
Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019

Τόπος διεξαγωγής: Eπιστημονικό κέντρο της ΣΕΕ ( Καλλιρρόης 17, Αθήνα)
Δικαίωμα συμμετοχής: 60€ - Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 20, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Συμμετοχή για μέλη ΣΕΕ: 40€

ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ



ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Στόχος του σεμιναρίου είναι να γίνει ευκολότερη για τον κλινικό η διαδικασία 
αποτύπωσης στην ακίνητη προσθετική, με ταυτόχρονη αύξηση της ακρίβειας 
και της αποτελεσματικότητας σε «δύσκολες» περιπτώσεις.

Το θεωρητικό  μέρος  περιλαμβάνει  κυρίως την  κλινική παρουσίαση  του τρόπου αποτύπωσης  ακινήτων οδοντοπροσθετικών περιστατικών όλων των επίπεδων δυσκολίας, 

με έμφαση στις δύσκολες, πολύπλοκες και εκτεταμένες περιπτώσεις.

Παρουσιάζονται τεχνικές αποτύπωσης με ατομικά δισκάρια, δισκάρια εμπορίου, δισκάρια μερικού φραγμού, χάλκινους δακτυλίους  και από άποψη υλικών κυρίως πολυαιθέρες 

και πολυβινυλσιλοξάνες.

Οι τεχνικές, τα υλικά και οι κλινικές περιπτώσεις  καλύπτουν  την αποτύπωση υποουλικών και πολύ υποουλικών ορίων, τις ενδείξεις για όλες τις ρευστότητες 

των αποτυπωτικών υλικών, συμπεριλαμβανομένης και της στοκώδους σύστασης. 

Συνήθη άλλα και σπάνια προβλήματα - ατέλειες των αποτυπωμάτων παρουσιάζονται  με στόχο την αναγνώριση και αποφυγή τους.

Οι εναλλακτικές μέθοδοι  καλύπτουν τεχνικές που συνήθως δεν διδάσκονται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Στόχος είναι η διευκόλυνση στη διαδικασία  

αποτύπωσης, η αύξηση της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας, η μείωση του χρόνου λήψης του αποτυπώματος, της σπατάλης υλικών και του άγχους του κλινικού.

Οι εναλλακτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν:

- Την τεχνική των μεμονωμένων αποτυπωμάτων με χάλκινους δακτυλίους

- Αποτύπωση με χρήση του λεγόμενου τριπλού δισκαρίου (triple tray) για ταυτόχρονη αποτύπωση κολοβωμάτων, ανταγωνιστών και καταγραφή δήξης

- Αποτύπωση σε δύσκολες περιπτώσεις με βαθειά υποουλικά όρια ή και δυσκολία στον έλεγχο σιέλου και αιμορραγίας, με τη χρήση στοκώδους σιλικόνης και την τεχνική 

  του διορθωτικού αποτυπώματος

- Διεύρυνση της ουλοδοντικής σχισμής και άριστη αιμόσταση χωρίς τη χρήση νήματος

- Αποτύπωση σε ασθενείς με έντονο αντανακλαστικό εμέτου 

- Ειδικά δισκάρια και αποτυπωτικά υλικά για αποτύπωση εμφυτευμάτων
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Οι  ιδιαιτερότητες της αποτύπωσης των εμφυτευμάτων θα παρουσιαστούν συγχρόνως και σε αντιδιαστολή με τις τεχνικές αποτύπωσης 

των φυσικών δοντιών. Σε κάθε μέρος δίνονται tips and hints (συμβουλές και υποδείξεις) με κλινική αξία.

Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει την  πλήρη και εμπεριστατωμένη εξοικείωση των συμμετεχόντων στην τεχνική αποτύπωσης με:

1. Ατομικό δισκάριο και μέσης/χαμηλής ρευστότητας υλικά

2. Δισκάρια εμπορίου και στοκώδους σύστασης  υλικά

3. Χάλκινους δακτυλίους και κατασκευή καλυπτρών μεταφοράς

Ο κάθε συμμετέχων θα έχει διαθέσιμα υλικά για να εξασκηθεί στην λήψη όλων των παραπάνω αποτυπωμάτων.

Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1987. Εξειδικεύτηκε στην Προσθετική στο Univesity of N. Carolina at Chapel Hill και απέκτησε τον τίτλο 

Master of Science (1988-1991). Από το 1993 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Πάτρα με έμφαση στην επανορθωτική οδοντιατρική, προσθετική και οδοντικά εμφυτεύματα. Έχει 

τέσσερις δημοσιεύσεις και 37 ομιλίες σε οδοντιατρικά συνέδρια.

Κωνσταντίνος Λιανός

Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1988. Από το 1988 ως το 1991 απέκτησε τίτλο Ειδικότητας στην Προσθετική, από το Eastman Dental 

Center, Rochester, N.Y., και Master of Science in Oral Biology από το Πανεπιστήμιο του Rochester, N.Y., Η.Π.Α.. Έκτοτε εργάζεται στο ιδιωτικό του οδοντιατρείο στην Αθήνα.

Θανάσης Βασίλας

Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών το 1993. Από το 1994-1997  εξειδικεύτηκε  στην προσθετική, την εμφυτευματολογία και την αισθητική οδοντιατρική στο 

Πανεπιστήμιο Baylor των ΗΠΑ. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και έχει πραγματοποιήσει πολλές ομιλίες σε οδοντιατρικά συνέδρια. Είναι μέλος, 

Fellow και Registered Speaker της International Team of Implantology (ITΙ), μέλος του International College of Prosthodontists, της Στοματολογικής Εταιρείας Κρήτης και της 

Προσθετικής Εταιρείας Ελλάδος, καθώς και επιστημονικός υπεύθυνος του Study Club Crete. Ασκεί την οδοντιατρική στο Ηράκλειο Κρήτης(1998) με έμφαση στην προσθετική, την 

αισθητική οδοντιατρική και τα οδοντικά εμφυτεύματα.

Ευστράτιος Κωνσταντουλάκης

Βιογραφικά



09:00 - 09:30   Προσέλευση - Εγγραφές

09:30 - 11:00  Αποτυπώματα για Ακίνητες Αποκαταστάσεις σε Δόντια και Εμφυτεύματα. Κλασσική Προσέγγιση. 

   Κωνσταντίνος Λιανός                                                        

11:00 - 11:45  Αποτυπώματα για Ακίνητες Αποκαταστάσεις σε Δόντια και Εμφυτεύματα. Εναλλακτική Προσέγγιση: Χάλκινοι Δακτύλιοι. 

   Θανάσης Βασίλας 

11:45 - 12:15:  Διάλειμμα - Kαφέ

12.15 - 13.00:  Εναλλακτικές τεχνικές αποτύπωσης (σε δόντια και εμφυτεύματα) για κατασκευή ακίνητων αποκαταστάσεωv. 

   Ευστράτιος Κωνσταντουλάκης

13:00 - 14:00:  Διάλειμμα γεύματος

14:00 - 17:00:   Πρακτική εξάσκηση σε διάφορες τεχνικές και υλικά αποτύπωσης. 

   Κ. Λιανός, Θ. Βασίλας, Ε. Κωνσταντουλάκης, Μ. Λιανού

Πρόγραμμα

Χορηγός:

Τόπος διεξαγωγής: Eπιστημονικό κέντρο της ΣΕΕ ( Καλλιρρόης 17, Αθήνα)
Δικαίωμα συμμετοχής: 60€ - Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 20, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Συμμετοχή για μέλη ΣΕΕ: 40€
Τ η λ . :  2 1 0  -  4 8 2 8 0 2 0


