		

Πρόγραμμα σεμιναρίου

■

Ο Ηλίας Λιάπης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Το
2009 αποφοίτησε από τη σχολή Οδοντικής Τεχνολογίας του
ΤΕΙ Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στην Οδοντιατρική
σχολή στο Ιάσιο της Ρουμανίας από όπου αποφοίτησε το
2015.

■
■

■
■

Από το 2016 διατηρεί το ιδιωτικό του ιατρείο στο Ίλιον, με
κύρια ενασχόληση την οδοντιατρική εμφυτευματολογία και
την αισθητική οδοντιατρική.
Αναζητώντας την επιστημονική τεκμηρίωση, ανακάλυψε
το ενδιαφέρον του για την οδοντιατρική φωτογραφία, έναν
τομέα άρρηκτα συνδεδεμένο με την αισθητική εν γένει.

Διαγνωστικά: προβλήματα στη θέση των δοντιών,
εσφαλμένη απόχρωση, καταστραμμένα δόντια και
πολλά άλλα
Πώς μπορώ να κάνω ό, τι θέλω με το
BRILLIANT COMPONEER
Τεχνικές συγκόλλησης
Τεχνικές εφαρμογής ρητινών, ιδιαίτερα με το
BRILLIANT COMPONEER
Χαρακτηρισμός της επιφάνειας και του σχήματος
Διαμόρφωση , στίλβωση

A Smile Made Brilliant

Πρακτικό μέρος
■

Από την αποφοίτησή του και έπειτα έχει παρακολουθήσει
σειρά σεμιναρίων-τόσο πρακτικών όσο και θεωρητικώνμε κύρια θέματα μεταξύ άλλων αυτά της αισθητικής και
επανορθωτικής οδοντιατρικής.

Workshop

Θεωρία
■

Dr. Ilias Liapis

BRILLIANT COMPONEER ®

■

■

Πλήρης αποκατάσταση προσθίων δοντιών σε μοντέλο
Βήμα-βήμα ασκήσεις από την προετοιμασία έως τη
στίλβωση
Χρησιμοποιώντας τα νέα εργαλεία του BRILLIANT COMPONEER

Στόχος
Μια αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση
χρησιμοποιώντας σωστά βασικά εργαλεία, σε συνδυασμό
με συμβουλές και τεχνικές που θα δώσουν ένα εγγυημένο,
προβλέψιμο και ποιοτικό αποτέλεσμα.

Διάρκεια
09.00 – 12.00 θεωρητικό μέρος (συμπεριλαμβάνεται
διάλειμμα για καφέ)
12.00 – 13.00 (ελαφρύ γεύμα)
13.00 – 16.00 πρακτικό μέρος (συμπεριλαμβάνεται
διάλειμμα για καφέ)

Κόστος συμμετοχή
Θεωρητικό μέρος : Δωρεάν
Έγκαιρη δήλωση συμμετοχής:
€ 80 + ΦΠΑ ανά συμμετέχοντα
(Θεωρητικό και πρακτικό μέρος)
Δήλωση συμμετοχής:
€ 100 + ΦΠΑ ανά συμμετέχοντα
(Θεωρητικό και πρακτικό μέρος)

005453 09.21

Ilias Liapis DDS,CDT

www.coltene.com

Πλεονεκτήματα
■
■

Το σεμινάριο διδάσκει τις βασικές τεχνικές συγκόλλησης
και εφαρμογής στην πρόσθια περιοχή, με ιδιαίτερη
έμφαση στις διάφορες ενδείξεις κατασκευής όψεων με το
BRILLIANT COMPONEER.

■

■

■

Διαγνωστικές ασκήσεις με διαφορετικές κλινικές
περιπτώσεις θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους δικούς
σας στόχους στην κλινική σας.

■

■

Το πρακτικό μέρος θα περιλαμβάνει μια πλήρη
ανακατασκευή πρόσθίων δοντιών με το BRILLIANT COMPONEER. Υπό την εποπτεία του ομιλητή, θα προσαρμόσετε,
θα τοποθετήσετε και θα διορθώσετε το ρητινώδες κέλυφος
αδαμαντίνης στο μοντέλο πρακτικής εξάσκησης- από την
προετοιμασία έως τη στίλβωση . Το πρακτικό σεμινάριο θα
τελειώσει με μια σειρά πρακτικών συμβουλών και κόλπων.

Το νέο σύστημα
άμεσων όψεων
ρητίνης
Το BRILLIANT COMPONEER είναι ένα προ –
πολυμερισμένο , προκατασκευασμένο ρητινώδες
κέλυφος αδαμαντίνης που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα
της άμεσης αποκατάστασης με ρητίνη, με τα
πλεονεκτήματα των εργαστηριακά κατασκευασμένων
όψεων. Το BRILLIANT COMPONEER προσφέρει ένα
ανατομικό σχήμα και κάνει την άμεση αποκατάσταση
ενός ή περισσότερων πρόσθιων δοντιών εύκολη. Η
χρονοβόρα διαμόρφωση της ανατομικής μορφής και
της επιφάνειας και η λεπτομερής προετοιμασία δεν
απαιτείται πλέον. Ειδικά σχεδιασμένα νέα εργαλεία και
αξεσουάρ καθιστούν εύκολη τη χρήση.

Εύκολο και αποτελεσματικό στη χρήση
Απαιτείται μόνο μία συνεδρία
Ποιοτική αποκατάσταση με εξαιρετικά αισθητικά
αποτελέσματα
Δεν υπάρχει ανάγκη λήψης αποτυπωμάτων ή επαφή με
το εργαστήριο
Καλύτερες επιλογές εξατομίκευσης. (επιλογή
απόχρωσης, έμφαση του σχήματος και της δομής)
Οικονομικό για τον οδοντίατρο και τον ασθενή με
υψηλό ποσοστό επιτυχίας και αποτελεσματικότητας
Υψηλή προστιθέμενη αξία: η λύση για πολλούς
ασθενείς, με λογικό κόστος για τον οδοντίατρο

Αρχική κατάσταση.
Η αρχική κατάσταση
δείχνει τερηδονισμένες
περιοχές, κιτρινωπούς
αποχρωματισμούς και
κακομεταχείριση.

Προετοιμασία.
Τα δόντια έχουν
προετοιμαστεί ελαφρά
και αφαιρέθηκαν
τα τερηδονισμένα
τμήματα.

Τελική κατάσταση.
Η τελική κατάσταση
δείχνει εναρμόνιση σε
μορφή, απόχρωση και
θέση με το BRILLIANT
COMPONEER.

Σχετικά με πληροφορίες για τα επερχόμενα workshops,
παρακαλώ επικοινωνήστε :

Ντέρυλακ Αγνή
Νότια Ελλάδα
+ 30 6934588479

Δήλωση συμμετοχής.

Θεωρητικό και
πρακτικό μέρος

