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Αγαπητοί συνάδελφοι

Η αισθητική οδοντιατρική αντιπροσωπεύει την κλινική εφαρμογή τον 

πιο σύγχρονων και επιστημονικά τεκμηριωμένων τεχνικών και γνώσε-

ων, που μπορούν να προσδώσουν φυσική εμφάνιση στις οδοντιατρικές εργασίες, 

και είναι ο θεμέλιος λίθος της σύγχρονης οδοντιατρικής.

Η Ελληνική Ακαδημία Αισθητικής Οδοντιατρικής προσκαλεί όλους όσους συμμε-

ρίζονται το πάθος μας για  ενημέρωση στις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής 

οδοντιατρικής στο 12ο διεθνές συνέδριο μας, που διοργανώνονται στο ξενοδοχείο 

Μακεδονία Palace στην Θεσσαλονίκη στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2016.

Η θεματολογία του 12ου διεθνούς συνεδρίου, όπως και στα προηγούμενα συνεδρία, 

αντλείται από τους καθημερινούς κλινικούς μας προβληματισμούς, αλλά ταυτόχρο-

να προσεγγίστηκε με στόχο την αισθητική τελειότητα τόσο στις συμβατικές αλλά 

και στις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις.  Οι φημισμένοι προσκεκλημένοι ξένοι 

αλλά και Έλληνες ομιλητές, θα μεταφέρουν αμερόληπτα και υπεύθυνα τις γνώσεις 

και την κλινική εμπειρία τους, ο καθένας στον τομέα του ενδιαφέροντος του.  Ιδι-

αίτερα η θεματολογία θα επικεντρώνεται στους τομείς της οδοντιατρικής χειρουρ-

γικής, της προσθετικής, της ενδοδοντίας, όπως επίσης και της εμφυτευματολογίας.

Αισιοδοξούμε ότι και το φετινό μας συνέδριο θα σας προσφέρει αξιόλογα επιστη-

μονικά ερεθίσματα, και σας προσκαλούμε για ένα ευχάριστο διήμερο στη Θεσσα-

λονίκη.

Με φιλικούς Χαιρετισμούς

Σπύρος Καρατζάς

Πρόεδρος της ΕΑΑΟ
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Μεσογείων 36 Αθήνα 11527  Τηλ: 210.74.82.170  www.facebook.com/ultradenthellas
www.ultradent.gr

Τώρα με το νέο σύστημα ενδοδοντίας Genius της
Ultradent δεν χρειάζεται να επιλέξετε ανάμεσα
στην ασφάλεια που προσφέρει η παλινδρομική
κίνηση ή στην αποτελεσματικότητα της
περιστροφικής κίνησης – μπορείτε να έχετε
και τα δύο σε ένα μόνο σύστημα! 

Μοτέρ Genius
Mοτέρ με πολλές δυνατότητες!
• Δυνατότητα παλινδρομικής και περιστροφικής κίνησης 

• ‘Ανοιχτό’ μοτέρ - δυνατότητα ρύθμισης στροφών & ροπής στην 
περιστροφική κίνηση και ρύθμιση μοιρών στην παλινδρομική κίνηση 

• 3 διαφορετικές ρυθμίσεις ασφαλείας (auto reverse) στην 
περιστροφική κίνηση 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σχεδόν οποιοδήποτε μηχανοκίνητο 
σύστημα της αγοράς 

Ρίνες Genius – Eπεξεργασία, διαμόρφωση και 
καθαρισμός του ριζικού σωλήνα με 2 μόνο ρίνες!
Οι ρίνες Genius έχουν σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιούν την παλινδρομι-
κή κίνηση (90° δεξιά και 30° αριστερά) για την διαμόρφωση και 
επεξεργασία έως το μήκος εργασίας με ασφάλεια, ελαχιστοποιώντας την 
πιθανότητα θραύσης της ρίνης. Στη συνέχεια οι ρίνες Genius μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με περιστροφική κίνηση (360°) για τον αποτελεσματικό 
καθαρισμό των ξεσμάτων από το ριζικό σωλήνα.  

• Ύστερα από την διάνοιξη και την δημιουργία διαβατότητας μπορείτε να 
ολοκληρώσετε οποιαδήποτε ενδοδοντική θεραπεία με 2 μόνο ρίνες!

• Οι ίδιες ρίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με περιστροφική και 
παλινδρομική κίνηση στο ακρορριζικό τριτημόριο

• Οι ίδιες ρίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για επανάληψη 
ενδοδοντικής θεραπείας 

• Οι ρίνες διαθέτουν .04 κωνικότητα για την ελαχιστοποίηση της 
πιθανότητας θραύσης της ρίνης και την δημιουργία ρωγμών στην 
οδοντίνη. 

Καλέστε μας στο 210-7482170 για επίδειξη του συστήματος στο ιατρείο σας
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Κόστος Συμμετοχής:

√ 90€ έως 25/11/2016  √ 120€ από 26/11/2016 έως 02/12/2016.

√ Κάρτα εισόδου για:
 • Την αίθουσα διεξαγωγής του επιστημονικού προγράμματος 
   (θεωρητικό, 2-3 Δεκεμβρίου)
 • Την οδοντιατρική έκθεση όλες τις ημέρες του συνεδρίου

√ Πιστοποιητικό παρακολούθησης

√ Για το κόστος συμμετοχής των πρακτικών σεμιναρίων hands on μπορείτε να 
ανατρέξετε στη σελίδα 11 του παρόντος.

