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DENTAL 2018:
Η μεγαλύτερη εμπορική γιορτή του οδοντιατρικού
κόσμου είναι πλέον γεγονός…

Η άμεσα εφαρμόσιμη
θεωρητική γνώση
συναντά τις ομορφιές
της γης της Ηλείας...
Το 18ο Παμπελοποννησιακό Οδοντιατρικό
Συνέδριο θα λάβει χώρα στις 29, 30 Ιουνίου
και 1 Ιουλίου στην όμορφη πόλη του Πύργου
Ηλείας. Το «ΟΒ» έχει τη χαρά να φιλοξενεί τον
Πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηλείας, κ. Αλέκο Γαλανόπουλο, σε μια συζήτηση
αναφορικά με τη φετινή διοργάνωση του Συνεδρίου. Ο κ. Γαλανόπουλος μας μιλά για την επιλογή της θεματολογίας του Συνεδρίου και το
πλούσιο πρόγραμμα κοινωνικών εκδηλώσεων
που θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι
σύνεδροι παράλληλα με το επιστημονικό μέΣελ. 40-42
ρος του συνεδρίου.

Χειρουργικές τεχνικές
tunneling με σκοπό
την αντιμετώπιση
υφιζήσεων των ούλων

Η 20ή Πανελλήνια Οδοντιατρική και Οδοντοτεχνική Έκθεση, η DENTAL 2018, θα
«ανοίξει τις πύλες της» στο εκθεσιακό κέντρο
MEC Παιανίας, από τις 18 έως 20 Μαΐου
2018. Η «μεγάλη γιορτή» του οδοντιατρικού
κόσμου επιστρέφει για να συγκεντρώσει στις
σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΜΕC περισσότερες από 60 οδοντιατρικές εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίες
για τρεις ημέρες θα δέχονται επισκέπτες από
όλη την ελληνική επικράτεια, ενημερώνοντας
το κοινό για τις τελευταίες εξελίξεις σε προϊόν-

τα, μηχανήματα και τεχνικές που κυκλοφορούν στην οδοντιατρική αγορά.
Το «ΟΒ», στο καθιερωμένο πλέον αφιέρωμά
του για την DENTAL 2018, φιλοξενεί εκπροσώπους των εμπορικών εταιρειών που θα λάβουν μέρος στην Έκθεση, οι οποίοι μας μιλούν για τις εταιρείες τους και τις αξίες που
εδώ και χρόνια οδηγούν την ανάπτυξή τους,
ενώ παράλληλα μας αποκαλύπτουν μερικές
από τις «εκπλήξεις» που θα παρουσιάσουν στο
κοινό στο πλαίσιο της DENTAL 2018.
Σελ. 28-39

Χειρουργική στόματος ελάχιστης παρέμβασης
σε παιδιά με χρήση οδοντιατρικών LASER
Ακόμα και μικρές χειρουργικές επεμβάσεις
στόματος στα παιδιά, αποτελούν σημαντική
πρόκληση τόσο για το παιδί, όσο και για τον
επεμβαίνοντα, ειδικά όταν είναι απαραίτητη η
απομάκρυνση οστού και δεν είναι διαθέσιμο
κάποιο μέσο φαρμακολογικής διαχείρισης
συμπεριφοράς (π.χ. καταστολή). Τα παιδιά
χρειάζονται προσεκτική προσέγγιση και μεθοδική διαχείριση συμπεριφοράς, ακόμη και για
απλές διαδικασίες όπως ο καθαρισμός δον-

τιών, η τοποθέτηση προληπτικών καλύψεων
οπών και σχισμών (sealants) και εμφράξεων.
Τα οδοντιατρικά συστήματα LASER, ειδικά
κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών,
κατέστησαν δυνατή την απλοποίηση αυτών
των διαδικασιών, έτσι ώστε αυτές να μπορούν
να εκτελούνται με ελαχιστοποίηση του φόβου,
της ενόχλησης και της αίσθησης κατά τη διάρ-

FOXIII 810nm - Νέας Γενιάς Διοδικά Laser
EmunDo® Photo Thermal Therapy

LOCATORS.
Ευελιξία κατά
τη μετάβαση στην ολική
νωδότητα
Η αξιοποίηση των συνδέσμων τύπου locator
στην κατασκευή επένθετων επιεμφυτευματικών
ολικών οδοντοστοιχιών, έχει παρουσιασθεί και
πολλαπλώς σχολιασθεί σε σειρά άρθρων στο
«ΟΒ». Η διαρκώς αυξανόμενη κλινική εμπειρία
επιβεβαιώνει την υπεροχή των συγκεκριμένων
συνδέσμων έναντι άλλων συστημάτων, τόσο
στον τομέα της λειτουργικής απόδοσης όσο και
στην ευκολία πραγματοποίησης επιδιορθώσεων και μετατροπών. Στο παρόν άρθρο, ο Αν.
Καθηγητής Κινητής Προσθετικής ΕΚΠΑ, κ.
Ηρακλής Καρκαζής, αναφέρεται στην εφαρμογή των συγκεκριμένων συνδέσμων παρουσιάζοντας ένα περιστατικό με την προσωρινή οριακή αξιοποίηση ενός μόνο φυσικού δοντιού.
Σελ. 10

Ο όρος ουλοβλεννογόνια χειρουργική
του περιοδοντίου χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Friedman στα τέλη της δεκαετίας του 1950 για να περιγράψει το
σύνολο των χειρουργικών τεχνικών που
είχαν σαν σκοπό τη διατήρηση ή την αύξηση της υπάρχουσας ποσότητας των
προσπεφυκότων ούλων, την εκτομή χαλινών και τη βάθυνση της ουλοχειλικής αύλακας στην προστομιακή περιοχή. Σήμερα, ο όρος ουλοβλεννογόνια χειρουργική
έχει διευρυνθεί και αναφέρεται ως πλαΣχεδιαστικά Χαρακτηριστικά
στική χειρουργική του περιοδοντίου.
Μια από τις ενδείξεις εφαρμογής της πλαΣτηριγμάτων για Κοχλιούμενες
στικής χειρουργικής του περιοδοντίου
Γέφυρες
Χρυσός χορηγός
WFLD περίπτερο G5Θάλεια Φιλοκύπρου, Νικήτας Συκαράς
αφορά στην αντιμετώπιση
υφιζήσεων
των ούλων. Στο σημερινό άρθρο, που φιΣελ. 18-19
λοξενείται στη στήλη της ΕΠΕ, ο κ. ΝικόΠατρ.
Ιωακείµ 3
λαος Μάρκου, παρουσιάζει την
εξέλιξη
Ν. Ερυθραία 146 71Νοσήματα Στόματος
των τεχνικών tunneling που χρησιμοποιΤηλ. 210 6251547
από Λοίμωξη με HPV
ούνται για την αντιμετώπιση των εν λόγω
e-mail:fotodieg@otenet.gr
Γιώργος Χ. Λάσκαρης, Αν. Καθ. ΣτοματολοΣελ.
12-13
προβλημάτων.
www.fotodiegersi.gr
γίας Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών Σελ. 24-26

κεια της επέμβασης, αλλά και του μετεγχειρητικoύ πόνου ή οιδήματος.
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται από τους
κ.κ. Δημήτριο Βελώνη και Κωνσταντίνο Τσολάκη τα πλεονεκτήματα της laser τεχνολογίας,
μέσα από τέσσερα κλινικά περιστατικά, όπου
χρησιμοποιήθηκε διπλό λέιζερ Er: YAG / Nd:
Σελ. 4-8
YAG (Fotona Fidelis plus II).

EmunDo®
Φωτοθερµικές θεραπείες

FOX 810nm, 8W
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ:
EmunDo® Photo Thermal Therapy
Ενδοδοντικές θεραπείες
Περιοδοντικές θεραπείες
Χειρουργική µαλακών ιστών
LLL Θεραπευτικές εφαρµογές
Λεύκανση

Θεραπείες περιοδοντίτιδας
χωρίς αντιβιοτικά
Πλήρης εξάλειψη των µικροβίων
µε καθαρή θερµική δράση
Η καλύτερη λύση
στις περιεµφυτευµατίτιδες
Αντιµετώπιση στοµατίτιδας
Καθαρισµός δοντιών
Επιλεκτική, αντιµικροβιακή
δράση, µε χαµηλές ενέργειες
Θεραπείες περιοδοντίτιδας
χωρίς αναισθησία

FOX 3ης Γενιάς Laser 810nm/8w - 980nm/12w - 1064nm/ 5w
Πατρ. Ιωακείµ 3
Ν. Ερυθραία 146 71
Τηλ. 210 6251547
e-mail:fotodieg@otenet.gr
www.fotodiegersi.gr
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Μετρώντας αντίστροφα
για την Dental 2018…

www.odvima.gr

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη εμπορική «γιορτή» του οδοντιατρικού κόσμου, την Dental

Διαβάστε τα τελευταία τεύχη της εφηµερίδας
«Οδοντιατρικό Βήµα»

2018, μια Έκθεσης-θεσμός με
ποικίλα οφέλη και πολλαπλά μηνύματα τόσο για
τους εμπόρους, όσο και για
τους οδοντιάτρους. Η Dental

Αποκτήστε άµεση και έγκαιρη
πληροφόρηση για όλες τις επιστηµονικές
εκδηλώσεις και σεµινάρια

μέσα από την πολύχρονη πορεία της έχει κατορθώσει να
αναδειχθεί στο μεγαλύτερο εμπο-

Mάθετε τα σηµαντικότερα νέα
του οδοντιατρικού κλάδου

ρικό γεγονός στους κόλπους της οδοντιατρικής κοινότητας, αλλά ταυτόχρονα και σε ένα διαδραστικό
φόρουμ ανταλλαγής γνώσης, ιδεών και γόνιμων ζυμώσεων. Είναι
μια αφορμή οι εταιρείες να έρθουν πιο κοντά στους πελάτες τους,
να αφουγκραστούν τις νέες ανάγκες τους και να ανανεώσουν εκ
νέου το «συμβόλαιο» της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Νέες συνεργασίες εκκολάπτονται, ενώ παλαιοί γνώριμοι ξανασυναντιούνται.
Για όλους εμάς στο «ΟΒ» η Dental είναι η ευκαιρία να έρθουμε σε
επαφή με τους αναγνώστες μας που σχεδόν μια εικοσαετία τώρα
έχουν «αγκαλιάσει» τόσο την εφημερίδα και τα επιστημονικά πε-

Ενηµερωθείτε για όλα τα βιβλία
των εκδόσεών µας µε δυνατότητα πλοήγησης
στα περιεχόµενα και στις περιλήψεις τους
και βρείτε πληροφορίες για όλα τα ξενόγλωσσα
βιβλία των εκδόσεων «Quintessence»
Πραγµατοποιήστε τις αγορές σας
µε πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις
απ’ ευθείας από τον υπολογιστή σας

ριοδικά του Εκδοτικού μας οίκου, όσο και τα επιστημονικά συγγράμματα που εκδίδουμε. Σταθερά, μέσα από τη συνεργασία μας
με την Quintessence, ενημερώνουμε και εξελίσσουμε και τη συλλογή
ξένων συγγραμμάτων μας, φιλοξενώντας στις προθήκες μας μερικά
από τα κορυφαία επιστημονικά ονόματα του χώρου, με στόχο να
ανταποκριθούμε στις εξειδικευμένες απαιτήσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των οδοντιάτρων. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα
αυτά τα χρόνια αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την εξέλιξή μας.
Σας περιμένουμε όλους στο περίπτερο Α11, όπου θα έχετε την ευκαιρία να δείτε όλες τις νέες κυκλοφορίες μας, αλλά και παλαιότερες εκδόσεις μας. Ανταποδίδοντας την στήριξη που μας δείχνετε,
αποφασίσαμε καθ’ όλη διάρκεια του τριημέρου της Έκθεσης να
υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις σε όλες τις ελληνικές εκδόσεις του
«ΟΒ».
Ραντεβού λοιπόν, στις 18 έως και 20 Μαΐου 2018 στο MEC Παιανίας για να συμβάλλουμε από κοινού στην επιτυχία της φετινής
διοργάνωσης…

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ

Κωδικός 016446
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Υψηλή τεχνολογία για µέγιστη απόδοση.
Με στρεφόµενο χειριστήριο οθόνης αφής,
επιτρέπει να προσαρµόσετε τις παραµέτρους
για κάθε εργαλείο, γρήγορα και µε ακρίβεια.
Ο τέλειος συνεργάτης για όσους επιθυµούν
να έχουν τα πάντα υπό έλεγχο.

NICE TOUCH P.

NICE TOUCH W.
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Χειρουργική στόματος ελάχιστης παρέμβασης
σε παιδιά με χρήση οδοντιατρικών LASER

Δημήτριος Α. Βελώνης
Pediatric Dentistry, Oral Medicine and PhD in
Biomedical Science, Univ. of Connecticut,
USA), Mastership in Dental Laser systems,
RWTH Univ. of Aachen, Germany

Κωνσταντίνος Τσολάκης
Orthodontics and MSc, CWRU Case Western
Reserve University, Ohio, USA

Ακόμα και μικρές χειρουργικές επεμβάσεις στόματος, στα
παιδιά, αποτελούν σημαντική πρόκληση τόσο για το παιδί,
όσο και για τον επεμβαίνοντα, ειδικά όταν είναι απαραίτητη
η απομάκρυνση οστού, και δεν είναι διαθέσιμο κάποιο μέσο
φαρμακολογικής διαχείρισης συμπεριφοράς (π.χ. καταστολή). Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική προσέγγιση και
μεθοδική διαχείριση συμπεριφοράς, ακόμη και για απλές
διαδικασίες όπως ο καθαρισμός δοντιών, η τοποθέτηση
προληπτικών καλύψεων οπών και σχισμών (sealants) και εμφράξεων.
Οι χειρουργικές επεμβάσεις δημιουργούν ένα πρόσθετο
άγχος στο παιδί που φοβάται το «μαχαίρι», τη σκέψη ή τη
θέαση του αίματος, τις «βελόνες» και στην περίπτωση απομάκρυνσης των οστών την αίσθηση της πίεσης και των κραδασμών.
Τα οδοντιατρικά συστήματα LASER, ειδικά κατά τη διάρκεια

Ακόμα και μικρές χειρουργικές επεμβάσεις
στόματος, στα παιδιά, αποτελούν σημαντική
πρόκληση τόσο για το παιδί, όσο και για τον
επεμβαίνοντα. Σε μια πρόσφατη μελέτη 421
παιδιών σε 21 ιδιωτικές πρακτικές έδειξε ότι το
ποσοστό των παιδιών με οδοντικό φόβο ήταν
20% και το ποσοστό των παιδιών με αρνητική
συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της θεραπείας
ήταν 21%[1].
Στον ιατρικό κόσμο, οι περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις σε παιδιά εκτελούνται υπό κάποια μορφή καταστολής ή χαλάρωσης. Ακόμη
και όταν χρησιμοποιείται καταστολή ή γενική
αναισθησία, το 60% των παιδιών παρουσιάζει
σημαντικό προεγχειρητικό άγχος και stress,
ακόμη και σε κλινικές με σύγχρονες αίθουσες
αναμονής, σχεδιασμένες να μειώνουν την ανησυχία των μικρών ασθενών [2]. Στην παιδοδοντιατρική, η πλειονότητα των οδοντιατρικών και
μικρών χειρουργικών επεμβάσεων εκτελείται
σε περιβάλλον οδοντιατρείου, χωρίς καταστολή. Αυτό είναι εφικτό λόγω της ανάπτυξης και
εφαρμογής μιας σειράς μη φαρμακολογικών τεχνικών διαχείρισης της συμπεριφοράς, από κατάλληλα εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους
οδοντιάτρους [3].
Στην καθημερινή πράξη, κύριος στόχος είναι
αφενός η μείωση του άγχους και του stress τόσο για τον ασθενή όσο και για τον θεράποντα
οδοντίατρο και βοηθητικό προσωπικό, και
αφετέρου η ελαχιστοποίηση τυχόν μετεγχειρητικών επιπλοκών και πόνου. Αυτό δεν ήταν εύκολο να επιτευχθεί με τις συμβατικές χειρουργικές μεθόδους, ειδικά όταν η καταστολή ή γενική αναισθησία δεν ήταν διαθέσιμη επιλογή [4].

Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική και μεθοδική διαχείριση συμπεριφοράς στην προσέγγισή
τους, ακόμη και για απλές διαδικασίες όπως ο
καθαρισμός δοντιών, η τοποθέτηση sealants
και εμφράξεων. Οι χειρουργικές επεμβάσεις
δημιουργούν ένα πρόσθετο άγχος στο παιδί
που φοβάται το "νυστέρι", τη σκέψη ή τη θέαση
του αίματος, τα «ράμματα» και στην περίπτωση
απομάκρυνσης οστού την αίσθηση πίεσης και
κραδασμών [4].
Τα οδοντιατρικά συστήματα LASER, ειδικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, επέτρεψαν την απλούστευση αυτών των επεμβάσεων, έτσι ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν με ελαχιστοποίηση του φόβου και stress,
αλλά και των μετεγχειρητικών επιπλοκών.
Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε τέσσερις αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις στοματικής χειρουργικής ελάχιστης παρέμβασης σε παιδιά
που έγιναν με οδοντιατρικά συστήματα LASER.

Κλινικές περιπτώσεις
1η περίπτωση
Αφαίρεση οδοντοειδών που εμπόδιζαν την
ανατολή των άνω μόνιμων κεντρικών τομέων,
αποκάλυψη και ορθοδοντική έλξη των κεντρικών τομέων σε 7 ετών αγόρι.
Ένα αγόρι με ιστορικό τραύματος στους νεογιλούς τομείς, πριν την ηλικία των 4 ετών, παρακολουθείται τακτικά στο ιατρείο. Στην ηλικία
των 6 ετών και 6 μηνών παρατηρήθηκε αλλαγή
στη σειρά ανατολής των μονίμων άνω τομέων,
με τους πλαγίους να ανατέλλουν χωρίς να
έχουν ανατείλει οι κεντρικοί τομείς. Το ορθο-

Εικ. 1: Οπισθοφατνιακή ακτινογραφία (ΟΑ) δείχνει την εξωτερική απορρόφηση των ριζών των # 51 and 61 σε ηλικία 3Ε 11Μ, και ΟΑ στην ηλικία των 6Ε 6Μ, όπου φαίνεται η αλλαγή στη σειρά ανατολής. Η
κινητικότητα του #61 δεν οφείλεται στην απορρόφηση της ρίζας από
το οδοντοθυλάκιο του #21, αλλά στο παλαιότερο τραύμα. Επίσης ανιχνεύσιμα πιθανά υπεράριθμα δόντια υπό διάπλαση. Ορθοπαντομογράφημα (ΟΠΓ) σε ηλικία 6Ε 6Μ καταδεικνύει την ύπαρξη
υπεραρίθμων οδοντοειδών. Τα # 51, 61 and 62 έχουν εξαχθεί. 12 μήνες
αργότερα (ηλικία 7Ε 6Μ) οι κεντρικοί άνω μόνιμοι τομείς #11 and 21
δεν έχουν ανατείλει. Τα οδοντοειδή αφαιρέθηκαν χειρουργικά και οι
κεντρικοί τομείς αφέθηκαν να ανατείλουν αυτόματα για 10 μήνες. Μετά
από νέο ΟΠΓ αποφασίστηκε η αποκάλυψη της βλεννογόνιας πλέον έγκλεισης και ορθοδοντική έλξη των άνω κεντρικών τομέων σε ηλικία 8Ε
6Μ. Δύο μήνες μετά (8Ε 8Μ οι κεντρικοί τομείς βρίσκονται στη στοματική κοιλότητα. Πολύ ικανοποιητική ανάπτυξη των περιοδοντικών ιστών
1 και 2 χρόνια μετά την αποκάλυψη και ορθοδοντική έλξη. ΟΠΓ του
αδελφού του αποδεικνύει την ύπαρξη υπεραρίθμων δοντιών.

των τελευταίων δέκα ετών, κατέστησαν δυνατή την απλοποίηση αυτών των διαδικασιών, έτσι ώστε αυτές να μπορούν
να εκτελούνται με ελαχιστοποίηση του φόβου, της ενόχλησης και της αίσθησης κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αλλά
και του μετεγχειρητικού πόνου ή οιδήματος.
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τέσσερις κλινικές περιπτώσεις όπου διπλό λέιζερ Er: YAG / Nd: YAG (Fotona Fidelis
plus II) χρησιμοποιήθηκε για:
1. Αφαίρεση οδοντοειδών που εμπόδιζαν την ανατολή των
άνω μόνιμων κεντρικών τομέων, αποκάλυψη και ορθοδοντική έλξη των κεντρικών τομέων σε 7 ετών αγόρι.
2. Χειρουργική αποκάλυψη και ορθοδοντική έλξη μονίμου
άνω κυνόδοντα σε κορίτσι 16 ετών.
3. Αφαίρεση παρειακού ινώματος από ερεθισμό σε αγόρι 16
ετών.
4. Αφαίρεση θηλώματος ούλων σε κορίτσι 10 ετών.

