
 

Εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας στην Κλινική Οδοντιατρική  

13 NOΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

Η Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος διοργανώνει μονοήμερο πρακτικό σεμινάριο 
με θέμα: Εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας στην Κλινική Οδοντιατρική. Η 
άσκηση των συμμετεχόντων θα γίνει στις 13/11/2021 στο Επιστημονικό Κέντρο της 
Εταιρείας, Καλλιρόης 17, Αθήνα.  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:  

 Να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες γνώσεις των πλεονεκτημάτων των 
ψηφιακών εφαρμογών στην Κλινική Οδοντιατρική σήμερα.  

 Να γνωρίσουν το σύστημα CEREC και τις εφαρμογές του στην καθημερινή 
οδοντιατρική πράξη. 

 Να ασκηθούν με διαφορετικούς ενδοστοματικούς σαρωτές της εταιρίας 
SIRONA  σε εκμαγεία αποτύπωσης και μεταξύ τους.  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
08:30-09:00 Προσέλευση 
09:00-09:30  Εισαγωγή στην ψηφιακή τεχνολογία (Π. Λαμπρόπουλος) 
09:30 – 10:45 
Παρουσίαση συγκροτήματος ολοκεραμικών αποκαταστάσεων CEREC (Γ. Σιαβίκης) 

• Σάρωση με το ενδοστοματικό scanner Primescan 
• Σχεδιασμός αποκατάστασης με το λογισμικό προσθετικής 
• Κοπή αποκατάστασης στο κοπτικό     
• Αποστολή εργασίας στο φούρνο   
• Εφαρμογή αποκατάστασης 

 
10:45-11:00 Διάλειμμα 
 
11:00-12:30  
Ένταξη του συστήματος CEREC στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη (Γ. Σιαβίκης) 

• Περιστατικά από τη χρήση του συστήματος στο ιατρείο 
• Υπολογισμοί κόστους – χρόνου ανά εργασία 

 
12:30-12:45 Διάλειμμα 
 
12:45-13:30 (Γ. Σιαβίκης) 

• Ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στο ιατρείο – μάρκετινγκ 



 
13:30 – 15:30   

• Hands on / Εξοικείωση με τα ενδοστοματικά scanner Primescan & Omnicam 

 (Π. Λαμπρόπουλος, Γ. Σιαβίκης)  
 
Συντονισμός 
Δρ. Π. Λαμπρόπουλος  Διδάκτωρ Προσθετολογίας Παν. Freiburg,  
  Επιστ. Συνεργάτης ΕΚΠΑ 
 
Διδάσκων 
Δρ. Γ. Σιαβίκης Οδοντίατρος-Προσθετολόγος  
 
 

Δικαίωμα συμμετοχής: 80 € - Μέλη της ΣΕΕ 50 € 

Η καταβολή του δικαιώματος μπορεί να γίνει με κατάθεση έως 5/11/2021 στην 
τράπεζα EUROBANK αριθμός λογαριασμού: 0026 0207 6002 00024639  - IBAN 300 
260 207 0000 600 2000 24639 και αναγραφή του ονόματος στο αποδεικτικό 
κατάθεσης. 

Επειδή η άσκηση των συναδέλφων θα γίνει σε ολιγομελείς ομάδες και ο 
συνολικός τους αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 20, θα τηρηθεί αυστηρή 
σειρά προτεραιότητας.  

Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο απαιτείται πιστοποιητικό 
εμβολιασμού, ενώ καλό θα ήταν να πραγματοποιηθεί και self ή rapid τεστ μία 
ημέρα πριν. 

 
Πληροφορίες – Δήλωση Συμμετοχής 

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Καλλιρρόης 17, 117 43 Αθήνα Τηλ: 210 9214325 (9.30 – 13.00) 

       E-Mail: stomsoc@otenet.gr  -  www.stomatologia.gr  
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