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The Smart Casual Dentistry Σymposium III 

Στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής 
Ασφαλιστικής, στις 20-22 Σεπτεμ-
βρίου 2019, στην Αθήνα πραγ-

ματοποιήθηκε τo Smart Casual Dentistry 
Σymposium III μαζί με το SENAME XVI 
International Conference. 

Aπολαύσαμε τρείς ημέρες αφιερωμένες στην Οδοντιατρική

Αγοράζοντας ένα AH-26 ή AH Plus  ή AH Plus Jet (2 σύριγγες)
παίρνετε ΔΩΡΟ Μία Σύριγγα Ceram-X Sphere TEC One αξίας 44,30€

ΔΩΡΟ 
44,30€

ΔΩΡΟ 
88,60€

                  ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Αγοράζοντας ένα Prime & Bond Universal 
(Συγκολλητικός Παράγοντας Γενικής Χρήσης) 
αξίας 59,05€
παίρνετε ΔΩΡΟ Δύο Σύριγγες Ceram-X Sphere 
TEC One αξίας 44,30€ x 2 = 88,60€

*Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 30/11/2019 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων (Διαθέσιμες αποχρώσεις Ceram-X Sphere TEC One: A1, A2, A3, A3.5, A4)

Prime&Bond universal™
Universal Adhesive

26

  Ναυάρχου Κουντουριώτου 3 - 546 25 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 270 550, 2310 270 850

E-mail: info@newdent.gr
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Συνδιοργανωτές του συ-
νεδρίου ήταν η Omnipress 
και η ΙCOI Hellas.

Στο φετινό Smart Casual 
Dentistry Σymposium III 
παρουσίαζε ιδιαίτερο εν-
διαφέρον το επιστημονικό 
πρόγραμμα με ομιλίες από 
καταξιωμένους ξένους ομι-
λητές, όπως οι:

Εric Rompen

Salvatore Scolavino

Michael Stimmelmayr

JM Fairbairn

Alberto Rebaudi

Marco Degidi

Thomas Taha

Mario Semenza 

Επίσης, ενδιαφέρον είχαν  
και οι ομιλίες της τρίτης 
ημέρας από τα μέλη της 
SENAME, τους καταξι-
ωμένους εμφυτευματολό-
γους Henry Ho, o Marius 
Duda, Alain Simonpieri, 
Eitan Mijirisky κ.α. 

Το συνέδριο εγκαινιά-
στηκε με τις ομιλίες του 
Προέδρου της Ε.Ο.Ο κ. 
Αθανάσιου Δεβλιώτη, των 
Προέδρων της SENAME, 
Ομοσπονδίας Εμφυτευμα-
τολόγων, Prof. Faten Ben 
Amor & του Prof. Gilberto 
Sammartino καθώς και του 
κ. Κωνσταντίνου Βαλαβάνη, 
Προέδρου της ICOI Hellas 
και μέλος της SENAΜE. 

Όπως και σε κάθε συνέ-
δριο της Omnipress, οι δυ-
νατότητες για συνάντηση 
με παλιούς φίλους και γνω-
στούς είναι πολλές. 

Η Omnipress και τις τρεις 
ημέρες του συνδρίου είχε 
συνεχή ενημέρωση του κοι-
νού μέσα από τις σελίδες 
της στα social media. 

Την τελευταία ημέρα του 
συνεδρίου μας, όπως και 
κάθε χρόνο, η έκθεση ήταν 
ανοιχτή στο κοινό. 

Εικ. 1

Εικ. 2

Εικ. 3

Εικ. 4

Εικ. 5

Εικ. 6

Εικ. 4
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30 ΧΡΟΝΙΑ
Η CARESTREAM DENTAL είναι η πρωτοπόρος 
εταιρεία στα συστήµατα ψηφιακής απεικόνισης 
παγκοσµίως. 
Από την ενδοστοµατική κάµερα, τον ψηφιακό 
αισθητήρα, τα ακτινογραφικά και τις πλάκες 
φωσφόρου έως  και  και τους ογκοµετρικούς 
τοµογράφους CBCT

Ολοκληρωµένες Ψηφιακές Λύσεις

LEADING COMPANY in
DIGITAL  IMAGING

CS 9600
Ογκομετρικός 
Τομογράφος

RVG 6200
  Ψηφιακή    
     Ακτινογραφία

CS 7600
Πλάκες 
Φωσφόρου

CS 3600
Ενδοστοματικός 
Σαρωτής

CS 3100
Κοπτικό για το 
οδοντιατρείο

CS 81003D
Ψηφιακό Πανοραμικό
Κεφαλομετρικό
Ογκομετρικός 
Τομογράφος
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Ψηφιακή τεχνολογία

Eνδοστοματικό scanner CEREC Primescan 
Κερδίστε χρόνο για τους ασθενείς σας

Dr.Bernhild-Elke Stamnitz
Η οδοντίατρος Dr. Bernhild-Elke Stamnitz, από το Langen, Γερμανία ιδιαίτερα υπερήφανη                                            
για το Primescan, το σκάνερ που κάνει τη σάρωση πιο εύκολη από ποτέ.

Στο ιατρείο της Δρ. Bernhild-
Elke Stamnitz, από το 
Langen της Γερμανίας, η 

ψηφιακή τεχνολογία έχει προτεραι-
ότητα και οι συσκευές αυτές αποτε-
λούν μια πραγματική ευχαρίστηση 
και όχι καθήκον. 

DT σελίδα 6

Εικ. 1: Αρχική κατάσταση, δόντι 37

Εικ. 2: Σάρωση κάτω γνάθου, με το 
παρασκευασμένο δόντι 37.

Εικ. 3: Σχεδιάζεται το όριο για το πα-
ρασκευασμένο δόντι αυτόματα από το 
λογισμικό ή με το χέρι εάν το επιθυμεί 
ο γιατρός.

Εικ. 4: Σχεδιάζεται το όριο για το πα-
ρασκευασμένο δόντι αυτόματα από το 
λογισμικό ή με το χέρι εάν το επιθυμεί 
ο γιατρός.

AD
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Το CERASORB® Foam είναι ένα πολύ πορώδες συνθετικό υλικό που είναι κατασκευασμένο  
από χοίρειο κολλαγόνο και κόκκους καθαρής φάσης β–TCP διαφόρων μεγεθών και πυκνοτήτων.

Η μήτρα του κολλαγόνου ενσωματώνει τους κόκκους και τους σταθεροποιεί εξ αιτίας της ινώδους 
δομής της. Αυτός ο ειδικός συνδυασμός των δύο υλικών παρέχει μία 85% κατά βάρος κοκκώδη φάση 
και ως εκ τούτου, προσφέρει μία υψηλή σταθερότητα όγκου μετά την αποδόμηση  
του ταχύτερα απορροφούμενου κολλαγόνου.

Το CERASORB® Foam:
• Είναι εύπλαστο
• Έχει υψηλό πορώδες για γρήγορη μικρο-αγγείωση
• Απορροφάται πλήρως και αντικαθίσταται από αυτόλογο οστούν

Απορροφήσιμο οστικό μόσχευμα, από καθαρής μορφής 
β-φωσφορικό τρι-ασβέστιο σε μήτρα κολλαγόνου.

ΑΘΗΝΑ
Λ. Μεσογείων 467, 
Τ.Κ. 153.43 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210 80 30 341
info@aristondental.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ναυάρχου Κουντουριώτου 13, 
Τ.Κ. 546.25
Τηλ.: 2310 268 020
thessaloniki@aristondental.com

ΛΕΜΕΣΟΣ
Θεσσαλονίκης 9, Γραφείο 102 
T.K. 3025 Λεμεσός
Τηλ.: 25 322 895
info@aristondental.com

Web: aristondental.com              fb: ariston dental
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Ψηφιακή τεχνολογία
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Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο είναι μια από τους πρώ-
τους οδοντιάτρους που χρησι-
μοποιούν το CEREC Primescan, 
το νέο ενδοστοματικό σαρωτή 
της Dentsply Sirona, στην κα-
θημερινή της εργασία. 

Είναι πολύ εξοικειωμένη με την 
ψηφιακή αποτύπωση, αλλά και 
πεπεισμένη, από την πρώτη της 

εμπειρία με τη συσκευή, ότι το 
CEREC Primescan αντιπροσω-
πεύει ένα άλμα στην ποιότητα.

“Απλά αγαπώ τις νέες τεχνο-
λογίες”, εξηγεί η Δρ Bernhild-
Elke Stamnitz. 

Έχει το δικό της πλήρως ψηφι-
οποιημένο οδοντιατρείο και ερ-
γάζεται στο Langen από το 2004. 

Κατά τη διάρκεια των σπου-

δών της στη Χαϊδελβέργη, είχε 
τις πρώτες της επαφές με τις 
τεχνολογίες CAD / CAM στην 
οδοντιατρική.

 “Τότε ήταν πολύ μακριά από 
το να είναι τέλειο, αλλά κατά τη 
γνώμη μου, η ιδέα πίσω από αυ-
τό ήταν πρωτοποριακή”, λέει. 

“Ενώ, στις πρώτες μέρες της 
ψηφιακής αποτύπωσης, αναρω-
τιόμασταν σε ποιες ενδείξεις θα 
μπορούσε πραγματικά να χρη-
σιμοποιηθεί, σήμερα αναρω-
τιόμαστε: 

Πού δεν μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί;”Για την Δρ Stamnitz, τα 
πλεονεκτήματα είναι προφανή. 
“Πρώτα απ ‘όλα, είναι απλώς 
ταχύτερη”, εξηγεί. “Κάποιος 
πρέπει μόνο να εξετάσει τα διά-
φορα βήματα της διαδικασίας: 

Να επιλεγεί το υλικό για την 
αποτύπωση και η πρώτη φορά 
μπορεί να μην λειτουργεί τέλεια, 
οπότε πρέπει να επαναλάβετε 
ορισμένα βήματα. 

Όλα αυτά μπορούν να παρα-
λειφθούν αν χρησιμοποιείτε ψη-
φιακή αποτύπωση”. 

Βλέπει επίσης ένα δρόμο για 
περισσότερη βιωσιμότητα στην 
ψηφιακή αποτύπωση, διότι δεν 
χρειάζεται να πετάξει τίποτε με-
τά, η ανάγκη αποθήκευσης υλι-
κών μειώνεται και - το πιο ση-
μαντικό για τον Δρ Stamnitz - 
το επίκεντρο είναι περισσότερο 
ο ασθενής. 

“Οι ψηφιακές τεχνολογίες εί-
ναι επίσης ένα εξαιρετικό εργα-
λείο επικοινωνίας. 

Κατά τη διάρκεια της ψηφια-
κής αποτύπωσης, ο ασθενής βι-
ώνει το τι συμβαίνει, βλέπει την 
κατάσταση του στόματος στην 
οθόνη και είναι πολύ πιο εύκο-
λο να καταλάβει πού και γιατί 
η θεραπεία είναι απαραίτητη”.

“Το πολύ καλό” γίνεται 
“Τέλειο”

Μόλις κατάλαβε ότι είναι το 
σωστό και κατάλληλο εργα-
λείο για την πρακτική της, η 
Δρ Stamnitz δεν μπορούσε πλέ-
ον να φανταστεί την καθημερι-
νή της εργασία χωρίς ψηφιακή 
αποτύπωση. 

Κατά την άποψή της, η τε-
χνολογία στον τομέα αυτό ανα-
πτύχθηκε τεράστια τα τελευταία 
χρόνια. Από τη μία πλευρά, αυ-
τό οφείλεται στις ενημερώσεις 
λογισμικού. 

Η 3i εισάγει στην αγορά το 

Conical Single and 

Multi unit Abutment

για προσθετική σε επίπεδο 

µαλακών ιστών

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

1992 

2019 27 
ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ: Φωκίδος 57-59, 115 27 Γουδί, Τηλ.: 210.74.86.900

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Βασ. Όλγας 48, 546 42, Τηλ.: 2310.501.651, Fax: 2310.862.090

www.impladend.com 

E-mail: info@impladend.com

•  Ένα από τα χαµηλότερα ύψη        αντίστοιχων  

της αγοράς, ικανοποιώντας  τις 

περιπτώσεις µικρού µεσοφραγµατικού 

χώρου.

•  Με στενότερη δίοδο της βίδας για 

αισθητικές αποκαταστάσεις.

•  Μία προσθετική πλατφόρµα για εύκολη 

εναλλαγή των προσθετικών 

εξαρτηµάτων σε επίπεδο abutment.

•  Δυνατότητα αποτύπωσης σε επίπεδο 

abutment.

•  Δυνατότητα άµεσης προσωρινής 

αποκατάστασης σε επίπεδο abutment.

•  Μεγάλη ποικιλία σε διαθέσιµα ύψη και 

κλίσεις.

Γνωρίστε το νέο βελτιωµένο Low Profile Abutment 

για ΜΟΝΗΡΕΙΣ και ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΟΧΛΙΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

σε επίπεδο µαλακών ιστών

DT σελίδα 4

DT σελίδα 8

Εικ. 5 ΤΗ οθόνη πριν κοπεί στο κοπτικό μηχάνημα.
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Υαλοϊονομερή

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υαλοϊονομερής κονία συγκόλλησης  
με υψηλή απελευθέρωση φθορίου.
Αυτοπολυμεριζόμενη και ακτινοσκιερή. 

Αυτοπολυμεριζόμενο υαλοϊονομερές υλικό  
αποκατάστασης, με υψηλό ιξώδες. 

Φωτοπολυμεριζόμενο υαλοϊονομερές υλικό  
αποκατάστασης, με υψηλό ιξώδες. 

Το υψηλό ιξώδες επιτρέπει 
εξαιρετική τοποθέτηση  
του υλικού σε ποσότητα  
και εύκολη διαμόρφωση.

• Διατίθεται σε σύστημα πάστα-πάστα
•  Δυνατότητα στιγμιαίου φωτοπολυμερισμού  

για εύκολη αφαίρεση των περισσειών.

Χάρη στο υψηλότερο ιξώδες,  
το υλικό διαμορφώνεται 
εξαιρετικά και δεν κολλά στα 
εργαλεία, ούτε ανασηκώνεται 
μετά την τοποθέτηση,  
ιδιαίτερα στην άνω γνάθο.

Αυτοπολυμεριζόμενο ακτινοσκιερό, ρητινωδώς  
τροποποιημένο υαλοϊονομερές υλικό συγκόλλησης  
το οποίο απελευθερώνει φθόριο.

riva cemriva luting

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

•  Αποκαταστάσεις I & II ομάδας σε περιοχές χωρίς πίεση

• Αποκαταστάσεις III ομάδας

• Αυχενικές αποκαταστάσεις

• Αποκαταστάσεις σε νεογιλά δόντια

• Αποκαταστάσεις σε ηλικιωμένα άτομα

• Κατασκευή κολοβωμάτων

• Χρήση ως βάση

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

•  Συγκόλληση μεταλλικών ή μεταλλοκεραμικών ένθετων, 
επένθετων και στεφανών 

•  Συγκόλληση στεφανών από ανοξείδωτο ατσάλι 

•  Συγκόλληση αξόνων 

•  Συγκόλληση μεταλλικών ορθοδοντικών δακτυλίων 

•  Χρήση ως ουδέτερο στρώμα ή υλικό βάσης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μεταλλοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες, ρητινώδεις στεφάνες, 
γέφυρες, ένθετα, επένθετα και άξονες (ενισχυμένοι με  
υαλονήματα), μεταλλικές στεφάνες, γέφυρες, ένθετα, επένθετα, 
ορθοδοντικές συσκευές και άξονες, στεφάνες και γέφυρες από 
κεραμικά υψηλής αντοχής και ολοκεραμικά ένθετα.

riva self cure HV riva light cure HV

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

•  Αποκαταστάσεις I & II ομάδας σε περιοχές χωρίς πίεση

• Αποκαταστάσεις σε νεογιλά δόντια

•  Αποκαταστάσεις σε ηλικιωμένα άτομα

•  Ενδιάμεσο υλικό και βάση για κοιλότητες Ι & ΙΙ ομάδας  
χρησιμοποιώντας την τεχνική σάντουιτς

• Αποκαταστάσεις ομάδας V

• Κατασκευή κολοβωμάτων

Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα, Τηλ: 210 65 41 340, Fax: 210 65 41 618ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή, Τηλ: 210 77 95 747ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
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Ο υπολογισμός των μοντέλων 
3-D, η ποιότητα των σχεδια-
σμένων αποκαταστάσεων και η 
ακρίβεια της προσαρμογής βελ-
τιώνονται συνεχώς. 

Από την άλλη πλευρά, ο εν-
δοστοματικός σαρωτής CEREC 
Primescan, ο οποίος εισήλθε στην 
αγορά, επιταχύνει και απλοποιεί 
τη διαδικασία αισθητά και πα-

ράγει αποτελέσματα που μέχρι 
τώρα ήταν ελάχιστα δυνατά. 

“Η αποτύπωση ήταν ήδη πο-
λύ καλή πριν, αλλά τώρα είναι 
απλά καλύτερη”.

Κατά την άποψή της, αυτό 
μπορεί να υποστηριχθεί από 
διάφορα σημεία: Με το CEREC 
Primescan, οι σαρώσεις μπορούν 
να γίνουν σε περιπτώσεις όπου 
ο ασθενής παρουσιάζει περιο-

δοντικά σημάδια χαλασμένων 
δοντιών, τα οποία χαρακτηρί-
ζονται από μεγάλες στεφάνες 
και εκτεθειμένες περιοχές ριζών.

 Εάν χρειάζονται υποουλικές 
παρασκευές, ο σαρωτής μπο-
ρεί επίσης να φτάσει σε τέτοιο 
βάθος. 

“Μέχρι τώρα, αυτό ήταν ένα 
ζήτημα που πολλοί άνθρωποι 
έθεσαν ως επιχείρημα κατά της 

ψηφιακής εντύπωσης”, λένε η 
γιατρός που θεωρείται εμπει-
ρογνώμων στα CAD / CAM. 

“Περιοχές που ήταν δύσκολο 
να αποτυπωθούν, τώρα αποτυπώ-
νονται εύκολα με το Primescan, 
χωρίς να χρειάζεται να καταβάλ-
λουν μεγάλη προσπάθεια. 

Αυτό είναι πραγματικά ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα”.

Μια άλλη σημαντική βελτί-

ωση είναι η εικονική σχεδίαση 
του ορίου της αποκατάστασης. 

Αυτό είναι πολύ σημαντικό για 
την περαιτέρω επεξεργασία της 
σάρωσης, διότι, αφενός, απλο-
ποιεί την περαιτέρω διαδικασία 
σχεδιασμού και κατασκευής της 
αποκατάστασης στην πράξη. 

Από την άλλη πλευρά, η σά-
ρωση παρέχει όλες τις πληρο-
φορίες που απαιτεί το εργαστή-
ριο. Μπορεί να δουλέψει στο 
μοντέλο, και να ρυθμίσει εύκο-
λα τη σύγκλιση και το δάγκωμα. 

Η Δρ. Stamnitz ολοκληρώνει 
την αποκατάσταση με το CEREC 
σε ένα ραντεβού (“φτιάχνω μέχρι 
τρία δόντια δίπλα στην έδρα”), 
αλλά δίνει επίσης μεγαλύτερες 
δουλειές στον οδοντοτεχνικό 
εργαστήριο.

 “Συνολικά, είναι μια πολύ 
χρήσιμη ιδέα για το ιατρείο”, 
λέει ο Δρ Stamnitz. 

“Η ψηφιακή αποτύπωση έχει 
νόημα, τόσο από κλινικής όσο 
και από οικονομικής άποψης”, 
εξηγεί. 

“Αλλά το πρόσθετο πλεονέ-
κτημα για τους ασθενείς, που 
εκτιμούν πραγματικά την «ψη-
φιακή εμπειρία» και μεταδίδουν 
την ιδέα στους άλλους, είναι 
εξίσου σημαντικό”.

CEREC Primescan – ένα 
πρακτικό τεστ

Ένα περιστατικό αποδεικνύει 
πως η CEREC Primescan επι-
βεβαιώνει την αξία της στην 
καθημερινή πρακτική: Ένας 
ασθενής ήρθε με μια ανεπαρκή 
στεφάνη, με δευτερογενή τερη-
δόνα, στη θέση 37. 

Μετά την εξαγωγή, θα τοποθε-
τηθεί μια νέα στεφάνη CEREC. 
Για το σκοπό αυτό, το νέο σκά-
νερ CEREC Primescan AC, με 
την σημαντικά μεγαλύτερη, ανα-
κλινόμενη οθόνη αφής, απολυ-
μάνθηκε για πρώτη φορά, γρή-
γορα και διεξοδικά.

 Χάρη στις ομοιογενείς επι-
φάνειες, είναι δυνατόν να γίνει 
αυτό, γρήγορα και απλά, ανά 
πάσα στιγμή. 

Συνολικά, ο σαρωτής χρη-
σιμοποιήθηκε τρεις φορές κα-
τά τη διάρκεια της θεραπείας: 
μετά την προετοιμασία του 37, 
για τη σάρωση του ανταγωνι-
στή και για τη σάρωση του δα-
γκώματος και στις δύο πλευρές. 

Όλα αυτά θα μπορούσαν να 
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Τα εμφυτεύματα Ankylos έχουν υψηλό ποσοστό επιβίωσης και χαμηλό 

ποσοστό απώλειας οστού περιεμφυτευματικά μετά από 20 χρόνια 
λειτουργίας.

Krebs M, Schmenger K, Neumann K, et al. Long-term evaluation of Ankylos dental implants, 
part i: 20-year life table analysis of a longitudinal study of more than 12,500 implants. 
Clin Implant Dent Relat Res 2015;17 Suppl 1:e275-86. Abstract

www.dentsplysirona.com

Μακροχρόνια κλινική μελέτη με το 
Εμφυτευματικό Σύστημα Ankylos®  

ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ   DDDEEENNNTTTSSSPPPLLLYYY   SSSIIIRRROOONNNAAA   IIIMMMPPPLLLAAANNNTTTSSS   

12,737
4,206

παρακολούθηση  

20 ετών

93.3% 
Εμφυτευματικό 

ποσοστό επιβίωσης 
μετά από 204 μήνες

Αμετάβλητος 
εμφυτευματικός 

σχεδιασμός: 

*Προοδευτικό σπείρωμα
* Ενσωματωμένη 

αλλαγή πλατφόρμας
*Κωνική σύνδεση

 * Πανεπιστήμιο Φρανκφούρτης, Γερμανία

** σε ποσοστό 85,2% των εμφυτευμάτων παρατηρήθηκε λιγότερο από 1mm κάθετη απώλεια οστού   
μετά από 17 χρόνια

<1 mm**Πανεπιστημιακή
μελέτη*

Εμφυτεύματα
Ankylos  

Ασθενείς
Ankylos  

ΤΖΩΡΤΖ 12, ΑΘΗΝΑ 106-77, τηλ.: 210 3830432, 210 3837334 e-mail: mavraid@otenet.gr – Web: www.mavraidopoulos.gr 
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γίνουν από το βοηθό, αλλά η 
οδοντίατρος προτιμά να το κά-
νει μόνη της:

 «Μου αρέσει τόσο αυτή η τε-
χνολογία και - θα είμαι απόλυ-
τα ειλικρινής - η σάρωση είναι 
τόσο διασκεδαστική». 

Μετά την αφαίρεση της ανε-
παρκούς στεφάνης και της τε-
λικής προετοιμασίας, ήρθε η 
ώρα να χρησιμοποιήσουμε το 
CEREC Primescan. 