παντομογράφημα αποκάλυψε την ύπαρξη υπεραρίθμων οδοντοειδών σχηματισμών υπό διάπλαση που εμπόδιζαν την ανατολή των μονίμων κεντρικών τομέων. Παρά τις τακτικές επισκέψεις στο ιατρείο, η συνεργασία του στο ιατρείο ήταν μεταξύ 2 και 3 στην κλίμακα κατά
Frankl. Το σχέδιο θεραπείας ήταν να εξαχθούν
οι νεογιλοί τομείς της άνω γνάθου άμεσα και να
γίνει κλινική και ακτινογραφική παρακολούθηση της πορείας των μονίμων κεντρικών τομέων, αλλά και της εξέλιξης των υπεραρίθμων
οδοντοειδών σχηματισμών για 12 μήνες.
Μετά από 12 μήνες, ελήφθη νέο ορθοπαντομογράφημα, το οποίο κατέδειξε την αδυναμία
ανατολής των κεντρικών και αποφασίστηκε να
γίνει χειρουργική αφαίρεση των υπεραρίθμων
οδοντοειδών. Με απλή τεχνική άπω μετακίνησης της δέσμης ακτινοβολίας “Same Lingual
Opposite Buccal” (SLOB) εντοπίστηκαν τα
οδοντοειδή σε υπερώια θέση.
Η τοπική αναισθησία έγινε με 54 mg λιδοκαΐνης και 0.33 μg αδρεναλίνης δι εμποτίσεως του
παρειακού βλεννογόνου και της τομικής θηλής.
Μια απλή πρόσβαση χωρίς ανύψωση κρημνού
διάστασης περίπου 0.7 εκατοστών διαμέτρου
ήταν αρκετή για να αποκτηθεί πρόσβαση στο
οδοντοειδές και να αφαιρεθεί.
Η διάνοιξη στο βλεννογόνο της σκληρής υπερώας έγινε με το Er:YAG laser (Fotona) με τις
εξής παραμέτρους: 150 mJ, 20 Hz, VLP, χωρίς
νερό, χειρολαβή RO-7 με επαφή, με κυλινδρικό άκρο από ζαφείρι μήκους 8 χιλιοστών, διαμέτρου 1.3 χιλιοστών. Διάμετρος δέσμης 0.94
χιλιοστά, μέγιστη ισχύς 150 W, μέση ισχύς 3
W, Πυκνότητα ενέργειας 21.6 J/cm2. Το οστό

που κάλυπτε το οδοντοειδές αφαιρέθηκε με
την ίδια χειρολαβή και άκρο (RO-7 με επαφή,
με κυλινδρικό άκρο από ζαφείρι μήκους 8 χιλιοστών, διαμέτρου 1.3 χιλιοστών) αλλά στα
200 mJ, 20 Hz, VSP, με καταιονισμό νερού.
Διάμετρος δέσμης 0.94 χιλιοστά, μέγιστη
ισχύς 2 kW, μέση ισχύς 4 W, πυκνότητα ενέργειας 28.8 J/cm2.
Δε χρησιμοποιήθηκε συρραφή του τραύματος,
ούτε αντιβιοτικά φάρμακα. Δόθηκαν μετεγχειρητικές οδηγίες για αναλγητικά σε περίπτωση
πόνου. Δεν υπήρχε αιμορραγία. Δεν αναφέρθηκαν μετεγχειρητικός πόνος ή ενόχληση.
Τα οδοντοειδή αφαιρέθηκαν σε 2 διαφορετικές συνεδρίες. Αυτό έγινε λόγω περιορισμών
της συνολικής ποσότητας τοπικού αναισθητικού, και με στόχο τη μείωση του χρόνου της
επέμβασης για καλύτερη συνεργασία. Το γεγονός ότι το αγόρι επανήλθε συνεργάσιμο για
τη δεύτερη συνεδρία, πιστοποιεί την ελάχιστη
ενόχληση που ένιωσε από την επέμβαση.
Η ανατολή των άνω μονίμων κεντρικών τομέων
επανεξετάστηκε μετά από 10 μήνες. Αποφασίστηκε να γίνει αποκάλυψη της βλεννογόνιας,
πλέον, έγκλεισης των τομέων, ώστε να γίνει
ορθοδοντική έλξη τους στο φραγμό. Μετά από
δύο μήνες εφαρμογής ορθοδοντικών δυνάμεων, τα δόντια εμφανίστηκαν στο φραγμό, και
μετά από παρακολούθηση 3 ετών, έχει επιτευχθεί πολύ ικανοποιητική ανατομία των ελευθέρων και προσπεφυκότων ούλων.
Ορθοπαντομογράφημα του μικρότερου αδελφού του αποκάλυψε ότι και αυτός έχει υπεράριθμα οδοντοειδή και υπεράριθμο μεσόδοντα
(Εικ. 1).
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2η περίπτωση
Κορίτσι 16 ετών παραπέμφθηκε στην κλινική
μας για έναν έγκλειστο μόνιμο κυνόδοντα της
άνω γνάθου. Ο παραπέμπων οδοντίατρος είχε
αφαιρέσει τους νεογιλούς κυνόδοντες άμεσα
μόλις διαγνώσθηκε η καθυστερημένη απόπτωσή τους, αλλά μόνο ο αριστερός άνω μόνιμος
κυνόδοντας (#23) εμφάνισε αυτόματη ανατολή, αλλά ο δεξιός (#13) παρέμεινε έγκλειστος.
Εικόνα 2α-ζ. Η χειρουργική προσπέλαση του
εγκλείστου #13 έγινε με διάνοιξη του βλεννογόνου με Er:YAG laser (Fotona Fidelis plus II).
Η μύλη είχε ελαφρώς υπερώια θέση ενώ η ρίζα
παρειακή θέση σε σχέση με την φατνιακή
ακρολοφία. Για τη διάνοιξη του βλεννογόνου
χρησιμοποιήθηκαν οι εξής παράμετροι:
150 mJ, 20 Hz, VLP, χωρίς νερό, χειρολαβή
RO-7 με επαφή, με κυλινδρικό άκρο από ζαφείρι μήκους 8 χιλιοστών, διαμέτρου 1.3 χιλιοστών. Διάμετρος δέσμης 0.94 χιλιοστά, μέγι-
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στη ισχύς 150 W, μέση ισχύς 3 W, Πυκνότητα
ενέργειας 21.6 J/cm2. Το οστό που κάλυπτε
τον έγκλειστο κυνόδοντα αφαιρέθηκε με την
ίδια χειρολαβή και άκρο (RO-7 με επαφή, με
κυλινδρικό άκρο από ζαφείρι μήκους 13 χιλιοστών, διαμέτρου 1.3 χιλιοστών) αλλά στα 200
mJ, 20 Hz, VSP, με καταιωνισμό νερού. Διάμετρος δέσμης 0.94 χιλιοστά, μέγιστη ισχύς 2
kW, μέση ισχύς 4 W, πυκνότητα ενέργειας
28.8 J/cm2.
Για αιμόσταση χρησιμοποιήθηκε το Nd:YAG
laser στα 4 W, 40 Hz, 100 mJ, LP (320 μsec),
με οπτική ίνα 300 μm σε επαφή με τους ιστούς.
Ένα ορθοδοντικό κομβίο συγκολλήθηκε στη
μύλη του κυνόδοντα και μία ελαστική αλυσίδα
συνδέθηκε στο κομβίο. Οι κλινικές εικόνες είναι διεγχειρητικά, αμέσως μετεγχειρητικά και 2
εβδομάδες μετά (Εικ. 2α-ζ). Το ορθοδοντικό
κομβίο αποκολλήθηκε μετά από τρεις μήνες.
Έγινε ξανά αποκάλυψη του κυνόδοντα, που

ήταν πλέον μόνο σε βλεννογόνια έγκλειση και
ένα ορθοδοντικό αγκύλιο συγκολλήθηκε (Εικ.
2η-ι). 12 μήνες μετά από την αρχική αποκάλυψη του κυνόδοντα, αυτός εμφανίστηκε στη
στοματική κοιλότητα (Εικ. 2κα), και 6 μήνες αργότερα βρισκόταν κοντά στην τελική του θέση
στο φραγμό (Εικ. 2κβ).
Eικ. 2α: ΟΠΓ δείχνει την αποτυχία ανατολής
των άνω μονίμων κυνοδόντων σε ηλικία 15
ετών.

Eικ. 2γ,δ: Τεχνική SLOB.

Eικ. 2β: Εξαγωγή του #53 δεν συνετέλεσε στην
αυτόματη ανατολή του #13.

LightWalker

Eικ. 2ε-στ: ε. Αποκάλυψη της μύλης του εγκλείστου #13. στ. Συγκόλληση ορθοδοντικού κομβίου με ελαστική αλυσίδα με φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη.

Η Τελειότητα στη Laser Οδοντιατρική

LightWalker AT Double Laser
Er:YAG & Nd:YAG
Για όλο το φάσµα
των οδοντοστοµατολογικών
εφαρµογών

Eικ. 2ζ: Επανέλεγχος (Ε/Λ) μετά από 2 εβδομάδες. Ορθοδοντικοί μηχανισμοί στη θέση τους,
πολύ καλή επούλωση.

Laser πρώτης επιλογής

Eικ. 2η-θ: Εκ νέου αποκάλυψη του #13 μετά
την αποκόλληση των ορθοδοντικών μηχανισμών.

Eικ. 2ι: Τοποθέτηση αγκυλίου με χημικά πολυμεριζόμενη ρητίνη.

Ξεκινήσαµε τη Laser εκπαίδευση και συνεχίζουµε
Πιστοποιηµένα διεθνή σεµινάρια-workshops
Κλινική εκπαίδευση στο ιατρείο σας
Συνεχής κλινική στήριξη
Αναβάθµιση της laser εκπαίδευσής σας
µε νέα πρωτόκολλα και θεραπείες

Eικ. 2κ: Ε/Λ μετά από 2 μήνες.

Επιλέξτε το Laser που χρειάζεστε
LightWalker AT - Er:YAG & Nd:YAG
LightWalker ST - Er:YAG
Fotona Nd:YAG

Εύκολη χρήση µε εγκατεστηµένα
πρωτόκολλα και θεραπείες

Πατρ. Ιωακείµ 3 • Ν. Ερυθραία 146 71
Τηλ.: 210 6251547 • Fax: 210 6254856
e-mail:fotodieg@otenet.gr • www.fotodiegersi.gr

Eικ. 2κα: Ε/Λ 7 μήνες μετά τη δεύτερη αποκάλυψη, ανατολή του #13.

Eικ. 2κβ: Ο κυνόδοντας πλησιάζει την τελική
του θέση στο φραγμό.
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3η περίπτωση
Αγόρι 16 ετών προσήλθε στην κλινική μας με
κύριο ενόχλημα ένα ανώδυνο ογκίδιο στο εσωτερικό του χείλους του. Κατά την κλινική εξέταση σημειώθηκε ογκίδιο με διάμετρο 0.5 cm,
ευρείας βάσης, φυσιολογικού χρώματος, με
ομαλή επιφάνεια στο βλεννογόνο της δεξιάς
παρειάς στη γωνία του στόματος. Η διαφορική
διάγνωση περιελάμβανε διαπνευσία, ίνωμα
από ερεθισμό, και ίνωμα (νεόπλασμα). Η αλλοίωση αφαιρέθηκε από τη βάση της υπό τοπική αναισθησία δι’ εμποτίσεως με 20 mg λιδοκαΐνης, 0.11 μg αδρεναλίνης. Για την αφαίρεση η αλλοίωση συγκρατήθηκε με χειρουργική
λαβίδα και χρησιμοποιήθηκε Nd:YAG laser
(Fotona) στα 3.2 W, 80 Hz, 40 mJ, VSP (100
μsec), με οπτική ίνα 300 μm. Πυκνότητα ενέργειας 56.6 J/cm2, μέγιστη ισχύς 400 W. Δεν
υπήρχε καθόλου αιμορραγία, δε χρειάστηκε
συρραφή, ούτε αντιβιοτική αγωγή, ούτε αναλγητικά φάρμακα. Η επούλωση έγινε κατά δεύτερο σκοπό χωρίς δημιουργία ουλώδους ιστού.
Δεν αναφέρθηκε μετεγχειρητικός πόνος ή οίδημα και δεν σημειώθηκε υποτροπή μετά από
12 μήνες (Εικ. 3).
4η περίπτωση
Κορίτσι 10 ετών παρατήρησε κάτι περίεργο να
μεγαλώνει στα ούλα της στη διάρκεια περίπου
ενός μήνα, το οποίο δε μάτωνε με το βούρτσισμα των δοντιών. Κατά την ενδοστοματική εξέταση παρατηρήθηκε εξωφυτική αλλοίωση κατά μήκος των προσπεφυκότων ούλων του αριστερού άνω νεογιλού κυνόδοντα, μήκους περίπου ενός εκατοστού. Η αλλοίωση είχε ανώμαλη επιφάνεια, μισχωτή σύνδεση με τα ούλα. Η
διαφορική διάγνωση περιελάμβανε: Θήλωμα
στόματος, και πυογόνο κοκκίωμα. Η αλλοίωση
αφαιρέθηκε υπό τοπική αναισθησία δι’ εμποτίσεως με 20mg λιδοκαΐνης και 0.11 μg αδρεναλίνης στην ουλοβλεννογόνια πτυχή. Η αλλοίωση συγκρατήθηκε με χειρουργική λαβίδα και
αφαιρέθηκε με Nd:YAG laser (Fotona) στα 4
W, 100 Hz, 40 mJ, VSP (100 μsec), με οπτική
ίνα 300 μm. Πυκνότητα ενέργειας 56.6
J/cm2, μέγιστη ισχύς 400 W. Δεν υπήρχε καθόλου αιμορραγία, δε χρειάστηκε συρραφή,
ούτε αντιβιοτική αγωγή, ούτε αναλγητικά φάρμακα. Η επούλωση έγινε κατά δεύτερο σκοπό
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Συμπέρασμα
Τα οδοντιατρικά συστήματα LASER αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια
του οδοντιάτρου/παιδοδοντιάτρου για βελτίωση της συνεργασίας και για επεμβάσεις ελάχιστης παρέμβασης και ενόχλησης.
Βιβλιογραφία

Eικ. 3: Προ-εγχειρητική και αμέσως μετεγχειρητική εικόνα του χειρουργικού πεδίου. Πολύ
καλή επούλωση χωρίς δημιουργία ουλής 2
εβδομάδες και 12 μήνες μετά, χωρίς υποτροπή.

Eικ. 4: Προ-εγχειρητική και αμέσως μετεγχειρητική εικόνα του χειρουργικού πεδίου. Πολύ
καλή επούλωση χωρίς δημιουργία ουλής 7
μήνες μετά, χωρίς υποτροπή.

χωρίς δημιουργία ουλώδους ιστού. Δεν αναφέρθηκε μετεγχειρητικός πόνος ή οίδημα και δεν
σημειώθηκε υποτροπή μετά από 6 μήνες (Εικ.
4). Η βιοψία του ιστοτεμαχίου επιβεβαίωσε την
κλινική διάγνωση του θηλώματος στόματος.

Όταν τα LASER χρησιμοποιούνται παράλληλα
με τις γνωστές τεχνικές μη-φαρμακολογικής
διαμόρφωσης της συμπεριφοράς διευκολύνεται ακόμη περισσότερο η επίτευξη συνεργασίας και μείωση άγχους για το παιδί, ακόμα και
για την πραγματοποίηση μικρών χειρουργικών
επεμβάσεων.
Κατά την προσωπική μας εμπειρία, και σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία, μικρές χειρουργικές
επεμβάσεις στόματος σε παιδιά μπορούν να
πραγματοποιηθούν με ελάχιστη ενόχληση ή
μετεγχειρητικές επιπλοκές, δεδομένου ότι
χρησιμοποιούνται σωστές τεχνικές και πρωτόκολλα εφαρμογών LASER. Αυτό μας παρέχει
επιπλέον αυτοπεποίθηση να διαβεβαιώσουμε
τους μικρούς ασθενείς μας και τους γονείς τους
για την έκβαση της χειρουργικής επέμβασης
[8], [9]. Σε συμφωνία με όσα παρουσιάζουμε σε
αυτό το άρθρο, οι Hanna & Parker δημοσίευσαν ότι η χρήση LASER διοξειδίου του άνθρακα για χειρουργικές επεμβάσεις μαλακών ιστών
σε παιδιά είναι επιθυμητή και αποδεκτή τεχνική, με απουσία μετεγχειρητικού πόνου [8].

Συζήτηση
Η χρήση γενικής αναισθησίας για την πραγματοποίηση οδοντιατρικών επεμβάσεων σε παιδιά έχει σημειώσει αύξηση τα τελευταία χρόνια
[5]. Ενώ οι φαρμακολογικές μέθοδοι διαχείρισης της συμπεριφοράς παρακάμπτουν την συνεργασία του παιδιού με τον οδοντίατρο [6], οι
περισσότερες μη-φαρμακολογικές τεχνικές
διαμόρφωσης συμπεριφοράς (όπως Λέω-Δείχνω-Κάνω, απόσπαση προσοχής, χιούμορ, παροχή ελέγχου, κλπ) βελτιώνουν τη συμπεριφορά και συνεργασία με τον οδοντίατρο [7].
Σε περίπτωση που το σχέδιο θεραπείας περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση, τα περισσότερα παιδιά βιώνουν άγχος, φόβο για την «ένεση», τη βελόνα, το νυστέρι, τα ράμματα και το
αίμα.

[1] K. Baier, P. Milgrom, S. Russell, L. Mancl, and
T. Yoshida, “Children’s fear and behavior in
private pediatric dentistry practices,” Pediatr.
Dent., vol. 26, no. 4, pp. 316–321, 2004.
[2] M. A. Fortier and Z. N. Kain, “Treating Perioperative Anxiety and Pain in Children: A Tailored and Innovative Approach.”
[3] D. M. Strange, “The evolution of behavior guidance: a history of professional, practice, corporate and societal influences.,” Pediatr.
Dent., vol. 36, no. 2, 2014.
[4] S. Raj, M. Agarwal, K. Aradhya, S. Konde, and
V. Nagakishore, “Evaluation of Dental Fear in
Children during Dental Visit using Children’s
Fear Survey Schedule-Dental Subscale.,” Int.
J. Clin. Pediatr. Dent., vol. 6, no. 1, pp. 12–5,
2013.
[5] P. Rajavaara, S. Rankinen, M.-L. Laitala, H.
Vähänikkilä, H. Yli-Urpo, S. Koskinen, and V.
Anttonen, “The influence of general health on
the need for dental general anaesthesia in children,” Eur. Arch. Paediatr. Dent., Mar. 2017.
[6] A. Kupietzky, “General anesthesia or chemical
restraint?,” Pediatr. Dent., vol. 28, no. 1, pp.
7–8.
[7] M. L. Goettems, E. J. Zborowski, F. dos S. Costa, V. P. P. Costa, and D. D. Torriani, “Nonpharmacologic Intervention on the Prevention of
Pain and Anxiety During Pediatric Dental Care: A Systematic Review,” Acad. Pediatr., vol.
17, no. 2, pp. 110–119, Mar. 2017.
[8] R. Hanna and S. Parker, “The advantages of
carbon dioxide laser applications in paediatric
oral surgery. A prospective cohort study,” Lasers Med. Sci., vol. 31, no. 8, pp. 1527–1536,
Nov. 2016.
[9] R. Broccoletti, A. Cafaro, A. Gambino, E. Romagnoli, and P. G. Arduino, “Er:YAG Laser
Versus Cold Knife Excision in the Treatment of
Nondysplastic Oral Lesions: A Randomized
Comparative Study for the Postoperative Period,” Photomed. Laser Surg., vol. 33, no. 12,
pp. 604–609, Dec. 2015.

Πολλοί κατασκευάζουν δόντια... λίγοι όµως έχουν φαντασία,
καλλιτεχνική ευαισθησία
και µεράκι!
• Οδοντοστοιχίες
• Μεταλλοκεραµική • Zιρκονία
• Εµφυτεύµατα
• Oρθοδοντικά µηχανήµατα
• Νάρθηκες

Εργαστήριο Γενικής Προσθετικής

Kισκήρας Παναγιώτης Καποδιστρίου 42, Αθήνα, τηλ.: 210 52 39 250, email: tkiskiras@outlook.com
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Enjoy Easy Endo
K-Files

Αποστειρωµένες ρίνες Κ για προπαρασκευή και λείανση του ριζικού
σωλήνα µε το χέρι.
• Ανοξείδωτες στα 21, 25 και 31mm
• Εξαιρετικής αντοχής και κοπτικής ικανότητας
• Με ανατοµική λαβή
χειρός για αποφυγή
ερεθισµού
στο χέρι

ENDODONTIC SYNERGY

C-Pilot Files

Η έξυπνη ρίνη για ανατοµικά
δύσκολους και ενασβεστιωµένους
ριζικούς σωλήνες.
• Χρησιµοποιείται για τη διευκόλυνση
διεύρυνσης του ριζικού σωλήνα
• Έχει µεγάλη αντοχή
σε κάµψη
• Διατίθεται σε καρτέλα
των 6 τεµαχίων,
αποστειρωµένα

Διεθνής
χρωµατισµός
ISO
ανάλογος
του µεγέθους
της ρίνης

Eύκολα αναγνωρίσιµη
κωνικότητα στο άνω
στέλεχος της ρίνης
• Ενα δαχτυλίδι - κωνικότητα .02
• Δύο δαχτυλίδια - κωνικότητα .04
• Τρία δαχτυλίδια - κωνικότητα .06

Gates Enlargers

FlexMaster®

Αποστειρωµένες φρέζες –
τρυπάνια για την αρχική
διάνοιξη του ριζικού σωλήνα.
• Ανοξείδωτες στα 19mm
• Διατίθεται σε καρτέλα
blister 6 τεµαχίων
µεµονωµένα ή assorted

NiTi system

2Seal

Προστατευτικό
stopper για
22mm
τoν ασφαλή
20mm έλεγχο
19mm
του µήκους
18mm
εργασίας

.06

Φύραµα έµφραξης ριζικού
κού
σωλήνα βασισµένο
ίνη.
στην επόξυ-αµιδική ρητίνη.
• Εξαιρετικής βιοσυµβατότητας
και πολύ χαµηλής συρρίκνωσης
• Ακτινοσκιερό και εύκολο
στη χρήση
• Διατίθεται και σε µορφή
πάστα-πάστα

.04
.02

BeeFill® 2 in 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Α9

NiTi system

Διεθνής
χρωµατισµός
ISO
ανάλογος
του µεγέθους
της ρίνης

Ενσύρµατη συσκευή θερµοπλαστικής γουταπέρκας για κάθετη
συµπύκνωση και έµφραξη ριζικών σωλήνων
• Εύκολος και άνετος χειρισµός λόγω της λεπτής χειρολαβής και
του µακρινού ρύγχους της φύσιγγας της γουταπέρκας
• Οπτικός και ακουστικός έλεγχος ασφαλής λειτουργίας
• Ακριβής, και ορατός έλεγχος της ροής της γουταπέρκας
• Διατίθενται και µε Obturation kit που περιλαµβάνει
παρελκόµενα εργαλεία, αµπούλες γουταπέρκας, φύραµα κ.α.
• 12 µήνες εγγύηση

Raypex® 6

Προστατευτικό
stopper για
τoν ασφαλή
έλεγχο
του µήκους
εργασίας

.044
.05

.066
.07

Επικοινωνήστε µαζί µας,
για µια φιλική και εξαιρετικά οικονοµική λύση
σ’ οποιοδήποτε πρόβληµα

Νέας γενιάς, touch screen εντοπιστής
ακροριζίου µε δυνατότητα έγχρωµης
απεικόνισης της ρίνης σε όλο
το µήκος του ριζικού σωλήνα και λειτουργίας
σε στεγνό και υγρό περιβάλλον.
Εύκολος και φιλικός στη χρήση
µε µεγάλη διάρκεια αυτονοµίας.

VDW Silver Reciproc®
Μοτέρ µε περιστροφική
και παλινδροµική
κίνηση (reciproc) χωρίς
ενσωµατωµένο
εντοπιστή
ακρορριζίου
• Προ-προγραµµατισµένες
ρυθµίσεις ταχύτητας & ροπής για όλα
τα σηµαντικά συστήµατα ρινών Ni-Ti
• Όλες οι ρυθµίσεις µπορούν να αλλάξουν και να αποθηκευτούν
• Χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως έλεγχος ροπής, ακουστικά
σήµατα, αυτόµατο stop/reverse
• Λειτουργoύν και µε µπαταρία ενώ µπορούν να
χρησιµοποιηθούν και κατά τη διάρκεια της φόρτισης
• Διατίθενται µαζί µε γωνιακή υψηλής ποιότητας Sirona 6:1

3ης Σεπτεµβρίου 35, Αθήνα 104 32, Τηλ.: 210 5225 043 - 210 5225 044,
Fax: 210 5229 952, e-mail: info@firippis.com
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LOCATORS. Ευελιξία κατά τη μετάβαση
στην ολική νωδότητα 3

Ηρακλής Καρκαζής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Κινητής Προσθετικής ΕΚΠΑ

Η αξιοποίηση των συνδέσμων
τύπου locator στην κατασκευή επένθετων επιεμφυτευματικών ολικών
οδοντοστοιχιών, έχει παρουσιασθεί
και πολλαπλώς σχολιασθεί σε σειρά
άρθρων μας στο «ΟΒ»1. Η διαρκώς
αυξανόμενη κλινική εμπειρία επιβεβαιώνει την υπεροχή των συγκεκρι-

μένων συνδέσμων έναντι άλλων
συστημάτων, τόσο στον τομέα της
λειτουργικής απόδοσης όσο και
στην ευκολία πραγματοποίησης επιδιορθώσεων και μετατροπών. Σπανιότερες ωστόσο είναι οι αναφορές
στην αξιοποίηση των συγκεκριμένων συνδέσμων σε περιπτώσεις αν-

τιμετώπισης μερικής νωδότητας με
μερική οδοντοστοιχία. Σε προηγούμενα άρθρα μας παρουσιάσαμε και
σχολιάσαμε δύο τέτοια περιστατικά2,3. Σήμερα ακολουθεί ένα τρίτο
της ίδιας κατηγορίας, με την προσωρινή οριακή αξιοποίηση ενός μόνο
φυσικού δοντιού.

Παρουσίαση περιστατικού
και θεραπευτικά βήματα
Το συγκεκριμένο περιστατικό αφορά υγιή, περιπατητική τρίτης ηλικίας ασθενή (young old),
με καταρρέουσες προσθετικές αποκαταστάσεις (Εικ. 1). Αποφασίζεται η αφαίρεση των
προσθετικών εργασιών, η εξαγωγή όλων των
δοντιών πλην του 47 και η κατασκευή ολικής
οδοντοστοιχίας στην άνω γνάθο και μερικής
οδοντοστοιχίας στην κάτω με ένα μόνο στήριγμα (Εικ. 2-6). Ο 47 φέρει μεταλλοκεραμική
στεφάνη με υποδοχή για εφαρμογή αγκίστρου
(Εικ. 7). Στη συνεδρία των εξαγωγών, τοποθετούνται και δύο εμφυτεύματα στις θέσεις 33,
43. Μετά τρίμηνο αναρτώνται στα εμφυτεύματα σύνδεσμοι τύπου locator και στην υπάρχουσα οδοντοστοιχία της κάτω γνάθου προσαρμόζονται τα συγκρατητικά στοιχεία (Εικ. 7,8,9).

