Πρακτικά Σεμινάρια
Παρασκευή 23 Ιουνίου, 12.00 – 14.00

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ:

Αισθητικές αποκαταστάσεις και ιδιαιτερότητες ανάλογα
με την ηλικία των ασθενών
Διδάσκων:

Σταυριδάκης Μίνως, Χειρουργός Οδοντίατρος, MSc Προσθετικής

Πρακτικό σεμινάριο με την υποστήριξη της εταιρείας: Dental Εxpert - Άννα Ελμάογλου

Η επιτυχία στην αισθητική απόδοση άμεσων αποκαταστάσεων σύνθετης ρητίνης σε πρόσθια δόντια
εξαρτάται - αναμφισβήτητα - από πληθώρα παραγόντων. Στο συγκεκριμένο πρακτικό σεμινάριο
θα αναλυθούν οι παράγοντες εκείνοι που σχετίζονται με την ηλικία των ασθενών. Χωρίζοντας λοιπόν
τους ασθενείς σε τρεις μεγάλες κατηγορίες (νεαροί, μέσης ηλικίας και ηλικιωμένοι) θα αναλυθούν οι
παράγοντες που σχετίζονται με την επιλογή των αποκαταστατικών υλικών, όπως το χρώμα και η
διαφάνεια, η χρησιμοποιούμενη διαστρωματική τεχνική, η τελείωση, η λείανση και στίλβωση για
την απόδοση της επιθυμητής πρωτογενούς και δευτερογενούς ανατομίας. Εκτός από την κλινική
επίδειξη και άσκηση των συμμετεχόντων, σκοπός είναι να γίνει εποικοδομητική συζήτηση, σε μία
προσπάθεια να απλοποιηθεί η αισθητική αποκατάσταση προσθίων δοντιών.
Kόστος συμμετοχής: 30 ευρώ
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα
Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με το «Οδοντιατρικό Βήμα Μ.Ε.Π.Ε.»,
τηλ. 210 3814939, email: odvima@otenet.gr

Παρασκευή 23 Ιουνίου, 17.00 – 19.30

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ:

Αποτυπώσεις που κερδίζουν εντυπώσεις
Τσαγκαράκης Ανδρέας, Χειρουργός Οδοντίατρος
Πρακτικό σεμινάριο με την υποστήριξη της εταιρείας: Μιλτιάδης Βιτσαρόπουλος Α.Ε.
Διδάσκων:

Αποτύπωση: Ο συνδετικός κρίκος του ιατρείου μας με τον οδοντικό τεχνολόγο. Η αιτία σύσφιξης
σχέσεων ή παρεξηγήσεων με το οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Η προϋπόθεση για μια επιτυχημένη
προσθετική εργασία. Και τελικά, η εικόνα του ιατρείου μας προς τα έξω.Πως διαλέγουμε τα υλικά
αποτύπωσης; Πώς τα χρησιμοποιούμε; Πώς αποφεύγουμε τα συνηθισμένα λάθη; Πώς κάθε φορά
έχουμε το ίδιο, καλό αποτύπωμα; Όλα τα παραπάνω μαζί με δύο απλοποιημένες τεχνικές αποτύπωσης σε μια παρουσίαση για αποτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Περίληψη πρακτικού:
Κατά τη διάρκεια του πρακτικού σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν την ολική
αποτύπωση άνω φραγμού σε ομοίωμα γνάθου με πολλαπλές παρασκευές. Θα χρησιμοποιηθεί η
τεχνική της ταυτόχρονης διπλής μίξης και του διορθωτικού αποτυπώματος με spacer. Δύο τεχνικές
για το ιατρείο, διδάξιμες, επαναλήψιμες, και με προβλέψιμα αποτελέσματα κάθε φορά.
Kόστος συμμετοχής: 30 ευρώ
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα
Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με το «Οδοντιατρικό Βήμα Μ.Ε.Π.Ε.»,
τηλ. 210 3814939, email: odvima@otenet.gr

Σάββατο 24 Ιουνίου, 10.00 – 12.00

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ENΔΟΔΟΝΤΙΑΣ:

Ανατομικά καθοδηγούμενη μορφοποίηση των ριζικών
σωλήνων με συστήματα ελεγχόμενης μνήμης
Διδάσκων:

Χανιώτης Αντώνης, Χειρουργός Οδοντίατρος, MSc Ενδοδοντίας ΕΚΠΑ
COLTENE

Πρακτικό σεμινάριο με την υποστήριξη της εταιρείας:

Η εσωτερική ανατομία των ανθρώπινων δοντιών κρύβει ένα πολύπλοκο σύστημα αναστομωτικών
σωλήνων. Η επαρκής, αποτελεσματική και ασφαλής απολύμανση, επεξεργασία και έμφραξη αυτού
του συστήματος, παραδοσιακά αποτελούσε το καλύτερο εχέγγυο για μια επιτυχημένη ενδοδοντική
θεραπεία, αλλά και το μεγαλύτερο σημείο διαμάχης μεταξύ κλινικών, ερευνητών και εταιρειών. Πρόσφατα, ένα καινούργιο σύστημα μηχανοκίνητων εργαλείων νικελίου τιτάνιου εισήχθη στην αγορά
για την ασφαλέστερη και ανατομικά καθοδηγούμενη μορφοποίηση των ριζικών σωλήνων. Το σύστημα αυτό ονομάστηκε ελεγχόμενης μνήμης και περιλαμβάνει τα συστήματα Hyflex CM & EDM.
Σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι η πρακτική εξάσκηση στην μηχανική επεξεργασία ακρυλικών
ανάλογων με τα συστήματα ελεγχόμενης μνήμης.
• Επεξεργασία κεκκαμμένων και δισκεκκαμένων ακρυλικών ανάλογων ριζικών σωλήνων με το σύστημα Hyflex CM
• Επεξεργασία κεκκαμμένων και δισκεκκαμμένων ακρυλικών ανάλογων ριζικών σωλήνων με το
σύστημα ενός μόνο εργαλείου Hyflex EDM
• Έμφραξη των μορφοποιημένων σωλήνων με την τεχνική ενιαίου κώνου γουταπέρκας και βιοενεργού φυράματος Guttaflow Bioseal.
Kόστος συμμετοχής: 30 ευρώ
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα
Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με το «Οδοντιατρικό Βήμα Μ.Ε.Π.Ε.»,
τηλ. 210 3814939, email: odvima@otenet.gr

Σάββατο 24 Ιουνίου, 12.30 – 14.30

Πρακτικό ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Κ.Α.Ρ.Π.Α:

Βασικές αρχές Πρώτων Βοηθειών. Αναγνώριση-αντιμετώπιση
απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων.
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
Διδάσκοντες: Ιουλίου Γαβριέλα, Σπυρόπουλος Ιωάννης
Oργάνωση:

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αρκαδίας

Kόστος συμμετοχής: Δωρεάν, Προσφορά της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αρκαδίας
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα
Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με το «Οδοντιατρικό Βήμα Μ.Ε.Π.Ε.»,
τηλ. 210 3814939, email: odvima@otenet.gr

Σάββατο 24 Ιουνίου, 16.00 – 18.00

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ:

Εμφυτευματικού συστήματος XiVE,
Dentsply Sirona Implants
Τζώρτζης Γεώργιος, Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Παπαβασιλείου Χάρης, Χειρουργός Οδοντίατρος, MSc Προσθετικής
Πρακτικό σεμινάριο με την υποστήριξη της εταιρείας: Δ. Μαυραειδόπουλος Α.Ε.
Διδάσκοντες:

Κατά τη διάρκεια του πρακτικού σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν την χειρουργική διαδικασία τοποθέτησης του εμφυτευματικού συστήματος XiVE, DentsplySirona Implants, όπου
θα γνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματά του και θα εξοικειωθούν με τα προσθετικά εξαρτήματα και τους τρόπους αποτύπωσης.
Kόστος συμμετοχής: 30 ευρώ
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα
Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με το «Οδοντιατρικό Βήμα Μ.Ε.Π.Ε.»,
τηλ. 210 3814939, email: odvima@otenet.gr

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση των πρακτικών σεμιναρίων είναι η εγγραφή
στο κυρίως πρόγραμμα του Συνεδρίου