Η δρ. Stamnitz το περιγρά-
φει ως εξής: «Ως παλαιότερος 
χρήστης του CEREC Omnicam, 
συνειδητοποίησα αμέσως ότι το 
CEREC Primescan ήταν διαφο-
ρετικό στο χέρι μου. 

Ο σαρωτής είναι ακόμη πιο 
σταθερός τώρα. 

Η πραγματική σάρωση είναι 
γρήγορη και εύκολη - εν μέρει 
λόγω του γεγονότος ότι δεν 
χρειάζεται να σκανάρω με συ-
γκεκριμένες γωνίες ή διαδικα-
σίες σάρωσης. 

Η πλήρης σάρωση των οδο-
ντικών τόξων ολοκληρώθηκε σε 
λιγότερο από ένα λεπτό. 

Αυτό που το έκανε πραγματι-
κά ξεχωριστό, ήταν ότι ο ασθε-
νής ήταν άμεσα σε θέση να δει 
τα αποτελέσματα στην οθόνη, 
μαζί μου. 

Η σάρωση μετατράπηκε αμέ-
σως σε εικόνα 3-D. Σε σύγκρι-
ση με προηγούμενους σαρωτές, 
παρατήρησα αμέσως ότι είναι 
επίσης σε θέση να ανιχνεύσει άλ-
λα υλικά, π.χ. χρυσές στεφάνες. 

Επομένως, καμία πληροφο-
ρία για τα όμορα δόντια ή τους 
ανταγωνιστές δεν είχε χαθεί. 
Θεωρώ ότι είναι πραγματική 
πρόοδος.

 
Μετά τη σάρωση, το λογισμι-

κό σχεδιάζει αυτόματα το όριο 
της παρασκευής ή εάν το επι-
θυμείτε, χειροκίνητα.

 "Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα", λέει η 
οδοντίατρος, "γιατί έτσι μπο-
ρώ να αποφασίσω εγώ, κάθε 
φορά, αν θέλω να δεχτώ την 
πρόταση – και με ήσυχη τη συ-
νείδησή μου.

" Το ποντίκι λειτουργεί μέσω 
της οθόνης αφής που αντικαθι-
στά το trackball. 

Ένα εργαλείο που πολλοί 
χρήστες, συμπεριλαμβανομένης 
της Dr. Stamnitz, επιθυμούσαν.

 Τέλος, το λογισμικό CEREC 
5 έκανε μια πρώτη πρόταση για 
τη στεφάνη. «Το ελέγχω πάντα 
πολύ προσεκτικά», λέει. 

"Το λογισμικό μπορεί να κά-
νει πολλά, συχνά με εκπλήσσει 
το πόσο καλές είναι οι προτά-
σεις, κυρίως, όπως και στην πε-
ρίπτωση αυτή, είμαι πολύ ικα-
νοποιημένη μετά από μερικές 
μικρές προσαρμογές".

Το λογισμικό μαθαίνει μαζί 
με το χειριστή του 

Ο λόγος για τις σημαντικά 
βελτιωμένες αρχικές προτάσεις 
των αποκαταστάσεων με το λο-
γισμικό CEREC 5 είναι η χρήση 
τεχνητής νοημοσύνης. 

Με άμεση ισχύ, η νέα γενιά 
λογισμικού μαθαίνει, μαζί με τον 
χειριστή, ώστε να είναι σε θέ-
ση να δημιουργήσει ακόμα κα-

λύτερες αρχικές προτάσεις για 
τις μελλοντικές εκδόσεις. 

Όχι μόνο οι αρχικές προτά-
σεις για τη στεφάνη βελτιώνο-
νται με την τεχνητή νοημοσύνη, 
αλλά και ολόκληρη η ροή εργα-
σίας υποστηρίζεται από το λο-
γισμικό. 

Με αυτόν τον τρόπο αναγνω-
ρίζονται αυτόματα οι ενδείξεις 
για την αποκατάσταση και ορι-

οθετείται το περιθώριο προε-
τοιμασίας. 

Ο άξονας για το μοντέλο ρυθ-
μίζεται επίσης πλήρως αυτό-
ματα Η Δρ Stamnitz συναρπά-
ζεται δουλεύοντας απ’ ευθείας 
στην οθόνη: 

"Η ροή εργασίας είναι πολύ 
απλή και χάρη στην λειτουργία 

DT σελίδα 8
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www.dentsplysirona.com/implants/science

Εξαίρετα κλινικά αποτελέσματα για τα εμφυτεύματα OsseoSpeed, Astra Tech, σε 
περιπτώσεις άμεσης φόρτισης. Ελάχιστη απώλεια οστού και εξαιρετικό ποσοστό 

επιβίωσης τεκμηριώθηκαν σε μακρόχρονη κλινική έρευνα 10 ετών.

Windael S, Vervaeke S, Wijnen L, et al. Ten-year follow-up of dental implants used 
for immediate loading in the edentulous mandible: A prospective clinical study. 
Clin Implant Dent Relat Res 2018;20(4):515-21. Abstract

0.3 mm

•  Νωδή κάτω 
γνάθος

• Άμεση φόρτιση

• Ακίνητη 
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Προοπτική 
μελέτη IIS 

(investigator 
initiated study)

0

20

40

60

80

< 0.5 0.5–0.99 1.0–1.49 1.5–1.99 2.0–2.49 > 2.5

Implant distribution at 10 years 
with respect to bone remodeling

Bone loss (mm)

Im
p

la
nt

 d
is

tr
ib

ut
io

n 
(%

)

111000   χρόνια κλινικής επιτυχίας με
εμφυτεύματα OOOsssssseeeoooSSSpppeeeeeeddd®®®

AAAssstttrrraaa TTTeeeccchhh   
ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ DENTSPLY SIRONA IMPLANTS 

10 χρόνια
κλινικής παρακολούθησης

105
21

100%
Ποσοστό επιβίωσης 

εμφυτεύματος & 
αποκατάστασης

32671533-USX-1804_10 years of clinical success with OsseoSpeed implants_updat 1901.indd   1 2019-01-23   14:20

ΤΖΩΡΤΖ 12, ΑΘΗΝΑ 106-77, τηλ.: 210 3830432, 210 3837334 e-mail: mavraid@otenet.gr – Web: www.mavraidopoulos.gr 
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μέσω της οθόνης αφής μπορώ 
να είμαι συγκεντρωμένη. 

Μπορώ να κρατώ τα μάτια μου 
στην οθόνη συνεχώς". 

Κατά τη διάρκεια του σχεδι-
ασμού και της προετοιμασίας 
της στεφάνης, ο ασθενής ήταν 
εκεί και μπορούσε να παρακο-

λουθήσει τον οδοντίατρό του 
να δουλεύει. 

"Σε περιπτώσεις όπως αυτή, 
η εμπειρία της θεραπείας είναι 
πάντα κάτι πολύ ξεχωριστό για 
τους ασθενείς μου", παρατηρεί 
ο δρ. Stamnitz. 

"Συμμετέχουν ανά πάσα στιγ-
μή και είναι σε θέση να κάνουν 
ερωτήσεις και να παρακολουθή-
σουν πώς γίνεται η στεφάνη". 

Η συγκεκριμένη κόπηκε από 
ένα μπλοκ Celtra Duo, ένα ενι-
σχυμένο με ζιρκόνιο πυριτικό 
λίθιο με εξαιρετικές αισθητικές 
ιδιότητες και υψηλό βαθμό στα-
θερότητας. 

Η στεφάνη ήταν έτοιμη μετά 
από μόλις 11 λεπτά. Ακόμα και 
κατά τη διάρκεια της τοποθέτη-
σης, ήταν προφανές ότι ήταν τέ-
λεια η εφαρμογή. 

Κατόπιν έγινε το γλασάρι-
σμα και το γυάλισμα της στε-
φάνης. Στη συνέχεια, έγινε η 
συγκόλληση στο στόμα με το 
Calibra ceram. 

Σε αυτή την περίπτωση, ο συ-
νολικός χρόνος που απαιτείται 
για τη θεραπεία ήταν περίπου 
90 λεπτά. 

Αυτό ήταν ένα ιδιαίτερο πλεο-
νέκτημα για τον ασθενή, ο οποί-
ος είχε πιεσμένο χρόνο. 

Καλύτερη ποιότητα σε λι-
γότερο χρόνο 

Η ακρίβεια της σάρωσης και 
η ταχύτητα της απόκτησης και 
επεξεργασίας δεδομένων έχουν 
προφανώς αντίκτυπο στο τελι-
κό αποτέλεσμα - σε έναν έμπει-
ρο χειριστή, αυτό γίνεται αμέ-
σως εμφανές. 

Η δομή της στεφάνης, ειδι-
κά στα άκρα, εξαρτάται σε με-
γάλο βαθμό από την ποιότητα 
της αποτύπωσης - και εδώ φαί-
νεται η ποιότητα του CEREC 
Primescan. Δρ Stamnitz: "Χά-
ρη στο νέο λογισμικό CEREC 
5, μπορώ να επεξεργαστώ τις 
αποκαταστάσεις ακόμα πιο εύ-
κολα και με μεγαλύτερη λεπτο-
μέρεια.

Και όλα αυτά σε μια ακόμη 
πιο σύντομη διαδικασία, από τη 
σάρωση έως την τοποθέτηση. 

Ξοδεύω το χρόνο που εξοικο-
νομώ στους ασθενείς μου. 

Έχουμε κερδίσει το χρόνο να 
δημιουργήσουμε μια καλή σχέ-
ση μαζί τους. 

Δεν θεραπεύουμε απλώς ένα 
δόντι. 

Έχουμε να κάνουμε με έναν 
ασθενή κάθε φορά. Αυτό ακρι-
βώς πρέπει να είναι το κέντρο 
εστίασης. 

Επειδή υπάρχουν περισσό-
τερα για το υπέροχο χαμόγελο 
που τους βοηθάμε να πετύχου-
με, παρά απλά ελκυστικά, υγιή 
δόντια ".

D
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Εικ. 6: ΚΤΗ οθόνη πριν κοπεί στο κοπτικό μηχάνημα.
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Εικ. 1 Με την ψηφιακή ροή εργασίας Zirkonzahn, όλα τα δεδομένα που 
αποκτήθηκαν κατά την ψηφιακή ανάλυση ασθενών μπορούν να μεταφερθούν 
στον εικονικό κόσμο 1: 1 χωρίς απώλεια πληροφοριών, για προβλέψιμες 
και 100% εξατομικευμένες αποκαταστάσεις

Τα 3 πλεονεκτήματα μιας αποτελεσματικής 
ψηφιακής ροής εργασίας 
Η εύκολη ψηφιακή κίνηση είναι δυνατή!

Αν και η ψηφιακή ροή εργασί-
ας δεν είναι κάτι καινούργιο 
στην οδοντιατρική, πολλοί 

ιδιοκτήτες εργαστηρίων ακόμα δεν 
κάνουν τα πρώτα βήματα στον ψη-
φιακό κόσμο, με όλα τα ερωτήματα 
και τις αβεβαιότητες που μπορεί να 
περιλαμβάνει μια τέτοια επιλογή.

"Πιστεύω ότι υπάρχουν τρία βα-
σικά πλεονεκτήματα μιας αποτε-
λεσματικής ψηφιακής ροής εργα-
σίας", λέει ο DT Sean Wilkinson, 
ειδικός CAD / CAM και παγκόσμι-
ος εκπαιδευτής Zirkonzahn (Νότιο 
Τυρόλο, Ιταλία). "Πρώτον, υπάρ-
χει η ταχύτητα που προσφέρουν 
οι ψηφιακές τεχνολογίες. Θυμά-
μαι να μένω στο εργαστήριο μέ-
χρι τις 11, 12 το βράδυ μόνο και 
μόνο για να τελειώσω μια δουλειά 
- αυτό δεν συμβαίνει τώρα που 
μπορώ να δημιουργήσω προϊόντα 
πολύ πιο γρήγορα και με πιο προ-
βλέψιμο τρόπο. Είναι ευκολότερο 
να κατασκευάζουμε έγκαιρα προ-
ϊόντα υψηλής ποιότητας, πράγμα 
που σημαίνει ότι έχουμε πιο ικανο-
ποιημένους οδοντιάτρους! Το δεύ-
τερο πλεονέκτημα είναι η αξιοπι-
στία της ψηφιακής ροής εργασίας. 
Όλοι έχουμε τις ημέρες όπου είμα-
στε ελαφρώς λιγότερο παραγωγικοί 
ή δεν μπορούμε να πετύχουμε τε-
λειότητα για κανένα συγκεκριμένο 
λόγο - είμαστε μόνο άνθρωποι! Η 
αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνο-
λογιών εξαλείφει αυτές τις διακυ-
μάνσεις, έτσι ώστε να μπορείτε να 
παράγετε σταθερά ποιοτικά προϊ-
όντα. Τέλος, η ψηφιακή ροή εργα-
σίας διευκολύνει την επικοινωνία 
με τους ασθενείς, καθώς επιτρέπει 
στην οδοντιατρική ομάδα να τους 
δείξει με ακρίβεια ποια θεραπεία 
θα μπορούσε να επιτύχει. Αυτό 
καθιστά απλούστερο τον χειρισμό 
των προσδοκιών των ασθενών και 
την εκπλήρωση των υποσχέσεων, 
καθώς όλοι καταλαβαίνουν τι μπο-
ρεί και δεν μπορεί να γίνει από την 
αρχή ».Η ψηφιακή μετάβαση είναι 
εύκολη: το μυστικό είναι να επιλέ-
ξετε όλα τα απαραίτητα συστήμα-
τα από την ίδια πηγή, ώστε να εν-
σωματώνονται τέλεια μεταξύ τους 
με ομαλή ροή εργασίας! Εάν επιθυ-
μείτε να αλλάξετε τη ροή εργασίας 
σε ψηφιακή αλλά δεν ξέρετε πώς, 
η Zirkonzahn θα χαρεί να σας συ-
ναντήσει στο stand της στο Smart 
Casual Dentistry Symposium στην 
Αθήνα (21/09/2019), όπου οι επι-
σκέπτες θα παρακολουθήσουν μια 
LIVE παρουσίαση ροής εργασίας 
της Zirkonzahn!

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με: Dentinor Hellas 

– Tel +30 21 0293 0310 – info@
dentinor.gr DT

Επίσημο συνεργαζόμενο οδοντοτεχνικό εργαστήριο Dentinor Hellas  –  Tel +30 21 0293 0310  –  Αττική  –  info@dentinor.gr  –  www.dentinor.gr
Zirkonzahn Worldwide  –  Νότιο Τυρόλο  –  T +39 0474 066 680  –  info@zirkonzahn.com  –  www.zirkonzahn.com

Η αποκατάσταση της ζιρκονίας Prettau® 2 με ψηφιακή ροή εργασίας Zirkonzahn – Από το σχεδιασμό 
του εμφυτεύματος μέχρι την τελική αποκατάσταση

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ LIVE ΣΤΟ SYMPOSIUM 
SMART CASUAL DENTISTRY ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 21/09/2019
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Ευχαριστούμε θερμά τους: 

Διαμαντένιος χορηγός: 
Ariston Dental

Πλατινένιος χορηγός: 
Global D

Χρυσοί χορηγοί:
- Dentomedica
- Δ. Μαυραειδόπουλος Α.Ε.

Ασημένιοι χορηγοί:

- Oral Vision
- W&H
- Φλώρος Dental plus
- Νεγρίν ΙΝ Dental
- Unicon Hellas
- GNDL-George Neochoritis 
Dental Lab
- Μιλτιάδης Βιτσαρόπουλος AE 
- Mectron

DT σελίδα 2
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Info: www.omnipress.gr  |  info@omnipress.gr   |  +30 210 2222637

                                           

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
€166

ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
για οδοντιάτρους
µε πιστοποίηση 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ
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•  E-mail: info@afoistergiou.gr •  www.afoistergiou.gr
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Τέλος, από το συνέδριο δεν θα 
μπορούσαν να λείπουν οι εμπορικές 
εταιρίες, οι οποίες με τα περίπτερα 
που διέθεταν έξω από την συνεδρια-
κή αίθουσα ενημέρωναν και παρου-
σίαζαν στους οδοντιάτρους τα προ-
ϊόντα και τις καινοτομίες της οδο-
ντιατρικής αγοράς. 

1 ARISTON DENTAL

2 ORAL VISION

3 ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ ΑΕ.

4 ΟΔΟΝΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

5 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Λ.

6 Ι. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΑΕ

7 HUMAN & SCIENCE

8  Δ. ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΑΕ

9 IMPLADEND 3i

10 UNICON ΗELLAS

11 DIMORAL 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

12 SADENT ΑΕ

13 ULTRADENT 
HELLAS

14 MEMODENT

15 HU-FRIEDY 
MFG.CO.LLC

16 DENTOPOLIS

17 ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΕ

18 PROFILE DENTAL

19 PLAC CONTROL

20 VOCO GMBH

21 ΝΕΓΡΙΝ IN DENTAL

22 DENTOMEDICA

23 ANTHOS HELLAS

24 DENTICA

25 ZIRKONZAN GMBH/SRL

26 DENTAL PROGRESS

27 ARRIANI PHARM.

28 HELLENIC DENTAL 
STORE

29 MEDICAL COMPASS

30 DENCO DENTAL

31 DENTAL EXPERT

32 JPD ΑΦΟΙ ΚΑΛΑ-
ΝΤΙΔΗ

33 CAMARK

34 INTERMED

35 ABC KINITRON

36 GLOBAL D

37 MECTRON

38 GNDL- ΝΕΟΧΩΡΙ-
ΤΗΣ DENTAL LAB

39 ΦΛΩΡΟΣ DENTAL

40 ΕΚΔΟΣΕΙΣ MΠΟ-
ΝΙΣΕΛ

Εικ. 39 Εικ. 40

DT

Ευχαριστούμε θερμά τους ανθρώπους από τις εταιρίες: 



+ Τιµή Προσφοράς 
4.200€ + ΦΠΑ 
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Ελάχιστη επεμβατικότητα - Μέγιστη 
αποτελεσματικότητα
Το πρότυπο στην Επανορθωτική Οδοντιατρική την παρούσα δεκαετία

AD

DT σελίδα 17

Dr. M.Zarow (DDS, PHD)
Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο και διευθύνει ένα εκπαιδευτικό κέντρο στην Κρακοβία της Πολωνίας. 

Εισαγωγή

Σε αυτό το άρθρο περι-
γράφεται μία περίπτω-
ση στην οποία υπήρξε 

σοβαρή οδοντική καταστροφή 
και σχεδιάστηκε σύνθετη στο-
ματική αποκατάσταση. 

Μέρος της αποκατάστασης 
είχε ολοκληρωθεί πριν από πε-
ρισσότερο από μία δεκαετία και 
το υπόλοιπο μόλις πρόσφατα. 

Εικ. 1

Εικ. 2

Εικ. 3

Εικ. 4

Εικ. 5

Εικ. 6
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Παρόλο που μεσολάβησαν 
μόνο 10 χρόνια μεταξύ αυτών 
των δύο θεραπειών(θεραπεία 
άνω φραγμού το 2005 και κά-
τω φραγμού το 2015), ήταν εμ-
φανής μία σημαντική μεταβολή 
στο θεραπευτικό πρότυπο όσον 
αφορά τον θεραπευτικό σχεδι-
ασμό και την αφαίρεση οδοντι-
κών ιστών.

Μελέτη περίπτωσης

Μία 25χρονη γυναίκα ασθενής 
προσήλθε στο οδοντιατρείο πριν 
από 12 χρόνια για να βελτιώσει 
το χαμόγελό της(εικ. 1-3). 

Τα πρόσθια άνω και κάτω δό-
ντια της είχαν καταστραφεί ση-
μαντικά λόγω μίας χρόνιας δι-
ατροφικής διαταραχής στο πα-
ρελθόν. 

Το 2005, σχεδιάστηκε σύνθε-
τη στοματική αποκατάσταση για 
την ασθενή, ξεκινώντας από το 
άνω οδοντικό τόξο. 

Για τα άνω οπίσθια δόντια, 
σχεδιάστηκε και πραγματοποι-
ήθηκε η τοποθέτηση ολοκερα-
μικών επενθέτων, ενώ για τα 
άνω πρόσθια δόντια κατασκευ-
άστηκαν ολοκεραμικές στεφά-
νες(εικ. 4-6). 

Πριν από μία δεκαετία, αυ-
τή ήταν η κλασική θεραπευτική 
διαδικασία σε μία τέτοια περί-
πτωση οδοντικής καταστροφής

Η ασθενής, ικανοποιημένη με 
την εμφάνιση των άνω δοντιών 
κατά το χαμόγελο, δεν προσήλ-
θε για την ολοκλήρωση της σύν-
θετης αποκατάστασης μέχρι το 
2015. Κατά τη διάρκεια των τε-
λευταίων δέκα ετών, ορισμένες 
από τις ολοκεραμικές στεφάνες 
είχαν υποστεί μικρές φθορές(εικ. 
7-9), που ήταν αποτέλεσμα της μη 
ολοκληρωμένης αποκατάστασης. 

Μετά από μία δεκαετία εξελί-
ξεων στην οδοντιατρική τεχνολο-

γία και τον θεραπευτικό σχεδια-
σμό, θα μπορούσαμε να προτεί-
νουμε στην ασθενή μία νέα επι-
λογή, που ήταν ελάχιστα επεμ-
βατική και χωρίς την αφαίρεση 
της ποσότητας των οδοντικών 
ιστών που πραγματοποιήθηκε 
πριν από 10 χρόνια.

Θεραπευτικός σχεδιασμός

Χρησιμοποιήθηκε ο αποπρο-
γραμματιστής Kois για να κα-

ταγραφεί η κεντρική σχέση και 
να αρθρωθούν τα εκμαγεία σε 
αυτή την θέση. Δημιουργήθηκε 
ένα κέρωμα του κάτω φραγμού 
και αυξήθηκε ελαφρώς η κάθε-
τη διάσταση σύγκλεισης(ΚΔΣ), 
με βάση την αισθητική ανάλυση. 

Το εμφανές πλεονέκτημα της 
αύξησης της ΚΔΣ ήταν επίσης 
το γεγονός πως θα υπήρχε επαρ-
κής χώρος για το επανορθωτικό 
υλικό χωρίς επιπρόσθετη αφαί-

ρεση οδοντικών ιστών. 
Πραγματοποιήθηκαν η κατάλ-

ληλη διαδικασία προσομοίωσης 
με ρητίνη και φωνητικής ανά-
λυσης για να επιβεβαιωθούν τα 
προηγούμενα. 

Στην οπίσθια περιοχή, χρησι-
μοποιήθηκαν επένθετα διπυριτι-
ούχου λιθίου, ενώ προγραμματί-
στηκε η τοποθέτηση άμεσων απο-

DT σελίδα 16

Εικ. 7

Εικ. 8

Εικ. 9

Εικ. 10

Εικ. 11

Δείτε δημοσιευμένες μελέτες και κλινικά περιστατικά, στην επίσημη ιστοσελίδα: ethoss.dental
*Με βάση δημοσιευμένο περιστατικό: www.bdizedi.org/bdiz/web.nsf/gfx/EDI_Journal_4_2014.pdf/$file/EDI_Journal_4_2014.pdf

Δείγματα των περισσότερων ιστολογικών εξετάσεων, μετά από χρήση του ethoss®, δείχνουν ποσοστό 50% νεοσχηματισμένου οστού 
σε περίοδο 12 εβδομάδων. Αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς οι μελέτες σχεδόν τριών δεκαετιών απέδωσαν στο ethoss® μία σύνθεση που 
συμβαδίζει με τον φυσιολογικό ρυθμό επούλωσης του ανθρώπινου σώματος. Με τον τρόπο αυτό, πετυχαίνει ταχύτερους χρόνους 
ανάπλασης, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τον οστικό όγκο σε βάθος χρόνου. Αυτές οι ιδιότητες το καθιστούν ιδανικό για χρήση, τόσο  
σε πρωτόκολλα που απαιτούν άμεση φόρτιση, όσο και σε περιστατικά με μεγαλύτερους χρόνους αποκατάστασης.