√ Οι εγγραφές πραγματοποιούνται και μέσω της ιστοσελίδα www.eaao.gr συμπληρώνοντας 
την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής.

√ Το πρόγραμμα ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

√ Η διοργανώτρια εταιρεία OMNIPRESS ενημερώνει τους αξιότιμους Συνέδρους ότι στο 
χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση οδοντιατρικών ειδών. 

Πληροφορίες - εγγραφές:

Τηλ.: 210 22.22.637,  6972 036.900  e-mail: info@omnicongresses.gr  website: www.omnicongresses.gr

Διοργάνωση:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (HANDS ON)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Ένα επαναστατικό, συνθετικό μόσχευμα  
που μετατρέπεται πλήρως σε νέο,  
ζωντανό οστούν σε 10-12 εβδομάδες. 
Το EthOss® είναι αποτέλεσμα πολυετούς κλινικής εμπειρίας.  
Πρόκειται για ένα συνθετικό, διφασικό και πλήρως απορροφήσιμο μόσχευμα,  
ιδανικό για την κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση φατνίου. 

Παρέχει ένα σταθερό πλέγμα που βιο-απορροφάται σε ιδανικό ρυθμό,  
οδηγώντας στη δημιουργία νέου ζωντανού οστού που προοδευτικά το αντικαθιστά,  
παρέχοντας ταυτόχρονα ένα περιβάλλον πλούσιο σε ιόντα ασβεστίου και φωσφόρου.  
Αυτή η πραγματική αναγέννηση, έχει σαν αποτέλεσμα μόνο αυτόλογο οστούν,  
επαναφέροντας τον κατεστραμένο ή μολυσμένο ιστό του ασθενή στην αρχική του κατάσταση.

Τα πλεονεκτήματα του EthOss®
▶ Στερεοποιείται μέσα στο στόμα - ακόμη και υπό παρουσία αίματος
▶ Παρέχει ένα σταθερό μόσχευμα - γεγονός σημαντικό για την προβλέψιμη οστική αναγέννηση
▶ Δεν απαιτεί τη χρήση επιπλέον μεμβράνης, αλλά επιτρέπει τη ροή του αίματος από το περιόστεο
▶  Γρήγορη αναγέννηση οστού - η βιοψία δείχνει 50% διείσδυση πλέγματος νέου οστού σε 12 εβδομάδες
▶ Πλήρης αντικατάσταση από οστούν του ασθενούς, σε διάρκεια λίγων μηνών
▶ Εύκολη τοποθέτηση μέσω σύριγγας

Πεδία εφαρμογής του EthOss®
▶ Περιοδοντίτιδα  ▶ Παρειακά ελλείματα  ▶ Ανάπλαση ιγμορείου  ▶ Διατήρηση μετεξακτικού φατνίου

▶ Σύριγγα 0,5 cc 
▶ Σύριγγα 1,0 cc

 ΑΘΗΝΑ Δ Λ. Πεντέλης 34, Τ.Κ. 152.35 Βριλήσσια Τ 210 80 30 341, 216 700 3896

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δ Βασ. Ηρακλείου 47, Τ.Κ. 546.23 T 2310 268 020

 ΚΥΠΡΟΣ Δ Λ. Φανερωμένης 148, T.K. 6035 Λάρνακα Τ 24 322 895, 24 322 893

 E   info@ariston-dental.gr   W  www.ariston-dental.gr   fb  www.facebook.com/Ariston.Dental
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Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016

14:30 MICHAEL KLEIN 

 Αντιλήψεις επί της Χειρουργικής και της Προσθετικής Αποκατάστασης 

 κατά την Ψηφιακή Διαχείριση του Μαλακού Ιστού.

15:30 IVO KREJCI, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΟΚΟΣ 

 Χρωματική απόδοση με τη φιλοσοφία της Γενεύης

17:30 [Διάλλειμα καφέ – Έκθεση ανοιχτή]

18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 

 “Μονήρη εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη. Αναλύοντας το σύστημα   

 Εμφύτευμα - Διαβλεννογόνιο Στήριγμα - Στεφάνη 

 για μακρόχρονη σταθερότητα και αισθητική.
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ΕΦ’ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΓΙ
Α ΤΑ CONICAL ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ADVANCED

Το μοναδικό σύστημα για την  
αποκατάσταση μονήρους εμφυτεύματος  
στο επίπεδο των μαλακών ιστών.

 Το Single Unit Abutment συνδέεται με το εμφύτευμα αμέσως με την τοποθέτηση του 
εμφυτεύματος ή στην αποκάλυψή του. Το μέγεθος του Single Unit Abutment επιλέγεται 
ανάλογα με το διαβλεννογόνιο ύψος. Αφού συνδεθούν, το Single Unit Abutment και το 

εμφύτευμα λειτουργούν σαν μία ενσωματωμένη μονάδα (One Abutment - One Time).

 Όλα τα προσθετικά στάδια λαμβάνουν χώρα στο επίπεδο των μαλακών ιστών.  
Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα τόσο για τον ασθενή όσο και για τον κλινικό.

 Το κοίλο διαβλεννογόνιο προφίλ ανάδυσης (Concave Profile) του Single Unit Abutment 
καθιστά εφικτή την επούλωση και ωρίμανση των μαλακών ιστών σε παχύτερη και σταθερή 

μορφή.

 Καθώς το Single Unit Abutment είναι ένα ενιαίο, συμπαγές (μονομπλόκ) εξάρτημα, χωρίς  
αυλό διέλευσης βίδας, εκμηδενίζει τη διείσδυση βακτηριδίων και άλλων μολυσματικών 
παραγόντων στη σύνδεση μεταξύ του εμφυτεύματος και του στηρίγματος.