Σχολιασμός
Η σε πρώτο χρόνο κατασκευή ολικής άνω και
μερικής κάτω οδοντοστοιχίας με αγκίστρωση
στον 47, εξασφαλίζει τη σχεδόν άμεση λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση της
ασθενούς. Η σε δεύτερο χρόνο αξιοποίηση
των δύο εμφυτευμάτων με την προσθήκη των
συνδέσμων locators, προσφέρει περαιτέρω

Εικ. 1: Πανοραμική ακτινογραφική απεικόνιση
του περιστατικού. Σε κύκλο ο διατηρήσιμος παρά τα προβλήματα 47.

Εικ. 7: Σύνδεσμοι τύπου locator στις θέσεις 33,43
και η προϋπάρχουσα στεφάνη στον 47 με την
υποδοχή αγκίστρου.
Εικ. 3: Οριστικό αποτύπωμα της άνω γνάθου με
πολυαιθέρα για την κατασκευή ολικής οδοντοστοιχίας.

Εικ. 8: Η μερική οδοντοστοιχία της κάτω γνάθου
μετά την τοποθέτηση των συγκρατητικών στοιχείων του συστήματος locator.

Εικ. 2: Υπολείμματα ριζών μετά την αφαίρεση της
προσθετικής εργασίας της άνω γνάθου.

βελτίωση της στήριξης και της συγκράτησης
της κάτω μερικής οδοντοστοιχίας, σε περιβάλλον εγκατεστημένης προσαρμογής του νευρομυϊκού παράγοντα, δεδομένου ότι η ασθενής
χρησιμοποιεί ήδη επί τρείς μήνες τις κινητές

Εικ. 4: Σύνταξη των δοντιών άνω και κάτω οδοντοστοιχίας. Διακρίνεται ο 47 ενταγμένος στο
οδοντικό τόξο, χωρίς ιδιαίτερη στροφή η υπερέκφυση.

Εικ. 9: Οι προσθετικές εργασίες στο στόμα της
ασθενούς.

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Φρέζα Κοπής Μετάλλου

• Κόβει τόσο κάθετα όσο και οριζόντια
• Εξαιρετικά ανθεκτική
• Διατίθεται αποστειρωµένη

2,10€

5€ τώρα 4€

SUPER
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

15+5 ΔΩΡΟ
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜ

Η ΦΡΕΖΑΣ

3€

2,10€

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α

Από

μετωπισθεί με επιδιόρθωση – προσθήκη στην
υπάρχουσα κάτω οδοντοστοιχία. Είναι προφανές ότι η παραπάνω επιλογή πειθαρχεί στο θεμελιώδη κανόνα της γηροδοντιατρικής που
επιτάσσει σχέδιο θεραπείας απλό, πρακτικό,
οικονομικό και ευέλικτο, στηριγμένο στις ρεαλιστικές ανάγκες του ασθενή.
Εικ. 5,6: Ολική οδοντοστοιχία άνω και μερική
οδοντοστοιχία κάτω γνάθου με τρισκελές άγκιστρο για εφαρμογή στον 47.

εργασίες. Η προσωρινή διατήρηση του 47 με
γωνιώδη φατνιολυσία και προσβολή του σημείου συμβολής των ριζών, αν και αντιβαίνει τα παραδοσιακά κριτήρια βιωσιμότητας, κρίνεται ως
πολλαπλώς χρησιμότερη της άμεσης εξαγωγής, δεδομένου ότι συμβάλλει στη συγκράτηση και περιορισμό των οριζόντιων μετατοπίσεων της νεότευκτης κάτω οδοντοστοιχίας, αλλά
και στη νευροφυσιολογική αναδιοργάνωση της
μασητικής λειτουργίας μέσω των περιοδοντικών του υποδοχέων. Η σε δεύτερο χρόνο εξαγωγή του, εφόσον κριθεί σκόπιμο, ελάχιστες
θα έχει επιπτώσεις στη λειτουργικότητα του
στοματογναθικού συστήματος, ενώ η απώλεια
της οδοντικής μονάδας μπορεί εύκολα να αντι-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Καρκαζής Η. Επένθετες επιεμφυτευματικές
οδοντοστοιχίες στην κάτω γνάθο. Μια ιδεώδης εναλλακτική λύση για τον ηλικιωμένο
ασθενή. Οδοντιατρικό Βήμα. Σεπτέμβριος –
Οκτώβριος 2012. http://www.odvima.gr/
efimerida-odontiatriko-vima
2. Καρκαζής Η. Locators. Ευελιξία στη διαχείριση και της μερικής νωδότητας. 1. Οδοντιατρικό Βήμα. Μάρτιος – Απρίλιος 2017.
http://www.odvima.gr/efimerida-odontiatriko-vima
3. Καρκαζής Η. Locators. Ευελιξία στη διαχείριση και της μερικής νωδότητας.2. Οδοντιατρικό Βήμα. Ιούλιος – Αύγουστος 2017.
http://www.odvima.gr/efimerida-odontiatriko-vima
4. Καρκαζής Η. Νευροφυσιολογία του ΣΓΣ. Σε
«Μ.Τζάκης. Φυσιολογία του ΣΓΣ και Σύγκλειση. Δ Έκδοση. Αθήνα 2018»
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H στήλη της

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Χειρουργικές τεχνικές tunneling με σκοπό
την αντιμετώπιση υφιζήσεων των ούλων
Η νεώτερη εξέλιξη των κλασικών τεχνικών πλαστικής χειρουργικής του περιοδοντίου

Νικόλαος Μάρκου
DDS, MSc

Ο όρος ουλοβλεννογόνια χειρουργική του περιοδοντίου χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον
Friedman στα τέλη της δεκαετίας του 1950 για
να περιγράψει το σύνολο των χειρουργικών τεχνικών που είχαν σαν σκοπό τη διατήρηση ή
την αύξηση της υπάρχουσας ποσότητας των
προσπεφυκότων ούλων, την εκτομή χαλινών
και τη βάθυνση της ουλοχειλικής αύλακας
στην προστομιακή περιοχή.
Σήμερα, ο όρος ουλοβλεννογόνια χειρουρ-

Σύμφωνα με τα πορίσματα της Αμερικανικής
Ακαδημίας Περιοδοντολογίας το 1996, ο όρος
πλαστική χειρουργική του περιοδοντίου αναφέρεται στο σύνολο των χειρουργικών τεχνικών
που έχουν σαν σκοπό τη διευθέτηση ανατομικών, αναπτυξιακών ή τραυματικών προβλημάτων των ούλων, του βλεννογόνου και του φατνιακού οστού.
Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, οι ενδείξεις

γική έχει διευρυνθεί και αναφέρεται ως πλαστική χειρουργική του περιοδοντίου. Σύμφωνα
με τον Miller, η αντικατάσταση της προηγούμενης ορολογίας προέκυψε από νεώτερες απόψεις σχετικά με την ανάγκη χειρουργικής παρέμβασης για τη διόρθωση ουλοβλεννογονίων προβλημάτων, καθώς και την αισθητική
αποκατάσταση αισθητικών περιοδοντικών
προβλημάτων στην άνω πρόσθια περιοχή, σε
ασθενείς με υψηλή γραμμή χαμόγελου.

εφαρμογής της πλαστικής χειρουργικής του περιοδοντίου αφορούν στις περιπτώσεις:
• αύξησης της υπάρχουσας ποσότητας των προσπεφυκότων ούλων
• κάλυψης απογυμνωμένης ρίζας για αντιμετώπιση υφιζήσεων των ούλων
• διευθέτησης ουλικού περιγράμματος για τη
διόρθωση ουλικού χαμόγελου
• εκτομής χαλινού με υψηλή ή χαμηλή πρό-

σφυση
• αύξησης των διαστάσεων ελλειμματικής φατνιακής ακρολοφίας
Σύμφωνα με πιο πρόσφατη ορολογία (2001), η
ουλοβλεννογόνια χειρουργική αναφέρεται σε
χειρουργικές τεχνικές που αποσκοπούν στη θεραπεία βλαβών που σχετίζονται με τη μορφολογία, θέση και ποσότητητα των μαλακών και
σκληρών ιστών που περιβάλλουν τα δόντια και

τα οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα.
Ως υφίζηση περιγράφεται η ακρορριζική μετακίνηση των ελευθέρων ούλων που συνοδεύεται
από απώλεια πρόσφυσης και έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση της ριζικής επιφάνειας στο στοματικό περιβάλλον.
Στις ενδείξεις κάλυψης της απογυμνωμένης ρίζας συγκαταλέγονται η προοδευτικά αυξανόμενη υφίζηση, η υπερευαισθησία της ρίζας και οι
αυξημένες αισθητικές απαιτήσεις του ασθενούς.
Η εμφάνιση υφίζησης είναι πολυπαραγοντική
και οι αιτίες της μπορούν να αναζητηθούν σε παράγοντες που έχουν ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση φλεγμονής και γι’ αυτό το λόγο υποχώρηση των ούλων. Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτές συνυπάρχουν με απουσία επαρκούς
οστικού υποστρώματος, παρειακής θέσης του
δοντιού στο φραγμό, συγκλεισιακούς παράγοντες και σε συνδυασμό με βούρτσισμα τραυματικής μεθοδολογίας.
Για την αντιμετώπισή της έχει μέχρι σήμερα

Κλινικό περιστατικό

Εικ. 1: Υφιζήσεις τάξης ΙΙ κατά Miller στα
δόντια #31 και #41. Διακρίνουμε την
απουσία κερατινοποιημένων ιστών
ακρορριζικά των υφιζήσεων.

Εικ. 2: Το ύψος της υφίζησης είναι 4 χιλ.
στο δόντι 41.

Εικ. 3: Αντίστοιχα το ύψος της υφίζησης
είναι 3 χιλ. στο δόντι 31.

Εικ. 4: Η πλάγια άποψη δείχνει την ανατομία της περιοχής ένωσης αδαμαντίνηςοστεΐνης και την περιοχή των αποκαλυμμένων ριζικών επιφανειών.

Εικ. 5: Με ειδικά σχεδιασμένα γιαυτό το
σκοπό εργαλεία, πραγματοποιείται φάκελλος (tunell) μεταξύ των παρειακών
επιφανειών των δοντιών και των μαλακών ιστών της περιοχής.

Εικ. 6: Η διενέργεια κρημνού μερικού πάχους περιλαμβάνει επίσης την περιοχή
των μεσοδόντιων θηλών.

Εικ. 7: Βασικός στόχος κατά την παρασκευή του φακέλλου είναι η επίτευξη ελαστικότητας και ευκινησίας στον κρημνό,
προκειμένου να εξασφαλιστεί παθητική
μυλική μετατόπιση αυτού κατά τη φάση
τελικής συρραφής του με το υποκείμενο
μόσχευμα.

Εικ. 8: Η απομάκρυνση τοπικού παράγοντα, μκροβιακής πλάκας και μολυσμένης οστεΐνης αποτελούν κρίσιμης σημασίας στάδια κατεργασίας της ριζικής
επιφάνειας.

Εικ. 9: Στη συνέχεια με την τεχνική της
μονής τομής στην περιοχή της υπερώας,
πραγματοποιείται λήψη μοσχεύματος
συνδετικού ιστού.

Εικ. 10: Το μόσχευμα συνδετικού ιστού
εμφανίζει πάχος 3 χιλ.

Εικ. 11: Το τμήμα του μοσχεύματος
που περιέχει λιπώδη ιστό απομακρύνεται.

Εικ. 12: Το μόσχευμα 13 χιλ.
σε μήκος, μετά από την επεξεργασία του και την αφαίρεση του λιπώδους ιστού.

Εικ. 13: Με τη βοήθεια ραμμάτων
το μόσχευμα σύρεται διαμέσου
του παρασκευασθέντος φακέλλου,
προκειμένου να σταθεροποιηθεί
στην περιοχή.

Εικ. 17: Η περιοχή της υπερώας Εικ. 18: Η εικόνα μία (1) εβδομάδα
συρράπτεται με ράμματα από πο- μετεγχειρητικά δείχνει την ομαλή
λυτετραφλουροαιθυλένιο (PTFE). επούλωση της περιοχής.

Εικ. 14: Το μόσχευμα έχει τοποθετηθεί στην περιοχή και καλύπτει τις
αποκαλυμμένες ρίζες των δοντιών
#31 και #41.

Εικ. 19: Η επούλωση βαίνει απρόσκοπτη δεκαπέντε (15) ημέρες μετά
την επέμβαση.

Εικ. 15: Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συρραφή και σταθεροποίηση του μοσχεύματος με τη
βοήθεια ραμμάτων.

Εικ. 20: Η περιοχή της δότριας περιοχής της υπερώας δεκαπέντε
(15) ημέρες μετά την επέμβαση.

Εικ. 21: Η πλάγια άποψη της
περιοχής δείχνει ομαλή μετάβαση από την περιοχή
της μύλης προς τη ρίζα των
δοντιών που προηγουμένως εμφάνιζαν τις υφιζήσεις.

Εικ. 16: Τα ράμματα στην προκειμένη περίπτωση είναι 6:0
απορροφήσιμα ράμματα, τα
οποία προσαρμόζονται διαμέσου σημείων επαφής μεταξύ
των υπευθύνων δοντιών με
ραφή ανάρτησης.

Εικ. 22: Η εικόνα της περιοχής τρία
(3) έτη μετά την επέμβαση αποτυπώνει την υγεία των περιοδοντικών
ιστών και τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.
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χρησιμοποιηθεί πληθώρα χειρουργικών τεχνικών, μεταξύ των οποίων τα μοσχεύματα μαλακών ιστών και οι μετατοπιζόμενοι κρημνοί. Το
μόσχευμα συνδετικού ιστού αποτελεί τη χρυσή
σταθερά (gold standard), εξασφαλίζοντας υψηλή προβλεψιμότητα, κέρδος κλινκής πρόσφυσης και υψηλά ποσοστά κάλυψης της απογυμνωμένης ρίζας.
Αρχικά προτάθηκε η χρησιμοποίησή του από
τους Langer και Langer το 1984 με τη διενέργεια κάθετων τομών και πραγματοποίηση μερικού πάχους κρημνού, για κάλυψη του υποκείμενου μοσχεύματος.
Το μειονέκτημα της τεχνικής, που είναι η εμφάνιση ανεπιθύμητων ουλών στην περιοχή των κάθετων τομών ώθησε τα επόμενα χρόνια τους
ερευνητές στην αναζήτηση νέων τεχνικών, μεταξύ των οποίων η τεχνική φακέλλου, που δημοσιεύθηκε από τους Raetzke και συν. το 1985.
Σε αυτή την περίπτωση η τοποθέτηση του μοσχεύματος πραγματοποιείται μέσω διόδου που
δημιουργείται μεταξύ υπερκείμενου κρημνού
και υποκείμενου περιοστέου, εξασφαλίζοντας
επαρκή αιμάτωση, σταθερότητα της περιοχής
ως εκ τούτου αυξημένη προβλεψιμότητα.
Η εν λόγω τεχνική που αφορούσε την αντιμετώπιση μονήρους υφίζησης, τροποποιήθηκε αρκετά χρόνια αργότερα από τους Zabalegui και
συν. το 1999, με σκοπό την αντιμετώπιση πολλαπλών υφιζήσεων. Παρόμοια με την προηγούμενη τεχνική, το μόσχευμα συνδετικού ιστού
καθηλωνόταν στην δέκτρια περιοχή μέσω μίας
διόδου (tunell), η οποία δεν συμπεριελάμβανε
την περιοχή των θηλών, σε αντίθεση με μία νεότερη τροποποίηση της ίδιας τεχνικής, που παρουσιάστηκε από τους Azzi και συν. το 2002,
στην οποία ο κρημνός μερικού πάχους επεκτεινόταν στη περιοχή των μεσοδόντιων θηλών,
εξασφαλίζοντας επαρκή ελαστικότητα αυτού,
δυνατότητα μυλικής του μετατόπισης και ικανό
χώρο υποδοχής του μοσχεύματος.
Σε μία σχετικά πρόσφατη δημοσίευση, οι
Tozum και συν. (2005) συνέκριναν την τεχνική
tunell με τον μυλικά μετατοπιζόμενο κρημνό κατά Langer και Langer (1984) και βρήκαν ότι σε
χρονικό διάστημα παρακολούθησης 6 μηνών, η
τεχνική tunell υπερείχε σημαντικά με το ποσοστό κάλυψης της ρίζας να φτάνει το 96,6 %
έναντι 75.5% για το μυλικά μετατοπιζόμενο
κρημνό.
Η τεχνική tunell έχει επίσης χρησιμοποιηθεί
από τους Aroca και συν. (2010) για αντιμετώπιση υφιζήσεων τάξης III κατά Miller με μέσο ποσοστό κάλυψης 83% μετά από ένα έτος παρακολούθησης.
Σύμφωνα με μία πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση των Graziani και συν. (2014), η τροποποίηση της τεχνικής του μυλικά μετατοπιζόμενου κρημνού κατά Zuchelli και συν. (2009)
και η τεχνική tunell πλεονεκτούν σε σημαντικό
βαθμό συγκριτικά με την κλασική τεχνική του
μυλικά μετατοπιζόμενου κρημνού εξασφαλίζοντας προβλεψιμότητα και υψηλά ποσοστά κάλυψης της ρίζας.
Μία άλλη ομάδα ερευνητών (Zuhr και συν.
2007, 2018) επιχείρησαν να απλοποιήσουν και
να προτείνουν μία τροποποίηση της τεχνικής
tunell, με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων γι’ αυτό το σκοπό εργαλείων (tunneling knives), χρησιμοποίηση εναλλακτικά ελεύθερου ουλικού
μοσχεύματος από το οποίο αφαιρέθηκε το επιθήλιο και χρήση ιδιαίτερα λεπτών ραμμάτων
7:0 με συγκεκριμένη τεχνική συρραφής, που
εξασφαλίζει την καθήλωση του υποκείμενου
μοσχεύματος γύρω από τα παρακείμενα σημεία
επαφής των δοντιών που εμφανίζουν υφιζήσεις.
Συμπερασματικά, οι νεώτερες χρονολογικά τεχνικές δημιουργίας φακέλλου (tunneling) εμφανίζουν το πλεονέκτημα της βελτιωμένης αισθητικής εικόνας, της αυξημένης προβλεψιμότητας,
της σχετικά ανώδυνης μετεγχειρητικής πορείας
του ασθενούς και της σταθερότητας του τελικού
αποτελέσματος σε βάθος χρόνου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
American Academy of Periodontology. Consensus
report on mucogingival therapy. Proceedings of
the World Workshop in Periodontics. Ann Periodontol 1996: 1: 702–706.
Aroca S, Keglevich T, Nikolidakis D, Gera I, Nagy
K, Azzi R, Etienne D. Treatment of class III multiple gingival recessions: a randomized-clinical
trial. J Clin Periodontol 2010: 37: 88–97.
Azzi R, Etienne D, Takei H, Fenech P. Surgical
thickening of the existing gingiva and reconstruction of interdental papillae around implantsupported restorations. Int J Periodontics
Restorative Dent 2002: 22: 71–77.
Burkhardt R, Lang NP. Fundamental principles in
periodontal plastic surgery and mucosal augmentation–a narrative review. J Clin Periodontol
2014: 41 (Suppl. 15): S98–S107.
Graziani F, Gennai S, Roldan S, Discepoli N, Buti J,
Madianos P, Herrera D. Efficacy of periodontal
plastic procedures in the treatment of multiple
gingival recessions. J Clin Periodontol 2014: 41
(Suppl. 15): 63–76.

Langer B., Langer L. Subepithelial connective tissue graft technique for root coverage. J Periodontol 1985: 56: 715–720.
Raetzke P. Covering localized areas of root exposure employing the “envelope” technique. J Periodontol 1985: 56: 397–402.
Tozum TF, Keceli HG, Guncu GN, Hatipoglu H,
Sengun D. Treatment of gingival recession: comparison of two techniques of subepithelial connective tissue graft. J Periodontol 2005: 76:
1842–1848.
Zabalegui I, Sicilia A, Cambra J, Gil J, Sanz M.
Treatment of multiple adjacent gingival recessions with the tunnel subepithelial connective tissue graft: a clinical report. Int J Periodontics
Restorative Dent 1999: 19: 199–206.
Zucchelli G, De Sanctis M. Treatment of multiple recession-type defects in patients with esthetic demands. J Periodontol 2000: 71: 1506–1514.
Zucchelli G, Mele M, Mazzotti C, Marzadori M,
Montebugnoli L, De Sanctis M. Coronally advanced flap with and without vertical releasing incisions for the treatment of multiple gingival re-

cessions: a comparative controlled randomized
clinical trial. J Periodontol 2009: 80: 1083–
1094.
Zuhr O, Fickl S, Wachtel H, Bolz W, Hurzeler MB.
Covering of gingival recessions with a modified microsurgical tunnel technique: case report. Int J Periodontics Restorative Dent 2007: 27: 457–463.
Zuhr O, Rebele SF, Thalmair T, Fickl S, Hurzeler
MB. A modified suture technique for plastic periodontal and implant surgery–the double-crossed
suture. Eur J Esthet Dent 2009: 4: 338–347.
Zuhr O, Baumer D, Hurzeler M. The addition of soft
tissue replacement grafts in plastic periodontal
and implant surgery: critical elements in design
and execution. J Clin Periodontol 2014: 41
(Suppl. 15): 123–142.
Zuhr O, Rebele SF, Schneider D, Jung RE, Hurzeler
MB. Tunnel technique with connective tissue
graft versus coronally advanced flap with enamel
matrix derivative for root coverage: a RCT using
3D digital measuring methods. Part I. Clinical
and patient-centred outcomes. J Clin Periodontol 2014: 41: 582–592.

BHMA121 23/04/2018 12:08 Page 14

14 • Επιστημονικά Θέματα

MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΒΗΜΑ

Ενδοστοματικοί Αισθητήρες
Το μέλλον είναι εδώ!

Χρήστος Κωνσταντινίδης
Οδοντίατρος - M.Sc (Προσθετ.)

Οι βιο-αισθητήρες έχουν γίνει θέμα μελέτης
στην Οδοντιατρική και άλλες επιστήμες από τα
παλιότερα χρόνια. Με δέος θυμάμαι την τεράστια συσκευή καταγραφής κίνησης της Siemens (Sirognathograph) που ήταν το εργαλείο
του ερευνητικού προγράμματος του μεταπτυχιακού μου (Εικ. 1).

Patent Office 10/ 2012 Dr. Ozlem Kalinli-Akbacak).
Υπάρχουν σήμερα αισθητήρες για καταγραφή
βιοχημικών δεδομένων από το σάλιο όπως επίπεδα γλυκόζης, γαλακτικού οξέος, φωσφατάσης, κορτιζόλης, τεστοστερόνης, οιστρογόνου, αλκοόλ. Ταυτόχρονα όμως, εξελίσσονται
αισθητήρες με δυνατότητες καταγραφής της κίνησης, αλλά και της φυσιολογίας του ασθενούς. Σύγχρονες εφαρμογές (Yavuz και συν.)
περιλαμβάνουν μελέτη της κίνησης του ασθενούς, ώστε να προλαμβάνεται η πτώσή τους και
τα ατυχήματα. Οι Steele και συν., καθώς και οι
Belza και συν. με αλγοριθμικές εφαρμογές καταγράφουν τρισδιάστατα την ανθρώπινη κίνηση και επιτάχυνση. Ο συνδυασμός καταγραφής της φυσιολογίας και της κίνησης οδήγησαν σε εφαρμογές διάγνωσης όχι μόνον του τύπου της δραστηριότητας, αλλά και της έντασης
αυτής. Οι Furlanetto και συν., καθώς και οι Patel και συν. έδειξαν ότι ένας πολυ-αισθητήρας
μέσω της καταγραφής της κίνησης και των βιοχημικών τιμών του σάλιου μπορούσε να καταγράψει με ακρίβεια την απώλεια θερμίδων.