50% νεοσχηματισμένο οστό 
σε περίοδο 12 εβδομάδων.

ΑΘΗΝΑ
Λ. Μεσογείων 467, 
Τ.Κ. 153.43 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210 80 30 341
info@aristondental.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ναυάρχου Κουντουριώτου 13, 
Τ.Κ. 546.25
Τηλ.: 2310 268 020
thessaloniki@aristondental.com

ΛΕΜΕΣΟΣ
Θεσσαλονίκης 9, Γραφείο 102 
T.K. 3025 Λεμεσός
Τηλ.: 25 322 895
info@aristondental.com

Web: aristondental.com              fb: ariston dental
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καταστάσεων σύνθετης ρητίνης 
για τα πρόσθια δόντια.

Επανορθωτική φάση: Οπί-
σθια δόντια

Για τα κάτω οπίσθια δόντια, 
πραγματοποιήθηκαν ελάχιστα 
επεμβατικές οδοντικές παρα-
σκευές, γενικά μόνο για να δημι-

ουργηθούν καθαρά, ορατά όρια 
για τις εργαστηριακές διαδικα-
σίες προετοιμασίας. 

Ολόκληρες οι επιφάνειες των 
παρασκευών στιλβώθηκαν σχο-

λαστικά, με την εξαίρεση των 
ορίων, για να διατηρηθούν κα-
θαρά και εμφανή για τον οδο-
ντοτεχνίτη. 

Για να εξασφαλιστεί επαρκής 

μασητικός όγκος για τον επα-
νορθωτικό χώρο, κατασκευά-
στηκε ένας συγκλεισιακός νάρ-
θηκας ρητίνης στα αρθρωμένα 
εκμαγεία μελέτης με αυξημένη 

ΚΔΣ και μεταφέρθηκε στο στό-
μα για έλεγχο(εικ. 10). 

Λήφθηκαν αποτυπώματα και 
κατασκευάστηκαν τα επένθετα 
διπυριτιούχου λιθίου στο εργα-
στήριο(εικ. 11). 

Στην επόμενη συνεδρία, δοκι-
μάστηκαν τα επένθετα για σω-
στή προσαρμογή στα όρια και συ-
γκολλήθηκαν με ελαστικό απο-
μονωτήρα(εικ. 12-20).

Επανορθωτική φάση: πρό-
σθια δόντια

Τα δόντια καθαρίστηκαν με πά-
στα στίλβωσης, και τα κοπτικά 
τμήματα αποτρίφθηκαν με σωμα-
τίδια οξειδίου του αργιλίου 50μ. 

Στο κοπτικό προστομιακό 
άκρο, δημιουργήθηκε μία τοξο-
ειδής λοξοτόμηση 1 χιλιοστού με 
μία φρέζα διαμαντιού με σφαιρι-
κό άκρο και το κατώτερο τμήμα 
της λοξοτόμησης επιμηκύνθηκε 
απαλά χρησιμοποιώντας λοξο-
τόμηση 80 μοιρών(περίπου 0.5 
χιλιοστά, εικ. 21 και 22). 

Τα κάτω πρόσθια δόντια βρέ-
θηκε πως ήταν συνωστισμένα. 
Κατά συνέπεια, ο επεμβαίνοντας 
βρήκε ευκολότερη την αποκατά-
στασή τους χωρίς ελαστικό απο-
μονωτήρα.

Η αδαμαντίνη και η οδοντί-
νη αδροποιήθηκαν με φωσφο-
ρικό οξύ 38% για 20’’ και στη 
συνέχεια τοποθετήθηκε σχολα-
στικά συγκολλητικός παράγο-
ντας ΟliBOND(συγκολλητικός 
παράγοντας πέμπτης γενιάς με 
primer) στην αδαμαντίνη και την 
οδοντίνη, ξεπλύθηκε με νερό, 
στεγνώθηκε με αέρα και φωτο-
πολυμερίστηκε για 20’’.

H επανορθωτική φάση των 
προσθίων δοντιών περιλάμβανε 
τη δημιουργία ενός εξωτερικού 
κιβωτιδίου και την τοποθέτηση, 
εσωτερικά σε αυτό, ενός στρώ-
ματος σύνθετης ρητίνης ακολου-
θούμενο από ένα τελικό εξωτε-
ρικό στρώμα ρητίνης. 

Η διαδικασία δε χρειάζεται να 
είναι πολύ σύνθετη για να επι-
τευχθεί ένα προβλέψιμο αποτέ-
λεσμα. Μπορούμε να επιτύχου-
με σωστή διαστρωμάτωση μόνο 
με δύο σύριγγες σύνθετης ρητί-

DT σελίδα 17

DT σελίδα 20

Εικ. 12 Εικ. 13 Εικ. 14 Εικ. 15

Απορροφήσιµη µεµβράνη κολλαγόνου 
χοίρειας προέλευσης, βιοσυβατή και ασφαλής, 
εύκαµπτη και προσαρµοζόµενη και επιτρέπει 
µεγάλη πρόσφυση ιστών.

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΑ
Μιχαλακοπούλου 157, Γουδή 115 27,  Τηλ.: 210 7716.416, 210 7751.000,  Fax: 210 7711.100, 
e-mail: info@tsaprazis.gr, www.tsaprazis.gr

Πρόκειται για φυσικό υποκατάστατο οστού, το οποίο παράγεται από την 
αποµάκρυνση όλων των οργανικών συστατικών του χοίρειου οστού. 
Παραµένει η φυσική πορώδης µήτρα του ανόργανου οστού που 
προσοµοιάζει µε τις φυσικές και χηµικές δοµές της µήτρας του ανθρώπινου 
οστού. Το µόσχευµα σταδιακά απορροφάται και αντικαθίσταται από οστό 
κατά τη διάρκεια της επουλωτικής διαδικασίας.

Είναι µόσχευµα:
• Ασφαλές και βιοσυµβατό
• Με υψηλό πορώδες και υδρόφιλο
• Με υψηλή καθαρότητα, ελεύθερο από οργανικά συστατικά,
   δεν υπάρχει ανοσολογική αντίδραση.

Η ποιότητα και η ασφάλεια ενός χοίρειου οστού έχει 
παρουσιαστεί επιστηµονικά σε µελέτες in-vivo, in-vitro, σε 
τυχαιοποιηµένη κλινική έρευνα και µεγάλες αναφορές 
κλινικών περιστατικών.
Συγκεκριµένα, συγκρίνοντας τις φυσικοχηµικές ιδιότητες του 
χοίρειου και του βόειου µοσχεύµατος καταλήγουµε ότι λόγω 
της υψηλής πορότητας (78.5%) του χοίρειου υπάρχει µεγάλη 
επιφάνεια µε υδροξυαπατίτη πάνω του και επειδή έχει 
χαµηλότερο οργανικό περιεχόµενο από το βόειο είναι 
ασφαλέστερο και απόλυτα ανάλογο του βοείου που 
κυκλοφορεί τόσα χρόνια. Στις διάφορες κλινικές µελέτες 
παρατηρήσαµε ότι εµφανίζει την ίδια ποιότητα οστού 
ιστολογικά, ογκοµετρική σταθερότητα, ίδια αποτελέσµατα 
κατά την κάθετη και οριζόντια αύξηση της φατνιακής 
ακρολοφίας και φυσικά κατά την επεξεργασία του 
µοσχεύµατος υπάρχει απόλυτη ασφάλεια όσο αφορά την 
αδρανοποίηση ιών και εµφάνιση ζωονόσων.

Μη απορροφήσιµη PTFE µεµβράνη µε ενίσχυση τιτανίου, φέρει 
ιδανική ακαµψία και αντοχή στη δηµιουργία χώρου, είναι εξαιρετική 
στην αλληλεπίδραση των ιστών και είναι ελάχιστα επεµβατική.

Μη απορροφήσιµη PTFE µεµβράνη υψηλής
καθαρότητας, βιολογικά αδρανής, προσφέρει 
σταθερότητα και αντοχή 
στην αποκάλυψη και 
είναι αδιαπέραστη 
από βακτήρια.
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νης(εικ. 23).
Με βάση το κέρωμα(εικ. 24), 

κατασκευάστηκε ένα κλειδί σιλι-
κόνης και κόπηκε στο πρόσθιο 
επίπεδο. Με το γλωσσικό τμή-
μα του κλειδιού, δημιουργήθηκε 
το οπίσθιο κέλυφος της αποκα-
τάστασης χρησιμοποιώντας ένα 
λεπτό στρώμα ρητίνης με νανο-
ενισχυτικές ίνες(χρώματος Α3). 

Στο επόμενο στάδιο, κτίστη-

καν οι όμορες επιφάνειες με την 
ίδια σύνθετη ρητίνη και μέσω του 
BlueView Varistrip(Garrison), 
που προσφέρει μία ανατομική 
μορφολογία εγγύς και άπω(εικ. 
25 a&26). Όταν όλα τα κιβωτί-
δια είχαν προετοιμαστεί, τοπο-
θετήθηκε το εσωτερικό, πιο αδι-
αφανές στρώμα(χρώματος ΟΑ2), 
και δημιουργήθηκαν τα ανατομι-
κά χαρακτηριστικά πριν τον πο-
λυμερισμό προκειμένου να δημι-
ουργηθούν φυσικά εσωτερικά χα-
ρακτηριστικά(εικ. 25b, 27&28). 

Το εσωτερικό στρώμα πολυ-
μερίστηκε και τέλος τοποθετή-
θηκε το εξωτερικό στρώμα ρητί-
νης(χρώματος ΟΑ2) σε πάχος πε-
ρίπου 0.5 χιλιοστών(εικ. 25c&29). 

Αυτό το στρώμα επαλείφθηκε 
σχολαστικά με το βουρτσάκι δι-
αμόρφωσης και τέλος πολυμερί-
στηκε με ελαφρά επέκταση του 
χρόνου πολυμερισμού(40’’ για 
κάθε μία από τις επιαφάνειες). 

Μετά από ελάχιστες συγκλει-
σιακές ρυθμίσεις, πραγματοποι-
ήθηκε ο τελικός χαρακτηρισμός. 

Πρώτον, η βασική ανατομική 
διαμόρφωση επετεύχθη διαμορ-
φώνοντας τις γραμμές μετάβασης 
και το κοπτικό άκρο. 

Το επόμενο βήμα ήταν να ξεκι-
νήσει η αναπαραγωγή των δευτε-
ρογενών ανατομικών χαρακτηρι-
στικών: η εξατομίκευση των λοβί-
ων. Αυτά ζωγραφίστηκαν με μο-
λύβι(εικ. 30) και διαμορφώθηκαν 
με μία φρέζα διαμαντιού(εικ. 23). 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε 
ελαστικός κώνος για λείανση της 
αδρής επιφάνειας που παρέμεινε 
από τη φρέζα. Ο ελαστικός κώνος 
χρησιμοποιήθηκε επίσης για να 
προσδώσει μία αρχική στιλπνό-
τητα στην αποκατάσταση. 

Η αποκατάσταση στιλβώθηκε 
με πάστα διαμαντιού με κόκκους 
1μm που τοποθετήθηκε με βουρ-
τσάκι από φυσικές ζωικές τρίχες 
και χρησιμοποιήθηκε στις 1000-
10000 σ.α.λ.Το ικανοποιητικό 
κλινικό αποτέλεσμα της επανορ-
θωτικής αποκατάστασης του κά-
τω φραγμού μπορεί να παρατη-
ρηθεί στις εικόνες 31-33. 
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Ο επανέλεγχος έπειτα από 24 
μήνες έδειξε άριστη κλινική συ-
μπεριφορά σε σχέση με τα επέν-
θετα διπυριτιούχου λιθίου και τις 
πρόσθιες αποκαταστάσεις σύνθε-
της ρητίνης(εικ .34).

Συμπεράσματα

Αυξάνοντας την ΚΔΣ, είναι η 
δυνατή η δημιουργία επιπρόσθε-

του χώρου για την αποκατάστα-
ση, και με αυτό τον τρόπο να ελα-
χιστοποιηθεί η αφαίρεση οδοντι-
κών ιστών και να μεγιστοποιηθεί 

η συγκόλληση λόγω της υπολει-
πόμενης αδαμαντίνης. Ο σωστός 
θεραπευτικός σχεδιασμός και η 
χρήση ενός κερώματος και κλει-

διού σιλικόνης επιτρέπουν προ-
βλέψιμα αποτελέσματα για την 
τελική μορφολογία και απόχρω-
ση των αποκαταστάσεων ρητίνης

Αναδημοσίευση από το περιοδικό               

DT Middle East&Africa Edition,             

Ιούλιος-Αύγουστος 2019, No. 4, Vol. 9
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Βιολογική Οδοντιατρική
Dr. C.Schweer
Πιστοποιημένη Βιολογική Οδοντίατρος της ΙΑΟΜΤ και ειδική σε συστήματα CAD/CAM

Βιολογική Οδοντιατρική απο-
τελεί μία πιο βιοσυμβατή 
προσέγγιση στη στοματική 

υγεία και προσφέρει εναλλακτικές 
θεραπείες έναντι της κλασικής Οδο-
ντιατρικής. 

Αντιμετωπίζει τον ασθενή συνολι-
κά και δεν ασχολείται αποκλειστικά 
με την θεραπεία του στόματος. Αυ-
τό που συμβαίνει στα δόντια και τα 
ούλα επιδρά και στο υπόλοιπο σώ-
μα, και αντίθετα, ένα συστηματικό 
πρόβλημα υγείας μπορεί να επηρε-
άσει τη στοματική υγεία. Τα δόντια 
είναι συχνά μία αντανάκλαση μίας 
γενικής κατάστασης υγείας. 

Περιλαμβάνει μία πιο οργανική 
προσέγγιση στην θεραπεία, με λι-
γότερο επεμβατικά πρωτόκολλα 
και υλικά. Οι βιολογικοί οδοντία-
τροι αναζητούν πάντα τον ασφα-
λέστερο, λιγότερο τοξικό τρόπο 
για να επιτύχουν το στόχο της θε-
ραπείας και όλους τους στόχους 
της σύγρονης Οδοντιατρικής. Η 
Βιολογική Οδοντιατρική περιγρά-
φει μία φιλοσοφία που μπορεί να 
εφαρμοστεί σε όλες τις πτυχές της 
οδοντιατρικής και ιατρικής θερα-
πείας γενικότερα.

Στοματική οικολογία
Το ανθρώπινο στόμα περιέχει 

περίπου 500-1000 διαφορετικούς 
τύπους  βακτηρίων με διάφορες 
λειτουργίες ως τμήμα της ανθρώ-
πινης χλωρίδας και στοματικής μι-
κροβιολογίας. 

Τα άτομα που εφαρμόζουν κα-
λή στοματική υγιεινή έχουν 1000-
100000 βακτήρια που ζουν σε κά-
θε οδοντική επιφάνεια, ενώ τα λι-
γότερο καθαρά στόματα μπορεί να 
έχουν μεταξύ 100 εκατομμυρίων και 
ενός δισεκατομμυρίου βακτήρια σε 
κάθε δόντι. Ορισμένα από τα βα-
κτήρια στα στόματά μας είναι επι-
βλαβή και μπορούν να προκαλέσουν 
σοβαρά νοσήματα, ενώ άλλα είναι 
επωφελή και προλαμβάνουν τα νο-
σήματα. Η περιοδοντική θεραπεία 
αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της 
Βιολογικής Οδοντιατρικής για την 
πρόληψη νοσημάτων όπως ο διαβή-
της, η καρδιαγγειακή νόσος, η ρευ-
ματοειδής αρθρίτιδα, το μεταβολικό 
σύνδρομο και η νόσος Alzheimer.

Ανοσοποιητικό σύστημα
Ο βιολογικός οδοντίατρος θα 

προσφέρει στον ασθενή διατροφι-
κές συμβουλές και θα χορηγήσει βι-
ταμίνες και συμπληρώματα διατρο-
φής για ενίσχυση του ανοσοποιητι-
κού συστήματος για ένα καλύτερο 
αποτέλεσμα της θεραπείας. Για πα-
ράδειγμα, στη Βιολογική Οδοντια-
τρική, είναι ευρέως γνωστό πως ένα 
υψηλό επίπεδο βιταμίνης D και χα-

μηλή LDL χοληστερόλη αποτελούν 
παράγοντες κλειδιά για ένα καλύ-
τερο αποτέλεσμα για χειρουργικές 
επεμβάσεις οστού και οστεοενσω-
μάτωση των εμφυτευμάτων.

Οδοντιατρικός υδράργυρος
Μία αποκατάσταση αμαλγάματος 

αποτελεί ιδιαίτερο προβληματισμό 
για τους βιολογικούς οδοντιάτρους. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως 

το 50% της αποκατάστασης απο-
τελείται από υδράργυρο, ο οποίος 
είναι ένα από τα πιο τοξικά μη ρα-
διενεργά στοιχεία στον πλανήτη. 

Επομένως, οι βιολογικοί οδοντί-
ατροι θεωρούν πως δεν έχει θέση 
στο ανθρώπινο στόμα. 
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Επιστημονικά δεδομένα έχουν 
επιβεβαιώσει πέρα από κάθε αμ-
φιβολία πως το αμάλγαμα απελευ-
θερώνει συνεχώς υδράργυρο σε μι-
κρές ποσότητες και δημιουργεί με-
τρήσιμη έκθεση σε ανθρώπους με 
αποκαταστάσεις αμαλγάματος. Η 
χρόνια έκθεση στον υδράργυρο θα 
μπορούσε να είναι καταστροφική 
για την υγεία τους. 

Ο υδράργυρος αποθηκεύεται στον 
εγκέφαλο και άλλα μέρη του κεντρι-
κού νευρικού συστήματος, καθώς 
και στο συκώτι, τα νεφρά, το πα-
χύ έντερο, το λιπώδη ιστό και τους 
θυρεοειδείς αδένες. Οι βιολογικοί 
οδοντίατροι ακολουθούν επιστη-
μονικά τεκμηριωμένες διαδικασίες 
για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης 
στον υδράργυρο κατά την αφαίρεση 
αμαλγάματος και χρησιμοποιούν ει-
δικά αποθηκευτικά δοχεία και συλ-
λέκτες για να αποφύγουν τη μόλυν-
ση του περιβάλλοντος. Στην κλινική 
Dr Roze&Associates, εφαρμόζουμε 
την Τεχνική Ασφαλούς Αφαίρεσης 
Αμαλγάματος Υδραργύρου, ένα πρω-
τόκολλο σχεδιασμένο από τη Διεθνή 
Ακαδημία Στοματικής Ιατρικής και 
Τοξικολογίας(www.thesmartchoice.
com, εικ. 1).

Μέταλλα και γαλβανισμός στό-
ματος

Οι βιολογικοί οδοντίατροι πιστεύ-
ουν πως τοποθετώντας μέταλλα και 
άλλα ξένα σώματα στα δόντια και τα 
ούλα μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπι-
θύμητες ενέργειες. Για το λόγο αυτό 
προτείνουν μόνο αποκαταστάσεις 
χωρίς μέταλλα όπως τα ολοκερα-
μικά υλικά και οι σύνθετες ρητίνες. 

Οι σύνθετες ρητίνες επιλέγονται 
επίσης με προσοχή, καθώς θα πρέ-
πει να μην περιέχουν μεθακρυλι-
κό και να μην είναι αλλεργιογόνες. 

Κατά συνέπεια, δεν περιέχουν 
HEMA, bis-GMA και TEGDMA.

Οι σκελετοί των γεφυρών και τα 
εμφυτεύματα τιτανίου αντικαθίστα-
νται από εναλλακτικές επιλογές από 
ζιρκονία, που είναι πιο σταθερά από 
βιολογικής άποψης και με άριστη 
οστεοενσωμάτωση και είναι μη δι-
αβρωτικά, μη επαγωγικά, υπο-αλ-
λεργικά και πιο αισθητικά. 

Αυτά τα εμφυτεύματα περιέχουν 
ζιρκονία, ένα βιοσυμβατό κεραμικό 
υλικό χωρίς μέταλλο. Αυτοί οι τύποι 
εμφυτευμάτων προάγουν την πλήρη 
ενσωμάτωση στα οστά των γνάθων 
και τα παρακείμενα ούλα.

Εκτός από τη δυνατότητα πρό-
κλησης αντίδρασης του ανοσοποι-
ητικού, τα μέταλλα είναι ηλεκτρι-
κά ενεργά. 

Ο γαλβανισμός του στόματος έχει 
συζητηθεί εδώ και περισσότερα από 

Εικ. 1 Εικ. 2
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100 χρόνια, αλλά οι οδοντίατροι τεί-
νουν να τον αγνοούν καθώς και τις 
επιπτώσεις του. Βιολογικά μακρο-
μόρια μπορούν να επηρεάσουν το 
ποσοστό διάβρωσης παρεμβαίνο-
ντας με διαφορετικούς τρόπους με 
ανοδικές ή καθοδικές ηλεκτρικές 
αντιδράσεις. Όταν συνδυάζονται 
με μηχανικές δράσεις(όπως η στα-
τική φόρτιση, η δυναμική φόρτιση 
ή η αποτριβή) και φλεγμονή, η δι-
άβρωση εντείνεται. Η διαβρωτική 
συμπεριφορά ενός μετάλλου σε μη 
φυσιολογικές in vitro μελέτες ένα-
ντι φυσιολογικών in vitro μελετών 
και έναντι in vivo μελετών μπορεί 
να ποικίλλει δραματικά. Ο έλεγχος 
της διάβρωσης in vivo περιορίζεται 
σήμερα στον προσεκτικό σχεδιασμό, 
την επιλογή κατάλληλων υλικών και 
την επιφανειακή τροποποίηση. Η 
αποτελεσματικότητα των επικαλύ-
ψεων μπορεί να περιοριστεί in vivo 
λόγω αποτριβής(εικ. 3).

Ενδοδοντική θεραπεία

Τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δό-
ντια είναι νεκρός ιστό που παραμέ-
νει στο σώμα. 

Αυτός ο τύπος θεραπείας δε συνα-
ντάται σε οποιαδήποτε άλλη πράξη. 
Η φλεγμονή είναι συχνή στο ακρορ-
ρίζιο, καθώς είναι σχεδόν αδύνατο 
να καθαριστεί πλήρως η συγκεκρι-
μένη περιοχή. Ακόμη και ο καλύ-
τερος ενδοδοντιστής δεν μπορεί 
να επιτύχει ποτέ ένα πλήρη καθα-
ρισμό ελεύθερο βακτηρίων. 

Οι πλάγιοι ριζικοί σωλήνες και 
η ενδο-περιοδοντική σύνδεση μέ-
σω των οδοντινοσωληναρίων πα-
ραμένει ανοικτή. 

Επομένως, βακτήρια που παγι-
δεύονται σε περιοχές των ριζικών 
σωλήνων όπως ισθμοί, οδοντινοσω-
ληνάρια και παράπλευροι σωλήνες 
μπορεί να αποφεύγουν τη δράση 
των απολυμαντικών.

 Αυτά τα παθογόνα βακτήρια πα-
ράγουν τοξικές και δυνητικά καρ-
κινογόνες ενώσεις υδρογονούχων 
σουλφιδίων(θειο-αιθέρας και μερ-
καπτάνες) από τα αμινοξέα κυστεΐ-
νη και μεθειονίνη ως παραπροϊόντα 
αναερόβιου μεταβολισμού. 

