Πρακτικά Σεμινάρια - Μaster Class
Παρασκευή 28 Ιουνίου, 09.00 – 11.30

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Eπένθετες Οδοντοστοιχίες σε Εμφυτεύματα:
Oδηγίες Κλινικής Εφαρμογής
Διδάσκων: Συκαράς Νικήτας, Επίκουρος Καθηγητής Κινητής Προσθετικής ΕΚΠΑ
Πρακτικό σεμινάριο με την υποστήριξη της εταιρείας

DENCO DENTAL

Οι επένθετες οδοντοστοιχίες σε εμφυτεύματα αποτελούν μια σύγχρονη θεραπευτική επιλογή για την αποκατάσταση της ολικής νωδότητας, παρέχοντας βελτιωμένη στήριξη, συγκράτηση και σταθερότητα. Για να μπορέσουν
όμως να εξασφαλιστούν οι ιδανικές συνθήκες της βέλτιστης λειτουργικής συμπεριφοράς, είναι απαραίτητο να
εφαρμοστούν με ακρίβεια και λεπτομέρεια συγκεκριμένα κλινικά και εργαστηριακά στάδια. Ταυτόχρονα, ο
οδοντίατρος θα πρέπει να μπορεί να εντοπίζει τους λόγους της προβληματικής λειτουργίας μιας πρόσθεσης
και να γνωρίζει τη μεθοδολογία αντιμετώπισης.
Στο πρακτικό σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τα στηρίγματα Novaloc της Straumann και θα
ασκηθούν στα ακόλουθα:
• Βασικές προϋποθέσεις που διαμορφώνουν το σχέδιο θεραπείας
• Επιλογή στηριγμάτων για επένθετες ΟΟ
• Αποτύπωση Novaloc της Straumann
• Ενδοστοματική ενεργοποίηση
• Αλλαγή ελαστικών συγκράτησης
• Αντιμετώπιση επιπλοκών
• Διαδικασία αναπροσαρμογής βάσης ΟΟ
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 28 Ιουνίου, 12.00 – 14.30

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Συγκόλληση Ολοκεραμικών Aποκαταστάσεων,
Oλικής και Mερικής Kάλυψης
Διδάσκων: Γονίδης Θεόδωρος, DDS, CDT, Msc, Ειδικευθείς στην Προσθετική ΕΚΠΑ
Πρακτικό σεμινάριο με την υποστήριξη της εταιρείας

ORAL VISION

Στο πρακτικό αυτό σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συγκολλήσουν, με τα κατάλληλα
πρωτόκολλα, μια στεφάνη ζιρκονίας, ένα επένθετο διπυριτικού λιθίου και μια όψη σε ειδικά κατασκευασμένα
εκμαγεία.
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 28 Ιουνίου, 16.00 – 18.30

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Επεξεργασία ριζικών σωλήνων με ένα μόνο περιστρεφόμενο
εργαλείο OneCurve και σύγχρονα πρωτόκολλα διακλυσμών
για πιο εφικτά και επαναλήψιμα κλινικά αποτελέσματα
Διδάσκων: Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Χειρουργός Οδοντίατρος, Ειδικευθείς στην Ενδοδοντία ΕΚΠΑ
Πρακτικό σεμινάριο με την υποστήριξη της εταιρείας DENTALCOM - Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.

Η μηχανική επεξεργασία των ριζικών σωλήνων αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στάδια στο δρόμο για την
επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας. Τα τελευταία είκοσι χρόνια πολλές καινοτομίες στο χώρο αυτό έχουν καταστήσει τη διαδικασία προβλέψιμη και γρήγορη μέσα από πληθώρα εργαλείων και τεχνικών. Η τάση για ταχύτητα σε συνδυασμό με αποτελεσματικότητα και τη μείωση του λειτουργικού κόστους τείνει επίσης να μειώσει
τον απαιτούμενο αριθμό εργαλείων, πολλές φορές στο ελάχιστο. Η ανάπτυξη τεχνικών μηχανικής επεξεργασίας
με ένα μόνο εργαλείο ήταν αναπόφευκτη.
Το εργαλείο που θα παρουσιαστεί είναι το OneCurve της Micro-Mega. Το εργαλείο αυτό ενσωματώνει την εξέλιξη δεκαετιών στην τεχνολογία υλικών. Το OneCurve® είναι ένα επαναστατικό περιστροφικό σύστημα επεξεργασίας των ριζικών σωλήνων με μοναδικά χαρακτηριστικά στο σχεδιασμό του και την προηγμένη μεταλλουργία
του κράματος. Επιτρέπει την επιτυχή αντιμετώπιση της πλειοψηφίας των περιστατικών με ένα μόνο περιστρεφόμενο εργαλείο. Ο σχεδιασμός του και η προηγμένη μεταλλουργία του κράματος επιτρέπουν γρήγορες, αποτελεσματικές και ασφαλείς προετοιμασίες στις περισσότερες περιπτώσεις.
Επιπρόσθετα, σήμερα όπου ο χρόνος επεξεργασίας έχει μειωθεί στο ελάχιστο λόγω της χρήσης εργαλείων νέας
γενιάς, είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η δράση των αντιμικροβιακών διαλυμάτων. Το Endoultra® είναι
μια φορητή συσκευή υπερήχων, ειδικά σχεδιασμένη για την ενεργοποίηση των υγρών διακλυσμού κατά τη
διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας.
Μετά το πέρας του θεωρητικού μέρους οι συμμετέχοντες θα έχουν όλη τη θεωρητική γνώση που χρειάζεται
για να εντάξουν ομαλά το OneCurve και το Endoultra® στην καθημέρα κλινική τους πράξη. Για την εξάσκηση
θα χρησιμοποιηθούν τρισδιάστατα εκτυπωμένα διαφανή ομοιώματα γομφίων με κάμψεις (MicroMega tooth).
Kόστος συμμετοχής: 50 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 29 Ιουνίου, 12.00 – 14.00

