ΠΡOΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΥ 2010
9:00 - 9:30 Εγγραφές συνέδρων.
9:30–11:30 Α' ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Από την σχεδίαση στην κατασκευή
• Καταγραφές, ανάρτηση στον αρθρωτήρα,
διαγνωστικό κέρωµα.
• Προσθετική αποκατάσταση ενδοδοντικά
θεραπευµένων δοντιών.
• Τεχνικές, µέσα και βοηθήµατα αφαίρεσης
προσθετικών εργασιών και παρασκευής
δοντιών.
• Τεχνικές και υλικά κατασκευής µεταβατικών
αποκαταστάσεων.
• Τεχνικές και υλικά αποτύπωσης.
• Τρόποι και µέσα επικοινωνίας µε το
οδοντοτεχνικό εργαστήριο.
11:30-12:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:00–14:00 Β' ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Aπό την τοποθέτηση έως την διατήρηση του
θεραπευτικού αποτελέσµατος
• Ενδοστοµατικός έλεγχος προσθετικών
εργασιών.
• Υλικά και τεχνικές συγκόλλησης.
• Συνδυασµός κινητής –ακίνητης.
• Αναπροσαρµογή βάσης κινητών
προσθετικών εργασιών. Πότε και πώς;
• Αντιµετώπιση προβληµάτων και επιπλοκών
• ∆ιατήρηση θεραπευτικού αποτελέσµατος.
14:30–17:00 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 Οµιλητές
ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΥΚΑΡΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ

Λέκτορας Προσθετολογίας Οδοντιατρικής
Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ειδικότητα Προσθετολογίας στο Baylor College of
Dentistry, ΗΠΑ.
Έχει περισσότερες από 25 δηµοσιεύσεις
σε Ελληνικά και ∆ιεθνή Περιοδικά και έχει
µεταφράσει 3 συγγράµµατα εµφυτευµατολογίας και αισθητικής οδοντιατρικής.
Έχει συµµετάσχει µε ανακοινώσεις, εισηγήσεις και συµµετοχή σε στρογγυλά τραπέζια σε περισσότερες από 100 επιστηµονικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Είναι µέλος σε 6 επιστηµονικές εταιρείες και κριτής σε δύο Επιστηµονικά περιοδικά.

1993 Αποφοίτησε από την Oδοντιατρική
Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Υποτροφία Παπαδάκη σε όλα τα έτη
σπουδών.
1994-1997 Με υποτροφία του IKY πραγµατοποιεί µεταπτυχιακές σπουδές στην
Προσθετική και Eµφυτευµατολογία στο
Πανεπιστήµιο Baylor, Dallas, ΗΠΑ.
1995 Παρακολούθηση µεταπτυχιακού
προγράµµατος στην Αισθητική Οδοντιατρική (Postgraduate Program in Esthetic
Dentistry, Baylor College of Dentistry).
1997 Παίρνει τον τίτλο Master of Science
(MSc) µετά από ερευνητική εργασία την
οποία εκπόνησε.
1998- ∆ιατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι παντρεµένος και έχει
7 παιδιά.
Έχει δηµοσιεύσει εργασίες σε ελληνικά
και διεθνή περιοδικά. Έχει πραγµατοποιήσει πολυάριθµες οµιλίες σε οδοντιατρικά συνέδρια.
Είναι µέλος της Ι.Τ.Ι. (International Team
of Implantology), του I.C.P. (International College of Prosthodontists), της
Στοµατολογικής Εταιρείας Κρήτης και της
Προσθετικής Εταιρείας Ελλάδος.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
Αποφοίτησε από το Τµήµα Οδοντικής
Τεχνολογίας του ΑΤΕΙ Αθηνών το 1998.
Από το 2000 έως το 2006 συνέχισε τις
σπουδές του στην Οδοντιατρική Σχολή
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σήµερα είναι
τελειόφοιτος µεταπτυχιακός φοιτητής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, ειδικευόµενος
στην Προσθετική. Έχει συµµετάσχει µε
περισσότερες από 50 ανακοινώσεις, εισηγήσεις και επιτραπέζιες επιδείξεις σε
ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει
συγγράψει άρθρα µε θεµατολογία που
αφορά στην Αισθητική Οδοντιατρική και
την Προσθετική. Είναι µέλος της Εταιρείας Οδοντικής Προσθετικής Ελλάδος και
της αντίστοιχης Οµάδας εργασίας (study
club) της ενδοµυλικής αποκατάστασης.

Πρακτικό σεµινάριο
Θα γίνει πρακτική άσκηση των συµµετεχόντων στην κατασκευή µεταβατικών αποκαταστάσεων µε δύο διαφορετικές
τεχνικές:

• Κατασκευή διαφανούς µήτρας σε συσκευή κενού

Γενικές πληροφορίες
Τόπος:
Ξενοδοχείο “MEGARON”, Ηράκλειο Κρήτης.
Συµµετοχή στο θεωρητικό σκέλος:
Μέλη της Εταιρείας (ταµειακώς εντάξει): 40€

OMNIVAC και κατασκευή µεταβατικής γέφυρας

Μη µέλη της Εταιρείας οδοντίατροι: 50€

µε χρήση εν ψυχρώ πολυµεριζόµενου ακρυλικού

Συµµετοχή στο πρακτικό σεµινάριο: 50€

• Κατασκευή µεταβατικής αποκατάστασης µε τη βοήθεια
µήτρας από σιλικόνη.

Στο ποσό συµµετοχής περιλαµβάνονται:
- Φάκελλοι µε έντυπο υλικό.

Θα γίνει επίσης επίδειξη της διαδικασίας αναγόµωσης των

- ∆ίπλωµα συµµετοχής.

µεταβατικών αποκαταστάσεων, τεχνικών τροποποίησης και

- ∆ιάλειµµα καφέ.

βελτίωσης της αισθητικής τους.
Εγγραφές- ∆ηλώσεις συµµετοχής:
Mπιλανάκη Mαρία: Τηλ./Fax: 2810 283995
Το πρακτικό θα πραγµατοποιηθεί σε οµάδα των 20 ατόµων.

E-mail: mail@stomatologikikritis.gr

Λόγω περιορισµένου αριθµού συµµετεχόντων θα τηρηθεί

www.stomatologikikritis.gr

αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Για τη συµµετοχή στο πρακτικό σεµινάριο είναι απαραίτητη η παρακολούθηση του θεωρητικού σκέλους της ηµερίδας.

Tο σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί
µε την ευγενική χορηγία των:
Προσθετική Oδοντοτεχνικό Eργαστήριο,
Dentist Store O.E. Kαλουδάκη
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