Αισθητήρες του σιέλου
1
Την τελευταία δεκαετία όμως με την εξέλιξη
της νανοτεχνολογίας έχει λάβει χώρα τεράστια
πρόοδος με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενδοστοματικών φορητών αισθητήρων για ευρεία
και όχι μόνον ερευνητική χρήση.
Ταυτόχρονα με την εξέλιξη των διαγνωστικών
δυνατοτήτων των αισθητήρων, η μικροηλεκτρονική συνεχώς μικραίνει τις διαστάσεις
τους, καθιστώντας τους σύγχρονους αισθητήρες φορητούς και μικρούς. Σε μελέτες, η εξέλιξη στη διάγνωση μέσω των φορητών αισθητήρων (π.χ. holter) έχει βελτιώσει σημαντικά την
επιβίωση των ασθενών. Καθοριστικό ρόλο
στην εξέλιξή τους έπαιξε η μείωση του κόστους, η βελτίωση των μπαταριών τους, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των επεξεργαστών τους, αλλά και η εξέλιξη πρωτοκόλλων
συνδεσιμότητας IEEE 802.15.4/ZigBee και
Bluetooth. Έτσι όλοι οι σύγχρονοι αισθητήρες
συνδέονται (εξ αποστάσεως) με άλλες συσκευές για επεξεργασία και αποθήκευση των
δεδομένων τους μέσω ειδικών εφαρμογών. Οι
αισθητήρες αυτοί το 2014 είχαν μέγεθος 2x2
cm3. Το μέγεθός τους τώρα είναι 1x1 cm3. Ίδιου μεγέθους είναι και η επαναφορτιζόμενη
μπαταρία πολυμερούς-λιθίου που έχει πλέον
διάρκεια 24 ωρών. Με το Bluetooth της συσκευής (χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε
σχέση με το WiFi) περνούν τα δεδομένα σε κάποια συσκευή (PC, Smartphone) που διαθέτει
την κατάλληλη εφαρμογή για επεξεργασία των
δεδομένων. Η επαναφόρτιση με ταχυφορτιστή
διαρκεί μόλις 10-15 λεπτά.
Με την εξέλιξη της αναλυτικής χημείας η διάγνωση ασθενειών μέσω της ανάλυσης του σιέλου έχει προχωρήσει σημαντικά.
Ηλεκτρομηχανικοί αισθητήρες έχουν εξελιχθεί εμπορικά από την Sony και τους Dudde και
συν. Ανιχνεύουν τα επίπεδα της γλυκόζης (εύρος από 1.1–10.1 mg/dL) από το σάλιο, καθώς στους διαβητικούς τα επίπεδα γλυκόζης
(στο σάλιο) είναι σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με τους υγιείς. Τα αποτελέσματα είναι ανάλογα, αν και όχι τόσο ακριβή σε σχέση με τις αιματολογικές εξετάσεις. Το μικρό μέγεθός τους
δίνει την δυνατότητα τοποθέτησης σε προσθετικές εργασίες, ή σε αθλητικό νάρθηκα. Ένα
νεότερο μοντέλο δίνει δυνατότητα συγκόλλησής του γλωσσικά των προσθίων δοντιών (US

Το σάλιο επειδή περιέχει πολλούς βιολογικούς
δείκτες σήμερα θεωρείται υλικό ανίχνευσης
διαφόρων ασθενειών (υπολείπεται όμως των
αιματολογικών εξετάσεων). Ο έλεγχος γίνεται
από το ολικό σάλιο και όχι από τους επιμέρους
αδένες (υπογλώσσιος, υπογνάθιος, παρωτίδα).
Ανιχνεύονται τα κάτωθι βιοχημικά δεδομένα
από το σάλιο:
Γλυκόζη
Ο πρώτος αισθητήρας γλυκόζης δημιουργήθηκε από τους Clark και Lyons.Ενδοστοματικά
βέβαια, μια και η περιοδοντική νόσος έχει επιπολασμό ανάμεσα στους διαβητικούς, από το
ουλικό υγρό αισθητήρας μπορεί να καταγράψει
τις αλλαγές στα επίπεδα γλυκόζης.
Λακτίδιο του σιέλου
Είναι μεγάλης σημασίας στην αθλητιατρική με
σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των
αθλητών. Έτσι, η συνεχής καταγραφή των επιπέδων της CBL δίνουν τη δυνατότητα της ρύθμισης της έντασης της άθλησης. Επιπλέον,
υπάρχει σαφής συσχετισμός με την γλυκόζη.
Φωσφατάση του σιέλου
Η μέτρηση της ενδογενούς φωσφατάσης μέσω
του σιέλου είναι χρήσιμη σε περίπτωση που
υπάρχουν ψηλά επίπεδα (υπερφωσφαταιμία)
και δεν υπάρχει διάγνωση με σπεκτροφωτομετρία ή χρωματογραφία.
Άλφα Αμυλάση
Από τα πλέον σημαντικά ένζυμα είναι η άλφα
αμυλάση (sAA), Φαίνεται ότι είναι δείκτης
stress φυσικού η ψυχολογικού.
Ορμόνες στον σίελο
Πολλές ορμόνες που ανιχνεύονται στο πλάσμα
μπορούν να ανιχνευτούν από το σάλιο όπως η
τεστοστερόνη, θηλυκές ορμόνες όπως η προγεστερόνη και η οιστραδιόλη και μη στεροειδείς ορμόνες, όπως η κατεχολαμίνη.
Αντισώματα
Αντισώματα σε βακτήρια όπως Helicobacter
pylori, Leptospirosis, HIV, Candida albicans,
αλλά και διάγνωση σε λοίμωξη του γαστρεντερικού από παράσιτα όπως Entamoeba histolytica, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides,
και Toxoplasma gondii.
Καρκινικοί δείκτες
Ιδιαίτερα Ca του στόματος του παγκρέατος,
των πνευμόνων, στήθους και ήπατος. Οι Zhang και συν. έδειξαν ότι η μέτρηση (Biacore
SPR system) τεσσάρων messenger RNA καρκινικών δεικτών (KRAS, MBD3L2, ACRV1

και DPM1), στο σάλιο με ακρίβεια διαγιγνώσκουν τον Ca του παγκρέατος. Σε ανάλογες
έρευνες άλλοι δείκτες διαγιγνώσκουν το Ca
πνευμόνων και στήθους. Λόγω της χαμηλής
περιεκτικότητας στο σάλιο, η εφαρμογή τους
είναι σε πρώιμο στάδιο και με μικρή ακρίβεια. Η
έρευνα όμως συνεχίζεται με μεγαλύτερη ορμή
μια και η έγκαιρη διάγνωση του Ca από το σάλιο από ένα φερόμενο ενδοστοματικό αισθητήρα θα ήταν ένα πολύ σημαντικό στάδιο στην
μάχη κατά του Ca.
Αν και οι περισσότεροι αισθητήρες έχουν εξαιρετική ευαισθησία και ακρίβεια μεγάλη προσπάθεια δίνεται στην τεκμηρίωση του συσχετισμού με ασθένειες, εξέλιξη ανάλογων εφαρμογών, αλλά και στην σμίκρυνση. Με την συνεχή
εξέλιξη στους τομείς των proteomics, του bioengineering και της αναλυτικής χημείας φαίνεται ότι η διάγνωση με ενδοστοματικούς αισθητήρες θα έχει σύντομα μεγάλη εξέλιξη. Η
εξέλιξη αναμένεται στην έτι περαιτέρω μείωση
των διαστάσεων, τη δυνατότητα μεγαλύτερης
ευαισθησίας σε βιοχημικούς δείκτες, την ανάλυση των δεδομένων, την αυτονομία και την
μεγαλύτερη διάρκεια στην μπαταρία, ώστε να
είναι εφικτή η πιο μακρόχρονη καταγραφή δεδομένων του ασθενούς.

Αισθητήρες κίνησης
Οι αισθητήρες που ανιχνεύουν κίνηση διαθέτουν δυνατότητα καταγραφής σε 9 άξονες, 3
στην επιτάχυνση, 3 γυροσκοπικούς και 3 μαγνητικούς (κατεύθυνσης). Ο αισθητήρας της
Analog Devices ADXL377 f καταγράφει επιτάχυνση από κίνηση, κτύπημα και δόνηση με εύρος ±50 g to ±6000 g.
Ο Dr. Fong Wong (Un.of Florida) έχει εξελίξει
αισθητήρα κίνησης πολύ μικρού μεγέθους που
για την ενδοστοματική του τοποθέτηση, χρησιμοποιείται αθλητικός νάρθηκας (Εικ. 2).

2
Έτσι, η ομάδα των Jayhawks του Kansas από
το 2015 δοκιμάζει τους νέους νάρθηκες που
αντιλαμβάνονται την ένταση του κτυπήματος,
προλαμβάνοντας τους αθλητές από έλλειψη
διάγνωσης διασείσεων (Εικ. 3). Τα NCAA και
Department of Defense διεξάγουν μελέτες με
δείγμα 25.000 αθλητών από 16 σχολεία - Nebraska, Michigan, Wisconsin, Princeton, North Carolina, Pittsburgh, Virginia Tech, Georgia, Florida, UCLA, Washington, Oklahoma,
Air Force, Army, Navy και Coast Guard –εκμεταλλευόμενα την δυνατότητα των έξυπνων
ναρθήκων να ανιχνεύουν εγκαίρως βίαια κτυπήματα και να επιβάλλουν έγκαιρη θεραπεία.

3
Επιπλέον, με τους αισθητήρες κίνησης είναι
δυνατή η καταγραφή παραλειτουργιών όπως ο
βρουξισμός που μέχρι σήμερα γινόταν σε ειδικά κέντρα ύπνου η με ειδικούς μυογράφους. Η
εισαγωγή νάρθηκα με αισθητήρα είναι λιγότερο επεμβατική, περισσότερο αποδεκτή από

τον ασθενή και σαφώς φθηνότερη. Η νέα αυτή
τεχνολογία πλεονεκτεί, γιατί μπορεί να συνδυασθεί, εκτός από νάρθηκες με άλλες προσθετικές και ορθοδοντικές συσκευές. Η εξέλιξη φαίνεται ότι οδηγεί γρήγορα σε μικρότερου
μεγέθους αισθητήρες και δυνατότητες καταγραφής διαφόρων παραμέτρων όπως συχνότητα και χρόνος χρήσης των συσκευών, δυνάμεις
κατά την επαφή, τον βρουξισμό, αλλά και βιομετρικών χαρακτηριστικών. Άλλοι αισθητήρες
μπορούν σήμερα να καταμετρούν τους σφυγμούς, την θερμοκρασία. Έτσι κατά την έντονη
άσκηση οι αισθητήρες μπορούν να ανιχνεύσουν τους αυξημένους σφυγμούς και την μείωση της ποσότητας του σάλιου. Με κατάλληλους αλγόριθμους αυτό δείχνει την ένδειξη της
αφυδάτωσης. Το όλο πακέτο είναι ενσωματωμένο στο EVA ή PMMA των ναρθήκων ή άλλων συσκευών. Στους επιταχυντές κίνησης είναι απαραίτητο η συσκευή να είναι σταθερή.
Σήμερα εταιρείες (Reebok, MC10) διαθέτουν
στο εμπόριο αθλητικούς νάρθηκες με εξαιρετική εφαρμογή και ενσωματωμένο γυροσκοπικό
αισθητήρα (STMicroelectronics 3G4200D).
Επιπλέον, προσφέρουν αδιαβροχοποίηση και
επάρκεια της μπαταρίας άνω των 24 ωρών.
Οι αισθητήρες πλέον είναι τμήμα της Οδοντιατρικής και Ιατρικής. Υπάρχουν σήμερα πολυάριθμοι φορείς που μελετούν και εξελίσσουν τις
εφαρμογές τους, όπως BIOTEX (Ευρωπαϊκή
Ένωση),Technology Research for Independent Living (TRIL) (Iρλανδία), TigerPlace (Mισσούρι), Oregon Center for Aging and Technology (ORCATECH), University of Rochester
Center for Future Health, University of Florida
και το AALIANCE (Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια,
Ινστιτούτα και Εταιρείες). Με την φορητότητα
και την ευαισθησία τους θα δίδουν πιο έγκαιρη
διάγνωση, αλλά και εξ αποστάσεως έλεγχο από
τους ειδικούς. Ήδη υπάρχουν αισθητήρες και
εφαρμογές για καταγραφή ασθενών με προβλήματα όπως το Πάρκινσον (Salarian και
συν.), άπνοια ύπνου, για έλεγχο της λήψης
φαρμακευτικής αγωγής, αλλά και εφαρμογές
για την προστασία των αθλητών από ατυχήματα
και βελτίωση των επιδόσεών τους. Το μέλλον
είναι εδώ!
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της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Διάβρωση στο Βλεννογόνο της Υπερώας
Ιστορικό

3. Σύφιλη
4. Καντιντίαση
5. Ομαλός λειχήνας
6. Λευκο - ερυθροπλακία
7. Άφθα
8. Πολύμορφο ερύθημα

Ασθενής 45 ετών προσήλθε στο ιατρείο παραπονούμενος για «πληγή
στον ουρανίσκο» που παρουσιάστηκε πριν περίπου δυο εβδομάδες. Παρουσιάζει χαμηλό πυρετό, καταβολή δυνάμεων, δυσκαταποσία. Ο ασθενής δηλώνει καπνιστής 2 πακέτων τσιγάρων ημερησίως για πάνω
από 20 χρόνια.
Κλινική εικόνα: ωοειδής διάβρωση στο κέντρο
της υπερώας, καλυπτόμενη επί μέρους από
λευκοκίτρινη ψευδομεμβράνη με έντονη ερυθρή άλω (εικ. 1). Ο ασθενής παρουσιάζει διόγκωση λεμφαδένων. Δεν έχει άλλες εκδηλώσεις
στους βλεννογόνους ή στο δέρμα. Το ιατρικό
ιστορικό είναι ελεύθερο. Αναφέρει μόνο ότι πέρασε ένα κρύωμα πριν 3 εβδομάδες και πήρε
αντιβίωση για μια εβδομάδα και αντιπυρετικά.

Απάντηση
Ο ασθενής πάσχει από δευτερογόνο σύφιλη και η βλάβη είναι βλεννώδης πλάκα,
χαρακτηριστική βλάβη του
βλεννογόνου στο δεύτερο
στάδιο της νόσου. Το δεύτερο στάδιο της σύφιλης εκδηλώνεται με γενικά συμπτώματα, γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια και βλάβες στο δέρμα και στους βλεννογόνους που περιλαμβάνουν:
Ροδάνθη στον στοματικό βλεννογόνο με την
μορφή μικρών συρρεουσών ερυθρών κηλίδων
που έχουν μικρή διάρκεια και εντοπίζονται κυρίως στην μαλθακή υπερώα.
Βλατίδες που εμφανίζονται σχεδόν πάντα στο
δέρμα και λιγότερο συχνά στο στόμα. Στο στόμα συρρέουν και σύντομα διαβρώνονται σχηματίζοντας ανώδυνες λευκές πλάκες συνήθως
στην παρειά και την γλώσσα.
Πλατέα κονδυλώματα. Οι βλατίδες στον βλεννογόνο και σε περιοχές του δέρματος που
υπάρχει υγρασία, όταν διαβρωθούν υπερτρέφονται και δημιουργούν ανώδυνες μεγάλες
πλάκες με ανώμαλη επιφάνεια, τα πλατέα κονδυλώματα.
Βλεννώδεις πλάκες που είναι η πιο συχνή εκδήλωση της νόσου στους βλεννογόνους. Πρόκειται για ανώδυνες, υπεγερμένες διαβρώσεις

Ποια είναι η πιθανή κλινική διάγνωση;
1. Τραυματικό έλκος
2. Λοιμώδης μονοπυρήνωση

ΡΟ B11

μονήρεις ή πολλαπλές, που καλύπτονται από
λευκωπή ψευδομεμβράνη και οριοθετούνται
από ερυθρή άλω. Πολλές φορές είναι οι μοναδικές εκδηλώσεις για αρκετό χρονικό διάστημα
καθιστώντας δύσκολη την διάγνωση. Ο Οδοντίατρος σε κάθε άτυπη βλάβη του στόματος
πρέπει να σκέφτεται και την σύφιλη.
Η διάγνωση βασίστηκε στον θετικό τίτλο της
VDRL (Venereal Disease Research Laboratory
test). Ο ασθενής παραπέμφθηκε σε Δερματολόγο – Αφροδισιολόγο και του χορηγήθηκε
πενικιλλίνη G, μια εφάπαξ δόση 2.4 εκατ. μονάδες ενδομυϊκά.
Αναφορικά με τις άλλες πιθανές κλινικές διαγνώσεις:
Το τραυματικό έλκος πάντα θα έχει μια στενή
σχέση με τον τραυματογόνο παράγοντα που θα
μας αποκαλύψει η κλινική εξέταση ή το ιστορικό. Στην περίπτωση εδώ δεν θα είχε επίσης συνοδά γενικά συμπτώματα και λεμφαδενοπάθεια.
Η λοιμώδης μονοπυρήνωση είναι πιο συχνή σε
νεότερες ηλικίες και κυρίως παρατηρούνται πετέχειες και όχι διαβρώσεις και συνοδεύεται από
ηπατο-σπληνομεγαλία και εκδηλώσεις στο
δέρμα που διαρκούν περίπου μια εβδομάδα.
Η ψευδομεμβρανώδης καντιντίαση παρουσιάζει πολλαπλές λευκές βλάβες που αποκολλώνται σχετικά εύκολα με την τριβή καταλείποντας
ερυθρότητα, η δε ερυθηματώδης μορφή καντιντίασης σχετίζεται συνήθως με τη λήψη αντιβιοτικών ευρέως φάσματος, κορτικοστεροειδών, λοίμωξη HIV κ.α. Συνεπώς το λεπτομερές
ιστορικό μας καθοδηγεί και εδώ.
Ο oμαλός λειχήνας ακόμη και στην διαβρωτική
ή ατροφική μορφή συνήθως παρουσιάζει και

την εικόνα του κλασικού δικτύου που δεν παρατηρείται στoν ασθενή. Άλλο κλινικό χαρακτηριστικό του ομαλού λειχήνα είναι η χρονιότητα καθώς και βλάβες στο δέρμα και άλλους
βλεννογόνους. Απουσιάζει δε η λεμφαδενοπάθεια.
Η λευκοπλακία και η ερυθροπλακία είναι σταθερές μη αποκολλώμενες βλάβες που δεν εμφανίζονται σαν διαβρώσεις
Οι άφθες είναι βαθειά επώδυνα έλκη που δεν
καλύπτονται από ψευδομεμβράνη, δεν παρατηρείται λεμφαδενοπάθεια και γενικά συμπτώματα. Συνήθως ξεκινούν σε μικρότερες ηλικίες
και υποτροπιάζουν.
Το πολύμορφο ερύθημα είναι συνήθως ένα
υποτροπιάζον νόσημα που έχει πολλαπλές εκδηλώσεις στο δέρμα και στόμα με χαρακτηριστικές βλάβες δίκην «στόχαστρου» που ξεκινούν σαν μικρές φυσαλίδες ή πομφόλυγες και
εξελίσσονται σε διαβρώσεις.

Για επικοινωνία:
Ελεάνα Στουφή
Στοματολόγος DDS, MSc., Ph.D
Επισκέπτρια Λέκτωρ Harvard School
of Dental Medicine
Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας
Κλινικής Στοματολογίας
e-mail: eleanastoufi@yahoo.com
Ελληνική Εταιρία Κλινικής
Στοματολογίας: www. gaom.gr,
τηλ. 210-3626300

Οστική ανάπλαση
στην οδοντιατρική εµφυτευµατολογία

ΠΕΡΙΠΤΕ

Το παγκόσµιο best seller του Fouad Khoury τώρα και στα ελληνικά
Μετάφραση:

Επιστηµονική επιµέλεια:

Νικήτας Σ. Συκαράς

Ευστάθιος K. Καρατζογιάννης

Επίκουρος Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Oδοντίατρος, Διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Χαϊδελβέργης

Το οστικό µόσχευµα αποτελεί σήµερα ένα από τα πιο βασικά κεφάλαια στην οδοντιατρική εµφυτευµατολογία.
Το βιβλίο Οστική ανάπλαση στην οδοντιατρική εµφυτευµατολογία των εκδόσεων Quintessence,
µε 536 σελίδες και 1.800 έγχρωµες φωτογραφίες, περιγράφει και αναλύει τις πιο σύγχρονες τεχνικές µεταµόσχευσης
στη χειρουργική των εµφυτευµάτων. Για το λόγο αυτό αποτελεί ένα εγχειρίδιο πραγµατικά µοναδικό.
Στο βιβλίο αναλύονται:
Oι βιολογικές βάσεις της οστικής µεταµόσχευσης και της οστεοενσωµάτωσης των εµφυτευµάτων
H διάγνωση και το σχέδιο θεραπείας των επεµβάσεων
H διαχείριση των µαλακών ιστών στη χειρουργική των οστικών µοσχευµάτων και των εµφυτευµάτων
H µεταµόσχευση µε ενδοστοµατικά και εξωστοµατικά οστικά µοσχεύµατα και η οστεογένεση
H ενσωµάτωση µετά από σύνθετες εµφυτευµατικές και προσθετικές αποκαταστάσεις
Oι επιπλοκές και οι κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν
Το βιβλίο Οστική ανάπλαση στην οδοντιατρική εµφυτευµατολογία αποτελεί σηµείο αναφοράς για κάθε
εµφυτευµατολόγο, γναθοχειρουργό και, φυσικά, για κάθε οδοντίατρο που ενδιαφέρεται για το συγκεκριµένο
επιστηµονικό πεδίο.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
Σκουφά 64, 106 80 Αθήνα, Τηλ. 210 3814 939
www. odvima.gr, e-mail: odvima@otenet.gr

180€
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Σχεδιαστικά Xαρακτηριστικά Στηριγμάτων για Κοχλιούμενες Γέφυρες

Η προσθετική αποκατάσταση οδοντικών εμφυτευμάτων, αποτελεί μια απαιτητική κλινική διαδικασία, η οποία αν δεν αντιμετωπιστεί με την απαιτούμενη προσοχή μπορεί να υπονομεύσει την επιτυχία της εμφυτευματικής αποκατάστασης. Η προσθετική αποκατάσταση μπορεί να είναι κοχλιούμενη ή συγκολλούμενη, ενώ και
οι δυο τύποι παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
Στις κοχλιούμενες αποκαταστάσεις αποφεύγεται η ενδοστοματική χρήση κονίας, η οποία έχει κατηγορηθεί για την εμφάνιση περιεμφυτευματίτιδας, ενώ υπάρχει η δυνατότητα επανάκτησης της
εργασίας σε περίπτωση τεχνικών και βιολογικών επιπλοκών.
Ωστόσο η οπή της βίδας δεν πρέπει να είναι εμφανής ή να παρεμποδίζει την επίτευξη κατάλληλων συγκλεισιακών επαφών, γεγονός που σε περιπτώσεις εμφυτευμάτων με μη ευνοϊκές κλίσεις δυσκολεύει ή καθιστά αδύνατη την εύρεση των κατάλληλων εξαρτημάτων. Το ίδιο συμβαίνει και σε περιπτώσεις εμφυτευμάτων με με-

Θάλεια Φιλοκύπρου

Νικήτας Σ. Συκαράς

Χειρουργός Οδοντίατρος
ΙΤΙ Member

Επίκουρος Καθηγητής Προσθετολογίας ΕΚΠΑ
ITI Fellow and Registered Speaker

γάλες αποκλίσεις. Τα εμφυτεύματα εσωτερικής σύνδεσης έχουν
καταστεί ιδιαίτερα δημοφιλή στις μέρες μας καθώς αυτή παρέχει
ισχυρή σύνδεση εμφυτεύματος-στηρίγματος και περιορίζει την
καταπόνηση της βίδας κοχλίωσης από τις λειτουργικές δυνάμεις.
Η σχεδίαση της εσωτερικής σύνδεσης ωστόσο, διαφέρει στα διάφορα συστήματα εμφυτευμάτων. Αρχικά η σύνδεση μπορεί να
έχει παράλληλα τοιχώματα (κυλινδρική σύνδεση) ή να είναι κωνική. Οι κωνικές συνδέσεις παρέχουν το πλεονέκτημα της ενσφήνωσης και συγκράτησης του στηρίγματος μέσω δυνάμεων τριβής
και ψυχρής συγκόλλησης (“cold welding”). Έτσι, η βίδα στις κωνικές συνδέσεις προσφέρει τη δύναμη σύσφιξης μεταξύ στηρίγματος και εμφυτεύματος ενώ στις κυλινδρικές παρέχει εξ ολοκλήρου
τη συγκράτηση. Το μήκος της εσωτερικής σύνδεσης είναι μεγαλύτερο σε σύγκριση με την εξωτερική και ποικίλλει από εμφύτευμα
σε εμφύτευμα. Επίσης οι κυλινδρικές συνδέσεις και ορισμένες κω-

νικές διαθέτουν αντιπεριστροφικό μηχανισμό που εκτός από σταθερότητα και αντίσταση στην περιστροφή επιτρέπει και την τοποθέτηση γωνιωδών στηριγμάτων σε διαφορετικές θέσεις.
Η κοχλιούμενη αποκατάσταση μπορεί να γίνει με μια βίδα συγκράτησης σε επίπεδο εμφυτεύματος (στήριγμα τύπου UCLA) ή με
δύο βίδες και τη χρήση στηριγμάτων multi-base. Τα δυο συστήματα παρουσιάζουν διαφορετική μηχανική συμπεριφορά και ενδείξεις, γεγονός που σε συνδυασμό και με τα διαθέσιμα στο εμπόριο
εξαρτήματα δημιουργεί προβληματισμούς στον κλινικό αναφορικά με την καταλληλότερη επιλογή αλλά και την αντιμετώπιση επιπλοκών θραύσης ή αποκοχλίωσης. Καθίσταται υψίστης σημασίας, επομένως, ο κλινικός να γνωρίζει τις βασικές αρχές κλινικής
εφαρμογής κάθε μηχανικού στηρίγματος ώστε να είναι εξοπλισμένος με τα σωστά κριτήρια για μια εξατομικευμένη επιλογή ανάλογα
με το κάθε περιστατικό.
Πραγματοποιείται νέα σύνταξη
δοντιών και ενδοστοματική δοκιμή.
Ο μεταλλικός σκελετός χρησιμοποιείται εν είδει αποτυπώματος για την
κατασκευή εκμαγείου μετά την προσαρμογή των κατάλληλων αναλόγων
και guide pins.
14

Η σχεδίαση της σύνδεσης εμφυτεύματος-στηρίγματος (abutment) επηρεάζει τη σταθερότητα της σύνδεσης,
την απτή αίσθηση σωστής συναρμογής, το προφίλ ανάδυσης και το επίπεδο οριοθέτησης της αποκατάστασης,
την ευκολία ναρθηκοποίησης των εμφυτευμάτων και τη συχνότητα των επιπλοκών.
1

2 Η κοχλίωση με μία βίδα σε επίπεδο
εμφυτεύματος ενδείκνυται σε περιορισμένο μεσοφραγματικό χώρο καθώς
αποτρέπει τη συγκλεισιακή παρενόχληση πιθανής δεύτερης προσθετικής
βίδας και επιτρέπει την ασφαλή έμφραξη του αυλού κοχλίωσης.

