ΏΡΑ
09:00 – 12:00 	θεωρητικό μέρος (συμπεριλαμβάνεται
διάλλειμα για καφέ)
12:00 – 13:00

μεσημεριανό γεύμα

13:00 – 16:00 	πρακτικό μέρος (συμπεριλαμβάνεται
διάλλειμα για καφέ)
ΚΌΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΊΟΥ
Κόστος έγκαιρης συμμετοχής : € 130 ανά συμμετέχοντα
(Θεωρητικό και πρακτικό μέρος)
Κόστος συμμετοχής : € 150 ανά συμμετέχοντα (Θεωρητικό
και πρακτικό μέρος)

� Fill-Up!

Πρακτικό
σεμινάριο
Εμφρακτικά
υλικά από το Α
έως το Ω

� BRILLIANT EverGlow

007244 01.22

Το σεμινάριο είναι περιορισμένο σε 20 συμμετέχοντες. Αν ο αριθμός των
συμμετεχόντων είναι πολύ μικρός, δικαιούμαστε να ακυρώσουμε το σεμινάριο.

� ONE COAT 7 UNIVERSAL

αι
ετ
άν ν
μ β κώ
λα λ ι
ρι τ υ
Πε κι

Υλικά που θα
χρησιμοποιηθούν
στο σεμινάριο.

Εκδήλωση

ColteneDACH

www.coltene.com

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, διαστρωματική τεχνική, χτίσιμο
ορίου, χαρακτηρισμός
� Αποκατάσταση I ομάδας χρησιμοποιώντας τη stamp
technique και σταδιακή ανασύσταση
� Έμμεση αποκατάσταση οπίσθιων (Brilliant Crios),
συγκόλληση και στίλβωση της αποκατάστασης
�

Ομιλητής
Βιογραφικό Σημείωμα
Φώφη Καμποσιώρα,
DDS, MSc, PhD, FICD
Επίκουρη Καθηγήτρια
Προσθετικής, ΕΚΠΑ

Η Φώφη Καμποσιώρα έχει ειδικευθεί στην Προσθετική και σήμερα κατέχει τη θέση της Επίκουρης Καθηγήτριας στην Προσθετική
στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε πτυχίο Οδοντιατρικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έλαβε Ειδικότητα Προσθετικής και Master of
Science από το University of North Carolina at Chapel Hill, ΗΠΑ
όπου και δίδαξε για ένα χρόνο. Στη συνέχεια έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα τελευταία 20
χρόνια διδάσκει Ακίνητη και Κινητή Προσθετική σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο και παράλληλα διεξάγει έρευνα
στην Προσθετική σε τομείς που αφορούν την κλινική έρευνα,
τα βιοϋλικά και την αισθητική οδοντιατρική. Έχει δημοσιεύσει
πάνω από 70 επιστημονικές εργασίες και έχει λάβει σημαντικά
βραβεία. Έχει δώσει διαλέξεις και επιστημονικές παρουσιάσεις
σε πάνω από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο και έχει οριστεί ως κριτής για πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι Certified
Prosthodontist από την Ευρωπαϊκή Προσθετική Εταιρεία (EPA).
Είναι Opinion Leader για εταιρείες οδοντιατρικών υλικών και εμφυτευμάτων. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο από το 1995 αποκλειστικά για προσθετική, αισθητική οδοντιατρική και εμφυτεύματα. Τα
τελευταία 5 χρόνια έχει εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Προσθετικής Εταιρείας (EPA) της οποίας
θα είναι Πρόεδρος το 2020 και κατέχει την θέση του Ταμία στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας.

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΡΧΌΜΕΝΑ
WORKSHOPS, ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ:

Αγνή 		
Νότια Ελλάδα 		
+ 30 6934588479

Δήλωση συμμετοχής

Αντικείμενα σεμιναρίου.

