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Χορήγηση 1 Μορίου Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
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(Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση είναι η εκ των προτέρων απόκτηση ΚΩΔΙΚΏΝ. Για νέο κωδικό συνδεθείτε 
στην διευθυνση http://services.korimvos.gr  κι ακολουθήστε οδηγίες). 

Πέμπτη 
22/10/2020 
20:30-21:30 

Παπάζογλου Στρατής   
Αναπληρωτής Καθηγητής Προσθετικής ΕΚΠΑ 
« Επανορθωτική οδοντιατρική με τη χρήση ελαστικού απομονωτήρα » 

 

Ο Στρατής Παπάζογλου αποφοίτησε το 1989 από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Το 1991 έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Κλινικής Εξειδίκευσης στην Προσθετική και το 
Master στην Οδοντιατρική Σχολή του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Ohio στις ΗΠΑ (The Ohio State 
University) όπου και εκπόνησε τη Διδακτορική του διατριβή στα βιοϋλικά (PhD 1999). Από το 1992 ως 
το 2000 ήταν Επίκουρος Καθηγητής σε αυτό το Πανεπιστήμιο. To 2002, εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής 
στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2016 Αναπληρωτής Καθηγητής. Από το 
2013 είναι υπεύθυνος  της κλινικής άσκησης των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος 
Οδοντικής Χειρουργικής αρχικά και Επανορθωτικής Οδοντιατρικής στη συνέχεια. Έχει λάβει 

υποτροφίες (προπτυχιακός υπότροφος Κληροδοτήματος Αντωνίου Παπαδάκη) και έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεία 
μεταξύ των οποίων: διάκριση από το International College of Prosthodontists (2005), 1o Βραβείο για την καλύτερη ερευνητική 
εργασία από το Εuropean Academy of Esthetic Dentistry (2013) και 2o Βραβείο για την καλύτερη ερευνητική εργασία από το 
Εuropean Academy of Esthetic Dentistry (2014). Έχει πραγματοποιήσει πολλές παρουσιάσεις σε Ελληνικά και διεθνή 
επιστημονικά συνέδρια και έχει πάνω από 65 δημοσιεύσεις. Διατηρεί στην Αθήνα ιδιωτικό ιατρείο με έμφαση στην Αισθητική 
Οδοντιατρική, Εμφυτευματολογία και Προσθετική. 

  

Η σύγχρονη επανορθωτική Οδοντιατρική βασίζεται κατά κύριο λόγο στη φιλοσοφία της συγκόλλησης στην αδαμαντίνη 
και οδοντίνη με τα μοντέρνα αισθητικά υλικά. Η μακροβιότητα της συγκόλλησης βασίζεται κατά κύριο λόγο στην 
ποιότητα της συγκόλλησης άρα στον έλεγχο της υγρασίας κατά τη διαδικασία εφαρμογής των συγκολλητικών 
συστημάτων και ρητινωδών υλικών.  

Ο ελαστικός απομονωτήρας είναι ένα από τα σημαντικά εργαλεία που έχει ο κλινικός για την επίτευξη του σκοπού 
αυτού. Ο απομονωτήρας πέρα από τον έλεγχο της υγρασίας, διευκολύνει την πρόσβαση στο χειρουργικό πεδίο, βοηθάει 
στην απομάκρυνση των μαλακών μορίων και βελτιώνει την ορατότητα. Η βέλτιστη χρήση του γίνεται σε συνδυασμό με 
χειρουργική αναρρόφηση και αυτό μπορεί να προφυλάξει εκτός των άλλων από τη διασπορά παθογόνων 
μικροοργανισμών κάτι που είναι πολύ σημαντικό στην περίοδο της πανδημίας Covid-19 που διανύουμε. Για την 
εφαρμογή του χρειάζονται ειδικά εργαλεία, το τρύπανο, ο αρπαγοφόρος το πλαίσιο, με πιο σημαντική την επιλογή της 
κατάλληλης αρπάγης και ελαστικού από την πλειάδα των διαθέσιμων στο εμπόριο. Ασφαλώς υπάρχουν και κάποια 
μειονεκτήματα στη δυσκολίες χρήση του απομονωτήρα όπως σε δόντια με έντονη κλίση, στροφή, ατελή ανατολή, κωνική 
μύλη, ή στο τελευταίο δόντι στο φραγμό. Επίσης μπορεί να προκληθεί δυσφορία σε ασθενείς με στοματική αναπνοή 
καθώς και σε κλειστοφοβικούς ασθενείς. Η ύπαρξη βοηθού σίγουρα κάνει την διαδικασία τοποθέτησης πιο σύντομη.  

Στο webinar αυτό θα παρουσιαστούν κλινικά παραδείγματα χρήσης του  απομονωτήρα καθώς και κριτική ανασκόπηση 
της σχετικής βιβλιογραφίας. 

http://services.korimvos.gr/