Μελέτες έχουν αναφέρει αρκετά 
διαφορετικά στελέχη βακτηρίων που 
συναντώνται σε ενδοδοντικά θερα-
πευμένα δόντια με περιακρορριζική 
περιοδοντίτιδα. 

Ο Enterococcus faecalis και οι μύ-
κητες, κυρίως η Candida albicans, 
είναι πολύ ανθεκτικά και έχουν ανα-
γνωριστεί επανειλημμένα ως τα εί-
δη που συναντώνται συχνότερα σε 
δόντια που πραγματοποιείται επα-
νάληψη ενδοδοντικής θεραπείας, 
σε περιπτώσεις αποτυχημένης εν-
δοδοντικής θεραπείας και σε σωλή-
νες με επίμονες λοιμώξεις. 

Η επικράτηση των gram αρνη-
τικών αναερόβιων βακτηρίων που 
σχετίζονται με ενδοδοντικές λοιμώ-
ξεις και στοιχεία παραγωγής κυτο-

κινών σε φλεγμαίνοντα πολφό και 
περιακρορριζικού κοκκιωματώδους 
ιστού έχουν δείξει μία αύξηση των 
συστηματικών επιπέδων μεσολα-
βητών φλεγμονής σε ενδοδοντικούς 
ασθενείς που θα μπορούσαν να επη-
ρεάσουν απομακρυσμένα όργανα.

Επειδή το ανθρώπινο σώμα και το 
ισχυρό του ανοσοποιητικό σύστημα 
μπορούν να ανταποκριθούν σχετικά 
καλά και η κλασική Ιατρική δεν θεω-
ρεί το σώμα ένα ενιαίο σύστημα και 

εστιάζει κυρίως στα τμήματά του, η 
σχέση μεταξύ της στοματικής κοι-
λότητας και συμπτωμάτων οπουδή-
ποτε στο σώμα δεν έχει τεκμηριωθεί 
πλήρως Ο βιολογικός οδοντίατρος 
λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη αυ-
τή τη σχέση και παρακολουθεί στε-
νά τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δό-
ντια. Ο καλύτερος τρόπος διάγνω-
σης φλεγμονής του ακρορριζίου εί-
ναι να βασιστούμε σε τρισδιάστατη 
ακτινογραφική απεικόνιση(CBCT). 

Έχει αποδειχθεί πως σε πολλές 
περιπτώσεις μπορεί να εντοπιστεί 
περιακρορριζική περιοδοντίτιδα σε 
σημεία που η δισδιάστατη ακτινογρα-
φία δείχνει μία υγιή εικόνα(εικ. 4).

Σπηλαίωση ή οστεονέκρωση 
γνάθων

Η σπηλαίωση ή ισχαιμική οστε-
ονέκρωση περιγράφει μία νοσογό-

Εικ. 3

V-PosilΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΑΚΡΙΒΕΣ!

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Γερμανíα · Τηλ. +49 4721 719-0 · www.voco.dental 

V-Posil Mono Fast –  
ειδικά κατάλληλο για

αποτυπώματα 
εμφυτευμάτων

• Υψηλή ακρίβεια – ιδιαίτερα υδρόφιλη A-σιλικόνη για καλή διαβροχή  
 της στοματικής δομής 

• Άνεση θεραπείας – μακρύς χρόνος εργασίας σε συνδυασμό με σύντομο  
 χρόνο πήξης εντός στόματος 

• Ασφαλής αφαίρεση – υψηλή ανθεκτικότητα που επιτρέπει την  
 αφαίρεση χωρίς βλάβες στην παρασκευασμένη δομή

• Τέλεια προσθετική – καλή υδροφιλικότητα και υψηλή επαναφορά μετά  
 την παραμόρφωση του πολυμερισμένου αποτυπώματος που κάνουν  
 την έκχυση και συνεπώς την αποκατάσταση τέλεια

Σταθερότητα διαστάσεων

Υδροφιλικότητα

Ακρίβεια
Χρόνος εργασίας

Χρόνος πήξης  
        εντός στόματος

Ανθεκτικότητα

NEO

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε: +30 6974840529 · info@voco.com
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νο εξεργασία στην οποία η έλλειψη 
αιματικής παροχής(ισχαιμία) σε μία 
περιοχή οστού έχει συνέπεια τη νέ-
κρωση ενός τμήματος του οστού. 

Εκτός από τις γνάθους, μπορεί να 
εμφανιστεί και σε άλλα οστά του σώ-
ματος. Η σπηλαιωτική οστεονέκρω-
ση που επάγει νευραλγία(ΣΟΕΝ) εί-
ναι παρόμοια, αλλά δημιουργία νευ-
ραλγικό πόνο στο πρόσωπο.

Με απλά λόγια, η σπηλαίωση εί-
ναι μία οπή στο οστό των γνάθων, 
που εμφανίζεται κυρίως μετά από 
μία οδοντική εξαγωγή που δεν έχει 
επουλωθεί σωστά. Ο Dr. G.V.Black, 
ένας από τους ιδρυτές της σύγχρο-
νης Οδοντιατρικής, περιέγραψε αυ-
τή τη διαδικασία ήδη από το 1915. 

Τα παθογόνα, βακτήρια σε μορ-
φή βιοϋμενίου, εντοπίζονται επίσης 
σε αυτό το νεκρωτικό ιστό και απε-
λευθερώνει παραπροϊόντα υψηλής 
τοξικότητας που μπορούν να περά-

σουν στην κυκλοφορία του αίματος 
και να έχουν καταστροφικές επιδρά-
σεις στην καρδιά, τα νεφρά και τις 
αρθρώσεις, καθώς και το ανοσοποι-
ητικό, το νευρικό και το ενδοκρινικό 
σύστημα.Πρόσφατες εργασίες στο 
πεδίο των συνδρόμων προσωπικού 
πόνου και ΣΟΕΝ έχουν οδηγήσει 
στη συνειδητοποίηση πως τα οστά 
των γνάθων αποτελούν μία συχνή 
περιοχή ισχαιμικής οστεονέκρωσης. 

Αυτή μπορεί να ονομάζεται άση-
πτη νέκρωση και επηρεάζει επίσης 

την κεφαλή του μηριαίου οστού. Κα-
τά συνέπεια, πολλά σημεία εξαγω-
γών που φαίνεται πως έχουν επου-
λωθεί, στην πραγματικότητα δεν 
έχουν επουλωθεί πλήρως. Μπορεί 
να διεγείρει πόνο σε άλλα μέρη του 
σώματος και της κεφαλής και σε 
απομακρυσμένα μέρη του σώματος. 
Παρόλο που οι περισσότερες από 
αυτές τις περιοχές δεν εμφανίζουν 
συμπτώματα, η παθολογική εξέτα-
ση αποκαλύπτει ένα συνδυασμό νε-
κρού οστού και βραδέως αναπτυσ- σόμενων αναερόβιων παθογόνων σε 

ένα μίγμα παραπροϊόντων υψηλής 
τοξικότητας, εκεί όπου διαφορετικά 
φαίνεται πως υπάρχει καλή επού-
λωση.Για αυτές τις λοιμώξεις έχει 
θεωρηθεί υπεύθυνος ο περιοδοντι-
κός σύνδεσμος που διατηρείται με-
τά την εξαγωγή. Ωστόσο, είναι πι-
θανότερο η σπηλαίωση να εμφανί-
ζεται ως αποτέλεσμα ενός συνδυα-
σμού εναρκτήριων γεγονότων, προ-
διαθεσικών παραγόντων κινδύνου 
και περιβαλλοντικών παραγόντων. 

Είναι αξιοσημείωτο πως αν οι 
ασθενείς εμφανίσουν λοιμώξεις με-
τά τις εξαγωγές τους ή τραυματι-
κά συμβάματα όπως ξηρό φατνίο, 
υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα 
ανάπτυξης σπηλαίωσης. Συνήθως 
σε αυτές τις περιπτώσεις το τραύμα 
δεν έχει καθαριστεί και αποστειρω-
θεί πλήρως. Ένας αποτελεσματικός 
τρόπος αποστείρωσης του μετεξα-
κτικού φατνίου είναι με τη χρήση 
laser και όζοντος.

Η Βιολογική Οδοντιατρική 
σήμερα

Η Οδοντιατρική είναι ένα ταχέως 
εξελισσόμενο πεδίο. Ειδικά, η Βιο-
λογική Οδοντιατρική αναζητά πά-
ντα τις τελευταίες ερευνητικές με-
λέτες για μία καλύτερη και ασφαλέ-
στερη προσέγγιση. Στο παρελθόν, 
ήταν επαναστατικό να μπορούμε να 
αποκαταστήσουμε ένα δόντι αντί 
να το βγάλουμε. Το αμάλγαμα, ο 
χρυσός και τα δόντια των οδοντο-
στοιχιών ήταν, στην εποχή τους, 
καινοτόμα υλικά και μία καλύτερη 
επιλογή από την εξαγωγή. Σήμε-
ρα, όμως, μπορούμε να ασκήσου-
με καλύτερη Οδοντιατρική με ένα 
λιγότερο τοξικό, πιο εξατομικευμέ-
νο, πιο ενοποιημένο και πιο φιλικό 
προς το περιβάλλον τρόπο όσο ποτέ 
άλλοτε. Η Βιολογική Οδοντιατρική 
είναι περισσότερο μία επιστημονι-
κή νοοτροπία παρά μία ειδικότητα. 

Θα μπορούσε επίσης να ονομα-
στεί συμβουλευτική Οδοντιατρική 
ή Οδοντιατρική με βάση την κοινή 
λογική. Όταν οι οδοντίατροι επι-
λέγουν να θέσουν ως προτεραιότη-
τα τη βιοσυμβατότητα, μπορούν να 
αναζητήσουν την εφαρμογή αποτε-
λεσματικής οδοντιατρικής θεραπεί-
ας ενώ γνωρίζουν πως οι ασθενείς 
τους έχουν την καλύτερη εμπειρία 
για τη συνολική τους υγεία.

Αναδημοσίευση από το DT Middle East&Africa 

Edition, Ιούλιος-Αύγουστος 2019, No. 4, Vol. 9

Εικ. 4

Γενική οδοντιατρική

Ceraball MCB 
Το Μέλλον στην Οστική Αναγέννηση

Πρόκειται για ένα καθαρά πλήρως συνθετικό υλικό με πορότητα μέχρι και 90% και ταυτόχρονα με 
απαράμιλλη αντοχή. Το Ceraball ενδείκνυται για την ανακατασκευή γναθοπροσωπικών οστικών 
ελλειμμάτων, την θεραπεία κοιλοτήτων από όγκο, οστικής απώλειας λόγω τραυματισμού καθώς 
και για την εμφυτευματολογία. Διατίθεται ως υδροξυαπατίτης ( ΗΑ ) και  ως β-TCP. 

Το Ceraball :
1. Απορροφά το αίμα και τον μυελό των οστών ενώ παράλληλα είναι και αιμοστατικό
2. Αποικίζεται από οστεοβλάστες
3. Υποστηρίζει τον πρώιμο σχηματισμό του οστού και την κατασκευή μιας μήτρας από 
πρωταρχικό σπογγώδες οστό συμπεριλαμβάνοντας ώριμο lamellar bone.
4. Επούλωση του οστού μέσα σε εβδομάδες αντί για μήνες
5. Πλήρης απορρόφηση των β-TCP σφαιριδίων
6. Δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης κοκκώδους μοσχεύματος.

www.boneartis.com

ΤΖΩΡΤΖ 12, ΑΘΗΝΑ 106-77, τηλ.: 210 3830432, 210 3837334 e-mail: mavraid@otenet.gr 
 Web:www.mavraidopoulos.gr 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



Επιτύχετε εύκολα συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί 
οδοντιατρικών υδάτων:
Ο συνεργάτης σας στη συμμόρφωση από την επεξεργασία γραμμής παροχής 
νερού μέχρι τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων 

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας υπό έγκριση.

Από την αρχή μέχρι το τέλος, το νερό είναι ένα κρίσιμο μέρος στις 
οδοντιατρικές διαδικασίες. 
Τα φυσίγγια DentaPure™ ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο ανάπτυξης βακτηρίων στο υπό επεξεργασία νερό 
βοηθώντας στην προστασία των ασθενών και του ιατρείου σας. Αντίστοιχα, Διαχωριστής Αμαλγάματος Syclone 
με εξαιρετικά αποτελεσματική διαχείριση υγρών αποβλήτων βοηθά στην προστασία του οδοντιατρικού 
περιβάλλοντος το Syclone™ Amalgam Separator για εξαιρετικά αποτελεσματική διαχείριση υγρών αποβλήτων 
βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος. Ως μέρος των λύσεων πλήρους κύκλου προστασίας από την 
Crosstex, αμφότερα τα 2 προϊόντα  δίνουν τη δυνατότητα στα οδοντιατρεία να ανταποκριθούν με επιτυχία στα 
πρότυπα συμμόρφωσης.

*Ή 240L νερού εάν τηρούνται αρχεία χρήσης. 
Όλοι οι ισχυρισμοί βασίζονται στη χρήση του με πόσιμο νερό.
Το χρώμα στο καπάκι μπορεί να είναι μαύρο ή λευκό.

Syclone™  
Διαχωριστής 
Αμαλγάματος

Διατίθενται επίσης: 
DentaPure™ Independent 
Water Bottle Cartridge 
για μονάδες που 
χρησιμοποιούν δοχείο 
νερού

DentaPure™ Municipal Cartridge για 
μονάδες που συνδέονται απευθείας με το 
δημόσιο δίκτυο ύδρευσης

Όλοι οι ισχυρισμοί βασίζονται στη χρήση του με πόσιμο νερό.
*Ή 240L νερού εάν τηρούνται αρχεία χρήσης 
Όλα τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα της Crosstex International Inc., μιας Εταιρείας της Cantel Medical, των θυγατρικών ή των συνδεδεμένων 
εταιρειών της, εκτός εάν αναφέρεται θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
© 2019 Crosstex International, Inc. 319 DADV00758 Αναθ. A

Dental Division, Europe
Omnia Srl
Via F. Delnevo, 190 
43036 Fidenza (PR) - Ιταλία
  +39 0524 527453
 +39 0524 525230
 omniaspa.eu
 info@omniaspa.eu

Camark SA
Βιομηχανικό Πάρκο Αξιούπολης
61400 Αξιούπολη - Ελλάδα 
 +30 23430 32043
 +30 23430 31937
 camark.gr
 info@camark.gr

Omnia Dental S.L.
Alberto Bosch, 10 Bajo Izqda
28014 Madrid - Ισπανία
 +34 91 0609731
 +34 91 1998149
 omnia-dental.com
 atencion.cliente@omnia-dental.com

Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα

DPI365M Municipal Cartridge 1 τεμάχιο

DPI365B Independent Water Bottle Cartridge 1 τεμάχιο

Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα

AMLISYS Syclone™ Amalgam Separator System 1 τεμάχιο

AMLISYRC Syclone™ Replacement Canister and Recycle Kit 1 τεμάχιο

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο:

Crosstex.com

Επικοινωνήστε με την CAMARK SA, θυγατρική εταιρεία της CROSSTEX στην Ελλάδα και Κύπρο!
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Διημερίδα CHOUKROUN PRFTM 
στην Οδοντιατρική & Αισθητική

5ο Διεθνές Συνέδριο Εμφυτευματολογίας 
της MIS

Με ιδιαίτερη χαρά ανα-
κοινώνουμε το πολυα-
ναμενόμενο 5ο Διεθνές 

Συνέδριο Εμφυτευματολογίας της 
MIS που θα πραγματοποιηθεί στo 
μαγευτικό Μαρακές στο Μαρόκο 
στις 14-16 Μαΐου 2020. 

Συνεχίζοντας την παράδοση αδι-
αμφισβήτητης επιτυχίας των προ-
ηγούμενων εκδηλώσεων, το Συνέ-
δριο θα είναι μια έντονη και αξέ-
χαστη εμπειρία από κάθε άποψη: 
επιστημονική, επαγγελματική και 
προσωπική. 

To Μαρακές είναι μια πόλη γε-
μάτη χρώματα, μυρωδιές, ήχους και 

γεύσεις. Στους πρόποδες του Άτλα-
ντα απλωμένο στην πεδιάδα Χαούζ, 
το Μαρακές θα φιλοξενήσει τους 
καλεσμένους μας με όλη την πολυ-
τέλεια, ζεστασιά και ενθουσιασμό 
που θα εξασφαλίσουν ένα αξέχα-
στο γεγονός! 

Λεπτομέρειες σχετικά με το επι-
στημονικό πρόγραμμα θα δημοσι-
ευτούν σύντομα.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και εγ-
γραφές: 

ΝΕΓΡΙΝ ΙΝ Dental, 210 7711605 DT

DT

Η εταιρεία Ιωάννης Τσα-
πράζης ΑΕ, διοργανώ-
νει σε συνεργασία με 

τις εταιρίες SYFAC & GMDA, 
διημερίδα με θέμα: 

Επιτυχημένη αναγεννητική θε-
ραπεία στη χειρουργική στόμα-
τος και στην αισθητική της πε-
ριστοματικής περιοχής: βήμα 
προς βήμα εκπαίδευση στη δια-
χείριση αναγεννητικών τεχνικών 
στο μαλακό & σκληρό ιστό της 
στοματικής περιοχής καθώς και 
στην αναγέννηση του δέρματος 
και των χειλέων της περιστομα-
τικής περιοχής. 

Η πρώτη ημέρα του σεμιναρίου 
θα διεξαχθεί από τον διακεκριμέ-
νο Γάλλο επιστήμονα και εφευ-
ρέτη του συστήματος Choukroun 
PRF, Dr. Joseph CHOUKROUN 
που θα παρουσιάσει τις βιολογι-
κές αρχές που αφορούν στο PRF, 
στην περιγραφή των διαφόρων 
πρωτοκόλλων ανάλογα με τη 
μείωση της ταχύτητα ανά λεπτό 
LSCC APRF, I-PRF and Sticky 
Bone και θα αναφερθεί στη χρή-
ση του I-PRF+ πριν το άνοιγμα 
του κρημνού για επιτάχυνση της 
επούλωσης. 

Επιπλέον θα μιλήσει για την 

διαχείριση και τις λύσεις στην 
αντιμετώπιση της περιφυτευμα-
τιτιδας είτε αφορά φυσικό οστό 
είτε αναγεννηθέν. 

Στο τέλος της πρώτης μέρας 
θα πραγματοποιηθεί Προαιρε-
τικό Σεμινάριο φλεβοκέντισης.

Η δεύτερη ημέρα του σεμινα-
ρίου θα διεξαχθεί από την Dr. 
Κλεοπάτρα Νακοπούλου από 
την Αθήνα, Ελλάδα.

 Το αντικείμενο του σεμιναρί-
ου είναι οι Νέες τάσεις στην ανα-
γεννητική ιατρική για την αισθη-
τική του προσώπου με τα έξυπνα 
παράγωγα αίματος. (Cleopatra 

TechniqueΤΜ). 

Η Καθ. Κλεοπάτρα Νακοπού-
λου, πρωτοπόρος στην αισθητική 
του προσώπου με τη χρήση του 
ενέσιμου PRF, θα πραγματοποιή-
σει το σεμινάριο και θα μοιραστεί 
την εμπειρία της για τον τρόπο 
εισαγωγής αυτής της πρωτοπο-
ριακής τεχνολογίας στην καθη-
μερινή κλινική πράξη.

Η δεύτερη ημέρα του σεμινα-
ρίου είναι η εισαγωγή της αισθη-
τικής του προσώπου ως μέσου 
βελτίωσης της συνολικής εμφά-
νισης του ασθενούς και δεν πε-
ριορίζεται στην οδοντιατρική του 
κατάσταση. 

Η χρήση του ενέσιμου i-PRF+ και 
A-PRF (Cleopatra TechniqueTM) 
είναι μια καινοτόμος διαδικασία 
για την αναζωογόνηση του δέρ-
ματος που μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί στην καθημερινή πρακτική, 
με τη μέγιστη αναλογία κόστους/
οφέλους τόσο για τον ιατρό όσο 
και για τον ασθενή. 

Θα παρουσιαστούν όλες οι τε-
χνικές ένεσης βήμα προς βήμα, 
καθώς και οι οδηγίες πριν και με-
τά τη θεραπεία και η διαχείριση 
των επιπλοκών. 

Οι επαγγελματίες υγείας έχουν 
ενσωματώσει με επιτυχία τους αυ-
ξητικούς παράγοντες στις πρα-

κτικές τους, συχνά σε συνδυασμό 
με άλλες μορφές όπως το υαλου-
ρονικό οξύ, οι ενέσεις botulinum 
toxin, τα νήματα PDO και οι θε-
ραπείες με λέιζερ. 

Η διημερίδα θα πραγματοποι-
ηθεί στα αγγλικά με παράλληλη 
μετάφραση στα ελληνικά.Στους 
συμμετέχοντες της 2ης ημέρας 
θα δοθούν CPD Μόρια

Για πληροφορίες & δηλώσεις 
συμμετοχής: Ιωάννης Τσαπρά-
ζης ΑΕ 

Τηλ.: 210 7716416 & 210 
7751000

• e-mail: info@tsaprazis.gr
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Το Σάββατο 21 Σεπτεμ-
βρίου, πραγματοποιήθη-
κε με ιδιαίτερη επιτυχία 

η προγραμματισμένη ημερίδα 
της ESTETIKA ΜΕΠΕ σε συ-
νεργασία με την MELAG, με 
θέμα: ‘’Απολύμανση και Απο-
στείρωση στο ιατρείο από το Α 
στο Ω ‘’. Η ημερίδα απευθυνό-
ταν κυρίως σε βοηθούς οδοντι-
άτρων, που συνήθως είναι επι-
φορτισμένοι με τη σημαντική 
διαδικασία της απολύμανσης 
και αποστείρωσης του ιατρεί-
ου. Ενώ ο αρχικός σχεδιασμός 
της ημερίδας είχε στόχο τις 40 
συμμετοχές, λόγω της πολύ με-

γάλης ζήτησης, η εκδήλωση τε-
λικά πραγματοποιήθηκε με 80 
συμμετέχοντες !!Η προσέλευση 
του κόσμου ήταν αθρόα από 
νωρίς το πρωί και η εκδήλωση 
ξεκίνησε στις 10:30 δίνοντας 
τη δυνατότητα σε όλους τους 
συμμετέχοντες να παρακολου-
θήσουν με πολύ ενδιαφέρον τον 
ομιλητή κύριο Maik Rohland 
έως τις 15:00, με ένα διάλειμμα 
μισής ώρας για ένα ελαφρύ γεύ-
μα. Πριν το τέλος της ημερίδας 
όλοι οι παρευρισκόμενοι έλαβαν 
μέρος σε ένα quiz, μέσω των κι-
νητών τους τηλεφώνων, όπου 
όλοι απάντησαν σε ερωτήσεις 
σχετικές με το θέμα της ημερί-
δας και ένας νικητής κέρδισε μια 
δωροεπιταγή από τα καταστή-
ματα Public.

Όλοι και όλες έφυγαν από το 
Intercontinental έχοντας απο-
κομίσει ενδιαφέρουσες γνώσεις 

για το πολύ σημαντικό θέμα της 
απολύμανσης και αποστείρωσης 
στο ιατρείο, έχοντας ταυτόχρονα 

περάσει ένα ευχάριστο πρωινό. 
Κοινή ήταν η επιθυμία όλων για 

την επανάληψη παρόμοιων ημερί-

δων με θέματα που ενδιαφέρουν 
και απασχολούν τους βοηθούς 
των ιατρείων και η ESTETIKA 

ΜΕΠΕ δεσμεύτηκε ότι θα αντα-
ποκριθεί σε αυτό το αίτημα τους 
στο άμεσο μέλλον. 