 Η προσθετική αποκατάσταση μπορεί να είναι είτε κοχλιούμενη επί του SingleUnit Abutment  
είτε συγκολλούμενη επί στηρίγματος το οποίο κοχλιώνεται στο Single Unit Abutment.

To Single Unit λειτουργεί σε συνδυασμό με  
μία πλήρη γκάμα κολοβωμάτων, που καλύπτουν όλες  

τις ανάγκες, σε όλα τα στάδια της αποκατάστασης.

 ΑΘΗΝΑ Δ Λ. Πεντέλης 34, Τ.Κ. 152.35 Βριλήσσια Τ 210 80 30 341, 216 700 3896

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δ Βασ. Ηρακλείου 47, Τ.Κ. 546.23 T 2310 268 020

 ΚΥΠΡΟΣ Δ Λ. Φανερωμένης 148, T.K. 6035 Λάρνακα Τ 24 322 895, 24 322 893

 E   info@ariston-dental.gr   W  www.ariston-dental.gr   fb  www.facebook.com/Ariston.Dental
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 Το κοίλο διαβλεννογόνιο προφίλ ανάδυσης (Concave Profile) του Single Unit Abutment 
καθιστά εφικτή την επούλωση και ωρίμανση των μαλακών ιστών σε παχύτερη και σταθερή 

μορφή.

 Καθώς το Single Unit Abutment είναι ένα ενιαίο, συμπαγές (μονομπλόκ) εξάρτημα, χωρίς  
αυλό διέλευσης βίδας, εκμηδενίζει τη διείσδυση βακτηριδίων και άλλων μολυσματικών 
παραγόντων στη σύνδεση μεταξύ του εμφυτεύματος και του στηρίγματος.

 Η προσθετική αποκατάσταση μπορεί να είναι είτε κοχλιούμενη επί του SingleUnit Abutment  
είτε συγκολλούμενη επί στηρίγματος το οποίο κοχλιώνεται στο Single Unit Abutment.

To Single Unit λειτουργεί σε συνδυασμό με  
μία πλήρη γκάμα κολοβωμάτων, που καλύπτουν όλες  

τις ανάγκες, σε όλα τα στάδια της αποκατάστασης.

 ΑΘΗΝΑ Δ Λ. Πεντέλης 34, Τ.Κ. 152.35 Βριλήσσια Τ 210 80 30 341, 216 700 3896

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δ Βασ. Ηρακλείου 47, Τ.Κ. 546.23 T 2310 268 020

 ΚΥΠΡΟΣ Δ Λ. Φανερωμένης 148, T.K. 6035 Λάρνακα Τ 24 322 895, 24 322 893

 E   info@ariston-dental.gr   W  www.ariston-dental.gr   fb  www.facebook.com/Ariston.Dental

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016

09:00 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΖΟΣ 

 Βιο-προσομοίωση:  Η Ιστο-Ανατομική προσέγγιση στη διαστρωματική τεχνική  

 με σύνθετες ρητίνες

10:30 [Διάλλειμα καφέ – Έκθεση ανοιχτή]

11:00 RICCARDO AMMANATO 

 Μια νέα συμφωνία: Από τη συμβατική συγκολλημένη αποκατάσταση 

 σε μια νέα  «χωρίς οδοντική παρασκευή» προσέγγιση. 

13:00 [Γεύμα – Έκθεση ανοιχτή]

14:00 DANIELE RONDIONI, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ 

 Εναλλακτικές προτάσεις με Σύνθετη Ρητίνη για αμφίπλευρες 

 επικερδείς λύσεις: Νέες προοπτικές για Αριστεία στην Αισθητική 

 και τη Λειτουργικότητα. 

15:30 [Γεύμα – Έκθεση ανοιχτή]

15:30 JΑΝ FRYDENSBERG THOMSEN 

 One Visit Crown – μια έμμεση, ελάχιστα επεμβατική εναλλακτική λύση 

 στην έδρα του οδοντιατρείου 

16:30 AΝΤΩΝΗΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ 

 Απτική ενεργοποίηση των Μηχανοκίνητων Ρινών Νικελίου Τιτανίου 

 στην Ενδοδοντία. Μια νέα προσέγγιση για ασφαλέστερη 

 και ανατομικά καθοδηγούμενη Ενδοδοντία.
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Μόνιμη αποκατάσταση με υβριδική 
στεφάνη ζιρκονίου σε μία μόλις συνεδρία!

Η στεφάνη One Visit Crown (OVC) είναι κατασκευασμένη από υβριδικό κεραμικό (73% zirconia glass) 
και αποτελείται από μια προδιαμορφωμένη μασητική επιφάνεια και ένα μη πολυμερισμένο 

υπόστρωμα. Το μη πολυμερισμένο στρώμα τοποθετείται πάνω στην παρασκευή και συμπεριφέρεται 
σαν αποτύπωμα. Μετά από τον σημειακό φωτοπολυμερισμό και την αφαίρεση περισσειών, η στεφάνη 

OVC ολοκληρώνεται εκτός στόματος και στην συνέχεια συγκολλείται μόνιμα στο στόμα. 

Χωρίς αποτυπώματα, Χωρίς εργαστήριο, Χωρίς χαμένο χρόνο!