4 Τα δόντια #25-26 έχουν κακή
πρόγνωση. Ο ασθενής δεν επιθυμεί
την ανοιχτή ανύψωση του εδάφους
του ιγμορείου και επομένως εμφύτευμα μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στη
θέση #25.

5 Η κατασκευή εμφυτευματικής
αποκατάστασης #25-(26) έχει υψηλό
κίνδυνο ανάπτυξης βιολογικών και τεχνικών επιπλοκών λόγω του μεγέθους
και της αυξημένης λειτουργικής καταπόνησης που θα έχει ο πρόβολος #26.

6 Η σωστή προσθετική σχεδίαση σε
αυτή την περίπτωση επιβάλλει τη ναρθηκοποίηση των δύο εμφυτευμάτων
ιδανικά μέσω μιας κοχλιούμενης αποκατάστασης #24-25-(26).

3 Η κοχλίωση με μία βίδα σε επίπεδο
εμφυτεύματος ενδείκνυται και σε αυξημένο ύψος στεφάνης καθώς η εσωτερική σύνδεση παρέχει ισχυρότερη αντίσταση στις πλάγιες δυνάμεις καταπόνησης που λόγω μεγαλύτερου μοχλού
διαμορφώνονται ισχυρότερες. Στην
συνδεσμολογία δύο βιδών με συγκράτηση επί του abutment με δεύτερη
προσθετική βίδα, κάθε εμφύτευμα
εσωτερικής σύνδεσης μετατρέπεται σε
εξωτερικής σύνδεσης και χάνει το πλεονέκτημα της ισχυρής αντιρρόπησης
των πλάγιων καταπονήσεων.

7 Η κοχλιούμενη αποκατάσταση
μπορεί να γίνει σε επίπεδο εμφυτευμάτων (one screw retention) ή σε επίπεδο
multi base abutments (two screws retention). Καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή παίζουν η απόκλιση των εμφυτευμάτων, η σχεδίαση των multi
abutments, τα διαθέσιμα προσθετικά
εξαρτήματα του εμφυτευματικού συστήματος και η εκτίμηση του κινδύνου
εμβιομηχανικής καταπόνησης.

8 Τα δύο εμφυτεύματα είναι διαφορετικά. Εκτιμήθηκε ότι η αντίσταση στην
περιστροφική μόχλευση του προβόλου
και η κοχλιούμενη συγκράτηση θα ήταν
ισχυρότερες με “direct to implant retention” χρησιμοποιώντας εξαρτήματα
σχεδίασης UCLA. Το εμφύτευμα #24
είναι εσωτερικής κυλινδρικής σύνδεσης ενώ το εμφύτευμα #25 είναι εσωτερικής κωνικής σύνδεσης. Σε ναρθηκοποιημένα εμφυτεύματα, αν υπάρχει λόγος, μόνο σε ένα μπορεί να υπάρχει αντιπεριστροφική έδραση της αποκατάστασης. Εδώ επιλέχθηκε στο εμφύτευμα #24 ως ευρισκόμενο μακρύτερα του
προβόλου, να υπάρξει αντιπεριστροφική σχεδίαση και μεγαλύτερο βάθος
σύνδεσης για καλύτερη αντίσταση
στην λειτουργική εκμόχλευση επί του
εμφυτεύματος #25.

9 Τα abutments που επιλέχθηκαν
και για τα δύο εμφυτεύματα είναι τύπου
Ti-base τα οποία ενσωματώνονται στο
μεταλλικό σκελετό με συγκόλληση
ρητινώδους κονίας μετά και την όπτηση της πορσελάνης. Κατά τη δοκιμή
του μεταλλικού σκελετού επιβεβαιώνεται η άριστη οριακή εφαρμογή επί
των εμφυτευμάτων και η παθητικότητα
έδρασης και της φοράς ένθεσης.

Η καλή τρισδιάστατη σχέση και
κλίση των εμφυτευμάτων επιτρέπει τη
μασητική έξοδο των αυλών κοχλίωσης.
10

Η διαφορετική σχεδίαση εσωτερικής σύνδεσης των δύο εμφυτευμάτων
υπαγορεύει και διαφορετική σχεδίαση
των abutments για ισχυροποίηση της
συναρμογής. Στο εμφύτευμα #24 της
κυλινδρικής σύνδεσης όπου το abutment επικάθεται στο εμφύτευμα, η μακρύτερη επέκταση αυξάνει την επιφάνεια επαφής, ενώ στο εμφύτευμα #25
της κωνικής σύνδεσης η επιφάνεια μικρότερου εμβαδού ενισχύεται από την
ενσφήνωσή της.
11

12 Η χρήση των εργοστασιακών βιδών είναι καθοριστικής σημασίας για
τον περιορισμό της εμφάνισης επιπλοκών. Η βίδα της κυλινδρικής σύνδεσης
(άνω) έχει μακρύτερο σπείρωμα και
επίπεδη επιφάνεια έδρασης γιατί σκοπός της είναι να συγκρατεί τα εξαρτήματα μέσω της διαρκούς κοχλίωσης
(preload). Η βίδα της κωνικής σύνδεσης (κάτω) είναι πιο κοντή γιατί σκοπός
της είναι μέσω της ροπής κοχλίωσης
να ενεργοποιήσει την ενσφήνωση,
ενώ η κωνική της επιφάνεια αποτρέπει
την αποκοχλίωσή της.

13 Η εργασία κοχλιωμένη ενδοστοματικά στην προτεινόμενη ροπή των
35Ncm, με έμφραξη των αυλών κοχλίωσης με ταινία Teflon και σύνθετη
ρητίνη.

15 Τα abutments Ti-base έχουν τα
πλεονεκτήματα της εργοστασιακής
συναρμογής με το εμφύτευμα και της
ενσωμάτωσής τους σε σκελετό διαφορετικών υλικών (τιτάνιο, βασικό κράμα, ζιρκονία). Η ισχύς της συγκόλλησης στο σκελετό και επομένως η μακροβιότητα της σύνδεσης με αποφυγή επιπλοκών, σχετίζεται με την μακρο/ μικρο-μηχανική τραχύτητα της
διεπιφάνειας συγκόλλησης και τη
χρήση προκατασκευασμένων χυτευόμενων προτύπων που εξασφαλίζουν
ελάχιστο χώρο κονίας και οριακή
εφαρμογή ακριβείας με το μεταλλικό
στέλεχος.

16 H χρήση των Ti-base abutments
εξασφαλίζει κατ’ αρχήν τη σωστή συναρμογή τους με κάθε εμφύτευμα και
στη συνέχεια την χωρίς τάσεις ενσωμάτωσή τους στον σκελετό της προσθετικής υπερκατασκευής. Το ερώτημα που γεννάται είναι αν μετά τη συγκόλλησή τους εξακολουθεί να υφίσταται παθητική συναρμογή κατά την ενδοστοματική τους τοποθέτηση και κοχλίωση.
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Η απάντηση είναι ότι ενδεχόμενη μόνιμη συσχέτισή
τους μετά τη
συγκόλληση σε
γωνιακές αποκλίσεις που υπερβαίνουν
τις ανοχές των εμφυτευμάτων, μπορεί
να παρουσιαστεί ως δυσκολία κατά
την απόσπαση από το εκμαγείο και αντίστοιχη δυσκολία κατά την έδραση
στα εμφυτεύματα ενδοστοματικά. Στη
συνέχεια όμως, η τελική κοχλίωση
διαμορφώνει την ίδια παθητική έδραση της αρχικής μεμονωμένης συναρμογής.
17

18 Οι στεφάνες κοχλιωμένες στο
στόμα στα 35Ncm και με έμφραξη των
οπών κοχλίωσης με teflon tape και
σύνθετη ρητίνη.

20 Τα multi-base abutments για κοχλιούμενη αποκατάσταση (μικρής
έκτασης ή ολικού τόξου) διαφέρουν
σχεδιαστικά κυρίως σε τρία σημεία: 1)
Στην κλίση των αξονικών τοιχωμάτων
του συγκρατητικού μέρους 2) Στην
ύπαρξη ή όχι εδρών αντιπεριστροφής
και 3) Στη σχεδίαση της προσθετικής
βίδας που κοχλιώνεται επί αυτών.

21 Δύο εμφυτεύματα Straumann Tissue level χρησιμοποιούνται για την
αποκατάσταση της περιοχής #15(16)-17.

23 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα
εξασφαλίζουν ακρίβεια στη συναρμογή, ισχυρή ενσωμάτωση στην υπερκατασκευή και ευελιξία στο εύρος των θεραπευτικών ενδείξεων.

24 Ο έλεγχος της σύγκλεισης είναι
σημαντικός για την αποφυγή τεχνικών
επιπλοκών, συχνότερες των οποίων
είναι η απόσπαση πορσελάνης και η
αποκοχλίωση ή θραύση των βιδών.

0°

17°

26 Τα multi-base abutments ορισμένων εταιρειών έχουν αντιδιαμετρικές
επιφάνειες αντιπεριστροφής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μονήρεις κοκλιούμενες στεφάνες. Σε αυτή
την περίπτωση όμως, το σύμπλοκο εμφυτεύματος-abutment λειτουργεί ως
εμφύτευμα εξωτερικής σύνδεσης και
πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν όλοι
οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργική καταπόνηση της κοχλιούμενης συνδεσμολογίας.

28 Σε ναρθηκοποιημένα εμφυτεύματα με αποκατάσταση ολικής νωδότητας, η τοποθέτηση multi-base abutments διευκολύνει όχι μόνο την έδραση αλλά και τον έλεγχο της οριακής
εφαρμογής αφού το επίπεδο ελέγχου
μπορεί να είναι οπτικά και κλινικά ανιχνεύσιμο. Ο έλεγχος εφαρμογής γίνεται με τη δοκιμασία της μίας βίδας
(“Sheffield test”) αρχικά και στη συνέχεια με κοχλίωση όλων των βιδών και
εκτίμηση της συνολικής έδρασης και
συναρμογής.

30°

Ο σκελετός της αποκατάστασης
πρέπει να εδράζεται με ακρίβεια στα
abutments. Ακρίβεια σημαίνει 1) κυκλοτερής οριακή εφαρμογή 2) σε όλο
το εύρος της βάσης έδρασης (“πατούρα”) 3) χωρίς τάσεις για όλα τα στηρίγματα. Για το λόγο αυτό απαιτείται προσεκτικός χειρισμός κατά το εργαστηριακό φινίρισμα ώστε να αποφευχθεί η
λέπτυνση και ο τραυματισμός της απόληξης.
29

Στην περίπτωση multi abutments
η προσθετική βίδα μπορεί να κοχλιώνεται επί του abutment ή (όπως φαίνεται εδώ) εσωτερικά της βίδας συγκράτησης του abutment (screw in screw).
Η κοχλίωση screw in screw ισχυροποιεί τη σύνδεση περιορίζοντας την
πλάγια καταπόνηση του abutment και
διαχέοντας το συγκλεισιακό φορτίο
βαθύτερα εντός του εμφυτεύματος.
27

19 Η κωνικότητα της εσωτερικής
σύνδεσης καθορίζει τη δυνατότητα για
απευθείας ένθεση στα εμφυτεύματα.
Η συνδεσιμότητά τους διαμορφώνεται
αθροιστικά και συνδυαστικά ανάλογα
με τον αριθμό των εμφυτευμάτων, τη
μεταξύ τους απόσταση και το βάθος
εμπλοκής των προσθετικών εξαρτημάτων.

Τα abutments Ti-base έχουν κοντή εισχώρηση που ενισχύεται από την
κωνικότητα της εσωτερικής σύνδεσης
και την πλάγια αντιρρόπηση από την
έδραση στον αυχένα του εμφυτεύματος.
22
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25 Τα multi-base abutments παρέχουν
το πλεονέκτημα της διόρθωσης σε περιπτώσεις απόκλισης των εμφυτευμάτων. Η γωνιακή διόρθωση επηρεάζει
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Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας και
BioRoot™ RCS ως εμφρακτικό υλικό ριζικών σωλήνων
Εισαγωγή

Prof. Stephane Simon
Πανεπιστήμιο Diderot, Παρίσι

Η παραδοσιακή τεχνική του ενός κώνου γουταπέρκας
είναι ακόμη πολύ δημοφιλής μεταξύ των οδοντιάτρων
ως γρηγορότερη και εύκολη. Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει τη χρήση ενός κώνου γουταπέρκας καλυμμένου
με μεγάλη ποσότητα εμφρακτικού υλικού. Δυστυχώς τα
συνήθως χρησιμοποιούμενα εμφρακτικά υλικά εμφανίζουν ασθενή αντίσταση στη διάλυση. Έτσι με την πάροδο του χρόνου, ο ριζικός σωλήνας πάλι επιμολύνεται με
βακτήρια, οδηγώντας στην αποτυχία της θεραπείας και
στη δημιουργία φλεγμονώδους ακρορριζικής αλλοίωσης. Γι’ αυτό, αν και είναι εύκολη η πραγμάτωση της
τεχνικής του ενός κώνου γουταπέρκας, δεν προτείνεται
για την έμφραξη των ριζικών σωλήνων (Beatty 1987,
Pommel et Camps 2001).
Όμως η ιδέα της τεχνικής του ενός κώνου γουταπέρκας
μπορεί να επαναπροσδιοριστεί και να γίνει αξιόπιστη με
τα σύγχρονα βιοϋλικά που βασίζονται στα βιοκεραμικά,
τα οποία αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες και εισήχθησαν στην αγορά ως εμφρακτικά υλικά ριζικών σωλήνων. Το BioRoot™ RCS είναι το νεότερο εμφρακτικό
υλικό ριζικών σωλήνων βασιζόμενο στο πυριτικό τριασβέστιο το οποίο ωφελείται από την Ενεργή Βιοπυριτι-

κή Τεχνολογία και το Biodentine. Το πρώτο δίνει υψηλό ιατρικό επίπεδο καθαρότητας και σε αντίθεση με τα
υλικά βασιζόμενα σε κονία τύπου Portland, εξασφαλίζει
την καθαρότητα του περιεχομένου του πυριτικού ασβεστίου απουσία αργιλικού άλατος και θειικού ασβεστίου.
Το BioRoot™ RCS είναι βιοενεργό ενεργοποιώντας τη
φυσιολογική οστική διαδικασία και ασβεστοποιώντας
τη δομή της οδοντίνης (Camps 2015, DimitrovaNakov 2015). Έτσι δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον
για την περιρριζική επούλωση και έχει βιοενεργές ιδιότητες, περιλαμβάνοντας τη βιοσυμβατότητα (Reichl
2015), τη δημιουργία υδροξυαπατίτη, την ασβεστοποίηση της δομής της οδοντίνης, το αλκαλικό pH και τις
εμφρακτικές ιδιότητες.
Το BioRoot™ RCS ενδείκνυται ως μόνιμο εμφρακτικό
υλικό ριζικών σωλήνων σε συνδυασμό με τους κώνους
γουταπέρκας και είναι κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί με την τεχνική του ενός κώνου γουταπέρκας ή με
την εν ψυχρώ πλάγια συμπύκνωση (Camilleri, 2015).
Εξαιτίας της χρήσης της Ενεργής Βιοπυριτικής Τεχνολογίας όπου δεν υπάρχουν μονομερή, δεν παρατηρείται
συρρίκνωση του BioRoot™ RCS κατά τη διάρκεια της
πήξης του μέχρι να επιτύχει ερμητική έμφραξη του ριζι-

Περιγραφή της τεχνικής
Όσο αφορά στην οδοντιατρική πράξη, η διαδικασία είναι παρόμοια με την τεχνική του ενός κώνου γουταπέρκας. Όμως μερικές απαραίτητες διαφορές δικαιολογούν
την αξιοπιστία του BioRoot™ RCS με αυτή την τεχνική.
Επισημαίνουμε ότι η τεχνική του ενός κώνου γουταπέρκας εμφράσσει τον κώνο μόνο του. Αντιθέτως εδώ ο κώνος λειτουργεί ως ο μεταφορέας, ο οποίος αφήνεται στη
θέση του για να επιτρέψει την αφαίρεση του υλικού σε
περίπτωση επανάληψης της θεραπείας. Πράγματι δεν
θα πρέπει να θεωρηθεί ως ο πυρήνας της έμφραξης. Η
έμφραξη του ριζικού σωλήνα γίνεται αποκλειστικά από
το BioRoot™ RCS.

Κλινικό Περιστατικό 3

Κλινικό Περιστατικό 1
Πολφική νέκρωση διαγνώστηκε στο 16
δόντι μιας 35 χρόνων γυναίκας ασθενή,
η οποία σχετίζεται με χρόνια περιρριζίτιδα (Εικ.1). Η ασθενής υπέφερε από χρόνια ιγμορίτιδα για πάνω από 2 χρόνια και
έκανε ανεπιτυχείς φαρμακευτικές θεραΕικ. 1: Αρχική ακτινογραφία του Εικ. 2: Μετεγχειρητική ακτινο- Εικ. 3: Επανέλεγχος 6 μήνες μεπείες.
16
δοντιού της 35 χρόνων γυ- γραφία μετά την ολοκλήρωση τεγχειρητικά.
• Αφού διαμορφώθηκε ο ριζικός σωλήναίκας ασθενή.
της ενδοδοντικής θεραπείας.
νας με παράλληλα τοιχώματα, απολυμάνθηκε με διακλυσμούς 3% υποχλω• Ο κώνος κόβεται στο σημείο εισόδου του ριζικού σωλήνα μ’ένα θερριώδους νατρίου (Irrigatys, Itena, France). Το τελικό ξέπλυμα με 17%
μό συμπυκνωτήρα και ελαφρά συμπιέζεται.
EDTA και ο τελευταίος διακλυσμός με υποχλωριώδες νάτριο ολοκλη• Ο δεύτερος και ο τρίτος ριζικός σωλήνας εμφράσσεται με τον ίδιο τρόρώθηκε πριν τη δοκιμή των κώνων γουταπέρκας.
πο (Εικ.2)
• Οι ριζικοί σωλήνες στεγνώθηκαν με κώνους χάρτου.
•
Η ασθενής παραπέμφθηκε σε γενικό οδοντίατρο όπου αποκατέστη• Το BioRoot™ RCS αναμίχθηκε ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασε το δόντι με συγκολλούμενο επένθετο.
σκευαστή.
• Η ασθενής επανήλθε για έλεγχο στους 6 και 12 μήνες μετά την θερα• Το BioRoot™ RCS εισήχθη μέσα στους ριζικούς σωλήνες μ’ ένα σπειπεία. Δεν υπέφερε πια από ιγμορίτιδα και το δόντι ήταν ασυμπτωματιροειδή μεταφορέα κονίας σε χαμηλή ταχύτητα περιστροφής (800
κό. Κατά τον επανέλεγχο των 12 μηνών φάνηκε η καθολική επούλωση
r/min). Κάθε κώνος γουταπέρκας βυθίστηκε στο αναμεμιγμένο υλικό
της περιρριζικής αλλοίωσης (Εικ.3).
για να καλυφθεί πλήρως η επιφάνειά του. Μετά τοποθετήθηκε απαλά
Έτσι η θεραπεία θεωρήθηκε επιτυχής.
μέσα στο ριζικό σωλήνα μέχρι να φτάσει στο μήκος εργασίας.

Κλινικό Περιστατικό 2
Μια ασθενής 32 ετών γυναίκα παραπέμφθηκε στο τμήμα της ενδοδοντίας
από τον γενικό της οδοντίατρο για θεραπεία του 47 δοντιού (Εικ.4). Η ασθενής ανέφερε μακρύ, επώδυνο οδοντιατρικό ιστορικό σ’αυτό το δόντι της. Η
ενδοδοντική θεραπεία ξεκίνησε 6 μήνες πριν και αρκετοί οδοντίατροι προσπάθησαν να ολοκληρώσουν την ενδοδοντική θεραπεία ανεπιτυχώς. Η
ασθενής παραπονέθηκε για έντονο πόνο, αίσθηση μουδιάσματος και απώλεια αίσθησης της κάτω γνάθου κάθε φορά όπου η κοιλότητα εμφράσσεται
προσωρινά.
Μια ενδοστική ένεση 1 φιαλίδιο αρτικαϊνη + 1/1000000 επινεφρίνη
(Septodont, Γαλλία) έγινε και οι ριζικοί σωλήνες διαμορφώθηκαν και απολυμάνθηκαν με μεγάλη ποσότητα υποχλωριώδους νατρίου που ενεργοποιείται
από Irrigatys (Itena, Γαλλία). Οι ριζικοί σωλήνες στεγνώθηκαν και προσωρινά εμφράχθηκαν με φαρμακευτικό σκεύασμα υδροξειδίου του ασβεστίου. Η
κοιλότητα πρόσβασης έκλεισε με προσωρινό έμφρακτικό υλικό και η μύλη
τροχίστηκε για τη διαμόρφωση του μασητικού επιπέδου.
Στη δεύτερη συνεδρία, η ενδοδοντική θεραπεία ολοκληρώθηκε. Λόγω της
εγγύτητας του κάτω φατνιακού νεύρου, έγιναν τα πάντα για να αποφευχθεί η
εξώθηση των οδοντιατρικών υλικών.
Εξαιτίας της εξαίρετης βιο-ανοχής και μη-τοξικότητας, το BioRoot™ RCS
θεωρείται ως το υλικό επιλογής για την έμφραξη των ριζικών σωλήνων.
Οι ριζικοί σωλήνες ξεπλύθηκαν πάλι με υποχλωριώδες νάτριο και 17% EDTA και έπειτα στεγνώθηκαν. Το BioRoot™ RCS τοποθετήθηκε μέσα σε κάθε ριζικό σωλήνα με σπειροειδή μεταφορέα κονίας (800 r/min) και οι κώνοι
γουταπέρκας καλύφθηκαν από το υλικό και τοποθετήθηκαν απαλά στους ριζικούς σωλήνες μέχρι το μήκος εργασίας (Εικ.5).
Η μυλική αποκατάσταση ολοκληρώθηκε στη τρίτη συνεδρία μ’ ένα CAD
CAM συγκολλούμενο επένθετο (Εικ. 6, 7 και 8).
Η ασθενής δεν παραπονέθηκε ξανά για οποιοδήποτε πόνο, ούτε για ενόχληση. Σε ακτινογραφία επανελέγχου 6 μηνών επιβεβαιώθηκε η καθολική
επούλωση των ακρορριζικών αλλοιώσεων (Εικ.9).