"Απολύμανση και Αποστείρωση στο ιατρείο 
από το Α στο Ω "
Νέο χειρουργικό πρωτόκολλο υψηλής αποτελεσματικότητας

DT

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η
Δωδεκανήσου 10Β, Tηλ.: 2310 55 71 41
e-mail: info@apdental.gr
www.apdental.gr       

™
The L-PRF Intra-Spin  System is the only

©FDA Cleared  CE Marked Certified Medical Device

Class 2 for the Production of L-PRF

Autogenous combination of Platelet

Rich Fibrin without additives

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

ΑΠΟ 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ

• Protects wounds via its physical strength

• Fibrin network rich in platelet & leukocyte 
growth factors

• Powerfull angiogenesis growth promotor

• Anti-inflammatory & Anti-infectious effects

• Produce rapid healing during at least 7 days
aster placements and beyond when prepared 
by the Intra-lock Intra-Spin™ 
L-PRF centrifuge

• Promotes sost & hard tissue proliferation

• No Anticoagulant

• No Bovine Thrombin

• No Heating

• No Pipetting

• No Second Spin

• No Chemical Additives

• No Expensive Consumables

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
από
1η 

ΙΟΥΝΙΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
από

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1η 

ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

απόαπό
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Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΑ
Μιχαλακοπούλου 157, Γουδή 115 27,  Τηλ.: 210 7716.416, 210 7751.000,  Fax: 210 7711.100, 
e-mail: info@tsaprazis.gr, www.tsaprazis.gr

ΟΠΟΥ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΒRΙΧ,

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΤΕΡΗΔΟΝΑ
ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ

Το Brix 3000 είναι ένα πρωτοποριακό οδοντιατρικό ζελέ για την αποµάκρυνση 
τερηδονισµένης οδοντίνης. Aποτελείται από παπαΐνη 3000 U/mg 10%. Η παπαΐνη είναι µια 
ενδο-πρωτεΐνη παρόµοια µε την ανθρώπινη πεψίνη (που υπάρχει στα γαστρικά υγρά) η 
οποία είναι βακτηριοκτόνος, βακτηριοστατική και έχει αντιφλεγµονώδη δράση.

Λειτουργεί αποκλειστικά µόνο πάνω στον κατεστραµµένο ιστό, καθώς δεν περιέχει 
αντι-προτεάση πλάσµατος Alpha-1 αντιτρυψίνη, η οποία θα παρεµπόδιζε µια πρωτεολυτική 
δράση σε υγιή ιστό. Εποµένως µαλακώνει ο κατεστραµµένος ιστός που αφήνει τα υπολείµµατα 
των κατεστραµµένων ινών κολλαγόνου, διατηρώντας τον υγιή ιστό αφού δεν 
απασβεστιώνεται ή δεν υπάρχει έκθεση ινών κολλαγόνου.

Η αφαίρεση της τερηδόνας δίχως  πόνο είναι η βάση µιας ατραυµατικής θεραπείας (ATR), κάτι 
που οι οδοντίατροι προσπαθούν για τη φροντίδα των ασθενών τους.

Η ενζυµική δραστικότητα της βιοκαψυλιωµένης παπαΐνης (3.000 U/mg*) στο Brix3000
χρειάζεται µόνο περίπου 2 λεπτά για να διαλύσει οποιοδήποτε µολυσµένο οδοντικό ιστό που 
επηρεάζεται από την τερηδόνα.

Ο ανιχνευτήρας και το κάτοπτρο χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή και την αποµάκρυνση 
της γέλης Brix3000 και της µολυσµένης οδοντίνης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν 
χρειάζεται τρόχισµα καθόλου. Σηµειώστε ότι το BRIX3000 δεν επηρεάζει την οδοντίνη που έχει 
ικανότητα επανασβεστίωσης.

Επαναστατική ενζυµατική αποµάκρυνση της τερηδόνας  Για όλες τις ηλικίες 
συµπεριλαµβανοµένων των εγκύων και των παιδιών. Δεν φοβόµαστε πια τον τροχό και 
την αναισθησία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Το Brix 3000 συσκευάζεται σε σωληνάρια των 3ml.  Κάθε ml επαρκεί για 30 εφαρµογές και ανάλογα 
µε το µέγεθος της κοιλότητας  αντιστοιχεί σε περίπου 15 περιστατικά.
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Εμφυτεύματα

Το ποσοστό επιτυχίας στην 
Εμφυτευματολογία βρί-
σκεται κοντά στο 96%. 

Χάρη σε καλά τεκμηριωμένα πρω-
τόκολλα τοποθέτησης εμφυτευμά-
των, με λίγες διαφορές ανάλογα 
με το χρησιμοποιούμενο σύστημα 
εμφυτευμάτων, η προβλεψιμότητα 
του αποτελέσματος με βέλτιστες 
συνθήκες των ιστών είναι αρκετά 
σημαντική. 

Είναι πολύ διαφορετικό όταν 
αυτές οι συνθήκες δε φτάνουν 
στα αναγνωρισμένα πρότυπα 
όσον αφορά τον όγκο και την 
ποιότητα για επαναληψιμότητα 

Ελάχιστα επεμβατική τοποθέτηση οδοντικού 
εμφυτεύματος χωρίς τη χρήση βιοϋλικών με 
την τεχνική οστικής διεύρυνσης

Dr. G.Chaumanet

Αποφοίτησε από το 
Πανεπιστήμιο της Νάντης 
το 1983. Έχει εργαστεί 
σε περισσότερες από 15 
διαφορετικές χώρες σε 4 
ηπείρους. Από το 2000, η 
εφαρμογή των laser στον 
τομέα του έχει οδηγήσει σε 
επανάσταση των χειρουργικών 
του επεμβάσεων. Το 
οδοντιατρείο του ασχολείται 
αποκλειστικά με τη 
χειρουργική στόματος και την 
εμφυτευματολογία στο Παρίσι 
και τη Βερόνα της Ιταλίας.
Διαθέτει διαφορετικούς 
μεταπτυχιακούς τίτλους 
και master στα laser, την 
Περιοδοντολογία, την θεραπεία 
με εμφυτεύματα, τη χειρουργική 
στόματος, την ανατομία και την 
ακτινολογία. Είναι πρόεδρος του 
SOLA Γαλλίας (Κοινότητα για 
στοματική εφαρμογή των Laser), 
ενεργό μέλος του CENALOS, 
πρέσβης της GOIA, μέλος της 
γαλλικής κοινότητας Ιατρικού 
Laser, μέλος της Διεθνούς 
Ακαδημίας Περιοδοντολογίας, 
μέλος της Ιταλικής Κοινότητας 
Χειρουργικής Στόματος και 
μέλος της Ακαδημίας AGLZ. 
Πραγματοποιεί πολλές ομιλίες 
στην Ευρώπη, την Αμερική και 
τη Μέση Ανατολή. Διατηρεί 
ιδιωτικό ιατρείο στο Villeneuve-
Loubet (Γαλλία) και τη Βερόνα 
(Ιταλία).
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ΑΘΗΝΑ
Λ. Μεσογείων 467, 
Τ.Κ. 153.43 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210 80 30 341
info@aristondental.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ναυάρχου Κουντουριώτου 13, 
Τ.Κ. 546.25
Τηλ.: 2310 268 020
thessaloniki@aristondental.com

ΛΕΜΕΣΟΣ
Θεσσαλονίκης 9, Γραφείο 102 
T.K. 3025 Λεμεσός
Τηλ.: 25 322 895
info@aristondental.com

Web: aristondental.com              fb: ariston dental

Surgitime Titanium  
Mesh

Pericardium

Surgitime Titanium

Surgitime PTFE

Surgitime Titanium

Tent ScrewΝΕΟ

ΝΕΟ

Διαθέτει αυτοκοχλιούμενο 
άκρο, λεία επιφάνεια στο 

λαιμό και μεγάλη κεφαλή που 
διευκολύνει τη στερέωση της 

μεμβράνης πάνω της.Για οριζόντια ή/και κατακόρυφη οστική ανάπλαση 
Συνδέονται με το εμφύτευμα μέσω της βίδας κάλυψης ή της βίδας επούλωσης.
Μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά με την Tent Screw DM.

Μεμβράνη PTFE για GBR & GTR

Για διατήρηση φατνιακής ακρολοφίας,  
μετά από εξαγωγή 

Λειτουργεί εκτεθειμένη.

Για οριζόντια ή/και κατακόρυφη 
οστική ανάπλαση 

Φυσική μεμβράνη βόειου περικαρδίου
Λεπτή, ελαστική μεμβράνη που προστατεύει 

χωρίς τάσεις το μοσχευμένο πεδίο.
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στην Εμφυτευματολογία. 

Για παράδειγμα, λεπτές ακρο-
λοφίες, που εμφανίζονται αρκε-
τά συχνά, θα απαιτούν μία μα-
κρά και ακριβή θεραπευτική δια-
δικασία για τους ασθενείς επειδή 
περιλαμβάνουν οστική αυξητική 
επέμβαση ή πιθανόν υποστηρι-
κτικά ιστικά μοσχεύματα.

Υπάρχει μία ελάχιστα επεμ-

βατική εναλλακτική για αυτούς 
τους ασθενείς που τους επιτρέ-
πει να θεραπεύονται χωρίς αυτά 
τα προβλήματα; 

Μία γραμμή σκέψης είναι να 
σταματήσουμε τη συστηματική 
πρακτική της Εμφυτευματολο-
γίας ως αφαιρετική στο επίπεδο 
των ιστών, αλλά να μεταφέρουμε 
αυτούς τους όγκους και επομένως 
να εξασφαλίσουμε μία ελάχιστα 
επεμβατική διαδικασία. 

Εικ. 1
Αρχικό επεξηγηματικό διάγραμμα της 
τεχνικής Summers

Εικ. 3
Προεγχειρητική κλινική άποψη του 
16 με κάταγμα και φλεγμονή

Εικ. 4
Χρήση Osteosafe.

ΕΙκ. 5
Πλήρες κιτ Osteosafe.

Εικ. 2
Οστική διεύρυνση μέσω του μεσορριζι-
κού διαφράγματος με τη χρήση οστεοτό-
μων (a, b). Επιλογή βίδας επούλωσης 
που δίνει τη δυνατότητα πρωτογενούς 
σύγκλισης των μαλακών ιστών (c, d).

Εικ. 1

Εικ. 2
Εικ. 3

Εικ. 4

Εικ. 5

Εικ.6a
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Εικ.6β

Μάγερ 21, Αθήνα | 4ος Όροφος 
Τηλ: 216 8093450 | Email: info@sbdent.gr

ΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η κωνική σύνδεση με εσωτερικό εξάγωνο 
προσφέρει ακρίβεια σύνδεσης 
εμφυτεύματος-abutment .

Η κωνικότητα 120 προσφέρει αυτή τη σύνδεση 
με άριστη εφαρμογή και σταθερότητα.

Η κωνική σύνδεση είναι απόλυτα ανθεκτική 
έναντι των βακτηρίων.

-Εμφύτευμα σπειροειδούς σχήματος με 
σπείρες επεμβατικού σχεδιασμού που 
αναπτύχθηκε για καλύτερη αρχική 
σταθερότητα, επομένως συστήνεται να 
χρησιμοποιηθεί σε οστικούς τύπους ΙΙ, ΙΙΙ 
και ΙV.

-Το κωνικό σώμα του εμφυτεύματος -Το κωνικό σώμα του εμφυτεύματος 
συνδυάζεται άριστα με το σχήμα του 
τρυπάνου για ακριβή προσαρμογή με
 το οστό.

-Η κωνικότητα του σώματος  του -Η κωνικότητα του σώματος  του 
εμφυτεύματος βελτιώνει το χαρακτηριστικό 
της αυτοπροσαρμογής. Το μη επεμβατικό 
ακρορριζικό τμήμα του εμφυτεύματος 
προλαμβάνει τη βλάβη ανατομικών 
μορίων κατά την ανύψωση ιγμορείου. 
-Εναλλαγή πλατφόρμας.

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ
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Εικ. 6 α,β.γ
(a) Οστική διεύρυνση (b) τοποθέτηση 
του εμφυτεύματος και (c) επιλογή της 
βίδας επούλωσης 

Αυτό προϋποθέτει την ανασκό-
πηση όλων των εμβιομηχανικών 
αρχών της Εμφυτευματολογίας, 
όχι μόνο όσον αφορά τη δομή και 
το σχεδιασμό των εμφυτευμάτων, 
αλλά σε σχέση, επίσης, με τους 
περιεμφυτευματικούς ιστούς.

Η γενική χειρουργική αρχή της 
σύγχρονης Εμφυτευματολογίας 
από την εποχή του Branemark 
ήταν η Παρασκευή του οστού, 
που ονομάζεται οστεοτομία, όσο 
το δυνατόν πλησιέστερα στις δι-
αστάσεις του εμφυτεύματος που 

θα τοποθετηθεί. Αυτή η αρχή εί-
ναι ακόμη ευρέως επικρατούσα.

Ωστόσο, η διαχείριση των μα-
λακών ιστών έχει εξελιχθεί και η 
τάση τα τελευταία λίγα χρόνια 
ήταν η διαχείριση των μαλακών 
ιστών από το πρώτο χειρουργι-
κό βήμα. 

Με την άφιξη των αυτοκοχλι-
ούμενων κωνικών εμφυτευμάτων, 
αναπτύχθηκε μία νέα τεχνική 
που δίνει τη δυνατότητα πλάγι-
ας καθώς και κατακόρυφης οστι-
κής συμπίεσης, συμπύκνωσης ή 
διεύρυνσης. 

Επιπρόσθετα, το 1994, ο 
Summers, πραγματοποιώντας 
τη δική του τεχνική ανύψωσης 
της ακρολοφίας του ιγμορείου 
με προσεκτική επιλογή κωνικών 
εργαλείων διαμόρφωσης, ήταν ο 
πρώτος που έδειξε τη δυνατότη-
τα διαμόρφωσης του σπογγώδους 
οστού (εικ. 1).

Μέσω δύο κλινικών περιπτώ-

σεων, θα δούμε πως είναι δυνατό 
να είμαστε ελάχιστα επεμβατικοί, 
ακριβείς και επίσης να αποφύγου-
με τη χρήση βιοϋλικών, εκμεταλ-
λευόμενοι απλώς τις εμβιομηχανι-
κές ιδιότητες του οστίτη ιστού και 
τη δυνατότητα ανάπλασής του. 

Σεβόμενοι τις αρχές κατευθυνό-
μενης ανάπλασης, που σημαίνει 
την εφαρμογή φυσικών φραγμών 
για την απομόνωση των κυττάρων 
επιθηλιακού και συνδετικού ιστού 

από το χειρουργικό πεδίο, δίνου-
με τη δυνατότητα ανάπλασης των 
διαφορετικών ιστών. 

Οι αρχές είναι οι ακόλουθες 
(εικ. 2) : -Συρραφή του χειρουρ-
γικού πεδίου για αδιατάρακτη 
επούλωση.

-Ολοκλήρωση της καλύτερης 
δυνατής αγγειογένεσης για να 
υπάρχει η απαιτούμενη αιμάτω-
ση και μη διαφοροποιημένα με-

σεγχυματικά κύτταρα.

-Δημιουργία και διατήρηση χώ-
ρου για τη διευκόλυνση της δη-
μιουργίας οστού εντός αυτού του 
χώρου.

-Σταθεροποίηση του χειρουρ-
γικού πεδίου για προκληθεί δημι-
ουργία αιματικού θρόμβου και να 
διευκολυνθεί η επούλωση.

Χάρη στην προσεκτική επιλογή 

της βίδας επούλωσης ή του ζεύ-
γους abutment εμφυτεύματος/
προσωρινής στεφάνης, αυτές οι 
δύο οντότητες με διαφορετικά 
δυναμικά ανάπλασης μπορούν να 
αποφραχθούν ερμητικά, αποφεύ-
γοντας έτσι τον κυτταρικό αντα-
γωνισμό, που γνωρίζουμε πως 
συμβάλλει στην ανάπτυξη των 
επιθηλιακών κυττάρων που ανα-
πτύσσονται γρηγορότερα.

DT σελίδα 32

AD

Er:YAG Laser 
Η δύναµη του laser στο χέρι σας

ΣΑΡΩΣΤΕ 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Περιοδοντολογία
Εµφυτεύµατα
Αισθητική Οδοντιατρική

Παιδοδοντία
Ενδοδοντία
Γναθοχειρουργική
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K
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Εικ.6γ

Εικ. 7
Πανοραμικές ακτινογραφίες: Α) προεγ-
χειρητικά, β) περιεγχειρητικά, γ) στους 
3 μήνες, δ) επανέλεγχος μετά από ένα 
χρόνο.
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Περίπτωση 1

Ο ασθενής προσήλθε με κάταγ-
μα του 16 (εικ. 3) και περιακρορ-
ριζικές κύστεις. 

Με τη συναίνεση του ασθενή, 
λήφθηκε η απόφαση να πραγ-
ματοποιηθεί εξαγωγή, καθαρι-
σμός του τραύματος, απολύμαν-

ση του φατνίου και άμεση τοπο-
θέτηση ενός μη εμβυθισμένου εμ-
φυτεύματος (εμφύτευμα και βίδα 
επούλωσης) χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο του Summers (ανύψωση 
ακρολοφίας ιγμορείου). 

Στον ασθενή χορηγήθηκε η κλα-
σική φαρμακευτική αγωγή με αμο-
ξικιλλίνη και κορτικοστεροειδή. 

Ο 16 εξάχθηκε προσεκτικά με 
διχασμό της ρίζας για να απο-

φευχθεί το οστικό κάταγμα ειδι-
κά στο προστόμιο, στο οποίο το 
συμπαγές οστικό πέταλο είναι 
πολύ λεπτό. 

Η lamina dura, που δίνει τη δυ-
νατότητα πρόσφυσης του κολλα-
γόνου και των ινών του Sharpey, 
εμφανίζει υψηλό δυναμικό για 
μόλυνση. 

Κατά συνέπεια, πραγματοποιή-
θηκε μία ήπια μηχανική απόξεση 

του φατνίου, ακολουθούμενη από 
επιφανειακό καθαρισμό (εξάτμι-
ση) ολόκληρης της lamina dura 
με laser Erbium (2870nm) ακο-
λουθούμενο από απολύμανση με 
διοδικό laser (940nm).

Αυτή ήταν μία χειρουργική επέμ-
βαση χωρίς κρημνό. 

Η οστεοτομία διεύρυνσης πραγ-
ματοποιήθηκε μέσω του μεσορ-
ριζικού οστικού διαφράγματος. 

Ξεκίνησε με ένα πολύ λεπτό 
εργαλείο διαμόρφωσης (κωνι-
κό) και στη συνέχεια χρησιμο-
ποιήσαμε έναν αυτόματο μηχα-
νικό οστεοτόμο (εικ. 4-5) (Osteo 
Safe-Anthogyr). 

Εικ. 8
Έλεγχος στους έξι μήνες

Εικ. 9
Προεγχειρητική άποψη του συριγγίου 
στον 24

Εικ. 10
Πανοραμική ακτινογραφία με κώνο 
γουταπέρκας τοποθετημένο στο συρίγ-
γιο που φτάνει στο ακρορρίζιο

Εικ. 11
Απολύμανση με laser

Εικ. 12
Αφαίρεση κοκκιωματώδους ιστού με 
laser

Εικ.8

Εικ.9

Εικ.10

Εικ.11

Εικ.12

Utilizing the Densah® Bur Technology, 
Osseodensification enhances implant primary 

stability by producing Bone-Spring-Back e� ect1 
to facilitate a custom fit for any implant.*

1Huwais S, Meyer EG. A Novel Osseous Densification Approach in Implant Osteotomy Preparation 
to Increase Biomechanical Primary Stability, Bone Mineral Density, and Bone-to-Implant 
Contact. Int J Oral Maxillofac Implants 2017;32:27–36.

*In accordance with the densifying reference guides on versah.com/densifying-reference-guide

©2017 Huwais IP Holdings LLC.  All rights reserved.  
Versah and Densah are registered trademarks of Huwais IP Holdings LLC.  P026  REV00 versah.com

Experience the Di� erence

     Let any implant be the Cinderella with  

   a custom fit.. 

Enhance the Host

Any Implant*, Any Ridge, In Either Jaw

Florida Mall - Α. Μεταξά 33, Γλυφάδα 166 74
Τ: 210 8982881-2, 210 8982817 - F: 210 2241797
www.versah-greece.gr - info@versah-greece.gr



Μοναδικό σύστημα που 
καθοδηγεί την κεφαλή  

της χειρολαβής 

ΑΘΗΝΑ
Λ. Μεσογείων 467, 
Τ.Κ. 153.43 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210 80 30 341
info@aristondental.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ναυάρχου Κουντουριώτου 13, 
Τ.Κ. 546.25
Τηλ.: 2310 268 020
thessaloniki@aristondental.com

ΛΕΜΕΣΟΣ
Θεσσαλονίκης 9, Γραφείο 102 
T.K. 3025 Λεμεσός
Τηλ.: 25 322 895
info@aristondental.com

Web: aristondental.com              fb: ariston dental

Ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα που υπερέχουν.

Επιστημονική ομάδα
Tο επιθυμητό και ζητούμενο από τον θεράποντα ιατρό σχέδιο θεραπείας 

καταρτίζεται σε συνεργασία με τους γιατρούς της Ariston Dental,  
οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο σχεδιασμό ψηφιακών προϊόντων  
και την ψηφιακή ροή εργασίας της Paltop.

Άμεση εξυπηρέτηση
Σχεδιασμός και παράδοση χειρουργικών οδηγών ή και άμεσων 
μεταβατικών προσθετικών αποκαταστάσεων, εντός 3-5 ημερών.

Συνεχής εξέλιξη
Η κασετίνα εργαλείων της Paltop 2ης γενιάς για την ψηφιακή 

εμφυτευματολογία είναι εξαιρετικά απλή και εύκολη στη χρήση,  
μειώνει τα απαιτούμενα βήματα εργασίας και καταργεί την ανάγκη  

χρήσης περίπλοκων και δύσχρηστων spoons.

Από νωδότητα, σε πλήρη λειτουργική και αισθητική 
αποκατάσταση, σε ένα χειρουργείο;
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Η χρήση κυρτών ενθέτων στην 
αρχή δίνει τη δυνατότητα πλά-
γιας διεύρυνσης του φυσικού 
ή επουλωμένου οστού και στη 
συνέχεια κοίλα ένθετα κατά τη 
διάρκεια της διάσπασης του τε-
λευταίου χιλιοστού κάτω από το 
ιγμόρειο, δίνει τη δυνατότητα 
πλάγιας οστικής αποκατάστα-
σης αυτού του οστικού φατνίου 
ενώ προβάλλεται ακρορριζικά. 

Κατά την εξέλιξη της επέμ-
βασης ανύψωσης ιγμορείου το-
ποθετούνται μεμβράνες PRF (ή 
μεμβράνες φυσικού κολλαγόνου) 
στη διάνοιξη της οστεοτομίας 
για να γεμίσουν τον ενδο-ιγμο-
ρειακό χώρο που κερδίζουμε με 
αυτό τον τρόπο (επίσης προσφέ-
ρουν προστασία της μεμβράνης 
του ιγμορείου).

Το laser Erbium διέρχεται ξα-
νά μέσω του φατνίου της οστεο-

τομίας για να εξατμίσει τα οστι-
κά υπολείμματα και να ολισθή-
σει κατά μήκος των τοιχωμάτων 
της οστεοτομίας. 