Περιστατικά OVC 

www.gcdental.gr
 Μεσογείων 38, Αθήνα, Τ: 210.77.89.153, www.facebook.com/gcdent

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΜΕΤΑ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΜΕΤΑ
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2. Αισθητική διαχείριση στην αποκατάσταση μονήρους τομέα της άνω γνάθου

1. Διαστρωμάτωση ρητίνης σε άμεσες αποκαταστάσεις προσθίων δοντιών 
με μία απλή και προβλέψιμη προσέγγιση. Προσθήκη σύνθετης ρητίνης σε 
αποτριμμένη οδοντοφυία με το πρωτόκολλο της Τεχνικής Κλειδιού.

3. Μόνιμη αποκατάσταση με κεραμική στεφάνη σε μία μόλις επίσκεψη

Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν πρωτόκολλα για τη διάγνωση και το σχεδιασμό αποκατάστασης μονή-
ρους κεντρικού τομέα της άνω γνάθου.
Θα τοποθετήσουν χειρουργικά εμφύτευμα σε θέση κεντρικού τομέα της άνω, θα επιλέξουν εξαρτήματα 
μεταβατικής αποκατάστασης και θα αποκαταστήσουν μεταβατικά το εμφύτευμα.

Εκπαιδευτής: Michael Klein
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2/12/2016  Ώρες: 11:00 - 14:00
Τελική Τιμή: 50euro 
Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων

Χορηγοί:

Μία κλασική προσέγγιση διαστρωμάτωσης ρητίνης σε έναν πλάγιο τομέα, χρησιμοποιώντας ένα 
αδιαφανές ‘’κλειδί’’ ως υπερώιο οδηγό για το τοίχωμα της αδαμαντίνης. Στην παρειακή επιφάνεια 
θα εφαρμοστεί μία διαστρωματική τεχνική με οδοντίνη, αδαμαντίνη και χρώσεις στην κοπτική επι-
φάνεια. Θα ακολουθήσουν η τελείωση και στίλβωση της αποκατάστασης.
Μία άμεση αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης θα τοποθετηθεί χωρίς διαμόρφωση του δοντιού σε 
ένα γομφίο με αποτριβή με ένα διαφανές ‘’κλειδί’’, που έχει δημιουργηθεί από ένα επανορθωτικό 
κέρωμα. Θα ακολουθήσει η τελείωση και στίλβωση της αποκατάστασης.

Εκπαιδευτής: Riccardo Ammannato
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 3/12/2016  Ώρες: 17:30 - 20:30
Τελική Τιμή: 50euro 
Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων

Χορηγοί:

Οι συμμετέχοντες του πρακτικού θα εκπαιδευτούν σε όλα τα στάδια που χρειάζονται για την κατασκευή 
μιας μόνιμης κεραμικής στεφάνης - σε μία συνεδρία - χωρίς αποτυπώματα και χωρίς την βοήθεια του 
οδοντοτεχνίτη, με ένα επαναστατικό υλικό και τεχνική.

Εκπαιδευτής: Jan Frydensberg Thomsen
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 3/12/2016  Ώρες: 17:30 - 20:30
Τελική Τιμή: 50euro 
Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων

Χορηγοί:

ΔΩΡΟ
Ένα σετ 12 

διαμαντιών για 
παρασκευή και 

λείανση συνθέτων 
ρητινών 

Swiss Diamonds, 
αξίας 59,52€
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4. Μονήρη εμφυτεύματα στην αισθητική. Ανάλυση του συμπλέγματος Εμφυτεύματος-
Κολοβώματος-Σεφάνης για μακροπρόθεσμη σατθερότητα και αισθητικό αποτέλεσμα

5. Ανατομικά καθοδηγούμενη μορφοποίηση των ριζικών σωλήνων με 
συστήματα ελεγχόμενης μνήμης

Οι επιτυχημένες επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις στην αισθητική ζώνη απαιτούν συχνά απαιτητικές 
θεραπευτικές και χειρουργικές επεμβάσεις για να επιτευχθεί ένα μακροπρόθεσμο και σταθερό θερα-
πευτικό αποτέλεσμα. Ανατομικοί παράγοντες όπως το λεπτό παρειακό οστικό πέταλο, οι λεπτοί μαλακοί 
ιστοί και η εντονότερη ανατομική διαμόρφωση των ούλων επιπλέκουν περαιτέρω τη λήψη αποφάσεων 
και την θεραπευτική ροή εργασιών.
Παρά τα κλινικά και επιστημονικά δεδομένα η κλινική διαχείριση και η θεραπευτική ακολουθία και ροή 
εργασιών είναι εξαιρετικής σημασίας και καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα της επιεμφυτευματικής απο-
κατάστασης. Η βελτίωση των μαλακών και/ή σκληρών ιστών στην πλειοψηφία αν όχι σε όλες τις πε-
ριπτώσεις είναι απολύτως απαραίτητη για να επιτευχθεί για να επιτευχθεί μία υψηλά αισθητική και και 
φυσική εμφάνιση της επιεμφυτευματικής στεφάνης. Ο χρονισμός, η επιλογή των υλικών και ο τύπος της 
προσθετικής αποκατάστασης επιπλέκουν περαιτέρω τη λήψη αποφάσεων και επηρεάζουν το τελικό 
αποτέλεσμα. Σκοπός αυτής της ομιλίας είναι να αναλυθούν και να κατηγοριοποιηθούν διαφορετικές θε-
ραπευτικές μέθοδοι, με βάση τη μεθοδολογία και την θεραπευτική ροή εργασιών σε αισθητική θεραπεία 
με εμφυτεύματα και να δοθούν ορισμένες οδηγίες για επίτευξη βέλτιστων αισθητικών αποτελεσμάτων. 
Τέλος, θα συζητηθούν νέες προσεγγίσεις με τη βοήθεια της παρουσίασης κλινικών περιστατικών.
Εκπαιδευτικοί στόχοι: -Κατανόηση της λογικής των διαφορετικών θεραπευτικών μεθόδων(άμεση έναντι 
όψιμης τοποθέτησης εμφυτευμάτων, άμεση έναντι όψιμης φόρτισης).
-Κατανόηση της λογικής των διαφορετικών θεραπευτικών μεθόδοων(διαχείριση μαλακών ιστών και κα-
τευθυνόμενη ιστική ανάπλαση). -Αναγνώριση και επιλογή του κατάλληλου προσθετικού σχεδιασμού(εξα-
τομικευμένα έναντι προκατασκευασμένων κολοβωμάτων, κοχλιούμενες έναντι συγκολλούμενων απο-
καταστάσεων). -Παρουσίαση νέων τάσεων και θεραπευτικών μεθόδων στην αισθητική ζώνη.

