυπελλοειδών υποδοχών
•
Εφαρμογή της ολικής οδοντοστοιχίας πάνω στα μικροεμφυτεύματα και σταθεροποίηση με
ψυχρό ακρυλικό
Δώρο το εκμαγείο, αξίας 70€

HANDS-ON
Εταιρεία: DENTAL EXPERT
Σάββατο 28/3/2020 15.30-18.30
Αίθουσα: ΜΑΙΣΤΡΟΣ C
Κόστος: 80 €
Άτομα: 20
Διεύρυνση και Έμφραξη ριζικού σωλήνα: Απλά, γρήγορα και προβλέψιμα
Εκπαιδευτής: Κωνσταντίνος Λάγιος
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διατήρηση των δοντιών κοστίζει λιγότερο στον ασθενή.
Πρέπει να ξεφύγουμε από το δίλημμα εμφύτευμα ή ενδοδοντική θεραπεία.
Πολύ συχνά οι Οδοντίατροι ακολουθούσαν οδηγίες χρήσης εργαλείων ή υλικών εταιριών, αντί να τους
δίνεται η γνώση να κατανοήσουν το βιολογικό υπόστρωμα των ιστών με τους οποίους εργάζονται,είτε
αυτοί είναι μαλακοί, είτε σκληροί.
Επειδή οι Οδοντίατροι είμαστε επιστήμονες και όχι τεχνίτες, αυτό που χρειαζόμαστε πάνω από όλα,
είναι γνώσεις για το πως οι ρίνες αφαιρούν την οδοντική ουσία, τι δυνάμεις δέχονται, και πως να
χρησιμοποιούμε ανάλογα με τον τύπο του ριζικού σωλήνα, διαφορετικά εργαλεία.
Αυτά όλα θα δοθούν με ενα απλό και απόλυτα κατανοητό τρόπο.
Θα δοθούν αρχές και στρατηγικές στηριγμένες πάνω στη βιολογία των ιστών και στις ιδιότητες των
εργαλείων και υλικών που χρησιμοποιούμε.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους δόντια από εξαγωγή.
Σ’αυτά τα δόντια θα πρέπει να έχει προηγηθεί αρκετά μεγάλη διάνοιξη έτσι ώστε τα στόμια των
ριζικών σωληνών να μπορούν να εντοπίζονται εύκολα.
Θα πάρουμε αρχικές ακτινογραφίες, ενδιάμεση με ρίνες, και τελική με την έμφραξη του ριζικού
σωλήνα. Όλες οι ακτινογραφίες θα σχολιαστούν, σε όλα τα στάδια, με σκοπό να εντοπιστούν
προβλήματα και περιορισμοί κατά την διεύρυνση και έμφραξη.
Θα χρησιμοποιηθούν μηχανοκίνητες περιστρεφόμενες ρίνες (RaCe, FKG) . Οι ρίνες αυτές, σε
συνδυασμό με τη τεχνική που θα ακολουθηθεί, μπορούν να διευρύνουν εξαιρετικά κεκκαμένους
ριζικούς σωλήνες.

Για την έμφραξη θα χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές κάθετης συμπύκνωσης ζεστής γουταπέρκας (ALPHA)
και ένα πιστόλι έγχυσης θερμής φουταπέρκας (BETA), της εταιρείας B&L BIOTECH.
Θα γίνει επίσης επίδειξη έμφραξης διατρήσεων με πολλά διαφορετικά υλικά όπως BIOCERAMIC και
πολλές διαφορετικές ρητίνες ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της διάτρησης.
Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν όλες τις νέες
μεθόδους διεύρυνσης και έμφραξης του ριζικού σωλήνα χωρίς κανένα περιορισμό σε κάμψη ή πιθανή
απορρόφηση του ακρορριζίου.
Ο στόχος είναι ένας:
Να κάνουμε τη δουλειά μας εύκολη, γρήγορη και προβλέψιμη.

HANDS-ON
Εταιρεία: PS Dental – C-tech
Σάββατο 28/3/2020 15.30-18.30
Αίθουσα: LEVANTE
Κόστος 80 €
Άτομα: 25
Υπολογιστικά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία Guided από το Α έως το Ω
Εκπαιδευτές: Αθανάσιος Στράτος – Χρήστος Τσάμης
•
Πρακτικό σεμινάριο πάνω σε εκμαγείο, εικονική τοποθέτηση εμφυτεύματος και κατασκευή
χειρουργικού οδηγού, χρήση λογισμικού exoplan.
•
Όλα τα στάδια από το ψηφιακό διαγνωστικό κέρωμα έως την άμεση φόρτιση, χρήση
λογισμικού exoplan.
•
Τοποθέτηση εμφυτεύματος σε εκμαγείο
•
Τελική αποκατάσταση.
Δώρο έκπτωση 10% στην αγορά του προγράμματος exoplan