Το εμφύτευμα τοποθετείται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κα-
τασκευαστή, αλλά με μία ακόμη 
ελαφρώς υψηλότερη περιστρο-
φική δύναμη αν το επιτρέπει ο 
βαθμός του τιτανίου. 

Επιλέγεται προσεκτικά μία 

βίδα επούλωσης που εφαρμό-
ζει στη διάμετρο και το ύψος 
του υπολειπόμενου κενού για 
να κλείσει (εικ. 6).

Αν η βίδα επούλωσης δεν επι-
τρέπει σύγκλιση των μαλακών 
ιστών κατά πρώτο σκοπό, χρη-
σιμοποιούνται μεμβράνες PRF 
για να γεμίσουν το κενό. 

Αν το κενό είναι πολύ μεγάλο, 
πραγματοποιούνται μία βλεν-

Εικ. 13
Χρήση Osteosafe στο μετεξακτικό φατ-
νίο μετά τον καθαρισμό και την απολύ-
μανση

Εικ.13

Εικ. 14
Τοποθέτηση του εμφυτεύματος

Εικ. 15  Άμεση τοποθέτηση του εμφυ-
τεύματος με προσωρινή στεφάνη

Εικ. 16 Πανοραμική ακτινογραφία 
ελέγχου στους δύο μήνες

Εικ.14

Εικ.15

Εικ.16

Εικ. 17
Μόνιμη στεφάνη στους 3 μήνες

Εικ.17

DISCOVER THE BEST OF
SWISS TECHNOLOGY

ANTHOS HELLAS A.E.
3ης Σεπτεμβρίου 35
104 32 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 5231400, 210 5249261
Fax: 210 5232537
sales@anthoshellas.gr
www.anthoshellas.gr

DENTALCOM Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.
Καρυοφύλλη 24
115 27 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 7775021, 210 7775110
Fax: 210 7770480
dentalco@otenet.gr 
www.dentalcom.gr

Λ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ
Χαλκοκονδύλη 19
104 32 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 5232609, 210 5222301
Fax: 210 5231800
pandental.eu@gmail.com 
www.pandental.eu
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νογονοπεριοστική αποκόλλη-
ση 6-10 χιλιοστών και στη συ-
νέχεια μία οριζόντια τομή του 
περιοστέου 6-8 χιλιοστών.

 Αυτή η τεχνική εξυπηρετεί 
στην έλξη των ούλων γύρω από 
τη βίδα επούλωσης διατηρώντας 
τη με δύο ράμματα. 

Οι ακτινογραφίες ελέγχου 
έδειξαν ξεκάθαρα καλή οστε-
οενσωμάτωση του εμφυτεύμα-
τος, σημαντική πλήρωση και 
ανάπλαση σε μόλις τρεις μήνες 
και στη συνέχεια άριστη πλήρω-
ση και ανάπλαση 4 μήνες μετά 
την επέμβαση.

 Η οστική αναδιαμόρφωση 
γύρω και επάνω από τον αυχέ-
να του εμφυτεύματος επίσης 
φαινόταν πως πραγματοποιή-
θηκε καλά. 

Η τρισδιάστατη απεικόνιση 
κωνικής δέσμης έδειξε αρχικά 
ένα υγιές ιγμόρειο χωρίς φλεγ-
μονή ή μόλυνση καθώς και οστι-
κή αναδιαμόρφωση στην ακρορ-
ριζική περιοχή και γύρω από το 
εμφύτευμα (εικ. 7-8).

Στην περίπτωση μίας δια-
φατνιακής ανύψωσης ιγμορεί-
ου σε συνδυασμό με την τοπο-
θέτηση ενός εμφυτεύματος με 
οστική διεύρυνση, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν ένθετα με 
κυρτό άκρο αρχικά για να είναι 
εφικτή η πλάγια διεύρυνση και 
στη συνέχεια κοίλα ένθετα για 
να πραγματοποιηθεί απόξεση 
των οστών των πλαγίων τοι-
χωμάτων της οστεοτομίας για 
να δημιουργηθεί ακρορριζική 
προβολή μετά την θραύση του 
τελευταίου χιλιοστού κάτω από 
το έδαφος του ιγμορείου. 

Αν πρόκειται να τοποθετηθεί 
ένα εμφύτευμα στην άνω γνάθο 
εξολοκλήρου σε φυσικό οστό, τα 
κυρτά ένθετα επαρκούν. 

Το τελευταίο ένθετο που το-
ποθετείται είναι μικρότερο σε 
διάμετρο από το εμφύτευμα που 
επιλέγεται.

Το πλεονέκτημα αυτής της τε-
χνικής σημειώθηκε ξεκινώντας 
το 1996 από τον Summers με 
τη χρήση κωνικών οστεοτόμων 
σε αντίθεση με κυλινδρικούς, 
που ήταν οι μόνοι διαθέσιμοι 
μέχρι τότε. 

Η ιδέα ήταν πρακτικά να μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί πλάγια 
συμπύκνωση περιεμφυτευματι-
κού οστού για να αυξηθεί ιδι-
αίτερα, η αρχική σταθερότητα 
και να αντισταθμιστεί η έλλει-
ψη κατακόρυφης διάστασης 

του φυσικού οστού κάτω από 
το ιγμόρειο.

Ο στόχος αυτής της τεχνικής 
είναι να διατηρηθεί, αν είναι 
δυνατό, ολόκληρο το οστό της 
άνω γνάθου ωθώντας πλαγίως 
το οστό προς τα πίσω με ελάχι-
στο τραυματισμό, ενώ δημιουρ-
γείται μία ακριβής οστεοτομία 
που σπάει το τελευταίο χιλιοστό 
του εδάφους του ιγμορείου, ενώ 
προστατεύει τη μεμβράνη του. 

Η συνέπεια είναι η ιδιαίτερη 
αύξηση στην περιεμφυτευματι-
κή οστική πυκνότητα με υψηλή 
ανύψωση της επαφής οστού εμ-
φυτεύματος (ΕΟΕ) και, επομέ-
νως, της οστικής σταθερότητας.

Περίπτωση 2

Ο ασθενής προσήλθε με ένα 
κάταγμα στον 24 με σημαντι-
κή περιακρορριζική μόλυνση 
(εικ. 9, 10).

Αποφασίστηκε να πραγμα-
τοποιηθεί εξαγωγή με άμεση 
τοποθέτηση και φόρτιση ενός 
εμφυτεύματος μετά από πλήρη 
απολύμανση του μετεξακτικού 
φατνίου χρησιμοποιώντας laser 
(εικ. 11, 12). 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιή-
θηκε Osteosafe (εικ. 13) για να 
πραγματοποιηθεί ήπια διεύρυνση 
του δοκιδώδους οστού και τοπο-
θέτηση ενός αυτοκοχλιούμενου 

κωνικού εμφυτεύματος (Axiom 
PX, Anthogyr).

Σε αυτή την περίπτωση, στην 
οποία δεν ήταν απαραίτητη η 
οστική αποκατάσταση κατά μή-
κος των τοιχωμάτων της οστεο-
τομίας, χρησιμοποιήθηκαν μόνο 
κυρτά ένθετα. 

Σεβαστήκαμε την υπερώια και 

59 ευρώ (+ ΦΠΑ)
ΤΙΜΗ

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ

Συμπεριλαμβάνεται η βίδα κάλυψης

ORAL
INNOVATION

ΤΖΩΡΤΖ 12, 10677 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 3847735 Website: 

www.oralinnovation.gr
E-mail:info@oralinnovation.gr
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υπο-οστική θέση του εμφυτεύ-
ματος (εικ. 14). Το κενό μεταξύ 
του εμφυτεύματος και του προ-
στομιακού συμπαγούς οστού δε 
γεμίζεται. 

Η προσεκτική επιλογή του 
abutment του εμφυτεύματος δί-
νει τη δυνατότητα για ένα ιδανι-
κό προφίλ ανάδυσης τόσο όσον 
αφορά τους σκληρούς όσο και 

τους μαλακούς ιστούς. 
Η προσωρινή στεφάνη δια-

μορφώνεται, συνεπώς, με τέτοιο 
τρόπο που κλείνει το κενό συ-
μπιέζοντας ελαφρώς τις παρυ-
φές των ούλων (εικ. 15).

Αναρτάται εκτός λειτουργικής 
σύγκλεισης. Φυσικά, συστήθηκε 
στον ασθενή να αποφύγει την 
εκούσια μάσηση σε αυτό το εμ-
φύτευμα και να εφαρμόζει μόνο 
τοπικό καθαρισμό με βαμβάκι 

εμβαπτισμένο σε χλωρεξιδίνη.
Μετά την εξακρίβωση της 

οστεοενσωμάτωσης (εικ. 16) 
, λήφθηκε το αποτύπωμα 6-8 
εβδομάδες μετά το χειρουργείο, 
ακολουθούμενο από την τοπο-
θέτηση της μόνιμης προσθετι-
κής αποκατάστασης (εικ. 17).

Συμπεράσματα

Η τεχνική τοποθέτησης του εμ-
φυτεύματος με τη χρήση οστεο-

τόμων δεν αποτελεί μία νέα ιδέα. 

Από την άλλη πλευρά, η χρή-
ση ενός αυτόματου οστεοτόμου 
προσφέρει μία καλύτερη άπο-
ψη της περιοχής και καθιστά 
δυνατή την πραγματοποίηση 
χειρουργικής επέμβασης χωρίς 
κρημνό, για να τοποθετηθεί με 
μεγαλύτερη ακρίβεια και να επι-
τευχθεί πιο ομοιογενής πρόο-
δος, σε σύγκριση με τα συνήθη 
οστικά εργαλεία διαμόρφωσης 

με χειρουργικό σφυρί. 

Από την πλευρά του ασθενή, 
η άνεση κατά τη χειρουργική 
επέμβαση είναι σημαντική και 
πολύ εμφανής.

Θα πρέπει να έχουμε υπόψη 
μας πως αν επιθυμείτε να απο-
φύγετε τη χρήση εμφρακτικών 
υλικών, οι ιστοί θα πρέπει να 
επεξεργαστούν για να επιτρα-
πεί η ανάπλασή τους. 

Για άμεση μετεξακτική τοπο-
θέτηση εμφυτεύματος, τα laser 
διαθέτουν απαράμιλλη χρησι-
μότητα, επειδή δίνουν τη δυ-
νατότητα απολύμανσης του 
φατνίου και επάγουν την οστι-
κή ανάπλαση. 

Αν σεβαστούμε τις βασικές 
αρχές αυτής της οστικής ανά-
πλασης, οι συνθήκες είναι επαρ-
κείς για να επιτραπεί η αύξη-
ση του οστού χωρίς τη χρήση 
βιοϋλικών.

Αυτά τα πλεονεκτήματα είναι 
αποφασιστικά κατά τη διάρ-
κεια επεμβάσεων όπως φατνι-
ακή ανύψωση ιγμορείου καθώς 
και ‘’διαχωρισμένης ακρολοφί-
ας’’ κατά την οποία το παρεια-
κό συμπαγές οστό είναι γενικά 
πολύ εύθραυστο.

Αποδίδεται ζωτική σημασία 
στη σύγκλιση των μαλακών ιστών 
κατά την τοποθέτηση εμφυτεύ-
ματος, είτε με την προσεκτική 
επιλογή της βίδας επούλωσης 
(το ύψος και η διάμετρος) εί-
τε του abutment του εμφυτεύ-
ματος, δίνοντας τη δυνατότη-
τα για ήπια συμπίεση των μα-
λακών ιστών και παροχής ενός 
φραγμού του συστήματος σύν-
δεσης εμφυτεύματος/προσθετι-
κής αποκατάστασης που δίνει 
τη δυνατότητα ανάπλασης των 
δύο οικογενειών ιστών.

Αυτές οι ελάχιστα επεμβα-
τικές τεχνικές απαιτούν ακό-
μη πολλές βελτιώσεις και πιο 
ευρεία επιστημονική αποδοχή. 

Ωστόσο, για λόγους ηθικής 
και ασφάλειας, ο οδοντίατρος 
θα πρέπει να προτείνει πάντα 
την λιγότερο επεμβατική τε-
χνική που συμβάλλει, καθοδη-
γεί και επάγει αυτή την ιστική 
ανάπλαση για την οποία, τις 
περισσότερες φορές, έχουμε 
το σκελετό γύρω από αυτές τις 
τραυματισμένες ζώνες.

Αναδημοσίευση από το περιοδικό DT Middle 
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ
η ιδανική επιλογή για κάθε είδους 

χειρουργική επέμβαση

Όλα τα χειρουργικά ράμματα διατίθενται σε συνδυασμό με βελόνες εξαιρετικής ποιότητας, 
απόδοσης και αντοχής και η παραγωγή τους γίνεται στο νέο, υψηλών προδιαγραφών 
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Κύρια χαρακτηριστικά:

•	 Μονόκλωνο
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•	 Χημικά μη αντιδραστικό
•	 Μηδενική «μνήμη» νήματος 

 

Κύρια χαρακτηριστικά:

•	 Πολύκλωνο
•	 Απορροφήσιμο
•	 Εγγυμένη αντοχή νήματος κατά την περιόδο 

επούλωσης: 65% την 2η εβδομάδα και 35% την 
3η εβδομάδα

•	 Ολική απορρόφηση μεταξύ 50 - 90 μέρες
•	 Δημιουργία ασφαλών κόμπων

Κύρια χαρακτηριστικά:

•	 Μονόκλωνο
•	 Μη Απορροφήσιμο
•	 Εύχρηστο στην διαπέραση των ιστών
•	 Δημιουργία ασφαλών κόμπων
•	 Ελαστικότητα
•	 Χαμηλό μικροβιακό φορτίο
•	 Χαμηλή ιστική αντίδραση
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Ενδοδοντία
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Στρατηγικές για τη θεραπεία εξαιρετικά 
κεκαμμένων ριζικών σωλήνων
Dr. B.Bengs, Γερμανία
Ειδικός ενδοδοντιστής πιστοποιημένος από τη Γερμανική Εταιρεία Ενδοδοντίας και Τραυματολογίας

Μία από τις μεγαλύτε-
ρες προκλήσεις στην 
Ενδοδοντία είναι η 

τεράστια πολυπλοκότητα των 
ριζικών σωλήνων. Μεταξύ άλ-
λων, θα πρέπει να ξεπεραστεί 

ένας μεγάλος αριθμός δυσκολι-
ών όσον αφορά τον αριθμό, την 
θέση, τις πιθανές διακλαδώσεις 

και τις κάμψεις των ριζικών σω-
λήνων. Έχουν χρησιμοποιηθεί, 
επίσης, μελέτες περιπτώσεων 

για να δείξουν πώς μπορούν 
να επιτευχθούν προβλέψιμα 
θεραπευτικά αποτελέσματα 
σε δόντια με ανατομικές πα-
ραλλαγές.Ο στόχος της χη-
μικομηχανικής επεξεργασίας 
του ριζικού σωλήνα είναι η 
πλήρης αφαίρεση ολόκληρου 
του ζωντανού και νεκρωτικού 
ιστού, των μολυσμένων τοιχω-
μάτων οδοντίνης, των ξένων 
σωμάτων και του ενδορριζι-
κού εμφρακτικού υλικού. Θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί 
επαρκής χημική απολύμανση 
και διαμόρφωση για να επι-
τραπεί η έμφραξη όλων των 
περιοχών του συστήματος 
των ριζικών σωλήνων. Από το 
1974, ο H.Schilder δημοσί-
ευσε κατευθυντήριες γραμμές 
επάνω σε αυτό το ζήτημα, που 
έχουν παραμείνει πρακτικά 
απαράλλακτες, συμπεριλαμβα-
νομένης της δημιουργίας ενός 
συνεχούς κωνικού σχήματος 
από την κοιλότητα διάνοιξης 
έως το ακρορρίζιο, σεβόμενοι 
την πορεία του ριζικού σωλή-
να και διατηρώντας την θέση 
του ακρορριζικού τρήματος σε 
μέγεθος τόσο μικρό όσο και 
πρακτικό.Η ύπαρξη πολύ εξε-
σημασμένων κάμψεων, ειδικά 
ανώμαλου σχήματος ή ακόμη 
και σχήματος S(δηλ. διπλών), 
μπορεί να αποδειχθεί εξαιρε-
τικά δύσκολη για την εφαρμο-
γή αυτών των κατευθυντήριων 
γραμμών. Η γωνία της κάμψης 
δεν αποτελεί το μοναδικό πα-
ράγοντα εδώ. Το μήκος της 
απόστασης μετά την κάμψη 
είναι επίσης αποφασιστικό για 
τις απαιτήσεις των εργαλείων. 
Καθώς αυξάνεται ο βαθμός 
δυσκολίας, αυξάνεται φυσικά 
και ο κίνδυνος δημιουργίας 
‘’σκαλοπατιού’’, διάτρησης και 
θραύσης του εργαλείου.

Θεραπευτικός σχεδιασμός
Οι αρχικές πληροφορίες λαμ-

βάνονται από την αρχική ακτι-
νογραφική εικόνα. 

Σε σύνθετη οδοντική ανατο-
μία, όπως αυτή που παρατη-
ρείται συχνά στην οπίσθια πε-
ριοχή, μία σάρωση CBCT προ-
σφέρει πολύτιμες πληροφορίες 
για τρισδιάστατες κάμψεις και 
τη συνένωση ριζικών σωλήνων. 

Αυτή η πληροφορία είναι εξαι-
ρετικά σημαντική για τον θερα-
πευτικό σχεδιασμό καθώς επι-
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΠΟ ΖΩΝΤΕΣ ΔΟΤΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ''ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ''

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 27
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,Τ.Κ: 15341

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-6503777,
: ,EMAIL helvav@bio.demokritos.gr yninios@bio.demokritos.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΔΡ. ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Περ. Σταύρου 9, 115 24 Π. Ψυχικό
Τηλ: +30 2106990007

info@ygeiadent.com www.ygeiadent.com·

• Παραγωγή μοσχευμάτων - νέα προϊόντα προσαρμοσμένα

στις ανάγκες της αναγεννητικής ιατρικής

• Ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνικών επεξεργασίας ιστών

• Εφαρμοσμένη έρευνα

• Εκπαίδευση (Ιατρών, Συνεργατών, Τεχνικού Προσωπικού)

50 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των Ιστικών Μοσχευμάτων

DEMOKRITOS

Η Τράπεζα Ιστικών Μοσχευμάτων ένα από τα πρώτα θεσμοθετημένα εργαστήρια του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ''ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ'',

ιδρύθηκε και λειτουργεί συνεχώς από το 1970. Συλλέγει ιστούς ανθρώπινης προέλευσης τους επεξεργάζεται

και παράγει μοσχεύματα τα οποία διαθέτει σε νοσηλευτικά ιδρύματα και ιατρούς. Μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί

ιστοί από περισσότερους από 7.100 δότες και έχουν διατεθεί με επιτυχία και ασφάλεια παραπάνω από

50.000 συσκευασίες κυρίως οστικών μοσχευμάτων. Η Τράπεζα Ιστικών Μοσχευμάτων είναι πιστοποιημένη

κατά 9001/2015 και λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή και προδιαγραφές του Διεθνούς ΟργανισμούISO stds

Ατομικής Ενέργειας της ( ) και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας., European Association of Tissue Banks EATB

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το πρώτο & μοναδικό εργαστήριο στην Ελλάδα με τεχνογνωσία
επεξεργασίας συντηρημένων ανθρωπίνων μοσχευμάτων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ



Η απόλυτη κωνική σύνδεση εμφυτεύματος - κολοβώματος

Περιμετρική ερμητική απόφραξη

Platform switching

Platform swiftingΜίκρο-σπείρωμα στο αυχενικό άκρο
>  Ήπια κατανομή δυνάμεων (Stress Shielding)

Επίπεδο (τετράγωνο) προφίλ σπειρών
> Ασφαλής οστεοσυμπύκνωση  
> Αυξημένη επιφάνεια οστεοενσωμάτωσης

Δυναμικό άκρο
> Εξαιρετική αρχική σταθερότητα

ΕΦ’ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΓΙ
Α ΤΑ CONICAL ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ADVANCED

Κωνική σύνδεση 22°

Άριστη 
> βιολογική συμπεριφορά 
>  αισθητική απόδοση
>  διαχείριση μαλακών ιστών

ΚΟΙΝΗ προσθετική πλατφόρμα 
για όλες τις διαμέτρους

    3,25mm   3,75mm   4,2mm   5,0mm

Μορφολογία και απόλυτη καθαρότητα 
για τα οποία έχουν διακριθεί και 
τεκμηριωθεί από έγκριτα Ευρωπαϊκά 
Πανεπιστήμια και Ερευνητές

ΑΘΗΝΑ
Λ. Μεσογείων 467, 
Τ.Κ. 153.43 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210 80 30 341
info@aristondental.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ναυάρχου Κουντουριώτου 13, 
Τ.Κ. 546.25
Τηλ.: 2310 268 020
thessaloniki@aristondental.com

ΛΕΜΕΣΟΣ
Θεσσαλονίκης 9, Γραφείο 102 
T.K. 3025 Λεμεσός
Τηλ.: 25 322 895
info@aristondental.com

Web: aristondental.com              fb: ariston dental
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τρέπει στον οδοντίατρο να κα-
θορίσει μία στρατηγική σχετικά 
με τα εργαλεία που θα χρησιμο-
ποιήσει και τη χημικομηχανική 
επεξεργασία των ριζικών σωλή-
νων εκ των προτέρων. 

Για παράδειγμα, πολύ στενοί 
ριζικοί σωλήνες με έντονη κάμ-
ψη θα πρέπει, αν είναι εφικτό, 
να παρασκευαστούν με μικρό-
τερο μέγεθος ISO ή μία μικρό-

τερη κωνικότητα, αφού ακόμη 
και τα πολύ εύκαμπτα συστή-
ματα ρινών ΝιΤι γίνονται ση-
μαντικά πιο άκαμπτα όσο αυξά-
νονται οι διαστάσεις τους, γε-
γονός που μπορεί να οδηγήσει 
σε ανεπιθύμητη μεταφορά του 
ακρορριζικού τρήματος ή ακό-
μη και διατρήσεις. 
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Εικ. 1 Αρχική ακτινογραφία στον 25 Εικ. 2 Τρυπανισμός

Εικ.3 Η μη περιστραμμένη ρίνη 
PathFile μετά από χρήση στο ριζικό 
σωλήνα

Εικ.3 Η μη περιστραμμένη ρίνη 
PathFile μετά από χρήση στο ριζικό 
σωλήνα

Εικ. 5 Η σειρά ρινών HyFlex CM

Εικ. 6 Ακτινογραφία κύριου κώνου

Εικ. 7-8 Έμφραξη ριζικού σωλήνα 
και έλεγχος στον 25

Εικ.1 Εικ.2

Εικ.3 Εικ.4

Εικ.5

Εικ.6

Εικ.7

Εικ.8

we are innovation

ENDORET ®

Η ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΠΟΥ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΑ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
Μειώνει τους χρόνους θεραπείας 
και επούλωσης των ασθενών σας, 
καθώς και το ρίσκο 
περιεμφυτευματίτιδας.

UNICCA®

Γνωστή αιμοπεταλλακή συγκέντρωση.
Απουσία λευκοκυττάρων.

Ελεγχόμενη απελευθέρωση αιμοπεταλιακών παραγόντων.
Διαφορετικές θεραπευτικές συστάσεις.

Επιφάνεια τριπλής αδρότητας, χημικά 
τροποποιημένη με ιόντα ασβεστίου που 
προκαλεί την οστική αναγέννηση.