Εκπαιδευτής: Σταύρος Πελεκάνος
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2/12/2016  Ώρες: 11:00 - 14:00
Τελική Τιμή: 190euro 
Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων

Χορηγοί:

Η εσωτερική ανατομια των ανθρωπίνων δοντιών κρυβει ενα πολυπλοκο σύστημα αναστομωτικών σω-
ληνων. Η επαρκης, αποτελεσματική και ασφαλης απολυμανση, επεξεργασία  και εμφραξη αυτου του συ-
στηματος παραδοσιακά αποτελούσε το καλυτερο  εχεγγυο για μια επιτυχημενη ενδοδοντική θεραπεια, 
αλλα και το μεγαλύτερο σημείο διαμαχης μεταξύ κλινικών, ερευνητών και εταιρειών.  Προσφατα, ενα 
καινουργιο συστημα  μηχανοκίνητων εργαλειων νικελιου τιτανιου εισηχθη στην αγορα για την ασφαλε-
στερη και ανατομικα καθοδηγουμενη μορφοποιηση των ριζικων σωληνων.  Το συστημα αυτό ονομαστη-
κε ελεγχομενης μνήμης και περιλαμβανει τα συτηματα Hyflex CM & EDM. Σκοπος αυτου του σεμιναριου 
ειναι η πρακτικη εξασκηση στην μηχανικη επεξεργασια ακρυλικων αναλογων με τα συστηματα ελεγχο-
μενης μνημης
Εκπαιδευτικοί στόχοι: 1. Επεξεργασια κεκκαμενων και δισκεκκαμενων ακρυλικων αναλογων ριζι-
κων σωληνων με το συστημα Hyflex CM 2. Επεξεργασια κεκκαμενων και δισκεκκαμενων ακρυλι-
κων αναλογων ριζικων σωληνων με το συστημα ενος μονο εργαλειου Hyflex EDM
3. Εμφραξη των μορφοποιημενων σωληνων με την τεχνικη ενιαιου κωνου γουταπερκας και βιοε-
νεργου φυραματος Guttaflow Bioseal

Εκπαιδευτής: Αντώνης Χανιώτης
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 3/12/2016  Ώρες: 17:30 - 20:30
Τελική Τιμή: 50euro 
Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων

Χορηγός: coltene
whaledent

A.E.B.E
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Ivo Krejci

Daniele Rondoni

-Γεννήθηκε στη Savona το 1961, ζει και εργάζεται στην πόλη που μεγάλωσε όπου διευθύ-
νει το δικό του οδοντοτεχνικό εργαστήριο από το 1982.

-Αποφοίτησε ως οδοντοτεχνίτης από το Επαγγελματικό Ινστιτούτο P.Gaslini της Genoa το 
1979 και εργάζεται ακόμη στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης ως καθηγητής και 

σύμβουλος στην Ιταλική Σχολή Οδοντοτεχνιτών. 
-Η καριέρα του περιλαμβάνει πολύχοονη επαγγελματική εμπειρία διεθνώς στη Σουηδία, τη Γερμανία και 
την Ιαπωνία. 
-Είναι επισκέπτης καθηγητής Επανορθωτικής Οδοντιατρικής στο Πανεπιστήμιο Chieti στην Πεσκάρα της 
Ιταλίας.
 -Είναι μέλος ΔΕΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Επανεορθωτικής Ενδοδοντίας και Οδοντιατρικής στο 
Πανεπιστήμιο της Σιένα.
-Είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένος στη μελέτη της μορφολογίας και της οδοντικής αισθητικής, συνεργάζεται 
ενεργά για την ανάπτυξη υλικών που χρησιμοποιούνται για αισθητικές οδοντικές αποκαταστάσεις.
-Είναι συγγραφέας του Tecnica della Multistratificazione in ceramic(Τεχνική Πολλαπλής Διαστρωμάτω-
σης ολοκεραμικών υλικών) και ενός εργαστηριακού εγχειριδίου σχετικά με τη χρήση των πολυμερών 
υλικών, με στόχο τη διαμόρφωση εργασιακών πρωτοκόλλων τόσο για έμμεσες αποκαταστάσεις όσο και 
πρεσάρισμα συνθέτων ρητινών σε μεταλλικούς σκελετούς και εμφυτεύματατα και επομένως εισάγει τη 
δική του μέθοδο, που ονομάζεται σύστημα διαστρωμάτωσης ανάστροφης σκληρότητας.
-Επίσης, έχει συγγράψει πολυάριθμα άρθρα σχετικά με τις αισθητικές αποκαταστάσεις που έχουν δημο-
σιευθεί στην Ιταλία και το εξωτερικό. -Ορισμένα από τα περιστατικά του έχουν δημοσιευθεί στον τόμο 
΄΄Il restauro anteriore conservative dei denti anteriori’’(Συντηρητική αποκατάσταση των προσθίων δο-
ντιών των Vanini, Mangani, Klimovscaja. -Άλλα περιστατικά του έχουν παρουσιαστεί από τον M.D. Walter 
Devoto στο Odontoiatria Restaurativa. Procedure di trattamento e prospettive future(Επανορθωτική 
Οδοντιατρική. Θεραπευτικές διαδικασίες και μελλοντικές προοπτικές).
-Έχει συμβάλλει στη συγγραφή του ‘’LAYERS, an atlas of compositer resin stratification’’ των Manauta-
Salat, Quintessence Publishing.
-Ενεργό μέλος της EAED 
-Ενεργό μέλος της IAED 
-Eκπαιδευτικό μέλος της Noritake Dental Materials International 
-Επιστημονικός συνεργάτης και ομιλητής της SICED.

