
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ANKYLOS 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

13 ΚΑΙ  14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

Η Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος διοργανώνει διήμερο πρακτικό σεμινάριο με θέμα: 
Χειρουργική τοποθέτηση και προσθετική αποκατάσταση εμφυτευμάτων  Ankylos, 
“Dentsply Sirona’’. Η άσκηση των συμμετεχόντων θα γίνει στις 13 και 14/11/2020 στο 
Επιστημονικό Κέντρο της Εταιρείας, Καλλιρόης 17, Αθήνα.  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:  

 Να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες γνώσεις των πλεονεκτημάτων της κωνικής 
σύνδεσης και των “bone level” εμφυτευμάτων καθώς και των ιδιαιτεροτήτων τους 
σε σχέση με άλλα συστήματα.  

 Να ασκηθούν σε γνάθους χοίρων, στη χειρουργική εξαγωγή και την άμεση 
τοποθέτηση εμφυτεύματος σε επουλωμένο οστούν καθώς και σε συνδυασμό 
τοποθέτησης εμφυτεύματος με αναπλαστικές τεχνικές.  

 Να ασκηθούν σε διαφορετικούς τύπους αποτύπωσης, κλειστού ανοιχτού δισκαρίου, 
σε εκμαγεία καθώς και στην εξατομίκευση του άξονα αποτύπωσης, στη 
ναρθηκοποίηση των αξόνων σε ολική νωδότητα και στη σωστή επιλογή των 
προσθετικών εξαρτημάτων. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
08:30 - 09:00 Εγγραφή και παραλαβή υλικού 
09:00 - 09:45 Σχέδιο θεραπείας, Φ. Κεραμιδάς 
09:45 - 10:30 Χαρακτηριστικά των εμφυτευμάτων Bone Level: παρουσίαση και 

χειρουργική τοποθέτηση εμφυτεύματος Ankylos, Ι. Μελακόπουλος 
10:30 -  11:00 Διάλειμμα-Καφές 
11:00 – 12:00 Πρακτικό σεμινάριο και εξάσκηση των συμμετεχόντων στην     
  τοποθέτηση εμφυτεύματος σε γνάθους χοίρων. 
12:00 - 12:30 Ελαφρύ γεύμα 
12:30 – 13:30 Μοσχεύματα - αναπλαστικές τεχνικές, Κ. Χούπης  
13:30 – 14:00 Ο ρόλος της υπολογιστικά κατευθυνόμενης χειρουργικής στην 
  τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων, Ει. Παραβάλου 
14:00 –14:30      Πρακτική επίδειξη χρήσης χειρουργικού νάρθηκα, Ει. Παραβάλου 
14:30 - 16:00 Πρακτικό σεμινάριο τοποθέτησης εμφυτεύματος σε μετεξακτικό 
  φατνίο, τεχνική διατήρησης μετεξακτικού φατνίου.     
 
Συντονιστής: Κ. Χούπης 
Διδάσκοντες: 
Κεραμιδάς Φίλιος,  MSc, MFDS, MD, DDS Στοματικός και Γναθοπροσωπικός 

χειρουργός 
Μελακόπουλος Ιωάννης,  Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός 
Παραβάλου Ειρήνη,  DMD, MSc, Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός 
Χούπης Κωνσταντίνος,  DDS, MSc, PhD, Στοματικός και Γναθοπροσωπικός 

Χειρουργός 



ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 – 11:00 Προσθετικές αποκαταστάσεις με το σύστημα ANKYLOS . Tissue Care 
  Concept,  Χ. Μπόλλα 
11:00 – 11:30 Διάλειμμα 
11:30 – 13:00 Ankylosophy. Εξασφάλιση μακροσπρόθεσμης επιτυχίας μέσω των 

βελτιστοποιημένων προσθετικών εναλλακτικών, Δ.Δ. Χαρούλης  
13:00 -  13:30 Ελαφρύ γεύμα 
13:30 -  16:00  Πρακτική άσκηση στην επιλογή κατάλληλου healing, στις τεχνικές 
αποτύπωσης (ανοικτού και κλειστού δισκαρίου), στην εξατομίκευση του άξονα αποτύπωσης 
και μεταφορά στο εργαστήριο, στη ναρθηκοποίηση αξόνων αποτύπωσης σε ολική νωδότητα, 
στην ανάλυση όλων των πιθανών προσθετικών επιλογών επί εκμαγείου και τοποθέτησή 
τους, στην επεξεργασία των stock abutment πριν την κατασκευή της προσθετικής 
αποκατάστασης και αντιστοίχησή τους με το κατάλληλο healing. 

Διδάσκοντες: 
Χαρούλης Δ. Δημήτρης  MSc, PhD, Πανεπιστήμιο Aachen 
Μπόλλα Χρύσα   Προσθετολόγος, Πανεπιστήμιο Βόννης. 
 
Οι συμμετέχοντες μπορούν εάν επιθυμούν να φέρουν ακτινογραφίες ή εκμαγεία δικών τους 
περιπτώσεων για να τις συζητήσουν με τους διδάσκοντες και παρακαλούνται να έχουν μαζί 
τους: λαβή για νυστέρι Νο 15, χειρουργική λαβίδα, αποκολλητήρα περιοστέου, 
βελονοκάτοχο, ευθύ μοχλό, χειρουργικό ψαλίδι και χειρουργική μπλούζα.  

Δικαίωμα συμμετοχής: 200 € - Μέλη της ΣΕΕ 150 € 

Η καταβολή του δικαιώματος μπορεί να γίνει με κατάθεση έως 11/11/2020 στην τράπεζα 
EUROBANK αριθμός λογαριασμού: 0026 0207 6002 00024639  - IBAN 300 260 207 0000 600 
2000 24639 και αναγραφή του ονόματος στο αποδεικτικό κατάθεσης. 

Επειδή η άσκηση των συναδέλφων θα γίνει σε ολιγομελείς ομάδες και ο συνολικός τους 
αριθμός σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 20, θα 
τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.  

Το θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου θα μεταδοθεί σε live streaming χωρίς επιβάρυνση. Οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν μέχρι τις 12/11/2020 με email με την 
γραμματεία της εταιρείας, για να τους σταλεί έγκαιρα ο σύνδεσμος της ομιλίας που θέλουν 
να παρακολουθήσουν. 

Πληροφορίες – Δήλωση Συμμετοχής 
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Καλλιρρόης 17, 117 43 Αθήνα Τηλ: 210 9214325 (9.30 – 13.00) 
       E-Mail: stomsoc@otenet.gr  -  www.stomatologia.gr   
  

Χορηγός 
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