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Κατσούλας Επαμεινώνδας
Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Κορινθίας

Η σύγχρονη αποκαταστατική/αισθητική οδοντιατρική προσφέρει μία πληθώρα επιλογών στον κλινικό οδοντίατρο 

με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών μας. Νέα υλικά και τεχνικές προστίθενται συνεχώς στο 

οπλοστάσιο μας σε μία προσπάθεια ικανοποίησης των βιολογικών, λειτουργικών και αισθητικών προβλημάτων των 

σκληρών οδοντικών ιστών.  

Η επιτυχής όμως εφαρμογή και η επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων έχει ως βασική προϋπόθεση την πολύ 

καλή γνώση και εξοικείωση των οδοντιάτρων με τα υλικά και τις τεχνικές. Η συνεχής διά βίου εκπαίδευση είναι το 

μέσον που ικανοποιεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτήν την ανάγκη.  

Στα πλαίσια αυτών των διαδικασιών εντάσσεται και η συγκεκριμένη ημερίδα που σαν στόχο έχει την παρουσίαση 

και επεξήγηση όλων των διαθέσιμων υλικών και τεχνικών, ξεδιαλύνοντας και απλοποιώντας τα δεδομένα, 

διευκολύνοντας έτσι την επιτυχή εφαρμογή τους.  Η ημερίδα χωρίζεται σε δύο μέρη, στο πρώτο μέρος θα 

αναλυθούν όλα τα σύγχρονα δεδομένα που αφορούν στην σωστή χρήση των αισθητικών αποκαταστατικών υλικών 

με έμφαση στις σύνθετες ρητίνες (υλικά, διαδικασίες, κλινικά παραδείγματα, χρήση νημάτων κλπ.)  

Στο δεύτερο μέρος θα ακολουθήσει πρακτικό σεμινάριο περιορισμένου ακροατηρίου όπου θα γίνει επίδειξη 

και εφαρμογή σύγχρονων αποκαταστατικών τεχνικών σε μία προσπάθεια εξοικείωσης των συμμετεχόντων με αυτές

τις τεχνικές.
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Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Κορινθίας 
διοργανώνει το σεμινάριο με θέμα:
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Μύνημα διοργανωτών:

Τολίδης Κοσμάς
Καθηγητής Α.Π.Θ
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Πρόγραμμα - 14 Μαρτίου 2020

09:30 - 10:00  Υποδοχή - Χαιρετισμός

10:00 - 11:30  Θεωρητικό μέρος - Το θεωρητικό μέρος είναι δωρεάν

11:30 - 11:45  Διάλειμμα - Καφές

11:45 - 13:15  Συνέχεια θεωρητικού μέρους

13:15 - 13:30  Διάλειμμα - Καφές

13:30 - 15:30  Πρακτικό σεμινάριο - Κόστος Πρακτικού 50€

• Ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν  

  οι οδοντίατροι στις άμεσες αποκαταστάσεις από ρητίνη

• Νέας τεχνολογίας εργαλεία για παρασκευή κοιλοτήτων

• Παρουσίαση των απαιτούμενων υλικών 

  για μια επιτυχημένη αισθητική αποκατάσταση

• Πρωτόκολλο για μείωση του κινδύνου, μετεμφρακτικής ευαισθησίας 

  και αποτυχίας δεσμού

• Ρευστές (flow) ρητίνες ως επίχρισμα: πότε, που και πώς

• Συζήτηση για τις τεχνικές διαστρωμάτωσης 

  για επίτευξη φυσικών αποκαταστάσεων από σύνθετη ρητίνη

• Παρουσίαση των τεχνικών για επιτυχημένες αισθητικές αποκαταστάσεις

• Διαστρωματική ανασύσταση μύλης τομέα σε κλειδί σιλικόνης

• Συγκόλληση άξονα και διαστρωματική ανασύσταση μύλης 

  με σύνθετες ρητίνες, χρήση χρωμάτων ούλων

Οι συμμετέχοντες στο θεωρητικό θα μοριοδοτηθουν με 3 μόρια

Οι συμμετέχοντες στο πρακτικό θα μοριοδοτηθουν με 4,5 μόρια

Οι συμμετέχοντες εκτός νομού θα μοριοδοτηθουν με 1 μόριο επιπλέον

Ομιλητής:

Καθηγητής 

Κοσμάς Θ. Τολίδης

DDS, MSc, PhD, LSO
Παιδοδοντίατρος Διευθυντής 

Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

Συντονιστής Κλινικής Οδοντιατρικών 

εφαρμογών Laser και Μικροσκοπίας Α.Π.Θ.

Χορηγοί:

Αριθμός συμμετεχόντων στο πρακτικό μέρος έως 20 άτομα

Τηλέφωνο επικοινωνίας κρατήσεων για πρακτικό μέρος:
Οδοντιατρικός Σύλλογος Κορινθίας: 27410 - 20439
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