Ο καθηγητής Dr. I.Krejci αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Βασιλείας στην Ελβετία και 
έλαβε τον τίτλο του Χειρουργού Οδοντιάτρου το 1986 και τον τίτλο Privatdozent(Ελβε-

τία) το 1993 από το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης. Είναι μέλος της Ακαδημίας Οδοντιατρικών 
Υλικών και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο εξειδίκευσης της Ελβετικής Κοινότητας Προληπτι-

κής και Επανορθωτικής Οδοντιατρικής. Είναι πρώην πρόεδρος της Ελβετικής Κοινότητας Προ-
ληπτικής και Επανορθωτικής Οδοντιατρικής, πρώην πρόεδρος της Ακαδημίας Οδοντικής Χειρουργικής 
στην Ευρώπη, πρώην μέλος της συντακτικής ομάδας του Journal of Dental Research και μέλος διαφό-
ρων εταιρειών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 300 άρθρα και κεφάλαια βιβλίων με αντικείμενο την 
Επανορθωτική Οδοντιατρική, τις αποκαταστάσεις CAD/CAM, την αισθητική, τις οπίσθιες αποκαταστάσεις 
ρητίνης, τα ένθετα, επένθετα και γέφυρες τύπου Maryland, το φωτοπολυμερισμό, τη συγκόλληση, τα 
υαλοϊονομερή υλικά, τα υλικά βάσης, τεχνικές τελείωσης, compomers και laser και είναι συγγραφέας 
τριών επιστημονικών συγγραμμάτων. Έχει επιβλέψει περισσότερους από πενήντα διδάκτορες και έχει 
πραγματοποιήσει ομιλίες σε πολυάριθμα διεθνή επιστημονικά συνέδρια και προγράμματα συνεχιζόμε-
νης εκπαίδευσης. Είναι τακτικός καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Ενδοδοντίας και Οδοντιατρικής 
στο πανεπιστήμιο της Γενεύης όπου διατηρεί και ιδιωτικό ιατρείο.
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Riccardo Ammannato

Michael Klein

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Genoa(Ιταλία) το 2000.

Υπότροφος στο Τμήμα Επανορθωτικής Οδοντιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης με 
την καθοδήγηση του καθηγητή F.Lutz, όπου μελέτησε την οδοντιατρική συγκόλληση και 

τ ι ς εφαρμογές της στην Οδοντική Χειρουργική και την Ακίνητη Προσθετική.

Ενεργό μέλος στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αισθητικής Οδοντιατρικής από το 2015. Ενεργό μέλος της 
Ιταλικής Ακαδημίας AIC(Accademia Italiana di Conservativa) από το 2011. Ενεργό μέλος της Ιταλικής 
Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής από το 2011.

Συγγραφέας άρθρων για οδοντιατρική συγκόλληση και Επανορθωτική Οδοντιατρική και ομιλητής σε 
σεμινάρια και συνέδρια διεθνώς.

Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Genoa όπου ασκεί όλο το φάσμα της Οδοντιατρικής, αλλά με έμφαση στην 
Αισθητική και Επανορθωτική Οδοντιατρική. 

O M.Klein, DDS, αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Maryland. 
Ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Γενικής Οδοντιατρικής στο Woodhull Medical Center στη 

Νέα Υόρκη. 

Εκπαιδεύθηκε στην Στοματική Εμφυτευματολογία για δύο χρόνια στο Brookdale Hospital Medical Center 
στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια, παρακολούθησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Προσθετικής στο Πανεπι-
στήμιο του New Jersey. 

Διετέλεσε Αναπληρωτής Καθηγητής στην Οδοντιατρική Σχολή της Νέας Υόρκης στο Τμήμα Περιοδοντο-
λογίας και Εμφυτευματολογίας για 17 χρόνια. 

Είναι διαπιστευμένο μέλος του American Board of Oral Implantology/Implant Dentirsty. Επίσης, είναι 
διαπιστευμένο μέλος του International Congress of Oral Implantology(ICOI). 

Είναι μέλος της Ακαδημίας Οστεοενσωμάτωσης και του Greater New York Academy of Prosthodontics. 

Είναι πρωτοπόρος της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την υπολογιστικά κατευθυνόμενη χειρουρ-
γική τοποθέτηση εμφυτευμάτων και διατηρεί πολυάριθμες πατέντες για τη συγκεκριμένη τεχνολογία. 