κού σωλήνα. Αν και έχει παρόμοια σύνθεση με τα κοινά
εμφρακτικά υλικά όσο αφορά το ιξώδες και την υφή, το
BioRoot™ RCS πρέπει να θεωρηθεί ως ένα συγκολλητικό εμφρακτικό υλικό ριζικών σωλήνων. Αρχικά ο κατάλληλος κώνος της γουταπέρκας χρησιμοποιείται ως συμπυκνωτής για να μεταφέρει και κατευθύνει το BioRoot™
RCS στο ριζικό σωλήνα και στη συνέχεια να διευκολύνει την αφαίρεση της κονίας από τον ριζικό σωλήνα, αν
χρειαστεί επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας.

Εικ. 4: Αρχική ακτινογραφία του
47 δοντιού μιας 32 χρόνων γυναίκας ασθενή.

Εικ. 5: Μετεγχειρητική ακτινογραφία μετά την ολοκλήρωση
της ενδοδοντικής θεραπείας.

Εικ. 6: Μασητική κάτοψη της
κοιλότητας πρόσβασης πριν τη
μυλική αποκατάσταση.

Εκ. 7: Προπροσθετική μυλική
αποκατάσταση με συγκολλούμενη σύνθετη ρητίνη.

Εικ. 8: CAD CAM επένθετο για τη
μυλική αποκατάσταση

Εικ. 9: 6 μήνες επανέλεγχος μετεγχειρητικά.

Μια ασθενής 31 ετών παραπέμφθηκε για ενδοδοντική θεραπεία του 46 δοντιού (Εικ.10). Το δόντι
αυτό έχει δύο φορές πρόσφατα θεραπευθεί, αλλά
η ασθενής ακόμη παραπονιέται για πόνο και απόστημα, αφού το δόντι αποκαταστάθηκε με τοποθέτηση άξονα στην άπω ρίζα του. Επειδή ο άξονας δε
φάνηκε στην αρχική ακτινογραφία, υποθέτουμε
ότι ήταν άξονας υαλονημάτων. Το σχήμα της μεσορριζικής αλλοίωσης μας οδήγησε σε υποψία
διάτρησης στη μεσορριζική περιοχή.

Εικ.10: Αρχική ακτινογραφία του 46 δοντιού μιας 31
ετών γυναίκας ασθενής.

Η ενδοδοντική θεραπεία ολοκληρώθηκε σε μία
συνεδρία. Ο άξονας υαλονημάτων της άπω ρίζας
και το ενδοδοντικό εμφρακτικό υλικό αφαιρέθηκε
μηχανικά και με χειροκίνητα εργαλεία. Έπειτα οι
τέσσερις ριζικοί σωλήνες διαμορφώθηκαν και απολυμάνθηκαν με διακλυσμούς 3% υποχλωριώδους
νατρίου και 17% EDTA. Κατά την επανάληψη της
ενδοδοντικής θεραπείας, η μεσορριζική διάτρηση
(εγγύς του άπω-γλωσσικού ριζικού σωλήνα) φανερώθηκε (Εικ.11). Παλαιότερα αυτή η διάτρηση θα αντιμετωπίζονταν με δύο βήματα.
Το πρώτο βήμα για την
έμφραξη του ριζικού
σωλήνα μέχρι το επίπεδο της διάτρησης, προΕικ.11: Κάτοψη της διάσεχτικά για να απο- τρησης εγγύς στον άπω
φευχθεί η εξώθηση ριζικό σωλήνα.
των υλικών διαμέσου
της διάτρησης και το δεύτερο βήμα για την έμφραξη του τελευταίου τριτημορίου του ριζικού σωλήνα
με υλικό που έχει βάση το πυρίτιο όπως το Biodentine (Septodont). Επειδή το BioRoot™ RCS είναι
εμφρακτικό υλικό πυριτικού τριασβεστίου, αποφασίστηκε να συνδυαστούν τα δύο βήματα σε ένα εμφράσσοντας τους ριζικούς σωλήνες και τη διάτρηση ταυτόχρονα. Όπως και στις δύο προηγούμενες
περιπτώσεις, οι ριζικοί σωλήνες στεγνώθηκαν με
κώνους χάρτου, το BioRoot™ RCS εισήχθη στους
ριζικούς σωλήνες με lentulo χαμηλών ταχυτήτων
(800r/m) και οι κώνοι γουταπέρκας τοποθετήθη-
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Συμπέρασμα

Εικ. 12: Μετεγχειρητική ακτινογραφία μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής
θεραπείας.

Εικ.13: Η μετεγχειρητική Εικ.14: Κλινική κάτοψη της
ακτινογραφία δείχνει το κοιλότητας πρόσβασης
σημείο της εξώθησης του πριν την αποκατάσταση.
υλικού μεσορριζικά.

καν στο κάθε ριζικό σωλήνα μέχρι το μήκος
εργασίας (Εικ.12). Μια μικρή εξώθηση του
υλικού είναι ορατή στη μετεγχειρητική ακτινογραφία, ως επιβεβαίωση έμφραξης της διάτρησης (Εικ.13). Το δόντι αποκαταστάθηκε
με συγκολλούμενο επένθετο (Εικ. 14, 15) και
η ασθενής προσήλθε για επανέλεγχο 6 μήνες
μετεγχειρητικά (Εικ.16).
Το δόντι ήταν ασυμπτωματικό και λειτουργικό, ο περιοδοντικός έλεγχος με περιοδοντική
μήλη ήταν φυσιολογικός και η ακτινογραφία
επανελέγχου σε 6 μήνες επιβεβαίωσε την

Εικ.15: Τελική προσθετική Εικ.16: Κλινικός επανέλεγχος
αποκατάσταση με συγκολ- 6 μήνες μετεγχειρητικά.
λούμενη στεφάνη (Dr Alexandre Sarfati - Παρίσι).

οστική επούλωση της μεσορριζικής αλλοίωσης.
Αυτά τα κλινικά περιστατικά χρησιμοποιούνται για να παρουσιάσουμε μερικές ειδικές περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιούμε το
BioRoot™ RCS λόγω των πολύτιμων ιδιοτήτων του. Αυτά είναι τρία από έναν μεγάλο
αριθμό κλινικών περιστατικών που ολοκληρώθηκαν τους τελευταίους 18 μήνες. Πριν
την προώθηση του προϊόντος στην αγορά,
22 κλινικά περιστατικά ολοκληρώθηκαν στο
πλαίσιο τυχαίας κλινικής δοκιμής, συγκρί-

νοντας την επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας με εν θερμώ κάθετη συμπύκνωση της
γουταπέρκας με την τεχνική του BioRoot™
RCS όπως περιγράφηκε προηγουμένως. Το
RCT νούμερο καταχώρησής του είναι
NCT01728532 και το πλήρες πρωτόκολλο
είναι διαθέσιμο στο https://clinicaltrials.gov.
Τα αποτελέσματα, την περίοδο που γράφτηκε το άρθρο αναλύονται και είναι πολύ ενθαρρυντικά, τα οποία μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε την τεχνική αυτή αρκετά αξιόπιστη
ώστε να την περιγράψουμε εδώ.

Η ενδοδοντία συνεχώς εξελίσσεται. Τα τελευταία 20
χρόνια, η έρευνα στα εργαλεία και η ανάπτυξή τους είναι πολύ ενεργή. Σήμερα στις διαδικασίες απολύμανσης και διακλυσμών εστιάζεται η έρευνα. Οι διαδικασίες διαμόρφωσης και απολύμανσης των ριζικών σωλήνων έχουν σημαντικά απλοποιηθεί. Γι’αυτό κάθε
κλινικός οδοντίατρος που ενδιαφέρεται για την ενδοδοντία μπορεί τώρα να ολοκληρώσει μια απλή/μέτριας
δυσκολίας ενδοδοντική θεραπεία με προβλεπόμενα
αποτελέσματα. Η οριστική έμφραξη των ριζικών σωλήνων, το τελευταίο βήμα της θεραπείας, είναι συνήθως η
πιο δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Όμως με αυτή
τη νέα προσέγγιση έμφραξης των ριζικών σωλήνων τα
οποιαδήποτε εμπόδια προσπερνιούνται. Λαμβάνοντας υπόψη τη ρευστότητα του BioRoot™ RCS ως κύριο εμφρακτικό υλικό και όχι μόνο ως κονία, αυτό αντιπροσωπεύει ένα αληθινό παράδοξο εναλλαγής. Τα αρχικά αποτελέσματα της τυχαίας κλινικής δοκιμής είναι
πολύ ενθαρρυντικά. Περισσότερη κλινική έρευνα
απαιτείται στο μέλλον για να επιβεβαιωθεί αυτή η νέα
απλοποιημένη έμφραξη των ριζικών σωλήνων.
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΕΥΣΕΙΣ
ΔΙΕΘΝΩΣ

Η πατενταρισµένη τεχνολογία του πυριτικού τριασβεστίου από τη Septodont
-υψηλής καθαρότητας, υψηλής βιοσυµβατότητας¹-

1

Καταπληκτικές
ιδιότητες
έµφραξης

2

Δεν
συρρικνώνεται

3

Προάγει
την κυτταρική
αναγέννηση

4

Αντιµικροβιακές
ιδιότητες

Τι σηµαίνουν για την BiodentineΤΜ;
Εξοικονόµιση
οδοντικού ιστού,
χρόνου
και κόστους
Συσκευασίες:
Kουτί των 15 καψουλών και
15 αµπουλών µονών δόσεων
Kουτί των 5 καψουλών και
5 αµπουλών µονών δόσεων

Ελαχιστοποιείται
ο κίνδυνος για µικροβιακή
διείσδυση

Μειώνεται η µετακίνηση
των υγρών στο εσωτερικό
των οδοντινοσωληνάριων

Προάγει την επούλωση
του πολφού και ενεργοποιεί
την ασβεστοποίηση
της οδοντίνης

Απελευθέρωση
υδροξειδίου του ασβεστίου
εµποδίζει την ανάπτυξη
των βακτηρίων

Ελαχιστοποιείται
ο κίνδυνος για εµφάνιση
δευτερογενούς
τερηδόνας

Ελαχιστοποιείται
ο µετεµφρακτικός
πόνος³

Αποφεύγεται η περιττή
ενδοδοντική
θεραπεία²

Ελαχιστοποιείται
ο κίνδυνος εµφάνισης
δευτερογενούς
τερηδόνας

Τι σηµαίνουν για το BioRootΤΜ RCS;
Εξαίρετη έµφραξη
και πολλά
περισσότερα

Συσκευασία:
15 gr σκόνης φιάλη και
35 µονές δόσεις υγρού

Ελαχιστοποιείται
ο κίνδυνος για µικροβιακή
διείσδυση

Διατηρεί τη µεσόφαση
οδοντίνης/BioRoot/
γουταπέρκας ακέραιη

Προάγει την περιρριζική
επούλωση

Απελευθέρωση
υδροξειδίου του ασβεστίου
εµποδίζει την ανάπτυξη
των βακτηρίων

Εξαίρετη έµφραξηδε χρειάζεται η χρήση
της εν θερµώ τεχνικής
από εδώ και πέρα

Εξαίρετη έµφραξηδε χρειάζεται η χρήση
της εν θερµώ τεχνικής
από εδώ και πέρα

Μειώνει τον κίνδυνο
αποτυχιών
στις ενδοδοντικές
θεραπείες

Μειώνει
τον κίνδυνο αποτυχιών
στις ενδοδοντικές
θεραπείες

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΑ

¹ Εσωτερικός επιστηµονικός φάκελος
² Σε περίπτωση µη αναστρέψιµης φλεγµονής του πολφού θα πρέπει να προχωρήσετε στην ενδοδοντική θεραπεία.
³ Koubi et al Clin.Or.Investig013 Jan; 17(1): 243-9.
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Oδοντική τεχνολογία

Επιτυγχάνοντας περισσότερα με λιγότερα
Λεπτές και εξαιρετικά χρωματισμένες: εργαστηριακές όψεις χωρίς παρασκευές για τη διόρθωση δοντιών με κακή διάταξη
Ένα άρθρο της Carola Wohlgenannt, MDT, Dornbirn/Αυστρία

Οι εργαστηριακές όψεις χωρίς παρασκευές μας επέτρεψαν να μην προβούμε σε ορθοδοντική θεραπεία στο κλινικό περιστατικό
που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο. Παρά τον περιορισμένο διαθέσιμο χώρο, η λαμπερή δυναμική απόχρωση επιτεύχθηκε
με τη βοήθεια των υλικών ειδικών αποχρώσεων Enamel και Effect Materials (IPS e. Max Ceram Selection).

«Το λιγότερο είναι περισσότερο». Ωστόσο, το
να χρησιμοποιείς «λιγότερα» είναι συχνά δύσκολο. Λόγω της μεγάλης ζήτησης για ελάχιστα επεμβατικές αποκαταστάσεις, σε πολλά περιστατικά οι οδοντοτεχνίτες αντιμετωπίζουν
νέες προκλήσεις. Η έκταση της παρασκευής
συχνά μειώνεται για να ελαχιστοποιηθεί η θεραπευτική παρέμβαση, αφήνοντας μόνο περιορισμένο χώρο για την κατασκευή μιας αισθητικά ευχάριστης και λειτουργικής αποκατάστασης. Τέτοιες καταστάσεις απαιτούν επαρκή κεραμικά υλικά και εμπειρία για την αναπαραγωγή της λεπτής αλληλεπίδρασης των αποχρώσεων που παρατηρείται στα φυσικά δόντια.
Ενώ στο παρελθόν οι διάφορες κεραμικές σκόνες έπρεπε να συνδυαστούν μεταξύ τους για να
δώσουν το απαιτούμενο μείγμα, τώρα η διαδικασία αυτή έχει απλοποιηθεί με την εισαγωγή
νέων κεραμικών υλικών.
Τα IPS e.max® Ceram Selection είναι ειδικά
υλικά Enamel και Effect με λαμπερές αποχρώσεις και φυσικές οπτικές ιδιότητες. Η σειρά
περιλαμβάνει δώδεκα αποχρώσεις που χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Οι έξι Special Enamel
αποχρώσεις αδαμαντίνης έχουν σχεδιαστεί
για να αποδίδουν ζωντανό ημιδιαφανές αποτέλεσμα στην περιοχή της αδαμαντίνης. Τα
τρία υλικά Light Reflector Effect έχουν δυνατότητα ανάκλασης του φωτός και είναι κατάλληλα για περιοχές που απαιτείται υψηλή φωτεινότητα.
Τα τρία υλικά Light Absorber με ιδιότητες
απορρόφησης φωτός χρησιμοποιούνται για να
αυξήσουν την αίσθηση βάθους. Με αυτή την
ποικιλία υλικών, η απομίμηση φυσικών δοντιών με εξατομικευμένα χαρακτηριστικά είναι
πολύ πιο εύκολη από πριν. Το φάσμα των δυνατοτήτων είναι ιδιαίτερα κατάλληλο σε περιπτώσεις όπου ο χώρος είναι περιορισμένος, όπως
σε πολύ μικρές αποκαταστάσεις (π.χ. όψεις).

ραπείας. Ο ορθοδοντικός είχε συστήσει την
εξαγωγή ενός δοντιού στην κάτω γνάθο για την
αντιμετώπιση του συνωστισμού, αλλά και ως
βάση για την ορθοδοντική θεραπεία. Η ασθενής η οποία δεν ήταν καθόλου σύμφωνη με όλα
αυτά, τόνισε επίσης ότι δεν θα πρέπει να εξαχθεί κανένα δόντι για τη διόρθωση της αισθητικής.

Σχέδιο θεραπείας και προσωρινές
αναπλάσεις
Συζητήθηκαν οι πιθανότητες μιας αισθητικής
βελτίωσης στην άνω γνάθο. Συγκεκριμένα, τα
δόντια #11 και #13 ήταν υπεύθυνα για την
ανομοιομορφία στο οδοντικό τόξο. Οι άξονες

των δοντιών είχαν κλίση προς την υπερώα. Η
ιδέα ήταν να χρησιμοποιηθούν δύο κεραμικές
όψεις, χωρίς παρασκευές, για να διορθωθεί η
κακή διάταξη και να επιτευχθεί αρμονία στο
οδοντικό τόξο. Με τη βοήθεια ενός εκμαγείου
μελέτης, αποδόθηκαν σε κερί οι ιδανικές θέσεις των δοντιών (Εικ. 2) και στη συνέχεια μετατράπηκαν σε «γρήγορες και εύκολες» όψεις ρητίνης (προσωρινές αναπλάσεις). Η πρώτη εντύπωση μετά την τοποθέτηση των προσωρινών
αναπλάσεων ήταν θετική. Υπήρχε ένα δυνατό
Αχα! επιφώνημα. Η ασθενής συμφώνησε με τη
θεραπεία. Η υπάρχουσα βλάβη με μορφή κιμωλίας στον #21 καλύφθηκε με σύνθετη ρητίνη
στο ιατρείο.

Εικ. 1: Κοπτική άποψη της προεγχειρητικής κατάστασης.

Κλινικό περιστατικό
Η ασθενής, περίπου 40 ετών, επιθυμούσε τη
διόρθωση της θέσης των δοντιών (Εικ. 1). Συμβουλεύτηκε τον οδοντίατρό της σχετικά με το
συγκεκριμένο πρόβλημα. Απέρριψε την ορθοδοντική θεραπεία λόγω του αναμενόμενου κόστους, του παρατεταμένου χρόνου θεραπείας
και των περιορισμών κατά τη διάρκεια της θε-

Εικ. 2: Προσωρινές αναπλάσεις σε κερί τοποθετημένες στο εκμαγείο.

Εικ. 3: Επιλογή βασικής απόχρωσης των δοντιών (Dragon Shade,
Drachenberg & Bellmann)

Πρόκληση: επαναπόδοση της
απόχρωσης των φυσικών δοντιών
Το σχήμα και η μορφολογία των όψεων καθορίστηκαν από τις προσωρινές αναπλάσεις. Τώρα, έπρεπε να προσδιοριστεί η κατάλληλη
απόχρωση των κεραμικών υλικών. Οι προκλήσεις δημιουργήθηκαν από τη δυναμική αλληλεπίδραση των αποχρώσεων, την «όμορφη»
ημιδιαφάνεια των φυσικών πρόσθιων δοντιών
και τον περιορισμένο διαθέσιμο χώρο. Πώς θα
μπορούσαν οι οπτικές ιδιότητες του φωτός να
αναπαραχθούν όσο το δυνατόν τελειότερα μόνο σε ένα λεπτό στρώμα κεραμικού υλικού; Η
φιλοσοφία των υλικών Enamel και Effect του
IPS e.max Ceram Selection παρείχε τη λύση
σε αυτό το αίνιγμα. Πρώτον, προσδιορίστηκε η
βασική απόχρωση των δοντιών, για την οποία
χρησιμοποιήθηκαν δείγματα αποχρώσεων τοποθετημένα σε βάση ούλων (Dragon Shade,
Drachenberg & Bellmann, Γερμανία) (Εικ. 3).
Τα συμβατικά χρωματολόγια - χωρίς το τμήμα
των ούλων – θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το αποτέλεσμα.
Ήδη κατά την επιλογή της βασικής απόχρωσης
των δοντιών έγινε φανερό ότι τα τυποποιημένα
υλικά οδοντίνης δεν θα είχαν επαρκή ένταση
για να αποδώσουν τη φυσική απόχρωση των
δοντιών, λόγω του μικρού πάχους του στρώματος με το οποίο έπρεπε να δημιουργηθούν οι
όψεις. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η χρήση
των υλικών Enamel και Effect της σειράς IPS
e.max Ceram Selection. Κατασκευάστηκαν
εξατομικευμένα δείγματα χρωματολογίου τα
οποία χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τη στοχευμένη επιλογή των υλικών. Μεταξύ άλλων,
το υλικό Light Reflector Effect σε απόχρωση
“cream” («κρέμα») θα πρέπει να οδηγήσει στο
επιθυμητό αποτέλεσμα (Εικ. 4). Επιπλέον, επιλέχθηκαν τρεις αποχρώσεις αδαμαντίνης. Η
έντονη απόχρωση αδαμαντίνης “aqua” («γαλαζοπράσινο») επελέγη για να δώσει έμφαση στις
κυανές ημιδιαφανείς περιοχές κατά μήκος των
οριακών ακρολοφιών (Εικ. 5). Η απόχρωση
αδαμαντίνης “apricot” («βερίκοκο») θα πρέπει
να προσδίδει ζεστασιά στο κοπτικό, να ενισχύσει την ημιδιαφάνεια και να αυξήσει το χρώμα.
Επιπλέον, επιλέχθηκε η ελαφρώς γκριζωπή,
αλλά ακόμα ζεστή απόχρωση αδαμαντίνης
“quartz” («χαλαζίας»).

Εικ. 4 και 5: Επιλογή των υλικού IPS e.max Ceram Selection με χρήση χρωματολογίου. Δεξιά: χρωματολόγιο με την έντονη απόχρωση
αδαμαντίνης “quartz”. Αριστερά: χρωματολόγιο με το έντονης φωτεινότητας υλικό Effect “cream”
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Εικ. 6: Κύριο εκμαγείο με κολοβώματα κατασκευασμένο από πυρόχωμα.

Εικ. 7: Τα κολοβώματα από πυρόχωμα εμποτίζονται με νερό.

Εικ. 9: Κοπτική άποψη των ολοκληρωμένων όψεων στο εκμαγείο.

Δημιουργία των όψεων
Δημιουργήθηκαν πυράντοχα κολοβώματα για
τα #13 και #11 με τη βοήθεια του κύριου εκμαγείου (Εικ. 6). Αυτά στη συνέχεια εμποτίστηκαν
σε νερό για να αποτραπεί η απορρόφηση υγρασίας από τα κεραμικά υλικά κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας διαστρωμάτωσης (Εικ. 7). Οι
όψεις κατασκευάστηκαν σε στρώματα σύμφωνα με το σχήμα που καθορίστηκε από τις προσωρινές αναπλάσεις (Εικ. 8). Δεν χρησιμοποιήθηκε υλικό οδοντίνης. Για την αντικατάσταση
του πυρήνα της οδοντίνης χρησιμοποιήθηκε
το έντονου χρώματος υλικό Effect σε απόχρωση «κρέμα». Οι άλλες αποχρώσεις Effect που
επιλέχθηκαν χρησίμευσαν για να αναδείξουν
τη ζεστή και ημιδιαφανή αλληλεπίδραση των
αποχρώσεων. Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος
για την κατασκευή των όψεων από κεραμικό.
Ωστόσο, η αισθητική εμφάνιση μιας αποκατάστασης δεν προκύπτει μόνο ως αποτέλεσμα
της απόχρωσης. Τα λεπτά, ελάχιστα αισθητά
επιφανειακά χαρακτηριστικά μπορούν να υπογραμμίσουν τη φυσική εμφάνιση μιας αποκατά-

Εικ. 10α: Η όψη στον #11 διαθέτει μια λαβή στο
κοπτικό άκρο, η οποία θα απομακρυνθεί με τρόχισμα μόλις εδραστεί η αποκατάσταση.

στασης. Συνεπώς, ο κατάλληλος χρόνος και η
απαιτούμενη προσοχή ήταν αφιερωμένα στον
σχεδιασμό της επιφανειακής μορφολογίας των
όψεων. Κατά την τελική όπτηση, οι κεραμικές
επιφάνειες εξομαλύνθηκαν ελαφρώς και μετά
την όπτηση, ολοκληρώθηκαν μηχανικά. Η
στίλβωση πραγματοποιήθηκε προσεκτικά με
το χέρι. Η Εικ. 9 δείχνει ότι τα δόντια έχουν ευθυγραμμιστεί επιτυχώς με τα παρακείμενα δόντια για να δημιουργήσουν μια αρμονική εμφάνιση. Μια αρχική αξιολόγηση στο οδοντοτεχνικό
εργαστήριο έδειξε ότι οι όψεις εμφάνιζαν φυσική αλληλεπίδραση αποχρώσεων παρά το μικρό πάχος του υλικού (Εικ. 10). Ωστόσο, η επίδραση στο στόμα τελικά θα καθορίσει την επιτυχία της αποκατάστασης.