Τεχνολογία βασισμένη σε πλάσμα πλούσιο 
σε αιμοπεταλιακούς παράγοντες (PRGF)

Επιφάνεια

Λεωφόρος Συγγρού 19, 11743 Athens
Τ:  +30 2109210220 | Κ: +30 6944575160
info@medicalcompass.gr | www.medicalcompass.gr 



GREEN DENTAL - ΑΘΗΝΑ
Χαλκοκονδύλη 9, Αθήνα | Τ. 210 3803055  |  Υπ. Πωλήσεων: Γ. Σιακαβάρας

TECHNODENTAL - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μάτση 1, Θεσσαλονίκη | Τ. 2310 200810  |  Υπ. Πωλήσεων: A. Τσομπάνογλου

ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ SERVICE ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

• Αερόφρενο στην ταμπλέτα γιατρού
• Κεφαλωτό με αερόφρενο
• Αερότορ με φώς ρυθμιζόμενης ροπής
• Ηλεκτρικό M/M LED νέας γενίας (χωρίς καρβουνάκια)
• Προβολέας Castellini LED 50.000 lux με Φωτοκύτταρο
• Ηλεκτρικό περιστρεφόμενο πτυελοδοχείο 270ο

   με αισθητήρα αυτόματης πλήρωσης στο ποτήρι του ασθενούς

• Έδρα με 6 μνήμες λειτουργίας
• Χειριστήριο γιατρού 18 εντολών με Touch-screen οθόνη
• Πλήρες χειριστήριο βοηθού 10 εντολών Touch-screen
• Ποδοχειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών ενσύρματο ή ασύρματο
• Σύστημα απολύμανσης σωληνώσεων χειροκίνητο ή αυτόματο
• Μοτέρ ενδοδοντίας και εντοπιστής ακροριζίου ενσωματωμένα στο unit
• Memory foam ταπετσαρία

ΝΕΟ
TOUCH SCREEN
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΠΟΜΑΚΡΙΣΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΜΕΣΩ wi-fi

Νέο Skema 5
Σύμμαχος σας στην εξέλιξη

ΝΕΟ
Νέα γενιά

Skema - Skema 5

2
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
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CY

CMY

K

green dental ks print.pdf   1   24/07/2019   14:48
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EΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

“Driving composite resins to their limits’’

Στρατής Παπάζογλου, DDS, MS, PhD
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

    ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ             
  ΑΘΗΝΑ

2ήμερο Σεμινάριο 

Info: www.omnipress.gr  |  info@omnipress.gr   |  +30 210 2222637

                                           

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο με γνώμονα τις κλινικές ανάγκες του γενικού οδοντίατρου που 
χρειάζεται ρεαλιστικές λύσεις με έμμεσες αλλά και εκτεταμένες άμεσες αποκαταστάσεις σε 
απαιτητικά λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα για την καθημερινή οδοντιατρική πράξη.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα ο κάθε συμμετέχων θα μπορεί:
Να αναλύσει αισθητικά το πρόσωπο του ασθενή
Να δημιουργήσει αισθητικό σχέδιο θεραπείας
Να εξηγήσει στον ασθενή με απλό τρόπο και με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή τι αλλαγές 
μπορεί να επιτύχει
Να πάρει τις απαιτούμενες φωτογραφίες προσώπου και χαμόγελου
Να χρησιμοποιεί είτε πολύπλοκες επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές είτε απλούστερες ή 
ακόμη smartphone για τις φωτογραφίες και τη μεταφορά του χρώματος στο εργαστήριο
Να εκτελεί όλα τα κλινικά στάδια κατασκευής ολοκεραμικών όψεων και στεφανών
Να εκτελεί όλα τα κλινικά στάδια εκτεταμένων αποκαταστάσεων άμεσα με σύνθετη ρητίνη

Ομιλητής:
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 

CIVITEL ATTIK
22-23/6/2019
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Με την υποστήριξη των:

VivaStyle®

VivaStyle 10% & 16%
Εξελιγμένο σύστημα λεύκανσης με υπεροξείδιο του καρβαμιδίου 10% & 16%

1)	 Άνετη	εφαρμογή.

2)	 Μειωμένη	ευαισθησία.

3)	 Άριστη	διατήρηση	αποτελέσματος.

4)	 Παρατεταμένη	δράση	στο	σωστό	σημείο.	

5) 1 ώρα / Εφαρμογή.

6)	 Απελευθέρωση	οξυγόνου	ώστε	να	επιτυγχάνεται	

λεύκανση	των	δυσχρωμιών.	

7)	 Βαθμονομημένη	επανακλεινόμενη	σύριγγα	

 με περισσότερο υλικό (3ml/σύριγγα).

1)	 Ορατό	αποτέλεσμα	μόνο	σε	7	ημέρες.	

2) 6% υπεροξείδιο του υδρογόνου. 

3) 10’ / Εφαρμογή.

4)	 Περιέχει	προβιταμίνη	D-Panthenol,	

	 η	οποία	έχει	καταπραϋντική	δράση	στα	ούλα.

5)	 Λεύκανση	ολόκληρου	χαμόγελου,	μεμονωμένων	

δοντιών,	όμορων	περιοχών.

6)	 Δεν	διαλύεται	από	το	σάλιο.

7)	 	Ήπια	εφαρμογή.

8)	 Εύκολη	καθημερινή	χρήση.

9)	 Οικονομικότερο,	χωρίς	την	χρήση	δισκαρίου.

10)	 Ικανοποιημένοι	ασθενείς.	

Patient Kit   
4	σύριγγες	Vivastyle	(3ml/σύριγγα)

2	φύλλα	για	νάρθηκες	

1	θήκη	για	νάρθηκες	

τσαντάκι

Touch Up Kit   
2	σύριγγες	VivaStyle	(3ml/σύριγγα)	

Φύλλα για νάρθηκες (12τεμ.)  

VivaStyle Paint on Plus   

1	σωληνάριο	20ml

14	βουρτσάκια

14	θήκες	διανομής

τσαντάκι

VivaStyle Paint on Plus
Αποτελεσματική Λεύκανση χωρίς δισκάριο

Αθήνα: Μάγερ 13, Πλ. Βάθης, τηλ.: 210 7755900
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2019

Σχεδιασμένο με γνώμονα τις καθημερινές κλινικές ανάγκες του γενικού οδοντιάτρου, που χρει-
άζεται ρεαλιστικές λύσεις σε απαιτητικά προβλήματα εκτεταμένων άμεσων αποκαταστάσεων. 

Παρότι θα υπάρχει το απαιτούμενο θεωρητικό μέρος, η έμφαση θα δοθεί στην Βήμα-Βήμα 
πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων σε όλα τα κλινικά στάδια αποκατάστασης πολύπλο-
κων προβλημάτων των προσθίων και οπισθίων δοντιών με σύνθετη ρητίνη. Σε κάθε άσκηση 
θα έχει προηγηθεί επίδειξη.
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Κάθε περιστατικό θα πρέπει 
να αντιμετωπίζεται εξατομικευ-
μένα για να επιτραπεί επαρ-
κής αφαίρεση των μολυσμένων 
ιστών χωρίς να διακινδυνεύου-
με την ανεπιθύμητη υπερβολική 
αφαίρεση οδοντίνης. Σε ζωντα-
νά δόντια, το μέγεθος της χημι-
κομηχανικής επεξεργασίας μπο-
ρεί να είναι πιο μέτριο σε σχέ-
ση με περιπτώσεις νεκρωτικού 

Εικ. 9-11 Τελική ακτινογραφία και 
ακτινογραφίες ελέγχου μετά από 1 και 
4,5 χρόνια, αντίστοιχα.

Εικ. 12 Αρχική ακτινογραφία στον 37

Εικ. 13 Ο διανοιγμένος πολφός

Εικ. 14 Αφαίρεση του μυλικού πολ-
φού

Εικ. 15-16  Ενδιάμεση ακτινογραφία 
και ακτινογραφία με κύριο κώνο

Εικ.9 Εικ.10 Εικ.11

Εικ.12

Εικ.13

Εικ.14

Εικ.15

Εικ.16
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Tecno Scan
ΟΛΑ ΤΑ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟΝ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ
ΑΠΛΟ
Εργονοµικό και Εύχρηστο

ΓΡΗΓΟΡΟ
Ακόµη γρηγορότερο και πιο αποδοτικό

MULTIDIE
Μέχρι 12 Abutment ταυτόχρονα

ΧΡΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Μονοχρωµατικό

ΣΑΡΩΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
Triple Tray

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ EXOCAD

ΑΚΡΙΒΕΙΑ 6µm 
ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΤΑΙ ΜΕ 

ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

QUANTUM 
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n. 5 Blocks µέχρι 65mm µήκος

ΚΟΠΗ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ
Εξατοµικευµένα µονήρη κολοβώµατα

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
Από 60 - 100Κ rpm

BRUSH-LESS MOTΟR

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Αναγνώστες υψηλής ακριβείας

5 AXIS
Καλύτερη µορφολογία

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ

CLINIC SIDE ΚΟΠΤΙΚΟ 

ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΑ

ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ ΤΥΠΟΥ Β

7 προγράµµατα για κάθε τύπο εργαλείων
∆ιαδικασία προθέρµανσης 
Αυτόµατος και νυχτερινός κύκλος
Χαµηλή κατανάλωση  ρεύµατος
P.D.I system για έλεγχο καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου

Onyx 5.0
ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ ΤΥΠΟΥ Β

6 προγράµµατα για κάθε τύπο εργαλείων
Αυτόµατος και νυχτερινός κύκλος
P.D.I sytem για έλεγχο καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου
Τύπου Α και Τύπου Β φορτία

Europa  B Evo
ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ ΤΥΠΟΥ Ν

2 Προγράµµατα στους 121  και 134
Αυτόµατος και νυχτερινός κύκλος
P.D.I sytem για έλεγχο καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου

Hydra Next
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πολφού ή επαναλήψεις, καθώς 
θα χρειαστεί αφαίρεση μικρότε-
ρης ποσότητας οδοντίνης σε αυ-
τές τις περιπτώσεις. Στο τέλος, 
φυσικά, το μέγεθος της θεραπεί-
ας θα πρέπει να προσδιοριστεί 
από την ακρορριζική μέτρηση. 

Καθώς αυτό είναι πραγματο-
ποιήσιμο μόνο σε περιορισμέ-
νο βαθμό στην περίπτωση πολύ 
έντονων, ακόμη και παρακείμε-

νων κάμψεων, θα πρέπει να δο-
θεί ακόμη μεγαλύτερη προσοχή 
στην απτική αίσθηση κατά τη 
διάρκεια της χημικομηχανικής 
επεξεργασίας. Απαιτείται πά-
ντα επαρκής 

Παρασκευή του ριζικού σω-
λήνα για τους διακλυσμούς 
και την επακόλουθη έμφραξη, 
έτσι ώστε να παρασκευαστεί 
ένα σχήμα μεγέθους τουλάχι-

DT σελίδα 48

DT σελίδα 44

Εικ.17 Εικ.18 Εικ.19 Εικ.20

Εικ.21

Εικ. 17-18 Έμφραξη ριζικών σωλήνων και έλεγχος στον 37

Εικ. 19-21 Τελική ακτινογραφία 
και ακτινογραφικός επανέλεγχος 
μετά από 1 και 4,5 χρόνια, αντί-
στοιχα.

Εικ.22

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΣΤΟ

Coronal

Apical

Case and histology courtesy of 
Gustavo Avila-Ortîz, DDS, MS, PhD
University of Iowa College of Dentistry, 
Department of Periodontics

ξενομόσχευμα χοίρειας προέλευσης

88% με 95% κενός χώρος: Η πορώδης μήτρα του ξενομοσχεύματος ZCore

(σπογγώδες χοίρειας προέλευσης) και η αδρή μορφολογία των κόκκων 

μειώνουν τη συμπαγή μάζα του μοσχεύματος, αφήνοντας μεγαλύτερο κενό 

χώρο για την ανάπτυξη νέου οστού*.    

* μέγεθος κόκκου: 0.25 mm - 1.0 mm = 88% κενός χώρος,  1.0 mm - 2.0 mm = 95% κενός χώρος 1. Li ST, Chen HC, Yuen D.
Απομόνωση και Χαρακτηρισμός Πορώδους Ανθρακικού Απατίτη Από Σπογγώδες Οστό Χοίρειας Προέλευσης
Science, Technology, Innovation, Aug. 2014: 1-13.     

Το Zcore™ είναι ένα οστεοαγώγιμο, πορώδες, ανόργανο οστό με μια δομή 

από ανθρακικό απατίτη. Σπογγώδες οστό χοίρειας προέλευσης.  

Ανάπτυξη νέου 
οστού στον 
ενδιάμεσο χώρο 
των κόκκων
του Zcore™   

Μεγένθυση x 40 

Ιστολογική
απεικόνιση οστού
μετά από 5 μήνες
επούλωσης, όπου
έγινε διατήρηση
ακρολοφίας με τη
χρήση Zcore™
0.25-1.0mm      

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
Δ. ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΤΖΩΡΤΖ 12, 106 77 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 3837 334

mavraid@otenet.gr, www.mavraidopoulos.gr, www.osteogenics.com 
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στον 30.04 ή καλύτερα 30.06 ή 
35.06(σπάνια μεγαλύτερο στην 
περίπτωση έντονων κάμψεων), 
το οποίο απαιτείται συνήθως σε 
ακραίες περιπτώσεις, με εργα-
λεία χειρός εφαρμόζοντας την 
τηλεσκοπική τεχνική. 

Διαφορετικά, δεν θα είναι δυ-
νατή η επίτευξη επαρκούς απο-
λύμανσης και έμφραξης του ρι-
ζικού σωλήνα.

Σημειώσεις για την Παρα-
σκευή του ριζικού σωλήνα

Η δημιουργία μίας βέλτιστης 
πρωτογενούς και δευτερογενούς 
κοιλότητας διάνοιξης είναι εξαι-
ρετικά σημαντική, ειδικά στην 
περίπτωση έντονων κάμψεων. 

Επομένως, μία πιο ευθεία πρό-
σβαση στο σύστημα των ριζικών 
σωλήνων είναι πολύ σημαντική, 
διαφορετικά δημιουργούνται 
εμπόδια από την αρχή της θερα-
πείας που μπορούν να διορθω-

θούν μόνο με μεγάλη δυσκολία.
Πρώτον, η πορεία του ριζικού 

σωλήνα θα πρέπει να ανιχνευ-
θεί με μία ρίνη διερεύνησης ISO 
6, 8 ή 10, αν χρειαστεί, μετά τη 
μυλική προκαταρκτική διεύρυν-
ση με ένα εργαλείο διαμόρφω-
σης στομίων ή τρύπανο Gates-
Glidden. Ανεξάρτητα από το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα ρι-
νών, η Παρασκευή μίας οδού δι-
έλευσης είναι σημαντική για την 
ασφαλή χημικομηχανική επε-

ξεργασία του ριζικού σωλήνα. 
Συγκεκριμένα στην περίπτωση 
έντονα κεκαμμένων και στενών 
ριζικών σωλήνων, η χρήση ρι-
νών διέλευσης περιστροφικού 
τύπου ΝιΤι δεν είναι μόνο λι-
γότερο ευαίσθητη σε επιπλοκές 
σε σχέση με τα εργαλεία χειρός, 
αλλά επίσης και πιο άνετη. Ο 
χώρος διέλευσης που δημιουρ-
γείται επιτρέπει μία σημαντικά 
μικρότερου κινδύνου χρήση των 
επόμενων ρινών ΝιΤι περιστρο-

φικού τύπου για την επεξεργα-
σία του ριζικού σωλήνα.

Το σημείο συνένωσης των 
ριζικών σωλήνων αποτελεί μία 
ιδιαίτερη περίπτωση κάμψης, 
καθώς αυτό συμβαίνει συχνά 
ιδιαίτερα απότομα. 

Επομένως, έχει νόημα, για 
παράδειγμα στην περίπτωση 
δύο σωλήνων στην εγγύς ρί-
ζας ενός κάτω πρώτου γομφί-
ου, να παρασκευαστεί αρχικά 
μόνο ένας σωλήνας πλήρως 
έως το μήκος εργασίας. Αυτός 
θα είναι συχνά ο εγγύς γλωσ-
σικός ριζικός σωλήνας. Για να 
προσδιοριστεί το σημείο συνέ-
νωσης, τοποθετείται ένας κώ-
νος γουταπέρκας στον παρα-
σκευασμένο σωλήνα και μία ρί-
νη Kerr στον άλλο σωλήνα. Το 
σημάδι του άκρου του εργαλεί-
ου στον κώνο γουταπέρκας κα-
θορίζει το μήκος έως το οποίο 
θα πρέπει να επεξεργαστεί τώ-
ρα ο δεύτερος ριζικός σωλήνας. 
Έτσι, αποφεύγεται η επικίνδυ-
νη επιβάρυνση των εργαλείων, 
καθώς και η περιττή αφαίρεση 
οδοντίνης. Επιπρόσθετα, η χη-
μική επεξεργασία του συστήμα-
τος των ριζικών σωλήνων απο-
τελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
επεξεργασίας, επειδή μόνο μέ-
ρος της επιφάνειας του τοιχώ-
ματος του ριζικού σωλήνα επε-
ξεργάζεται κατά τη μηχανική 
Παρασκευή. 

Περίπτωση 1: Πολφική νέ-
κρωση σε ένα ριζικό σωλήνα 
σχήματος S

Το Νοέμβριο του 2013, ένας 
46χρονος ασθενής προσήλθε ως 
επείγον περιστατικό με οξέα συ-
μπτώματα στον 25. Το δόντι εί-
χε αποκατασταθεί με ένα κερα-

Εικ.23

Εικ. 22-23 Οι ρίνες HyFlex Glidepath 
και HyFlex EDM10.05 Glidepath
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Σε όλες τις συνεδρίες θα γίνονται ζωντανές επιδείξεις σε ασθενείς και πρακτική εξάσκηση (hands on). Στο τέλος αυτού του 
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κεραμικές όψεις μέχρι περιστατικά πλήρους στοματικής αποκατάστασης χρησιμοποιώντας ενημερωμένες σύγχρονες μεθόδους.
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μικό ένθετο, η δοκιμασία ευαι-
σθησίας στο ψυχρό ήταν αρνητι-
κή και το δόντι ήταν ευαίσθητο 
στην επίκρουση και την πίεση. 

Η αρχική ακτινογραφία απο-
κάλυψε περιακρορριζική περι-
οδοντίτιδα(εικ. 1). Η διάγνω-
ση ήταν πολφική νέκρωση μετά 
από μία προηγούμενη οδοντική 
Παρασκευή κοντά στον πολφό. 

Το ένθετο αφαιρέθηκε και κα-
τασκευάστηκε μία συγκολλού-
μενη ανασύσταση από σύνθετη 
ρητίνη πριν την ενδοδοντική θε-
ραπεία. Κατά τον τρυπανισμό, 
βγήκε πύον από το στόμιο του 
ριζικού σωλήνα. Στη συνέχεια, 
προσδιορίστηκε το μήκος εργα-
σίας, ακολουθούμενο από αρχι-
κή επεξεργασία με ρίνες Kerr 
έως μόνο μέγεθος ISO 8, λό-
γω περιορισμένου χρόνου, μα-
ζί με διαλείποντες διακλυσμούς 

με θερμαινόμενο υποχλωριώδες 
νάτριο 6%.Στη συνέχεια, εισά-
χθηκε μία ποσότητα φαρμάκου 
εισάγοντας μέσα περιστροφικά 
Ledermix. Λόγω του μικρού με-
γέθους της παρασκευής, η χρή-
ση υδροξειδίου του ασβεστίου 
θα ήταν μόνο δυνατή σε περιο-
ρισμένο βαθμό.Η ενδοδοντική 
θεραπεία συνεχίστηκε περίπου 
έξι εβδομάδες αργότερα: μετά 
τη χορήγηση τοπικού αναισθη-
τικού και την τοποθέτηση ελα-

στικού απομονωτήρα, πραγμα-
τοποιήθηκε τρυπανισμός του 25 
με χειρουργικό μικροσκόπιο(εικ. 
2). Η οδός διέλευσης αρχικά δη-
μιουργήθηκε με εργαλεία χειρός, 
συγκεκριμένα ρίνες C+ ISO 6 
και 8, και στη συνέχεια μηχανι-
κά με Pathfiles μεγέθους 13, 16 
και 19. Οι πιο εύκαμπτες ρίνες 
HyFlex Glidepath δεν ήταν ακό-
μη διαθέσιμες σε αυτό το σημείο 
της θεραπείας. Μία λεπτομερής 
εικόνα της καινούριας PathFile 

έδειξε πόσο έντονα τα εργαλεία 
ΝιΤι περιστροφικού τύπου εί-
χαν φορτιστεί από το σχήμα S 
του ριζικού σωλήνα μετά από μία 
χρήση(εικ. 3). Απεικονίστηκε η 
πλαστική παραμόρφωση του ερ-
γαλείου, μία ξεκάθαρη ένδειξη 
πως το εργαλείο θα άντεχε στις 
απαιτήσεις της θεραπείας μόνο 
κατά τύχη. Ένα σπασμένο εργα-
λείο θα ήταν σίγουρα εντός των 
πιθανών επιπτώσεων.Μετά την 
ακτινογραφική επιβεβαίωση του 
μήκους εργασίας, οι σωλήνες 
παρασκευάστηκαν με τις ρίνες 
ΝιΤι HyFlex CM(ελεγχόμενης 
μνήμης)(εικ. 4&5). Χρησιμο-
ποιήθηκε η ακόλουθη σειρά ερ-
γαλείων: 15.04, 20.04, 20.06, 
25.04, 25.06, 30.04 και 30.06. 

Οι διαλείποντες διακλυσμοί 
πραγματοποιήθηκαν ξανά με 
θερμαινόμενο υποχλωριώδες 
νάτριο 6%. Μετά την ακρορ-
ριζική μέτρηση, η τελική επε-
ξεργασία πραγματοποιήθηκε 
σταδιακά ανά 0.5 χιλιοστά από 
μέγεθος ISO 35 έως 60 με ρί-
νες Kerr χειρός με τηλεσκοπική 
τεχνική για λόγους ασφαλείας. 

Επομένως, δημιουργήθηκε ένα 
κωνικό σχήμα στην ακρορριζι-
κή περιοχή. nΠαρόλο που είναι 
δυνατό θεωρητικά, αποφεύχθη-
κε εκούσια η χρήση μίας ρίνης 
HyFlex CM 35.06, καθώς ενώ 
αυτά τα εργαλεία προσφέρουν 
υψηλή ελαστικότητα γενικά, η 
ακαμψία μπορεί να ήταν αρκε-
τά μεγάλη για το σχήμα S των 
ριζικών σωλήνων. Τέλος, πραγ-
ματοποιήθηκαν διακλυσμοί με 
διάλυμα EDTA 17% και υπο-
χλωριώδους νατρίου 6%, ενερ-
γοποιώντας τα υγρά των δια-
κλυσμών με υπερήχους.Μετά 
τη δοκιμή του κύριου κώνου με 
διαμορφωμένους κώνους γουτα-
πέρκας, πραγματοποιήθηκε κα-
τακόρυφη θερμή έμφραξη του 
ριζικού σωλήνα με την τροπο-
ποιημένη τεχνική Schilder(εικ. 
6-8). Το δόντι εμφράχθηκε με 
σύνθετη ρητίνη και καρφίδα υα-
λονημάτων(εικ. 9). Οι τελικές 
ακτινογραφίες μετά από 1 και 
4.5 χρόνια, αντίστοιχα, έδει-
ξαν την πλήρη επούλωση της 
εκτεταμένης οστεόλυσης(εικ. 
10 και 11).

