
                                                                      
 

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ  

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019 & Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 

 

 

Πρόγραμμα Σάββατο 12/10/2019  : 

 

Ομιλήτρια : Φώφη Καμποσιώρα DDS, MSc, PhD, FICD 

Επίκουρη Καθηγήτρια Προσθετικής 

Οδοντιατρική Σχολή 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 
Απλοποιώντας τις τεχνικές για ρεαλιστικές άμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις. 

Οι άμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις είναι στο επίκεντρο της κλινικής οδοντιατρικής εδώ και αρκετά 

χρόνια. Η ικανότητα των κλινικών οδοντιάτρων να παρέχουν άμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις, διευρύνει 

την εμπιστοσύνη των ασθενών και μετατρέπεται σε ένα σημαντικό εργαλείο διαχείρισης. 

Το πρακτικό μέρος θα επικεντρωθεί στη χρήση μοντέρνων υλικών αποκατάστασης για τη δημιουργία 

άμεσων αισθητικών αποκαταστάσεων στα πρόσθια και στα οπίσθια δόντια. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την 

ευκαιρία να αποκαταστήσουν μια IV ομάδας αλλοίωση κεντρικού τομέα, χρησιμοποιώντας μήτρες 

σιλικόνης και μόνο δυο υλικά με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να 

εξασκηθούν στην I ομάδας αποκατάσταση χρησιμοποιώντας ένα υλικό, μία φορά. Το τρόχισμα και η 

στίλβωση της αποκατάστασης είναι ένας σημαντικός παράγοντας για βελτιστοποίηση του αισθητικού 

αποτελέσματος, επομένως θα ασκηθεί λεπτομερώς. Συνοψίζοντας ο σκοπός του πρακτικού σεμιναρίου 

είναι να ενοποιήσει μοντέρνες μεθόδους και υλικά με γνώση και σεβασμό της βιολογία της στοματικής 

κοιλότητας.  

 

Πρόγραμμα σεμιναρίου 

� Προπαρασκευή, επιλογή αποχρώσεων, συγκόλληση  

αδαμαντίνης και οδοντίνης, υλικά. 

� Τρόχισμα, στίλβωση 

� Αποκατάσταση IV ομάδας, διαστρωμματική τεχνική, χτίσιμο  

ορίου, χαρακτηρισμός 

� Αποκατάσταση I ομάδας χρησιμοποιώντας τη stamp  

technique και σταδιακή ανασύσταση  

� Έμμεση αποκατάσταση οπίσθιων (Brilliant Crios),  

συγκόλληση και στίλβωση της αποκατάστασης 

 

08:45- 09:00 Εγγραφές  

09:00 – 12:00 Θεωρητικό μέρος-Δωρεάν (περιλαμβάνεται καφές)  

12:00 – 13:00 Ελαφρύ Γεύμα 

13:00 – 16:00 Πρακτικό μέρος (περιλαμβάνεται καφές) Συμμετοχή 20 άτομα 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Έγκαιρη δήλωση και πληρωμή συμμετοχής στο  

πρακτικό σεμινάριο (3 εβδομάδες πριν το σεμινάριο).  

 Κόστος συμμετοχής : € 130 + ΦΠΑ ανά συμμετέχοντα (Θεωρητικό και πρακτικό μέρος) (Ο κάθε 

συμμετέχοντας θα παραλάβει υλικά αξίας 349€ + ΦΠΑ) 

 



                                                                      
 

Πρόγραμμα  Κυριακή 13/10/2019  : 

 

Ομιλητής : Dr. Φιλιππάτος Χρίστος. 

 
Ανατομικά καθοδηγούμενη ενδοδοντία 

Οι τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από συνεχή πρόοδο στον τομέα της κλινικής ενδοδοντίας με 

πολλές καινοτομίες τόσο σε υλικά όσο και σε μέσα και τεχνικές. Στόχος η βελτιστοποίηση του θεραπευτικού 

αποτελέσματος.  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

                        Διάγνωση  

                        Απομόνωση  

                        Διάνοιξη του συστήματος των ριζικών σωλήνων  

                        Ανατομική προπαρασκευή του συστήματος των ριζικών σωλήνων με το HyFlex™ 

CM & EDM  

                        CanalPro Τρισδιάστατη χημική επεξεργασία των ριζικών συστημάτων – 

Πρωτόκολλο διακλυσμών  

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΡΟΣ  

                        Εξάσκηση στα συστήματα HyFlex™ CM & EDM σε ακρυλικούς σωλήνες και 

εξαχθέντα δόντια και απομόνωση με απομονωτήρα πάνω σε phantom heads  

ΣΤΟΧΟΣ  

                        Εισαγωγή και πρακτική εξάσκηση στην αποτελεσματική, προβλέψιμη και ασφαλή 

ανατομική επεξεργασία και έμφραξη των ριζικών συστημάτων.  

 

09:45 - 10:00 Εγγραφές  

10:00 – 01:00 Θεωρητικό μέρος- Δωρεάν (περιλαμβάνεται καφές)  

01:00 – 14:00 Ελαφρύ γεύμα  

14:00 – 17:00 Πρακτικό μέρος(περιλαμβάνεται καφές) Συμμετοχή 20 άτομα 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  

Έγκαιρη δήλωση και πληρωμή συμμετοχής στο πρακτικό σεμινάριο (3 εβδομάδες πριν το σεμινάριο).  

Κόστος συμμετοχής στο πρακτικό σεμινάριο : 75€ + ΦΠΑ (Ο κάθε συμμετέχοντας θα παραλάβει υλικά αξίας 

181€ + ΦΠΑ) 

Οι οδοντίατροι οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξασκηθούν σε εξαγμένα δόντια παρακαλούνται να φέρουν μαζί 

τους δόντια, στα οποία έχει προηγηθεί διάνοιξη του μυλικού θαλάμου, εντοπισμός των στομίων και έλεγχος 

της διαβατότητας των ριζικών σωλήνων με μια ρίνη τουλάχιστον ISO 15. 

 