Έδραση της αποκατάστασης
και τελικό αποτέλεσμα
Μια κρίσιμη παράμετρος για την επιτυχία των
όψεων είναι η διαδικασία συγκόλλησης. Ανεξάρτητα από το πόσο λαμπερά είναι τα κεραμικά υλικά και πόσο επιδέξιος είναι ο οδοντοτε-

Εικ. 11: Προετοιμασία του #11 για τη διαδικασία της συγκόλλησης.

Εικ. 8: Δημιουργία της όψης του #11 χρησιμοποιώντας υλικά IPS e.max
Ceram Selection.

Εικ. 10β: Παρά το μικρό πάχος τους, οι όψεις έχουν «φυσικές» οπτικές ιδιότητες.

χνίτης, αν η απόχρωση της κονίας συγκόλλησης δεν έχει επιλεγεί σωστά, η χαρά του «νέου
χαμόγελου» θα είναι σύντομη. Για την ενσωμάτωση των όψεων χρησιμοποιήθηκε ρητινώδης
κονία Variolink ® II σε ουδέτερη απόχρωση
(neutral). Πριν από την τοποθέτηση των όψεων, αυτές δοκιμάστηκαν με πάστα δοκιμής για
να επιβεβαιώσουμε ότι ο θεραπευτικός στόχος
είχε επιτευχθεί. Μόλις οι κεραμικές όψεις και οι
επιφάνειες των δοντιών προετοιμάσθηκαν
(Εικ. 11), οι όψεις συγκολλήθηκαν στα δόντια.
Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Τα δόντια
#13 και #11 ήταν τώρα ενταγμένα αρμονικά
στο υπόλοιπο οδοντικό τόξο (Εικ. 12). Το σχήμα των δοντιών ήταν ευθυγραμμισμένο με το
σχήμα των παρακείμενων δοντιών, ενώ τα ελαφρώς ασύμμετρα περιγράμματα υποστήριζαν
τη φυσική εμφάνιση των αποκαταστάσεων. Οι
οπτικές ιδιότητες των όψεων κάλυπταν όλες τις
επιθυμίες. Η εγγενής αλληλεπίδραση των αποχρώσεων και της διακύμανσης της διαφάνειας
που παρατηρήθηκαν στα παρακείμενα δόντια
αποδώθηκαν πιστά. Αφού ελέγχθηκαν τα λει-

τουργικά κριτήρια, η ασθενής σηκώθηκε από
την έδρα (Εικ. 13 και 14).

Συμπέρασμα
Κατ’ αρχήν, τέτοιες προκλήσεις μπορούν να
αντιμετωπιστούν μόνο εάν ο οδοντοτεχνίτης
κατανοήσει τις οπτικές ιδιότητες των φυσικών
δοντιών και είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει
τα κατάλληλα κεραμικά υλικά. Η διαδικασία
που παρουσιάστηκε στο παρόν άρθρο εξαλείφει την ανάγκη οι οδοντοτεχνίτες να αναμειγνύουν τα υλικά. Κατάλληλα υλικά στην ιδανική απόχρωση θα μπορούσαν να εφαρμοστούν
«απευθείας από το σωληνάριο». Με τον τρόπο
αυτό επιτυγχάνεται επιτυχώς και αξιόπιστα η
ισορροπία μεταξύ βέλτιστης αισθητικής και
ελάχιστης παρέμβασης.

Εικ. 12: Μετά την τοποθέτηση των όψεων στα δόντια #11 και #13

Εικ. 13 και 14: Τελικός έλεγχος των λειτουργικών πτυχών. Οι όψεις εναρμονίζονται στο οδοντικό τόξο «φυσικά» και «αόρατα».

Carola Wohlgenannt, MDT
Wohlgenannt Zahntechnik OG
Kurze Gasse 26850 Dornbirn
Austria
team@wohlgenannt-zt.com
www.wohlgenannt-zt.com
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Τα Μυστικά του Στόματος...
Γιώργος Χ. Λάσκαρης

Επικοινωνία:
τηλ. 210-72.91.667
e-mail: glaskari@yahoo.gr
site: www.georgelaskaris.gr

Στοματολόγος. Ιατρός - Οδοντίατρος
Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών
Επισκέπτης Καθηγητής Παν. Λονδίνου
Ιδρυτής & Διευθυντής Στοματολογικού Τμήματος Νοσ. «Α. Συγγρός» (1971-2008)
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Στοματολογίας

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΙΟΥΣ HPV
Τεράστιο είναι το επιστημονικό και κοινωνικό
ενδιαφέρον για τους ιούς του θηλώματος του
ανθρώπου (HPV) και το ρόλο τους στην εμφάνιση καλοήθων και κυρίως κακοήθων νεοπλασιών. Το ενδιαφέρον έχει πυροδοτηθεί
κατακόρυφα από την επιστημονικά τεκμηριωμένη συμμετοχή ορισμένων τύπων του
ιού στην εμφάνιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και ευρύτερα της πρωκτογεννητικής χώρας αλλά και τη μετάδοσή τους κυρίως με τη σεξουαλική επαφή. Πάνω από 40
γενότυποι του ιού προκαλούν λοίμωξη στα
επιθήλια της πρωκτογεννητικής περιοχής
αλλά και σε άλλους βλεννογόνους και το
δέρμα, προκαλώντας ή συμμετέχοντας στην
Η ομάδα των ιών του θηλώματος του ανθρώπου
(Human Papilloma Virus – HPV) βρίσκονται τα
τελευταία 40 χρόνια στο επίκεντρο της ιατρικής
έρευνας κυρίως λόγω της συμμετοχής τους
στην αιτιολογία του καρκίνου του τραχήλου της
μήτρας. Η συμμετοχή εξάλλου των ιών αυτών
στην καρκινογένεση του στόματος έχει μπει στο
ερευνητικό στόχαστρο από το 1983 με πρωτεργάτη την Stina Syrjänen και την ερευνητική της
ομάδα στο Turku της Φινλανδίας. Με την ερευνήτρια αυτή βρισκόμαστε σε συνεργασία τα τελευταία 23 χρόνια και είχαμε την τύχη να μας τιμήσει πολλές φορές ως ομιλήτρια για τους ιούς
HPV τα τελευταία χρόνια. Οι ιοί HPV είναι μικροί με διπλή έλικα DNA και έντονα επιθηλιό-

εμφάνιση καλοήθων και κακοήθων όγκων.
Τα μέχρι σήμερα ερευνητικά δεδομένα ενοχοποιούν 13-18 γενότυπους ως συμμετέχοντες στην καρκινογένεση (ιοί υψηλού κινδύνου – high risk), ενώ μεγαλύτερος αριθμός
είναι υπεύθυνοι για καλοήθεις βλάβες στα
επιθήλια (ιοί χαμηλού κινδύνου – low risk).
Ο Στοματολόγος και ο Οδοντίατρος πρέπει
να είναι ενήμεροι για όλο το φάσμα των
νόσων που προκαλούν οι ιοί αυτοί στο βλεννογόνο του στόματος καθώς και την πιθανή
συμμετοχή τους στην εκδήλωση καρκίνου
του στόματος. Επιπλέον, η μετάδοση στο
στόμα των ιών αυτών, με στοματογεννητική
επαφή αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης με

τροποι. Προσβάλλουν τον άνθρωπο και τα
ζώα. Ο άνθρωπος μολύνεται μόνο από τους
ιούς που προσβάλλουν τον άνθρωπο και όχι
από εκείνους των ζώων. Έτσι πρέπει να απενοχοποιήσουμε τα ζώα από πιθανή μόλυνση στον
άνθρωπο, και να τα αφήσουμε χωρίς συνέπειες.
Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί πάνω από
140 γενότυποι των HPV. Εντούτοις ενδιαφέρον παθογενετικό για τον άνθρωπο παρουσιάζουν 40 περίπου τύποι. Ταξινομούνται σε βλεννογόνιους και δερματικούς, ανάλογα με το στόχο προβολής, και σε υψηλού κινδύνου (high
risk, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) και χαμηλού
κινδύνου (low risk,1-6, 7, 11, 13, 32), με επιδημιολογικά κριτήρια που σχετίζονται με τη
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βιολογική συμπεριφορά των βλαβών που προκαλούν (Πίνακας 1). Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα έχουν ταυτοποιήσει περίπου 15 τύπους
στην ομάδα υψηλού κινδύνου, 12 τύπους στην
ομάδα χαμηλού κινδύνου και 3 με πιθανή συμμετοχή στην ομάδα υψηλού κινδύνου.

Πίνακας 1

Ταξινόμηση HPV ανάλογα
με την επικινδυνότητα
Ι. Υψηλού κινδύνου (high risk)
16, 18, 31, 33, 45, 52, 58
ΙΙ. Χαμηλού κινδύνου (low risk)
1-6, 7, 11, 13, 32

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘEMATA
Μ

Μ

Α

Σάββατο, 19 Μαίου 2018 | 09:45-15:00

09:45 - 10:00 Προσφωνήσεις
Λάσκαρης Γ.:Πρόεδρος Ελλην. Εταιρίας Κλινικής Στοματολογίας
Συντονιστής Επιστημονικού Προγράμματος
Κίττας X.

10:00 - 12:30

: Καθ. Ιατρικής, τέως Πρύτανης Παν. Αθηνών

MEΡΟΣ Ι

ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ : Γοργούλης Β. – Νικητάκης Ν.
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
• Γεωργακοπούλου Ε .: Ο ρόλος της χρόνιας φλεγμονής
στην καρκινογένεση του στόματος

ΗΜΕΡΙ∆Α

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

•

Στουφή Ε.

•

Λάσκαρης Γ. : ∆υνητικά κακοήθεις βλάβες στόματος:
(Λευκοπλακία-Eρυθροπλακία): Κλινική και εργαστηριακή
προσέγγιση και επιλογή θεραπείας

•

Porter S.

•

Μαλάμος ∆. : ∆ιαγνωστικό δίλημμα: Έλκος στη ράχη της γλώσσας

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ

: To Στόμα ως στόχος Συστηματικών Παθήσεων

Συζήτηση

12:30 - 13:00

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

∆ιάλειμμα

MEΡΟΣ ΙΙ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ : Πουλόπουλος Α. – Λούμου Π.
ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΘEMATA

ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ

AΘΗΝA
Σάββατο 19 Μαίου 2018
Ώρα 09:45 π.µ. - 15:00 µ.µ.

: Ο ρόλος των ιών ΗPV στην παθογένεια νόσων του στόματος.
Αλήθειες και υπερβολές

13:00 - 15:00

•

Γιαμαρέλλου Ε. : Προβλήματα από την αντοχή μικροβίων
στα αντιβιοτικά στην Ελλάδα

•

Carrozzo M. : Εκδηλώσεις στο στόμα σε λοίμωξη
με τον ιό της Ηπατίτιδας C

•

Σωτηριάδης ∆.: Ειδικές χειλίτιδες: ∆ιάγνωση-Θεραπεία

•

Παπαδογεωργάκης Ν.: Κακοήθεις όγκοι μικρών σιαλογόνων αδένων
στόματος. ∆ιάγνωση-Θεραπεία

•

∆ούκα Μ.

Ξενοδοχείο
Divani-Caravel

H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

: Θεραπευτικό δίλημμα: Υπαισθησία κάτω χείλους
μετά από εξαγωγή 3ου κάτω Γομφίου

PORTER SΤΕPHEN

ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Καθηγητής Στοματολογίας
Παν. Λονδίνου

Καθηγήτρια Παθολογίας Παν. Αθηνών

Καθηγητής Γναθοχειρουργικής
Παν. Αθηνών

CARROZZO MARCO

Στοματολόγος

ΣΤΟΥΦΗ ΕΛΕΑΝΑ

ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Στοματολόγος. Επισκέπτις Λέκτωρ
Παν. Harvard

Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής
Παν. Αθηνών

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο Ε ∆ Ρ Ο Ι

Ι Λ Η Τ Ε Σ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Καθηγητής Στοματολογίας
Παν. New Castle

ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ

Συμπληρώθηκαν 31 χρόνια από την έναρξη της Ημερίδας αυτής.
Αρχικά, με την ευθύνη του Στοματολογικού Τμήματος του Νοσ. «Α.
Συγγρός» (περίοδος 1986-2008), και στη συνέχεια με την Ελληνική
Εταιρία Κλινικής Στοματολογίας (περίοδος 2009-2018). Τριάντα ένα
χρόνια δράσης και ευθύνης για σωστή ενημέρωση πάνω στα νοσήματα του στόματος. ∆ιακεκριμένοι ομιλητές, από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, μας τίμησαν και μας τιμούν με τη συμμετοχή τους,
προσφέροντας εμπειρίες και νέες γνώσεις.
Ένας σύντομος απολογισμός στα 31 αυτά χρόνια είναι ότι:
α. Ανοίξαμε διαύλους συνεργασίας με την Ιατρική και ανταλλάξαμε
επιστημονική γνώση και εμπειρία με τη συμμετοχή περισσοτέρων από
100 κορυφαίων Ελλήνων ιατρών και οδοντιάτρων.
β. Φέραμε την Παγκόσμια Στοματολογία στην Ελλάδα με τη συμμετοχή 40 και πλέον κορυφαίων ξένων Στοματολόγων και ερευνητών,
γ. Κάναμε γνωστή την Ελληνική Στοματολογία σε όλο τον κόσμο και
τη βάλαμε στον παγκόσμιο χάρτη του γνωστικού αντικειμένου, και
δ. Ευαισθητοποιήσαμε μεγάλες κοινωνικές ομάδες με ενημερωτικές
εκλαϊκευμένες ομιλίες, σε θέματα υγείας του στόματος. Τελικός στόχος
υπήρξε να φέρουμε τη Στοματολογία κοντά στον Οδοντίατρο, στον
Ιατρό και την κοινωνία, καθιστώντας τους, κοινωνούς στην πρόληψη,
διάγνωση, θεραπεία και έρευνα με αποδέκτη τον ασθενή. Οι συμμετέχοντες στην Ημερίδα θα παραλάβουν δωρεάν ένα ενημερωτικό
φυλλάδιο που περιέχει τους στόχους και τις δραστηριότητες της Εταιρίας, καθώς και το σύνολο των ομιλητών Ελλήνων και ξένων που συμμετείχαν ενεργά στα 31 χρόνια που γίνεται η Ημερίδα αυτή.
Ο τίτλος της φετινής Ημερίδας είναι: «Επιλεγμένα Στοματολογικά
Θέματα: Τι νεότερο». Ζητήσαμε από καταξιωμένους επιστήμονες να
επιλέξουν και να παρουσιάσουν ένα επίκαιρο και πρακτικό θέμα με το
οποίο έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα, και να μας δώσουν ό,τι νεότερο
υπάρχει στην έρευνα, τη διάγνωση και τη θεραπεία. Έτσι δημιουργήθηκε η ομάδα εκλεκτών ομιλητών από το χώρο της Στοματολογίας και
της Ιατρικής, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχουμε την τιμή να
φιλοξενούμε δύο κορυφαίους Καθηγητές Στοματολογίας από την
Αγγλία, τον Καθηγητή Stephen Porter του Eastman Dental Institute
του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, και τον Καθηγητή Marco Carrozzo
του Πανεπιστημίου του Newcastle. Και στους δύο εκφράζουμε τη
βαθιά μας εκτίμηση και τις ευχαριστίες μας. Επιπλέον, ευχαριστούμε
θερμά όλους τους Ομιλητές και Προέδρους της Ημερίδας για τη
συμμετοχή τους. Ευχαριστίες ακόμη ανήκουν στη Φαρμακευτική Εταιρεία “Arriani”, που χωρίς την πολύτιμη στήριξή της η Ημερίδα αυτή θα
ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Τέλος, ευχαριστούμε όλους εσάς,
Οδοντιάτρους και Ιατρούς, που με τη συμμετοχή σας και την αγάπη
σας στηρίζετε τις προσπάθειές μας.
Με τη βεβαιότητα ότι η Ημερίδα θα βαδίσει στα υψηλά πρότυπα των
προηγουμένων ετών, η οποία στηρίζεται στο υψηλό επιστημονικό
επίπεδο των Ομιλητών και Προέδρων, σας καλούμε να συμμετάσχετε.

Γιώργος Χ. Λάσκαρης

Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση
τ ω ν ξ έ ν ω ν ο μ ι λητ ώ ν, α πό τα Αγ γλι κά σ τα Ε λ λην ι κά

Συντονιστής Επιστημονικού Προγράμματος
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας
Κλινικής Στοματολογίας

Επιδημιολογικά Δεδομένα
• Πάνω από 5% του συνόλου των καρκίνων
παγκοσμίωνς προκαλούνται από ιούς HPV
• Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας μεταξύ
των ετών 15-44, είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στις γυναίκες
• 500.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου της μήτρας οφείλονται στους ιούς HPV
παγκοσμίως και 250.000 θάνατοι.
• Στην Ελλάδα περίπου 600 γυναίκες διαγιγνώσκονται το χρόνο με καρκίνο τραχήλου
της μήτρας, και περίπου 250 πεθαίνουν

Τρόποι μετάδοσης

Με θερμούς συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Συζήτηση

ΔΟΥΚΑ-ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

αποτέλεσμα ως υπεύθυνοι της υγείας του
στόματος να γινόμαστε αποδέκτες πολλών
ερωτήσεων από φοβισμένους ασθενείς, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε κατάσταση πανικού, για τους κινδύνους που διατρέχουν και τα μέτρα που πρέπει να λάβουν.
Τέλος, η δημιουργία προφυλακτικού εμβολίου κυρίως εναντίον των γενοτύπων του ιού
16, 18 που ευθύνονται για τον καρκίνο του
τραχήλου της μήτρας, οδήγησε σε διστακτική
μέχρι σήμερα προληπτική χρήση του και δημιούργησε πολλές ελπίδες. Παρά ταύτα, η
προληπτική χρήση εμβολίου για τον καρκίνο
του στόματος δεν έχει μέχρι σήμερα επιστημονικά τεκμηριωθεί.

Μαρίνα ∆ούκα

Γεν. Γραμματέας
Ελληνικής Εταιρίας
Κλινικής Στοματολογίας

ΓΟΡΓΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καθηγητής - Ερευνητής Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής Παν. Θεσσαλονίκης

Προϋπόθεση για μετάδοση των ιών HPV είναι
η διάσπαση του επι-θηλιακού ή επιδερμιδικού
φραγμού, μετά από τραυματισμό, που επιτρέπει την είσοδο του ιού στα κύτταρα της βασικής
στιβάδας όπου υπάρχουν ανάλογοι υποδοχείς.
Οι πιο συνήθεις τρόποι μετάδοσης στο στόμα
είναι: α) η στοματο-γεννητική επαφή που είναι
η κύρια οδός μετάδοσης, β) αυτοενοφθαλμισμός του ιού, γ) με το φιλί, και δ) κατά τη διάρκεια του τοκετού ή μέσω της πλακουντίου κυκλοφορίας από μολυσμένη μητέρα (γεννητικά
όργανα) στο παιδί.

Τρόποι ανίχνευσης των HPV
στο στόμα
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ανίχνευσης της παρουσίασης των ιών HPV στο βλεννογόνο του
στόματος με κλιμακωτή αξιοπιστία. Πρώτος
τρόπος, είναι η παρουσία κλινικά βλαβών ή νόσων που οφείλονται στους ιούς αυτούς και κυτταρολογική ή ιστολογική τεκμηρίωση που
όμως δεν είναι απόλυτα αξιόπιστες διότι είναι
έμμεσες, δεύτερος, η ανίχνευση του DNA του
ιού με in situ υβριδισμό ή την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, και τρίτος, η παρουσία
αντισωμάτων στον ορό έναντι του HPV, τεχνική που δεν θεωρείται αξιόπιστη. Σημαντικό
εξάλλου είναι να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν
αξιόπιστες εργαστηριακές τεχνικές αναζήτησης των HPV σε περιπτώσεις ασυμπτωματικών, χωρίς κλινικές βλάβες στο στόμα. Αυτό
πρακτικά μεταφράζεται ότι δεν είναι σκόπιμο
να ενθαρρύνουμε ασυμπτωματικούς στο στόμα
ασθενείς, κυρίως γυναίκες, με παρουσία HPV
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στα γεννητικά όργανα, να προβαίνουν σε ποικίλες και άσκοπες εξετάσεις για διαπίστωση πιθανής μόλυνσης του βλεννογόνου του στόματος, όταν δεν υπάρχουν βλάβες συμβατές με
εκείνες που προκαλούν οι HPV.

Πίνακας 2

Πίνακας 3

Ταξινόμηση νόσων από ιούς HPV

Καρκίνοι σχετιζόμενοι με ιούς HPV

Ι. Νοσήματα βλεννογόνου πρωκτογεννητικής χώρας.
ΙΙ. Νοσήματα βλεννογόνου στόματος και
άλλων βλεννογόνων.
ΙΙΙ. Νοσήματα δέρματος εκτός γεννητικής
περιοχής.

Κλινικές βλάβες στο στόμα
από HPV

• Τραχήλου μήτρας
• Πέους
• Πρωκτού
• Λάρυγγα
• Στοματοφάρυγγα
• Στόματος;

Τα νοσήματα που προκαλούν οι HPV στον άνθρωπο ταξινομούνται, ανάλογα με τις θέσεις
προσβολής σε 3 ομάδες (Πίνακας 2), οι δε καρκίνοι που σχετίζονται είναι ταξινομημένοι στον
Πίνακα 3.
Η κατηγοριοποίηση των βλαβών του στόματος
σε σχέση με τους τύπους των HPV έχει ερευνητική, κλινική και πρακτική σημασία που συνοπτικά παρατίθεται στη συνέχεια (Πίνακας 4):
1. Στα ασυμπληρωματικά υγιή άτομα η παρουσία ιών HPV διαφόρων τύπων στο βλεννογόνο
του στόματος κυμαίνεται από 3,5-4,5%. Από
την παρουσία αυτή ο HPV-16 αντιπροσωπεύει
το 28%, εντούτοις ενδιαφέρον είναι ότι σε συγκεντρωτικά ερευνητικά δεδομένα η HPV λοίμωξη της πρωκτογεννητικής περιοχής δεν προδιαθέτει ούτε άνδρες ούτε γυναίκες, για λοίμωξη HPV στο βλεννογόνο του στόματος ακόμα
και σε περιπτώσεις που υπάρχει στοματογεννητική επαφή (oral sex).
2. Καλοήθεις βλάβες. Στην ομάδα αυτοί ταξινομούνται 4 νοσήματα:
(α) Θηλώματα. Πρόκειται για καλοήθεις εξωφυτικές βλάβες (Εικ. 1) που προκαλούνται από
τους χαμηλού κινδύνου HPV-6 και HPV-11.
(β) Οξυτενή κονδυλώματα, με χαρακτηριστική
λοβωτή επιφάνεια (Εικ. 2), που οφείλονται
στους χαμηλού κινδύνου HPV-6, HPV-7, HPV-11.
(γ) Κοινές μυρμηκίες, που είναι συχνές στο δέρμα και σπάνιες στο στόμα (Εικ. 3) και μεταδίδονται με αυτοεμβολιασμό από δερμα-τικές
βλάβες. Προκαλούνται από HPV χαμηλού κιν-

δύνου, κυρίως τους τύπους HPV-2, HPV-4, HPV-57, HPV-65.
(δ) Εστιακή επιθηλιακή υπερπλασία, που χαρα-

κτηρίζονται κλινικά από πολλαπλές μικρές,
ελαφρά εξωφυτικές βλάβες λευκού ή λευκορόδινου χρώματος (Εικ. 4). Οφείλονται στον χα-

Εικ. 1: Θήλωμα στο πλάγιο χείλος της γλώσσας.

Εικ. 3: Πολλαπλές μυρμηκίες στα ούλα.

Εικ. 5: Λευκοπλακία ομοιογενής στη γλώσσα.

Εικ. 2: Πολλαπλά οξυτενή κονδυλώματα στο
βλεννογόνο του κάτω χείλους.