Ίδρυσε την Implant Logic Systems, που είναι επικεφαλής στην ανάπτυξη τεχνολογίας, λογισμικού και 
εξοπλισμού για επεμβάσεις υπολογιστικά κατευθυνόμενης χειρουργικής τοποθέτησης εμφυτευμάτων. 
Πούλησε τη συγκεκριμένη εταιρεία επιτυχώς στην ΒioHorizons το 2008. 

Είναι διευθυντής του Τμήματος Εμφυτευματολογίας και Στοματικής Αποκατάστασης στο Cedarhurst της 
Νέας Υόρκης, όπου διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο που ασχολείται αποκλειστικά με την Προσθετική και την 
Εμφυτευματολογία. 

Έχει συγγράψει ένα βιβλίο το Atlas of Oral Implantology καθώς και πολυάριθμα κεφάλαια βιβλίων και 
άρθρα σχετικά με την Εμφυτευματολογία. Πραγματοποιεί ομιλίες διεθνώς για διάφορα θέματα που αφο-
ρούν την Εμφυτευματολογία.
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O DDS JFT αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή της Κοπεγχάγης στη Δανία το 1986 
όπου απασχολείται μερικώς ως γενικός οδοντίατρος στο κέντρο της Κοπεγχάγης, με 

κύριο αντικείμενο τις συγκλεισιακές αποκαταστάσεις και την αισθητική οδοντιατρική θε-
ραπεία με ολοκεραμικά υλικά και σύνθετη ρητίνη. Εργάζεται επίσης στο Τμήμα Οδοντια-

τρικών Υλικών και Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μάλμε στη Σουηδία.
Έχει πραγματοποιήσει και συμμετέχει ακόμη σε πολλές ομιλίες και συμπόσια διεθνώς. Έχει παρακολου-
θήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Κέντρο προηγμένης Οδοντιατρικής Dawson και στο Ινστιτούτο 
Προηγμένης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στο Seattle των ΗΠΑ. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε πολλές ομι-
λίες στην κλινική του Dr. L.Vaninis στην Ιταλία σχετικά με αισθητικές αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης.
Πραγματοποιεί ομιλίες διεθνώς εκτός από τη χώρα του με κύριο αντικείμενο την Αισθητική Οδοντιατρι-
κή(λογική χρήσης των συνθέτων ρητινών σε πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις), την Προσθετική 
και την υπολογιστική τεχνική CAD-CAM με πορσελάνης και ενισχυμένη σύνθετη ρητίνη, τόσο σε θεω-
ρητικά όσο και σε πρακτικά σεμινάρια. Είναι αντιπρόεδρος της Σκανδιναβικής Ακαδημίας Αισθητικής 
Οδοντιατρικής.

12ο Διεθνές Συνέδριο 
Αισθητικής Οδοντιατρικής
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Παναγιώτης Μπαζός

Σταύρος Πελεκάνος
Ο Σταύρος Πελεκάνος αποφοίτησε το 1991 από την Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ελλάδα. Στο διάστημα 1991 έως 1993 

πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στον Τομέα της Προσθετικής. Το 1993 
ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή (Dr med dent) στο Πανεπιστήμιο του Freiburg 

στη Γερμανία.
Από το 1994 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Αθήνα εξειδικευμένο στην προσθετική, την εμφυτευματο-
λογία και την αισθητική οδοντιατρική. Το διάστημα 1994 έως 2001 υπήρξε Επιστημονικός συνεργάτης 
του Τομέα  της Προσθετικής στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Το 2002 ανακηρύχθηκε Λέκτορας του Τομέα Προσθετικής στο ίδιο Πανεπιστήμιο, ενώ από το 
2008 μέχρι σήμερα σήμερα κατέχει την θέση του επίκουρου καθηγητή. 
Είναι μέλος σε αρκετές επιστημονικές  εταιρίες μεταξύ των οποίων είναι οι International College of 
Prosthodontics (ICP), European Academy of Esthetic Dentistry (EAED, affiliate), European Prosthodontic 
Association (EPA) και Ελληνική Προσθετική Εταιρία.
Οι τιμιτικές διακρίσεις του κου Πελεκάνου περιλαμβάνουν 2ο βραβείο στη Μαδρίτη το 2008, και 1ο βρα-
βείο στην Κωσταντινούπολη το 2011 στον διαγωνισμό έρευνας της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αισθητικής 
Οδοντιατρικής (EAED). Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 20 επιστημονικά άρθρα και  2 κεφάλαια σε 
βιβλία.   

Ο Δρ. Παναγιώτης Μπαζός αποφοίτησε από την οδοντιατρική σχολή του Πανεπιστημίου 
της Νότιας Καλιφόρνιας (USC, Los Angeles,CA) το 2000. Εχρησίμευσε ως επίκουρος κα-
θηγητής στην οδοντιατρική σχολή του USC στο τμήμα της οδοντικής χειρουργικής από 
το 2005-2007, διδάσκοντας μια επίλεκτη ομάδα προπτυχιακών σπουδαστών τις αρχές 
της βιομιμητικής οδοντιατρικής. 

Διατηρεί ιατρείο που περιορίζεται στην αισθητική και επανορθωτική οδοντιατρική στην Αθήνα. Είναι 
συντάκτης άρθρων σχετικών με την συγκολλόυμενη οδοντιατρική και την ψηφιακή οδοντιατρική φωτο-
γραφία και συχνά προσκαλείται παγκοσμίως να μιλήσει και να διδάξει σε αυτά τα θέματα. 