MASTER CLASS

Κοντά - πολύ κοντά και μικρής διαμέτρου εμφυτεύματα. Τεχνική,
πρωτόκολλο φόρτισης και τροποποίηση σχεδιασμού
Μανταλενάκης Κωνσταντίνος, Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός.
Πρακτικό σεμινάριο με την υποστήριξη της εταιρείας ΜEDICAL COMPASS

Διδάσκων: Δρ

Περιγραφή Masterclass:
• Χαρακτηριστικά εμφυτεύματος (σχεδιασμός του εμφυτεύματος, σημασία του ακρορριζικού τμήματος, μικρομακροτοπογραφία, σύνδεση)
• Βήμα προς βήμα παρασκευή οστεοτομίας ώστε να επιτευχθεί αρχική σταθερότητα του εμφυτεύματος σε κάθε
ποιότητα οστού με χρήση ειδικών ενγλυφίδων, κλειστή ανύψωση ιγμορείου, συνδυαστική χειρουργική με αιμοπεταλιακά συμπυκνώματα-PRGF.
• Προσθετικές συστάσεις για τα κοντά εμφυτεύματα, πρωτόκολλο BioBlock.
Θα απαντηθούν ερωτήματα:
• Έχει σημασία η μακροτοπογραφία του ακρορριζικού τμήματος; • Η επιφάνεια UnicCa με ιόντα ασβεστίου πως
επηρεάζει τα αρχικά στάδια της επούλωσης; • Πως μπορούμε να συλλέξουμε οστικό αυτομόσχευμα και να ελέγξουμε απόλυτα την οστεοτομία με απλές τεχνικές • Μπορούμε να επιτύχουμε αρχική σταθερότητα σε μικρό ύψος
οστού; • Με τα πολύ κοντά εμφυτεύματα πόσο ύψος οστού χρειάζεται για να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα; •
Αξιόπιστες λύσεις με τα μικρής διαμέτρου εμφυτεύματα. • Οι αιμοπεταλιακοί αυξητικοί παράγοντες πως επηρεάζουν την επούλωση; • Χρειάζεται ιδιαίτερο προσθετικό πρωτόκολλο; • Concept BioBlock , τι είναι;
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 29 Ιουνίου, 17.00 – 19.30

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η σύγχρονη προσέγγιση στη θεραπεία της Περιοδοντίτιδας
και Περιεμφυτευματίτιδας
Διδάσκων: Φουρμούζης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιοδοντολογίας ΕΚΠΑ
Πρακτικό σεμινάριο με την υποστήριξη των εταιρειών

ΟΔΟΝΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΜS

Στο Σεμινάριο, διάρκειας 2,5 ωρών θα αναλυθούν κλινικά θέματα στον τομέα της Περιοδοντολογίας, που απασχολούν τον οδοντίατρο στην καθημερινή πράξη.
ΘΕΜΑΤΑ
1. Η κλινική σημασία της φάσης ελέγχου της φλεγμονής 2. Εργαλεία-συσκευές υπερήχων. Τεχνικές χρήσης.
Έχουν όλα την ίδια αποτελεσματικότητα και την ίδια ασφάλεια; 3. Πρωτόκολλο GBT. Χρήση Airflow, Perioflow
και Piezon. Κλινικά “tips” και πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες μεθόδους. 4. Πεδία εφαρμογής «Guided Biofilm
Therapy». • Θεραπεία περιοδοντίτιδας. • Θεραπεία Περιεμφυτευματικής Βλεννογονίτιδας. • Θεραπεία Περιεμφυτευματίτιδας. • Διατήρηση Θεραπευτικού Αποτελέσματος (Recall). 5. Επιστημονικά και κλινικά δεδομένα
Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από την SWISS DENTAL ACADEMY
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

