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Hµερίδα 

Βιο-προσοµοίωσης 
(Bio-EmulationΤΜ): 

Βιοµιµητική προσοµοίωση 
της φύσης µέσω της 

ιστοανατοµικής προσέγγισης: 
∆οµική Ανάλυση και Οπτική Σύνθεση.

Σάββατο 2 Μαρτίου 2013, ώρα 9:30
Αµφιθέατρο Kεντρικού καταστήµατος

Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας

Ικάρου 5, Hράκλειο

Πρόγραµµα

9:30-10:00 Εγγραφές

10:00-11:30 Βιοµιµητική προσοµοίωση 

της φύσης µέσω της ιστοανατοµικής 

προσέγγισης: ∆οµική Ανάλυση.

11:30-12:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

12:00-12:30 ∆ΙΑΛΕΙΜMΑ

12:30-14:00 Βιοµιµητική προσοµοίωση 

της φύσης µέσω της ιστοανατοµικής 

προσέγγισης: Οπτική Σύνθεση.

14:00-14:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

.................................................................................................................................................................................................................................................

Η Ηµερίδα είναι χωρίς οικονοµική συµµετοχή. 

∆Ρ                            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
∆Ρ                            ΜΠΑΖΟΣ 

Ο ∆ρ. Παναγιώτης Μπαζός αποφοίτησε από την Οδοντια-
τρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Νότιας Καλιφόρνιας
(USC, Los Angeles, CA) το 2000. Εργάστηκε ως Επίκουρος
Καθηγητής στην Οδοντιατρική Σχολή του USC στο τµήµα
της Οδοντικής Χειρουργικής από το 2005-2007, διδάσκο-
ντας µια επίλεκτη οµάδα προπτυχιακών σπουδαστών τις
αρχές της βιοµιµητικής οδοντιατρικής.
∆ιατηρεί ιατρείο που περιορίζεται στην αισθητική και επα-
νορθωτική οδοντιατρική στην Αθήνα. Είναι συντάκτης
άρθρων σχετικών µε την συγκολλούµενη οδοντιατρική και
την ψηφιακή οδοντιατρική φωτογραφία και συχνά προ-
σκαλείται παγκοσµίως να µιλήσει και να διδάξει σε αυτά τα
θέµατα.

Περίληψη
Η αισθητική και η λειτουργικότητα αποτελούν ίσους προ-
βληµατισµούς κατά την αποκατάσταση και βελτίωση της
οδοντοφυΐας τόσο για τον οδοντίατρο, όσο και για τον
οδοντοτεχνίτη. 
Η επανάσταση της σύγχρονης τεχνολογίας οδοντιατρικών
συγκολλητικών συστηµάτων και βιοϋλικών (σύνθετων
ρητινών και κεραµικών) αποτελούν εγγύηση για την αξιο-
πιστία και διάρκεια ζωής του δεσµού µεταξύ του δοντιού
και της αποκατάστασης. Ωστόσο, η γνώση των εµβιοµηχα-
νικών αρχών και των συντηρητικών τεχνικών παρασκευής
των δοντιών αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη δηµι-
ουργία βέλτιστων συνθηκών τόσο για τον οδοντίατρο, όσο
και για τον οδοντοτεχνίτη ως προς την υλοποίηση της οδο-
ντικής αποκατάστασης. 
Στη συγκεκριµένη ηµερίδα καλούνται οι οδοντίατροι µε
τους οδοντοτεχνίτες τους να αποκοµίσουν σηµαντικές
γνώσεις περί επιλογής βιοϋλικών και τεχνικών χρωµατο-
ληψίας, έχοντας γνώµονα την συνέργεια, την σύµπνοια και
την συνεργασία µεταξύ της επιστήµης και της τέχνης.