Jan Frydensberg Thomsen
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Ιωάννης Μπρόκος

Δημήτρης Τσανακτσίδης

Ειδικευθείς στην Οδοντική Χειρουργική του Πανεπιστημίου των Αθηνών
Υποψήφιος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης 
Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές το 1998 και ειδικεύθηκε στην Αισθητική Επα-
νορθωτική Οδοντιατρική στο τμήμα της οδοντικής χειρουργικής του Πανεπιστημίου των 
Αθηνών, από όπου το 2004 έλαβε τον τίτλο της κλινικής εξειδίκευσης στην Οδοντική 

χειρουργική και του μεταπτυχιακού προγράμματος στα Οδοντιατρικά βιοϋλικά. Από το 2012 είναι υπο-
ψήφιος διδάκτωρ στο πανεπιστήμιο της Γενεύεης ‘Division of Cariology and Endodontology, University 
Clinics of Dental Medicine, University of Geneva’ με αντικείμενο την χρωματική απεικόνιση των ιστών και 
των σύνθετων ρητινών. Από το 2004 διαθέτει ιδιωτικό ιατρείο στην Ρόδο.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 26 Μαρτίου 1978. Σπούδασε με 6ετή φοίτηση στο οδο-
ντιατρικό τμήμα του πανεπιστήμιου Βελιγραδίου από το 1996 μέχρι τα τέλη του 2002 από 

όπου και αποφοίτησε με τίτλο Doctor of Stomatology.
Στη συνέχεια αναγνώρισε το πτυχίο του στην Ελλάδα δίνοντας επιτυχώς 8 μαθήματα.

Είναι μέλος του οδοντιατρικού συλλόγου Θεσσαλονίκης και διατηρεί το οδοντιατρείο του στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης με έμφαση στην αισθητική και συγκολλητική οδοντιατρική.
Η συνεχής εκπαίδευση αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς 
του παρακολουθώντας αρκετά σεμινάρια του εξωτερικού, κυρίως διαδικτυακά. 
Το 2013 εισάγει στο οδοντιατρείο του το οδοντιατρικό μικροσκόπιο με το οποίο ασκεί καθημερινά τη 
μικροσκοπική οδοντιατρική.
Την ίδια χρονιά συμμετέχει στο Masterclass Αισθητικής Οδοντιατρικής του Ucl Eastman Dental Institution 
της Αγγλίας.
To 2014 συμμετέχει στο πρώτο Bio-Emulation Colloquium στη Σαντορίνη (παγκόσμιο πιστοποιημένο 
πρόγραμμα αριστείας στην αισθητική οδοντιατρική) και στο πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 
της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών.
Την ίδια χρονιά συμμετέχει στο 34o Πανελλήνιο οδοντιατρικό συνέδριο με ελεύθερη ανακοίνωση και 
θέμα “Η Μικροσκοπική Οδοντιατρική στην καθημερινή πράξη”.
Από το 2014 έχει αναλάβει την οργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων του Study Club Ενδομυλικής Απο-
κατάστασης, στο οποίο έχει κάνει διαδικτυακές διαλέξεις (webinars) με θέμα τη Λεύκανση των δοντιών.
To 2015 συμμετέχει στη διημερίδα με τίτλο “Composite in the Third Millennium between Aesthetics and 
Function” στο Cernobbio της Ιταλίας. Την ίδια χρονιά συμμετέχει στο 35o Πανελλήνιο οδοντιατρικό 
συνέδριο με πρακτικό hands-on και θέμα “Άμεσες λειτουργικές και αισθητικές αποκαταστάσεις των 
οπισθίων δοντιών”.

Αντώνης Χανιώτης

Ο Χανιωτης Αντωνης ειναι αποφοιτος της οδοντιατρικης σχολης Αθηνων (1998). Το 2003 
ολοκληρωσε με επιτυχια το τριετες προγραμμα εξειδικευσης στην ενδοδοντια της οδο-
ντιατρικης σχολης του πανεπιστημιου αθηνων. 
Απο το 2003 και επειτα διατηρει ιατρείο εξειδικευμενο στην μικροσκοπική ενδοδοντια. 

Τα τελευταια δεκα χρόνια  διετελεσε  επιστημονικος συνεργατης του Πανεπιστημιου Αθηνων τόσο σε 
προπτυχιακό οσο και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Το 2012 τιμηθηκε με την θεση του επισκεπτη καθηγητη στο μεταπτυχιακό προγραμμα ενδοδοντιας του 
πανεπιστημίου του Warwick, Warwick Dentistry, The University of Warwick, UK. 
Εχει διατελεσει προσκεκλημενος ομιλητης σε διεθνή συνεδρια σε ολο τον κοσμο και  το συγγραφικό 
του εργο περιλαμβανει δημοσιευσεις σε διεθνη και Ελληνικα επιστημονικά περιοδικά. 
Περιστατικά του εχουν δημοσιευτει σε Διεθνη και Ελληνικά επιστημονικα συγγραματα. 
Διατελει εισηγητης σε εξειδικευμενα θεματα ενδοδοντιας σe διεθνεις πλατφορμες  συνεχιζομενης εκ-
παιδευσης στην οδοντιατρικη. 
Διατελει opinion leader της Coltene για θεματα ενδοδοντιας σε ολο το κοσμο.
Ειναι ενεργό μελος της Ελληνικης Ενδοδοντικής Εταιρείας , certified member of the European society of 
Endodontology (ESE),  Reviewer για το International Endodontic Journal, board member  of Αcademy of 
Microscope Enhanced Dentistry (AMED).
Πληρες βιογραφικο μπορειτε να βρειτε στην ιστοσελιδα του ιατρειου του  www.endotreatment.gr
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