H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
σας προσκαλεί σε σεμινάριο με θέμα:

ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ

Μετάβαση από το Αναλογικό στο Ψηφιακό.

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ

Χαριτωμένη Ν. Χατζηνικολάου
DDS, MSc, Προσθετολόγος

Σάββατο, 6 Απριλίου 2019
τόπος διεξαγωγής

Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών
(αίθουσα προσομοίωσης)
Θηβών 2, 115 27, Γουδή
Το σεμινάριο προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους οδοντιάτρους.

Tα χορηγούμενα μόρια είναι 6 για οδοντιάτρους
εντός του νομού Αττικής ενώ για οδοντιάτρους
εκτός νομού Αττικής είναι 7.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Dr. Χαριτωμένη Χατζηνικολάου αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή
του ΕΚΠΑ το 2008 με διάκριση και ξεκίνησε το ιδιωτικό της ιατρείο.
Το 2014 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο μεταπτυχιακό τμήμα
της Προσθετικής, στην Οδοντιατρική σχολή Αθηνών.
Το 2015 ξεκίνησε το master της στην Κλινική Απομυελινωτικών
Νοσημάτων σε εξωτερικούς ασθενείς, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου,
και στο 1ο τμήμα Νευρολογίας του ΝΚUA όπου ακόμα απασχολείται
ως επιστημονικός συνεργάτης.
Έχει συμμετάσχει ως ενεργό μέρος σε διάφορες επιστημονικές
συναντήσεις ως συγγραφέας ή ως παρουσιάστρια ερευνητικών εργασιών
κι έχει δημοσιεύσει αριθμό άρθρων σε ξένες εφημερίδες.
Τα πρόσφατα πεδία δραστηριοποίησής της είναι η ψηφιακή σχεδίαση
και κατασκευή προσθετικών αποκαταστάσεων, η κατάρτηση πρωτοκόλλου
για την άμεση τοποθέτηση και άμεση φόρτιση οδοντιατρικών
εμφυτευμάτων και η ολοκεραμική αποκατάσταση σοβαρά κατεστραμμένων
οδοντοστοιχιών.

ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ
Μετάβαση από το Αναλογικό στο Ψηφιακό.
Οι Ολοκεραμικές όψεις καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο χώρο στην καθημερινή κλινική πράξη.
Η προβολή των αισθητικών κεραμικών αποκαταστάσεων από τα μέσα, τις έχει κάνει ιδιαίτερα δημοφιλείς
και η επιθυμία όλο και περισσότερων ασθενών να τις αποκτήσουν, κάνει επιτακτική την ανάγκη για τον
Οδοντίατρο να έχει την εκπαίδευση για να τις προσφέρει προβλέψιμα κι επιτυχημένα.
Στο σεμινάριο αυτό περιγράφονται ενδελεχώς τα κλινικά και εργαστηριακά στάδια στο αποκαταστατικό
πρωτόκολλο για την τοποθέτηση ολοκεραμικών όψεων.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν στην:
• μιμητική Αποκατάσταση (Mock Up) από το διαγνωστικό κέρωμα,
• παρασκευή δοντιών σε προσομοιωτές στόματος (Phantoms) και
• ψηφιακή Αποτύπωση με τη χρήση Ενδοστοματικού Σαρρωτή (Scanner).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:00 -12:00

Α’ ΜΕΡΟΣ

12:00 - 12:30

Διάλειμμα για καφέ και ελαφρύ γεύμα

12:30 -14:30

Β’ ΜΕΡΟΣ

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής
• Μιλτιάδης Βιτσαρόπουλος Α.Ε., Τηλ.: 210 65 41 340, Fax: 210 65 41 618

Permacem 2.0
Αυτοσυγκολλητική
ρητινώδης κόλλα.
Εξαιρετική για ζιρκονία.

Ενδείξεις

Πλεονεκτήματα

Διπλού πολυμερισμού, αυτοσυγκολλητική ρητινώδης κόλλα για
τη μόνιμη συγκόλληση στεφανών, γεφυρών, ένθετων, επένθετων
και αξόνων, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως αδροποίηση και
συγκολλητικός παράγοντας.
Μόνιμη συγκόλληση ένθετων, επένθετων, στεφανών, γεφυρών
και αξόνων από:

• Νέα φόρμουλα συγκολλητικού μονομερούς. Εξασφαλίζει
εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης με ζιρκονία (21,6 MPa σύμφωνα
με εσωτερικές μετρήσεις της DMG), πυριτιούχα κεραμικά
και κεραμικά οξειδίου, δυνατή συγκόλληση με μέταλλα και
μεταλλικά κράματα, αξιόπιστη συγκόλληση με ρητινώδη υλικά
και άξονες υαλονημάτων και μόνιμη συγκόλληση με αδαμαντίνη
και οδοντίνη.

- μέταλλα και μεταλλικά κράματα (ανοξείδωτα και μη),
μεταλλοκεραμικά και σύνθετες ρητίνες

• Εξαιρετική ροή. Συνδυάζει σταθερότητα κατά την τοποθέτηση
στην προσθετική εργασία κι εξαιρετική ροή κάτω από πίεση

- ολοκεραμικά όπως οξείδιο του ζιρκονίου, οξείδιο του αργιλίου
και όλα τα πυριτιούχα κεραμικά, π.χ. διπυριτικό λίθιο

• Ελάχιστη απορρόφηση νερού. Προσφέρει μεγαλύτερη
αξιοπιστία και έλεγχο των δυνάμεων διαστολής.

- σύνθετες ρητίνες ενισχυμένες με υαλονήματα (άξονες)

• Εξαιρετική αντοχή στη συμπίεση: 249 MPa (βάση εσωτερικών
μετρήσεων της DMG).
• Ακτινοσκιερότητα.
• Καλή σταθερότητα απόχρωσης.
Το PermaCem 2.0 διατίθεται στις αποχρώσεις: Α2, Α3 Opaque και
διαφανή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1 σύριγγα Smartmix των 9g, 15 ρύγχη Smartmix κοντά, 5 ρύγχη
Smartmix Endo M, σε καθεμιά από τις αποχρώσεις Α2, Α3 opaque
και διαφανή.
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