
 

 

HANDS-ON 
Εταιρεία: ORAL VISION 
Παρασκευή 13/3/2020  17.00-20.00 
Αίθουσα: ΕΡΑΤΩ 
Κόστος 0 € 
 
Άμεσες όψεις σύνθετης ρητίνης – επίδειξη και διαδικασία κατασκευής 
Εκπαιδευτής: Στρατής Παπάζογλου 
 
Στο πρακτικό σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στη χρήση συνθέτων ρητινών με 
διαφορετική ημιδιαφάνεια για την αισθητική βελτίωση των προσθίων δοντιών με κατασκευή 
άμεσης όψης. Η κατάλληλη επιλογή σύνθετης ρητίνης θα συζητηθεί αρχικά. Επίσης θα εξηγηθεί 
ότι συχνά, η άμεση όψη πραγματοποιείται σε συνδυασμό με ταυτόχρονο κλείσιμο διαστήματος,  
αποκατάσταση κατάγματος κοπτικής γωνίας, ή αλλαγή σχήματος δοντιού. Πέρα από το κατάλληλο 
σχήμα, χρώμα και διαφάνεια, η άμεση όψη πρέπει να έχει και την κατάλληλη μικρομορφολογία 
ώστε να έχει φυσική εμφάνιση και θα δοθεί έμφαση σε αυτό. 

 
 

HANDS-ON 
Εταιρεία: ADM First Choice Medicals 
Παρασκευή 13/3/2020  17.00-20.00 
Αίθουσα: ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Κόστος 0 € 
 
TRI Dental Implants - A novel approach to implant dentistry 
Εκπαιδευτής: Κωνσταντίνος Τοκμακίδης 
 
 
Την Παρασκευή 13 Μαρτίου και ώρα 17.00 θα διεξαχθεί,από την ADM First Choice Medicals - 
αποκλειστικό διανομέα του Ελβετικού συστήματος οδοντικών εμφυτευμάτων TRI και στα πλαίσια 
του συνεδρίου της Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής,  στο ξενοδοχείο Macedonia Palace, 
παρουσίαση κι εκπαιδευτικό σεμινάριο, όπου θα ακολουθήσει και πρακτική εξάσκηση. 
Ο Τίτλος του σεμιναρίου είναι "TRI Dental Implants - A novel approach to implant dentistry" και  
εισηγητής θα είναι ο ελληνικής καταγωγής γιατρος με έδρα τη Ζυρίχη, Δρ. Κωνσταντίνος Τοκμακιδης 
(M.Sc. SSO-Zahnarzt Standortleiter Winterthur, Parodontologie ⎪ Implantologie⎪ Rekonstruktive 
Zahnmedizin) 
Αρχικά, θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της εταιρείας, των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών στην 
παραγωγή καθώς και περιγραφή κι ανάλυση του συστήματος (επιφάνεια, σχεδιασμός, διαστάσεις, 
σειρά Bone Level αλλά και Tissue Level εμφυτεύματα με ιδιαίτερα Μηχανικά κι Αισθητικά 
Πλεονεκτήματα κατά την καθημερινή χρήση σε ένα ιατρείο, των Καινοτόμων και 
"Πατενταρισμένων" εξαρτημάτων) 
Θα ακολουθήσει η παρουσίαση περιστατικών (μονήρων αλλά και πολλαπλών με ιδιαίτερες 
χειρουργικές, αναπλαστικές κι αισθητικές απαιτήσεις), της χειρουργικής διαδικασίας και 
πρωτοκόλλων (Μονοφασικό / Διφασικό) και το σεμινάριο θα κλείσει με πρακτική άσκηση 
τοποθέτησης 2 εμφυτευμάτων της TRI (1 Bone Level κι 1 Tissue Level) σε ειδικά μοντέλα με ούλα, 
όπου ο συμμετέχοντας θα μπορεί να εξασκηθεί και στις  τομές και ραφές. 
Το σεμινάριο θα είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής εργαλεία: 
ψαλίδι, βελονοκάτοχο, λαβή νυστεριού κι αποκολλητήρα. 
 
 
 
 
 
 
 



HANDS-ON 
Εταιρεία: Apostolides Dental, Aven Dental, Bego Implant Company, Planmeca  
Σάββατο 14/3/2020  17.00-20.00 
Αίθουσα: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
Κόστος 0 € 
 
Introduction to computer guided implantology – surgical and prosthetic aspects 
Εκπαιδευτές: Κλεάνθης Μανωλάκης-Καλλιρόη Χατζάκη 
 
ABSTRACT 
Successful long-term outcomes in oral implantology rely on a solid treatment plan and the 
application of rational surgical and prosthetic concepts. In implant dentistry the digital transition is 
adequately integrated by guided implantology; accuracy and predictability highlights digital 
implantology as an indispensable instrument for the contemporary dental practice. This lecture 
focuses on reproducible digital implant concepts for optimal surgical and prosthetic long-term 
results. 
 
HO 
During the Hands On session participants will be given the opportunity to perform simulated Bego 
Semados implant placement in a printed jaw, using the Bego special surgical implant tray designed 
for guided surgery and a corresponding guide. Additionally, participants will be instructed on 
utilizing scan posts and performing scanning of a posterior implant with the Planmeca Emerald 
scanner. The single implant crown design workflow will be described step by step in the Romexis 
software. 

 

 
 