Περίπτωση 2: Ανοικτή πολ-
φίτιδα του 37

Ένας 46χρονος ασθενής προ-
σήλθε με ενοχλήσεις πολφίτι-
δας στον 37 τον Οκτώβριο του 
2013. Το δόντι είχε αποκατα-
σταθεί με μία χρυσή στεφάνη 
μερικής επικάλυψης και η ορι-
ακή απόφραξη ήταν ατελής(εικ. 
12). Μετά τη χορήγηση τοπι-
κού αναισθητικού, αφαιρέθηκαν 
η αποκατάσταση και η ανασύ-
σταση. Κάτω από αυτές βρέ-
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www.dentsplysirona.com

Ελάχιστες 
επιπλοκές

265
ασθενείς

Αισθητικό 
Αποτέλεσμα

458
εμφυτεύματα

Σταθερό επίπεδο 
οστού αυχενικά

Μακροχρόνια έρευνα των εμφυτευμάτων XiVE δείχνει υψηλό ποσοστό 
επιβίωσης, διατήρηση του επιπέδου του οστού αυχενικά και ευνοϊκές συνθήκες 

μαλακών ιστών 

Εξαιρετικά 
αποτελέσματα για:

*Μονή αποκατάσταση
*Μερική 

αποκατάσταση
*Μετεξακτικά φατνία

*Άμεση φόρτιση
*Μεθύστερη φόρτιση

Degidi M, Nardi D, Piattelli A. 10-year prospective cohort follow-up 
of immediately restored XiVE  implants. Clin Oral Implants Res 
2016;27(6):694-700. Abstract

Garlini GC, V. D'Amato S, Marco Redemagni. A long term follow-up of 
single-tooth Xive implant: 15 year results. Dental, Oral and Craniofacial 
Research 2016;3(1).

Konstantinidis IK, Siormpas KD, Kontsiotou-Siormpa E, Mitsias ME, 
Kotsakis GA. Long-term esthetic evaluation of the roll flap technique in the 
implant rehabilitation of patients with agenesis of maxillary lateral incisors: 
10-year follow-up. Int J Oral Maxillofac Implants 2016;31(4):820-6. Abstract

Μακροχρόνια έρευνα με εμφυτεύματα XXXiiivvveee®®®
δείχνει ασφάλεια και αξιοπιστία

ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ DENTSPLY SIRONA IMPLANTS 

>97%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

 15 έτη
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

32671344-USX-1706_Infographic_Xive_Long-term follow-up.indd   1 2017-10-09   11:27

ΤΖΩΡΤΖ 12, ΑΘΗΝΑ 106-77, τηλ.: 210 3830432, 210 3837334 e-mail: mavraid@otenet.gr – Web: www.mavraidopoulos.gr 
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θηκε το άνοιγμα του πολφικού 
θαλάμου(εικ. 13). Η διάγνωση 
ήταν ανοικτή πολφίτιδα. Αρχικά, 
δημιουργήθηκε ένα συγκολλού-
μενο ψευδοκολόβωμα από ρη-
τίνη με ελαστικό απομονωτήρα 
πριν την ενδοδοντική θεραπεία. 
Ταυτόχρονα, αφαιρέθηκε ο μυ-
λικός πολφός κατά τον τρυπανι-
σμό του πολφικού θαλάμου(εικ. 
14). Για την αντιμετώπιση του 
πόνου, τοποθετήθηκε Ledermix 
ως φάρμακο λόγω χρονικού πε-
ριορισμού και το δόντι εμφρά-
χθηκε με σύνθετη ρητίνη.Πε-
ραιτέρω θεραπεία πραγματο-
ποιήθηκε σε μία συνεδρία το 
Δεκέμβριο του 2013. Μετά τη 
χορήγηση τοπικής αναισθησί-
ας, αφαιρέθηκε το φάρμακο και 
ανιχνεύθηκε η πορεία του σω-
λήνα με ρίνες C+ ISO μεγέθους 
6, 8 και 10 υπό τον έλεγχο ενός 
μοτέρ ενδοδοντίας. Η ακτινο-
γραφική επιβεβαίωση του μή-
κους εργασίας έδειξε μία εξε-
σημασμένη, απότομη κάμψη 
των σωλήνων στο ακρορριζικό 
τριτημόριο της εγγύς ρίζας(εικ. 
15). Η οδός διέλευσης παρα-
σκευάστηκε με PathFiles μεγέ-
θους 13, 16 και 19 και διευρύν-
θηκε με ρίνες χειρός pro-Taper 
S1, S2, που είχαν καμφθεί εξα-
χρής με το Endo-Bender. Η μη-
χανική επεξεργασία πραγματο-
ποιήθηκε με ρίνη HyFlex CM. 
Σε αυτή την περίπτωση, χρησι-
μοποιήθηκε η ακόλουθη σειρά 
εργαλείων σε μέγεθος και κω-
νικότητα: 15.04, 20.04, 20.06, 
25.06, 30.04, 30.06 και 35.06. 

Η δίοδος διέλευσης στο σω-
λήνα διευρύνθηκε διαλειμματι-
κά με προκεκαμμένα εργαλεία 
χειρός ProTaper F1-F3 και στη 
συνέχεια διαμορφώθηκε τέλεια 
με τις αντίστοιχες ρίνες HyFlex 
περιστροφικού τύπου, καθώς τα 
εργαλεία σταματούσαν στην εγ-
γύς ρίζα από τη λειτουργία πε-
ριορισμού ταχύτητας λόγω της 
έντονης κάμψης. Ολόκληρη η 
επεξεργασία πραγματοποιήθη-
κε με εντατικούς διακλυσμούς 
με θερμαινόμενο υποχλωριώ-
δες νάτριο 6%. Επιπρόσθετα, 
πραγματοποιήθηκε ένας τελι-
κός διακλυσμός με EDTA 17% 
και υποχλωριώδες νάτριο που 
ενεργοποιήθηκαν με υπέρηχους 
για 20’’. Μετά τη δοκιμή του 
κύριου κώνου, ο ριζικός σωλή-
νας εμφράχθηκε κατακόρυφα με 
θερμή γουταπέρκα εφαρμόζο-
ντας την τροποποιημένη τεχνι-
κή Schilder(εικ. 16-18). Ο 37 
εμφράχθηκε με καρφίδα υαλο-
νημάτων και ρητίνη(εικ. 19). 

Ο τελικός ακτινογραφικός 
έλεγχος μετά ένα και 4,5 πε-
ρίπου χρόνια έδειξε μία σταθε-
ρή ασυμπτωματική ακρορριζι-
κή κατάσταση(εικ. 20 και 21).

Συζήτηση

Αυτά τα περιστατικά δείχνουν 
πως η ασφαλής επεξεργασία ακό-
μη και έντονων κάμψεων είναι 
προβλέψιμη λόγω της χρήσης 
πολύ εύκαμπτων εργαλείων όπως 
οι ρίνες HyFlex CM.Εν τω με-
ταξύ, διατίθενται και άλλα εργα-
λεία σε μεγέθη 15.01, 15.02 και 
20.02 όπως και η ρίνη HyFlex 
EDM μεγέθους 10.05, που εί-
ναι ανώτερα από τις ρίνες που 

χρησιμοποιήθηκαν τη συγκε-
κριμένη χρονική περίοδο όσον 
αφορά τις φυσικές ιδιότητες και 
επομένως, προσφέρουν μεγαλύ-
τερη ασφάλεια σε δύσκολες πε-
ριπτώσεις(εικ. 22 και 23).  Επί-
σης, φαίνεται πως η ταυτόχρονη 
χρήση εργαλείων χειρός μπορεί 
να βοηθήσει ή να είναι και απα-
ραίτητη για ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου θραύσης και για έλεγ-
χο απότομων κάμψεων. Τα ερ-
γαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

είναι φυσικά ευαίσθητα, ειδι-
κά εφόσον οι ρίνες απορρίφθη-
καν μετά τη χρήση σε κάθε πε-
ρίπτωση. Αυτή η διαδικασία εί-
ναι ακριβή, αλλά προσφέρει την 
καλύτερη ασφάλεια για να απο-
φευχθεί διασταυρούμενη μόλυν-
ση και θραύση των εργαλείων.

Συμπεράσματα

Ο τελικός ακτινογραφικός 
έλεγχος μετά από αρκετά χρόνια 

απέδειξε πως ακόμη και ριζικοί 
σωλήνες με πολύ σύνθετη ανα-
τομία μπορούν να θεραπευθούν 
με ασφάλεια, προβλεψιμότητα 
και σταθερότητα με τα κατάλ-
ληλα εργαλεία. Για τον ασθενή, 
αυτό σημαίνει τη μακροπρόθε-
σμη διατήρηση της φυσικής οδο-
ντοφυίας, ακόμη και σε δύσκολα 
περιστατικά.

Αναδημοσίευση από το Endo Tribune Middle 

East&Africa Edtition, No. 4, Vol.9

Το SilverPlug® αναστέλλει τη δράση και τον πολλαπλασιασμό  
των αναερόβιων βακτηρίων (που αποτελούν τα πιο 

παθογόνα βακτήρια για τους περιεμφυτευματικούς ιστούς).  
Η μείωση της βακτηριακής μόλυνσης προφυλάσσει τους 
περιβάλλοντες περιεμφυτευματικούς μαλακούς ιστούς 
από τη φλεγμονή.

Το SilverPlug® είναι προϊόν κατασκευασμένο 
από πολυμερές που περιέχει ΖΕΟΛΙΘΟ ΑΡΓΥΡΟΥ 
(SILVER ZEOLITE)

ΈΞΥΠΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΚΟΧΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ABUTMENT

ΑΘΗΝΑ
Λ. Μεσογείων 467, 
Τ.Κ. 153.43 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210 80 30 341
info@aristondental.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ναυάρχου Κουντουριώτου 13, 
Τ.Κ. 546.25
Τηλ.: 2310 268 020
thessaloniki@aristondental.com

ΛΕΜΕΣΟΣ
Θεσσαλονίκης 9, Γραφείο 102 
T.K. 3025 Λεμεσός
Τηλ.: 25 322 895
info@aristondental.com

Web: aristondental.com              fb: ariston dental
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Εξαγορά της Hu-Friedy από την Cantel
Δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο χαρ-

τοφυλάκιο αναλωσίμων πρόληψης 
λοιμώξεων, λύσεων ενοργάνισης και 
διαχείρισης οργάνων για την παροχή 
προστασίας, απόδοσης και παραγω-
γικότητας στους οδοντιάτρους. Ηε-
ταιρεία Cantel Medical Corp. (Χρη-
ματιστήριο Νέας Υόρκης - NYSE: 
CMD) («Cantel»), ΛΙΤΛ ΦΟΛΣ, 

ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΪ και ΣΙΚΑΓΟ, ΙΛΙ-
ΝΟΙΣ, ανακοίνωσε σήμερα, 30 Ιουλί-
ου 2019, ότι κατέληξε σε συμφωνία για 
την εξαγορά της εταιρείας Hu-Friedy 
Mfg. Co., LLC («Hu-Friedy»), ενός 
κορυφαίου, παγκόσμιου κατασκευα-
στή οργάνων και συστημάτων ροής 
εργασιών για την επανεπεξεργασία 
οργάνων, με παρουσία 111 χρόνων 

στην οδοντιατρική βιομηχανία. Με-
τά το κλείσιμο, η Cantel θα συγχωνεύ-
σει την Hu-Friedy με το οδοντιατρι-
κό της τμήμα, την Crosstex, κορυφαία 
εταιρεία στον κόσμο στην πρόληψη 
των λοιμώξεων, στη διασφάλιση της 
αποστείρωσης, στη διαχείριση νερού 
οδοντιατρικών συστημάτων και στα 
συστήματα ενσυνείδητηςκαταστολής. 

Η μεγάλη ομάδα πωλήσεων και εξυ-
πηρέτησης πελατών της Hu-Friedy, 
υποστηριζόμενη από έναν ισχυρό ορ-
γανισμό μάρκετινγκ, θα ενισχύσει τις 
δυνατότητες της Cantel στους το-
μείς της διαφήμισης και της προσέλ-
κυσης πελατών. Η εξαγορά θα ενι-
σχύσει επίσης την αποτελεσματικό-
τητα της αλυσίδας εφοδιασμού του 

οδοντιατρικού τμήματος και θα του 
επιτρέψει να υποστηρίζει καλύτερα 
τους συνεργάτες διανομής του, εστι-
άζοντας ταυτόχρονα στο αυξανόμε-
νο ενδιαφέρον μεταξύ των επαγγελ-
ματιών της υγείας για τους τομείς των 
κλινικών επιδόσεων, συμμόρφωσης, 
τεχνολογίας, εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης. Τέλος, η εξαγορά θα βοη-
θήσει περαιτέρω τους οδοντιάτρους 
να εξαλείψουν τους κινδύνους και να 
εξορθολογίσουν τις εργασίες τους, για 
να παρέχουν την καλύτερη φροντίδα 
των ασθενών στον κλάδο. «Ο συνδυ-
ασμός των δύο οδοντιατρικών επιχει-
ρήσεών μας προσφέρει μια ξεκάθαρη 
και άμεση ευκαιρία να γίνουμε ο κο-
ρυφαίος πάροχος ενός “Ολοκληρω-
μένου κύκλου προστασίας”, προσφέ-
ροντας λύσεις για τη ροή εργασιών 
της επανεπεξεργασίας οργάνων, την 
πρόληψη λοιμώξεων και τη συμμόρ-
φωση στην οδοντιατρική βιομηχανία,» 
δήλωσε ο Γιώργος Φωτιάδης, πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
Cantel. «Συνδυάζοντας τα ιδιαίτερα 
συμπληρωματικά μας οδοντιατρικά 
χαρτοφυλάκια, θα δημιουργήσου-
με μια επιχείρηση που θα βρίσκεται 
σε μοναδική θέση, για να αντιμετω-
πίσει τις πιο κρίσιμες ανάγκες ροής 
εργασιών των πελατών μας, βελτιώ-
νοντας παράλληλα τη φροντίδα των 
ασθενών. Η Hu-Friedy προσθέτει 
την κλίμακα, τις εμπορικές δυνατό-
τητες και το εύρος του χαρτοφυλα-
κίου που θα επιτρέψουν στις επιχει-
ρηματικές μας δραστηριότητες στον 
οδοντιατρικό τομέα να αποτελέσουν 
σημαντική κινητήρια δύναμη μακρο-
πρόθεσμης κερδοφόρας ανάπτυξης 
για την Cantel.»«Είμαστε ενθουσια-
σμένοι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις 
μας με την Cantel και προσβλέπου-
με στις ευκαιρίες που θα φέρει αυτή 
η ένωση για τους πελάτες μας, τους 
υπαλλήλους και τα λοιπά ενδιαφερό-
μενα μέρη», δήλωσε ο Ron Saslow, 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της Hu-Friedy. «Ως ηγέτης της ενορ-
γάνισης και των λύσεων διαχείρισης 
οργάνων στον οδοντιατρικό κλάδο, 
η ένωση της Hu-Friedy με το χαρ-
τοφυλάκιο των κορυφαίων αναλω-
σίμων της Cantel για την πρόληψη 
των λοιμώξεων αποτελεί τον τέλειο 
συνδυασμό για την περαιτέρω ενίσχυ-
ση της ικανότητάς μας να εξυπηρε-
τούμε τους πελάτες μας.»

Πληροφορίες για τη Hu-Friedy
Η Hu-Friedy Mfg. Co., LLC ιδρύθη-
κε στο Σικάγο το 1908 από τον Hugo 
Friedman και είναι ένας κορυφαίος, 
παγκόσμιος κατασκευαστής οδοντια-
τρικών οργάνων και πάροχος συστη-
μάτων επανεπεξεργασίας οργάνων, με 
παρουσία 111 χρόνων στην οδοντιατρι-
κή βιομηχανία. Η εταιρεία Hu-Friedy, 
με επικεφαλής, επί του παρόντος, τον 
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Ron 
Saslow, εξαγοράστηκε το 1959 από τον 
Dick Saslow

AD
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όχι ό,τι ακριβώς περιμένατε;
προσοχή στις επικίνδυνες απομιμήσεις

Κάποια πράγματα δείχνουν αυθεντικά με την πρώτη ματιά, αλλά ύστερα από μια πιο προσεκτική 

αποδεικνύεται ότι δεν είναι αυτό που περιμένεις. Μια δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τον 

καταναλωτή o οποίος πολλές φορές πληρώνει πολύ ακριβά αυτήν την απομίμηση. Παίρνουμε 

μέτρα ενάντια στους κατασκευαστές απομιμήσεων με γνώμονα την προστασία των ασθενών 

σας και της προσωπικής σας φήμης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως μπορείτε 

να αναγνωρίσετε το αυθεντικό σε σχέση με την απομίμηση, απευθυνθείτε στον μοναδικό 

επίσημο αντιπρόσωπο της Dentsply Maillefer στην Ελλάδα, την Denco Dental.

Διεύθυνση: Μεσογείων 15, 11526, Αθήνα | Τηλ.: 210 7770670, 675 | Fax: 210 7486002, website: www.dencodental.gr

Μοναδικός επίσημος αντιπρόσωπος Dentsply Maillefer στην Ελλάδα.
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Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΠΙΕΖΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Θεωρία και Hands on

09 Νοεμβρίου
2019

Civitel Olympic
Αθήνα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Κόστος συμμετοχής: €290 

Κόστος συμμετοχής για τους συνδρομητές
των περιοδικών Dentorama ή Dental Journal: €245

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
Χρήστος

Κρασαδάκης
Δημήτρης

Παπαδημητρίου
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Gelcide

Τοπικό αντιβιοτικό ευ-
ρέως φάσματος μακράς 
δράσης 8-10 ημερών, 

κατά αερόβιων και αναερόβιων  
βακτηρίων & Gram-, Gram+

Πατενταρισμένο διάλυμα 

Πιπερακιλλίνης και Ταζοβα-
κτάμης που διανέμει την ισχυρή 
ενεργή σύνθεση ακριβώς στο βά-
θος του περιοδοντικού θυλάκου. 

Μετατρέπεται σε gel εσωτερι-
κά, ενώ στην επιφάνεια δημιουρ-
γεί ένα ισχυρό εξωτερικό υμένιο 
που πρακτικά αποφράσσει το πε-
δίο, προστατεύοντας τον θύλα-
κο από την έκθεση σε επιπλέον 
στοματικά βακτήρια. 

• Βραδεία απελευθέρωση, αντι-
μικροβιακά ενεργό για 8-10 ημέρες

• Βιοδιασπάται πλήρως σε 10-
12 ημέρες

Ariston Dental - 
τηλ: 210-8030341 
- www.ariston-dental.gr

Ερευνητικό έργο από την ΝΕΓΡΙΝ ΙN Dental και του Τμήματος 
Οδοντικών Εμφυτευμάτων και Ιστικής Αναγέννησης (Νοσοκομείο «Υγεία»)

Έρευνα για το MAGDENT – Med

Η εταιρία ΝΕΓΡΙΝ IN Dental 
ανακοίνωσε την έναρξη 
έρευνας που θα εκπονηθεί 

σε συνεργασία με το Τμήμα Οδοντι-
κών Εμφυτευμάτων &Ιστικής 

Αναγέννησηςμε την καθοδήγη-
ση του διευθυντή του τμήμα-
τος κ. Δημήτρη Ζαμπάρα για 
το πρωτοποριακό παγκοσμίως 
healingcupMAGDENT – Med. 

Τo MAGDENT- Med είναι μια 
μικροσκοπική ηλεκτρομαγνητι-
κή συσκευή ενσωματωμένη σε 
ένα healingcup εμφυτεύματος, η 
οποία δημιουργεί  παλμικό ηλε-

κτρομαγνητικό πεδίο, διεγείρει 
την δημιουργία οστεοβλαστών 
γύρω από το εμφύτευμα και επι-
ταχύνει την οστεοενσωμάτωσή 
του στο 1/3 του χρόνου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας 
θα ανακοινωθούν σε ειδική εκδή-
λωση. DT

DT



Oi δυο μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρείες στο χώρο του οδοντιατρικού εξοπλισμού, 
γιορτάζουν 5 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην Ελληνική αγορά μαζί με την εταιρεία ESTETIKA 
ΜΕΠΕ και σας προσφέρουν μέχρι τις 15/12/2019 μια MΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Το best seller unit της KAVO 
στην παγκόσμια αγορά 
PRIMUS 1058 Life 

• Έδρα με χειριστήρια αφής ιατρού και βοηθού, για 
αυτόματα προγράμματα μνήμης(AP) και επιπλέον πλή-
κτρο για την επαναφορά της τελευταίας θέσης εργασί-
ας(LP) καθώς και πλήκτρο για την αυτόματη μεταφορά 
του ασθενή προς το πτυελοδοχείο(SP)
• Παροχή airotor μαζί με Multiflex 465 LED της KAVO, 
με LED φωτισμό
• Παροχή micromotor με ηλεκτρικό micromotor της 
KAVO KL 701 με φως (100-40.000rpm)
• Αερουδροσύριγγα 3 Function της KAVO τριπλής λει-
τουργίας, κλιβανιζόμενη
• Προβολέας Maia LED (35.000 LUX – 5.000K)
• Πτυελοδοχείο από πορσελάνη αποσπώμενο, με φίλ-
τρο συλλογής στερεών σωμάτων
• Ξεχωριστός βραχίονας βοηθού με πλήκτρα αφής για 
τον έλεγχο του unit, μαζί με εγκατάσταση ισχυρής σιε-
λαντλίας και χειρουργικής αναρρόφησης (σωληνώσεις 
με ξεχωριστό φίλτρο), καθώς και αναμονή για υδρο-
σύριγγα βοηθού και συσκευή φωτοπολυμερισμού
• Ποδοδιακόπτης KAVO πολλαπλών λειτουργιών

Μαζί με το κορυφαίο 
κομπρεσέρ αέρα 

TORNADO 1 της DURR

Και την αξεπέραστη 
χειρουργική αναρρόφηση 

VS 300S της DURR

+
ΣΤΗΝ 

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ 

ΤΙΜΗ ΤΩΝ 

14.000€ 

+ ΦΠΑ



• ΠΑΙΑΝΙΑ: 1 χλμ Λεώφ.Μαρκοπούλου, ΤΚ: 190 02, Τηλ: 211 10.22.900
• ΓOYΔI: Tετραπόλεως 4-8,  Tηλ.: 211 10.22.900, 210 77.77.608   
• ΘEΣΣAΛONIKH: N. Tέλογλου 5, T.K.: 546 36 • Tηλ. 2310 968.799 
• e-mail: info@sadent.com • www.sadent.com 
e-shop: http://eshop.sadent.com

•  Υποστήριξη από ομάδα εξειδικευμένου 

προσωπικού

•  Πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση σε 

υψηλό επίπεδο από προσθετολόγους, 

περιοδοντολόγους και ορθοδοντικούς

•  Ολοκληρωμένο και δοκιμασμένο workflow με 

αποτελέσματα ύψιστης ακρίβειας

• Mακροχρόνια άτοκη χρηματοδότηση

•  Περιλαμβάνει μοναδικά app: Smile Design, 

Patient monitoring, Treatment simulator, 

Specific motion

•  Zωντανή επίδειξη στο ιατρείο σας 

με δυνατότητα κατασκευής τελικών 

αποκαταστάσεων

Mε τις νέες τιμές μας
δεν χρειάζεται να κοιτάξετε

πουθενά αλλού!
Trios 3 color pod

18.900 € + Φ.Π.Α.

Μόνο από τη Sadent :