Κυριακή 30 Ιουνίου, 11.00 – 13.30

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Αισθητικές παρεμβάσεις: Κλείσιμο Μεσοδοντίων Διαστημάτων
και Αλλαγή Σχήματος Δοντιών
Υπεύθυνη Πρακτικού Σεμιναρίου: Παξιμαδά Χαρίκλεια*
Διδάσκοντες: Παξιμαδά Χαρίκλεια*, Μολδοβάνη Δόμνα**, Βεσελίνοβα Μάγια**
*Επικ. Καθηγήτρια Οδοντικής Χειρουργικής ΕΚΠΑ, **Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Οδοντικής Χειρουργικής ΕΚΠΑ
Πρακτικό σεμινάριο με την υποστήριξη της εταιρείας

Δ. ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Η αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων από τον οδοντίατρο είναι το ίδιο σημαντική με την αντιμετώπιση
του λειτουργικού και βιολογικού παράγοντα. Οι παρεμβάσεις στην αισθητική απαιτούν επικοινωνία με τον
ασθενή σχετικά με το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Αυτή η επικοινωνία γίνεται μέσω του διαγνωστικού κερώματος και του mock up ,στο στόμα του ασθενούς πριν ακόμη θιγούν οι οδοντικοί ιστοί. Με τις νανόκοκκες και
νανοϋβριδικές σύνθετες ρητίνες και τα σύγχρονα συγκολλητικά συστήματα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αισθητικά προβλήματα όπως κλείσιμο μεσοδοντίων διαστημάτων, αλλαγή σχήματος, φοράς ή θέσης δοντιού ή
δοντιών, με σεβασμό στην αποκοπή οδοντικών ιστών και προβλέψιμα μακροχρόνια αποτελέσματα. Στο Πρακτικό σεμινάριο θα υπάρχει ένα θεωρητικό μέρος, όπου θα αναλυθούν οι τρόποι επικοινωνίας με τον ασθενή
και ένα πρακτικό μέρος, όπου οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν στο κλείσιμο μεσοδοντίου διαστήματος και αλλαγή σχήματος δοντιού, σε εκμαγεία με πολυμερή δόντια, διαμορφώνοντας κλειδί σιλικόνης και εφαρμόζοντας
διαστρωματική τεχνική τοποθέτησης των συνθέτων ρητινών.
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

Κυριακή 30 Ιουνίου, 13.00 – 17.00

Κλινική Άσκηση Υαλουρονικού οξέος
Διδάσκων:

Δουβίτσας Γεράσιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ

Πρακτικό σεμινάριο με την υποστήριξη της εταιρείας ΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Dentalcon Healthcare Mov. ΕΠΕ

13.00-13.30: Προσέλευση οδοντιάτρων και μοντέλων σε ιδιωτικό οδοντιατρείο στην Κόρινθο
13.30-16.00: Κλινική επίδειξη
16.00-17.00: Κλινική άσκηση παρακολουθούντων
- Αριθμός ασκούμενων οδοντίατροι: 7 - 8.
- Κάθε ασκούμενος οδοντίατρος πρέπει να έχει μαζί του έναν ασθενή (μοντέλο).
- Οι ασθενείς (μοντέλα) δεν πρέπει να λαμβάνουν κορτιζόνη, και να μην έχουν κάνει άλλη θεραπεία προσώπου
τις τελευταίες επτά ημέρες (καθαρισμό προσώπου, αποτρίχωση, Botox, μεσοθεραπεία, Laser κ.λ.π.).
- Τα υλικά που απαιτούνται για την εφαρμογή της τεχνικής επί των μοντέλων, χορηγούνται από την οργάνωση
του συνεδρίου.
ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ Υ.Ο.
Από φαρμακείο
Aπό super market
• Ένα σωληνάριο Xylicaine 2%
• Ένα κουτί emla 5%
• Ένα κουτί arnica
• Ένα κουτί γάντια Μ.
• Ένα κουτί γάντια S.

• Ένα ρολό χαρτί για την ταμπλέτα
• Ένα σπρέϊ απολύμανσης επιφανειών
• Δυο συσκευασίες μπατονέτες
• Πέντε κουτιά γάζες μικρών διαστάσεων
• Μία συσκευασία φαρμακευτικό αντηλιακό
• Δυο συσκευασίες υγρά μαντίλια Pom Pon (Μωρομάντηλα)
• Δέκα πλαστικούς δίσκους για την ταμπλέτα (για την τοποθέτηση των υλικών)

Kόστος συμμετοχής: 150 ευρώ
Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με το «Οδοντιατρικό Βήμα Μ.Ε.Π.Ε.», τηλ. 210 3814939, email: odvima@otenet.gr