Πίνακας 4

HPV και νοσήματα στόματος
Νόσος
Ι. Ασυμπτωματικοί ασθενείς
ΙΙ. Καλοήθεις βλάβες
• Θηλώματα
• Οξυτενή κονδυλώματα
• Κοινές μυρμηκίες
• Εστιακή επιθηλιακή υπερπλασία
ΙΙΙ. Δυνητικά κακοήθεις διαταραχές
• Λευκοπλακία
• Ομαλός λειχήν
IV. Κακοήθεις βλάβες
• Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα
• Μυρμηκιώδες καρκίνωμα

Τύποι HPV
διάφοροι τύποι (3,5-4,5%)
6,11
6, 7, 11
2, 4, 57, 65
13, 32
16, 18, 31, 33
6, 11, 16
16, 18, 31, 33
16, 18, 31

Πίνακας 5

Εμβόλια εναντίον των ιών HPV
Είδος εμβολίου

Ογκογόνα στελέχη
που καλύπτουν

Προστασία %
Ca μήτρας

Δοσολογία

16, 18

70%

• Τετραδύναμο

16, 18, 31, 33

70%

• Πολυδύναμο

16, 18, 31,33, 45, 52, 58

90%

• 2 δόσεις ανά 6 μήνες
μεταξύ 11-15 ετών
• 3 δόσεις (0-2-6 μήνες) άνω των 15 ετών

• Διδύναμο

Εικ. 4: Εστιακή επιθηλιακή υπερπλασία, πολλαπλά λευκορίδινα οζίδια στο βλεννογόνο της παρειάς.

Εικ. 6: Πρώιμο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα
στην υπερώα.

ΚΛΙΝΙΚΗ
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Γιώργος Χ. Λάσκαρης
Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής
Παν. Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής Παν. Λονδίνου

€

150

Σελίδες: 711
Έγχρωμες εικόνες: 1003

ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ!

Διατίθεται από τις εκδόσεις
«Οδοντιατρικό Βήμα»

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

210 3814 939

Εικ. 6: Πρώιμο μυρμηκιώδες καρκίνωμα στη
ράχη της γλώσσας.

μηλού κινδύνου HPV-13 και HPV-32. Εμφανίζει οικογενή χαρακτήρα και εμφανίζεται σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα (λευκοκυτταρικά αντιγόνα β-αλύσεων 1*0404 αλλήλια).
3. Δυνητικά κακοήθεις βλάβες. Στην ομάδα αυτή ταξινομείται κυρίως η λευκοπλακία, ενώ άλλες βλάβες της ομάδος αυτής βρίσκονται στο
στόχαστρο εντατικής έρευνας. Τα ερευνητικά
ευρήματα στη λευκοπλακία συγκλίνουν στην

παρουσία υψηλού κινδύνου HPV, ιδιαίτερα
των HPV-16, HPV-18, HPV-33 στις βλάβες
της λευκοπλακίας που κυμαίνονται στο 22,225,4%, ενώ υπάρχουν μελέτες που αναφέρουν
υψηλότερα ποσοστά (Εικ. 5). Ευρήματα που
υποστηρίζουν την άποψη συμμετοχής των
υψηλού κινδύνου HPV στην προκαρκινική και
καρκινική διαδικασία στο βλεννογόνο του στόματος1. Στον ομαλό λειχήνα του στόματος, έχει
ανιχνευθεί αποικισμός των βλαβών με HPV
στο 23% ή και χαμηλότερα, κυρίως τους γενότυπους HPV-6, HPV-11 και λιγότερο HPV-16.
Παρά ταύτα ο ρόλος των HPV στον ομαλό λειχήνα του στόματος απαιτεί περισσότερη μελέτη, εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι η προκαρκινική φύση της νόσου αμφισβητείται καθώς τα
ποσοστά εξαλλαγής είναι πολύ χαμηλά (0,27%
στον 1 χρόνο).
4. Κακοήθεις βλάβες. Η συμμετοχή των υψηλού κινδύνου HPV-16 και HPV-18 έχει τεκμηριωθεί ιδιαίτερα στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του στοματοφάρυγγα (Εικ. 6) και το μυρμηκιώδες καρκίνωμα (Εικ. 7). Εντούτοις, τα ευρήματα σε άλλες θέσεις του στόματος δεν εμφανίζουν απόλυτη ομοιογένεια. Πολυάριθμες
αξιόλογες μελέτες έχουν καταγράψει την παρουσία υψηλού κινδύνου HPV σε ποσοστά πάνω από 33,7% ή και λίγο κατώτερο. Οι γενότυποι HPV-16 και HPV-18 είναι οι επικρατέστεροι. Εντούτοις, έχουν ανευρεθεί και χαμηλού
κινδύνου HPV σε σημείο που δημιουργεί την
υποψία της συμμετοχής στην καρκινογένεση
του στόματος. Ιδιαίτερη, εξάλλου, σημασία
έχει η χρόνια παρουσία των HPV-16 και HPV18 στον βλεννογόνο του στόματος, για την
ανάπτυξη ακανθοκυτταρικού καρκινώματος.
Έτσι σήμερα διαγράφονται 2 πληθυσμιακές
ομάδες κινδύνου ανάπτυξης ακανθοκυτταρικού καρκινώματος στο στόμα. Η μία αφορά
άτομα που είναι μολυσμένα με HPV, συνήθως
μετά από στοματογεννητική σεξουαλική επαφή, και η άλλη που δεν έχει μολυνθεί με HPV.
Πάγια όμως είναι, και στις 2 ομάδες, η συμμετοχή στην καρκινογένεση ή χρόνια χρήση καπνού και αλκοόλ. Ένα ακόμη σημαντικό δεδομένο είναι ότι, όπως προκύπτει από ερευνητικά
δεδομένα, η πρόγνωση του ακανθοκυτταρικού
καρκινώματος του βλεννογόνου του στόματος
δεν επηρεάζεται από την παρουσία ή όχι των
HPV.

Εμβόλιο και προοπτικές
Η δημιουργία προφυλακτικού εμβολίου (Πίνακας 5), κυρίως για τους υψηλού κινδύνου γενότυπους HPV-16 και HPV-18 (Gervavix-2, Gardasil-4 και 7, διδύναμο-τετραδύναμο-πολυδύναμο) των γεννητικών οργάνων που ευθύνονται για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας
και των προκαρκινικών βλαβών της περιοχής,
δημιούργησε ελπίδες για μια ανάλογη δράση
για το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του στόματος. Παρά ταύτα δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα
ερευνητικά δεδομένα που να στηρίζουν την
προφυλακτική δράση του εμβολίου για τον
καρκίνο του στόματος.
Συμπερασματικά, ο ρόλος των ιών HPV σε
πολλές βλάβες και νοσήματα του στόματος,
συμπεριλαμβανομένου του ακανθοκυτταρικού
και του μυρμηκιώδους καρκινώματος, είναι
αναμφισβήτητος. Ο Στοματολόγος και ο Οδοντίατρος πρέπει να είναι ενήμεροι για όλο το φάσμα των εκδηλώσεων στο στόμα ώστε να εντοπίζουν και να θεραπεύουν έγκαιρα κάθε βλάβη
που σχετίζεται με τον HPV. Επιπλέον, οφείλουν να ενημερώνουν σωστά τους ασθενείς
τους σχετικά με τους τρόπους μόλυνσης και
προφύλαξης, ερωτήματα που με την πάροδο
του χρόνου θα γίνονται όλο και πιο έντονα.
Bouda M, Gorgoulis V, Kastrinakis N, Laskaris
G, Kittas Ch. Mod Pathol 2000; 13:644-653.
Rautava J, Syrjänen S. JADA 2011; 142:905914.
1
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DENTAL 2018:
Η μεγαλύτερη εμπορική γιορτή
του οδοντιατρικού κόσμου είναι πλέον γεγονός…
Η 20η Πανελλήνια Οδοντιατρική και Οδοντοτεχνική
Έκθεση, η DENTAL 2018, θα «ανοίξει τις πύλες της»
στο εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανίας, από τις 18
έως 20 Μαΐου 2018. Η «μεγάλη γιορτή» του οδοντιατρικού κόσμου επιστρέφει για να συγκεντρώσει
στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΜΕC περισσότερες από 60 οδοντιατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίες για τρεις ημέρες
θα δέχονται επισκέπτες από όλη την ελληνική επικράτεια, ενημερώνοντας το κοινό για τις τελευταίες
εξελίξεις σε προϊόντα, μηχανήματα και τεχνικές που

ACTION MED ΜΕΠΕ
Περίπτερο: Γ19
Η Action med απευθύνεται στην οδοντιατρική
κοινότητα καλύπτοντας τις ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς με ολοκληρωμένη γκάμα
οδοντιατρικών μηχανημάτων – service και αναλωσίμων.
Η εταιρεία μας έχοντας την πιστοποίηση των
τεχνικών μας από τους οίκους KAVO-DENTAL, DURR-DENTAL, MELAG, FARO και
άλλους, έχει την δυνατότητα να καλύπτει τις
οποιεσδήποτε ανάγκες σε προϊόντα, αναλώσιμα και service των παραπάνω οίκων.
Στην εποχή της οικονομικής ύφεσης καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι οι
πελάτες μας ικανοποιημένοι ως προς την τιμή
και την ποιότητα των προϊόντων μας και των
υπηρεσιών μας.
VECTOR PARO PRO
Ατραυματική συντηρητική θεραπεία περιοδοντίτιδας και περιεμφυτευματίτιδας με την κλινική εφαρμογή του Vector Paro / Vector Scaler
της DURR.

Το πρόσφατα ανεπτυγμένο αυτό σύστημα υπερήχων χαμηλής συχνότητας είναι ασφαλές και
ευγενικό με τους περιοδοντικούς και περιεμφυτευματικούς ιστούς με αποτελέσματα το μειωμένο πόνο, σε σημείο που να μην απαιτείται
αναισθησία ή να χρειάζεται μόνο την επάλειψη
με μια ειδική αναισθητική γέλη.
Δοκιμάστε το…!

κυκλοφορούν στην οδοντιατρική αγορά. Παλιοί
γνώριμοι, θα έχουν τη δυνατότητα να ξανανταμώσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου από
τους εμπορικούς συνεργάτες τους, ενώ νέες επαγγελματικές σχέσεις μπορούν να γεννηθούν μέσα
από το πρόσφορο έδαφος της DENTAL.
Το «ΟΒ», στο καθιερωμένο πλέον αφιέρωμά του για
την DENTAL 2018, φιλοξενεί εκπροσώπους των εμπορικών εταιρειών που θα λάβουν μέρος στην Έκθεση, οι οποίοι μας μιλούν για τις εταιρείες τους και

καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Εστιάζει ιδιαίτερα στην εξυπηρέτηση των πελατών και στην υποστήριξη μετά την πώληση,
αλλά και στην ενημέρωση με διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
Σημείο αναφοράς της εταιρείας αποτελεί η καινοτομία, για το λόγο αυτό στη Dental 2018 θα
παρουσιαστούν νέα προϊόντα και συστήματα
των οίκων που αντιπροσωπεύει, καθώς και
όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο της
ψηφιακής οδοντιατρικής τεχνολογίας .
Εισαγωγείς και αντιπρόσωποι των οίκων:
•PLANMECA, (οδοντιατρικές έδρες, ακτινογραφικά μηχανήματα, χειρολαβές, ενδοστοματικές κάμερες αποτύπωσης, συστήματα ψηφιακής ακτινογραφίας, πανοραμικά και κεφαλομετρικά μηχανήματα, υπολογιστικοί ογκομετρικοί τομογράφοι CBCT, λογισμικό ψηφιακής
σχεδίασης χαμόγελου Smile Design, συστήματα CAD/CAM)
• NEWTOM (υπολογιστικoί ογκομετρικοί τομογράφοι CBCT, πανοραμικά και κεφαλομετρικά μηχανήματα)
• KULZER, (αποτυπωτικά υλικά, ρητίνες, κονίες, διάφορα αναλώσιμα)
• LM Dental (οδοντιατρικά εργαλεία χειρός,
συσκευές υπερήχων και σοδοβολής, ορθοδοντικά ναρθηκάκια)
• EMS S.A. (συσκευές υπερήχων, σοδοβολής,
πιεζοχειρουργικό μοτέρ)
• SATELEC Group (ακτινογραφικά μηχανήματα, συσκευές υπερήχων, σοδοβολής, πιεζοχειρουργικά μοτέρ, ενδοστοματικές κάμερες, αυτόκαυστοι κλίβανοι)
• SCORE (ανατομικά οδοντιατρικά καρεκλάκια)
• S.S.WHITE (φρέζες, διαμάντια)
• TAVOM (εργαλειοθήκες)
• TAU STERIL (αυτόκαυστοι κλίβανοι και κλίβανοι ξηράς αποστείρωσης)

AvEN DENTAl
Περίπτερο: Γ1
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Περίπτερο: Β17
Η εταιρεία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ
ιδρύθηκε το 1929, ως εταιρία εισαγωγής και
πώλησης οδοντιατρικών ειδών. Με βασικές αρχές τη συνέπεια, την αξιοπιστία και την υψηλή
ποιότητα προϊόντων, σύντομα επέκτεινε τις
δραστηριότητές της σε όλη την Ελλάδα. Όντας πλέον ενενήντα χρόνια δίπλα στους επαγγελματίες του οδοντιατρικού χώρου, διαθέτει

Η Aven Dental ιδρύθηκε το 1979 και δραστηριοποιείται στο χώρο των οδοντιατρικών υλικών, διανέμοντας προϊόντα των κορυφαίων οίκων Bego Implant Systems (εμφυτεύματα, μοσχεύματα), Q-Optics (μεγεθυντικά γυαλιά και
φώτα), Parkell (αποτυπωτικά υλικά και υλικά
σύγκλεισης), SMI AG (ράμματα), SAM Dental
(αρθρωτήρες και προσωπικά τόξα), Curasan
AG (pins, πλέγματα τιτανίου, μοσχεύματα).
Mας αρέσει η εξειδίκευση και η παροχή υψηλής
ποιότητας υλικών και συσκευών. H Aven Dental είναι η πρώτη εταιρεία που παρουσίασε με-

τις αξίες που εδώ και χρόνια οδηγούν την ανάπτυξή
τους, μας ενημερώνουν για τον αριθμό του περιπτέρου τους, ώστε να είναι πιο εύκολη η περιήγηση του
κοινού στην Έκθεση, ενώ παράλληλα μας αποκαλύπτουν μερικές από τις «εκπλήξεις» που θα παρουσιάσουν στο κοινό στο πλαίσιο της DENTAL 2018.
Ραντεβού λοιπόν, τον Μάιο, στο MEC Παιανίας,
όπου για μια ακόμη φορά η κορυφαία εμπορική
διοργάνωση του οδοντιατρικού κόσμου, η DENTAL
2018, αναμένεται να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για ολόκληρη την οδοντιατρική κοινότητα…

γεθυντικά συστήματα στην οδοντιατρική αγορά ήδη από το 1998, έτσι κατέχει ηγετική θέση
στην γνώση της μεγέθυνσης στην οδοντιατρική. Από το 2007, η εταιρεία επίσης εξειδικεύεται στα εμφυτεύματα, τα μοσχεύματα και τα
συμπληρωματικά προϊόντα. Τέλος, από το
2009 έχει αποκτήσει μοναδική γνώση στα
προϊόντα που αφορούν την σύγκλειση.
H Aven Dental θα παρουσιάσει τα μεγεθυντικά
γυαλιά και φώτα της εταιρείας Q-Optics, βρα-

βευμένα με την κορυφαία τεχνολογική διάκριση Cellerant Best of Class Technology Award.
Με εγγύηση εφ’όρου ζωής, εξαιρετική ποιότητα, προσιτές τιμές και κορυφαία εξυπηρέτηση
θα θέσουν τα νέα στάνταρ στην μεγέθυνση και
τον φωτισμό στην οδοντιατρική!

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Περίπτερο: Β8
Η εταιρεία Μιλτιάδης Βιτσαρόπουλος Α.Ε.
ιδρύθηκε το 1970 με σκοπό την εμπορία οδοντιατρικών, οδοντοτεχνικών και ορθοδοντικών
προϊόντων. Έχοντας θεμελιώσει συνεργασίες
με προμηθευτές από όλο τον κόσμο, προσφέρει εκτεταμένη γκάμα προϊόντων αποσκοπώντας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την
κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου επαγγελματία του οδοντιατρικού χώρου. Η εταιρεία θέτει ως στόχο την ακόμα καλύτερη προσέγγιση
και κατανόηση των αναγκών του κάθε επαγγελματία στη νέα ψηφιακή εποχή στην οδοντιατρική, σε συνδυασμό
με τις παραδοσιακές τεχνικές θεραπείας, αναζητώντας προϊόντα και
υπηρεσίες που καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες.
Για το σκοπό αυτό
και την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η εταιρεία επενδύει σε νέες τεχνολογίες
λογισμικού, ενώ το προσωπικό λαμβάνει διαρκή εκπαίδευση προκειμένου να ανταποκρίνεται στα αιτήματα και τις ανάγκες του οδοντιάτρου-οδοντοτεχνίτη-ορθοδοντικού.

CASADENT ΑΕ
Περίπτερο: Γ17
Η CASADENT εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται στο πλευρό σας με τις πιο έξυπνες, ποιοτικές και συμφέρουσες προτάσεις, ώστε να δημιουργήσετε ένα πλήρως εξοπλισμένο και σύγχρονο ιατρείο.
Με νέα προϊόντα από συνεργασίες με καταξιωμένες εταιρίες του παγκόσμιου οδοντιατρικού
χώρου, αλλά και με την εγγύηση της
CASTELLINI, μιας από τις σημαντικότερες
εταιρείες οδοντιατρικών μηχανημάτων στον
κόσμο.
Με υπεύθυνο και άμεσο service, γνήσια ανταλλακτικά και εξειδικευμένους τεχνικούς.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
CASTELLINI (Iταλία)
Επίσης προϊόντα (αεροσυμπιεστές, μοτέρ χειρουργικής) των οίκων CATTANI, MGF (Ιταλία)
MOCOM (Iταλία): Αυτόκαυστοι κλίβανοι, σακουλοποιοί, απιονιστές νερού
TAU STERIL (Iταλία): Κλίβανοι (αυτόκαυστοι,
ξηράς) μικροαποστειρωτήρες
TAVOM (Iταλία): Μεταλλικές εργαλειοθήκες
από ανοξείδωτο σίδηρο σε ποικιλία χρωμάτων
VISIODENT (Γαλλία): Σύστημα Ψηφιακής
Ακτινογραφίας (RSV)/ενδοστοματική κάμερα
ΙΟΝΥΧ (Γαλλία): Εντοπιστής Ακρορριζίου, μοτέρ ενδοδοντίας

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΙΤΕΝΑ (Γαλλία): Κονίες, ρητίνες, άξονες χρυσοί υαλονημάτων, συσκευές φωτοπολυμερισμού led
HYGITECH (Γαλλία): Χειρουργικές Ποδιές,
σκούφοι, αποστειρωμένα πεδία, καλύμματα
έδρας, σετ αναλωσίμων χειρουργείου
EURONDA (Iταλία): Σιελαντλίες, πετσέτες,
μάσκες, ερεισικέφαλα, ποτηράκια, ρολά φάκελα αποστείρωσης, ποδιές μόλυβδου, λουτρά
υπερήχων εμφανιστήρια, διαφανοσκόπεια
JOHNSON & JOHNSON (HΠΑ): LISTERINE στοματικό διάλυμα
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ
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COSMODENT-ΧΡΥΣΙκΟY ΝΑΤΑΛIΑ
Περίπτερο: Γ23
Η παρουσία του ονόματος «Χρυσικού» επί 45
χρόνια στην οικογένεια των οδοντιάτρων, είναι
αποτέλεσμα της υπευθυνότητας και των εξειδικευμένων γνώσεων.
Το 1999 η COSMODENT δημιουργεί τον φιλικό ιδιόκτητο χώρο της με αντικείμενο την εισαγωγή και την εμπορία οδοντιατρικών μηχανημάτων SIEMENS –SIRONA (καινούργιων
και ανακατασκευασμένων) με Γερμανικά Standards, περιφερειακού εξοπλισμού και προϊόντων απολύμανσης –αποστείρωσης της εταιρείας METASYS Αυστρίας, αναλωσίμων της SOGEVA Ιταλίας, μεταλλικών εργαλειοθηκών της
ARIES Ιταλίας καθώς και των εταιρειών ΜIGLIONICO και EMS.

H πείρα και η επιστημονική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της COSMODENT που
σέβεται τα προβλήματα και τις ανησυχίες του
σύγχρονου οδοντίατρου είναι οι άξονες πάνω
στους οποίους έχουμε δομήσει την επιτυχία
της εταιρείας μας και συνεχίζουμε, το ίδιο δυναμικά, και σε ό,τι αφορά την μελέτη και τον
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των ιατρείων.

COSMODENTAl ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΒΙΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Περίπτερο: Β21
Η COSMODENTAL - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΒΙΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ξεκίνησε την εισαγωγή και αντιπροσωπεία οδοντιατρικών ειδών πριν 30
χρόνια και σήμερα είναι μία από τις πιο δυναμικές ελληνικές εταιρείες. Χάρις στην εξειδίκευση, τη σύγχρονη τεχνογνωσία και την πολύτιμη εμπειρία των συνεργατών της, η Cosmodental μπορεί να καλύψει με συνέπεια και υπευθυ-

νότητα, κάθε είδους ανάγκη με άμεση ενημέρωση στον οδοντιατρικό χώρο. Διαρκής στόχος είναι η ενίσχυση των οδοντιατρικών γνώσεων απέναντι στην εξέλιξη, και για αυτό φροντίζουμε με την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων να παρέχουμε άρτια εκπαίδευση και
εξειδίκευση στους ενδιαφερόμενους.
Εισάγουμε τις εξής εταιρίες: COLTENE, 3M,
MEDICOM, TRANSCODENT, SOGEVA,
VDW, HAHNENKRATT, EDENTA, HOPEN,
ARDENT, AXIS DENTAL, PERFECTION
PLUS, LARIDENT, OCC, EMS, STODDARD, APLLEDENTAL, HENKE, MEDIPAC

DENCO DENTAl ΑΕΒΕ
Περίπτερο: Α12
Η Denco Dental ΑΕΒΕ συστάθηκε το 1998 ως

Eπανεπέµβαση
στην Ενδοδοντία
Επιστηµονική επιµέλεια - Mετάφραση:

Μαρία Γεωργοπούλου Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Αλέξανδρος Προύντζος DDS, MSc Eνδοδοντίας
Αυτό το βιβλίο βοηθά τους επαγγελµατίες της στοµατικής υγείας να περιηγηθούν µε
επιτυχία σε κάθε στάδιο της ενδοδοντικής επαναθεραπείας ξεκινώντας από την
κατανόηση των ενδείξεων για την επανάληψη της θεραπείας και φτάνοντας στην
βέλτιστη επανέµφραξη του ριζικού σωλήνα. Έχοντας την υπογραφή µιας οµάδας
έµπειρων ειδικών, αυτό το εξαιρετικό βιβλίο διερευνά τις διάφορες επιλογές και
προσεγγίσεις επαναθεραπείας και βασίζεται σε στοιχεία από τη βιβλιογραφία και την
εµπειρία από την κλινική πράξη για να κάνει συστάσεις για τα πιο προβλέψιµα
πρωτόκολλα και τεχνικές.
Οι συγγραφείς αναλύουν τις παραµέτρους για την αρχική επιτυχία στην ενδοδοντική
θεραπεία και παρουσιάζουν τα νέα υλικά και εργαλεία, καθώς και τα τεχνολογικά
µέσα που είναι διαθέσιµα για την επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας.
Καλύπτουν τη διαχείριση των επιπλοκών κατά την πρώτη θεραπεία, µε έµφαση στη
σωστή εκ νέου πρόσβαση στους ριζικούς σωλήνες, ακόµη και όταν αυτοί είναι
ενασβεστιωµένοι.

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Quintessence» το 2014

ΣΕΛΙΔΕΣ: 334, TIMH: €
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Σειρά Εμφυτευμάτων Straumann

ο αποκλειστικός διανομέας της Νο1 εταιρίας
διεθνώς στον χώρο των οδοντικών εμφυτευμάτων, της Ελβετικής Institut Straumann AG,
που παράγει τα εμφυτεύματα του Straumann
Dental Implant System. Η Denco Dental ΑΕΒΕ διανέμει επίσης αποκλειστικά στην Ελλάδα
την πρώτη διεθνώς εταιρεία στην ενδοδοντία,
την Ελβετική Maillefer, που ανήκει στον όμιλο
της DentsplySirona. Στην εταιρεία μας θα βρείτε επίσης τα εμφυτεύματα της Zinedent, που
ανήκει στον όμιλο StraumannGroup, μια σειρά
οικονομική, αλλά με πολυετή έρευνα και εμπειρία και την ποιοτική σφραγίδα του ομίλου Straumann. Επίσης διανέμουμε τα μοσχεύματα
σκληρών και μαλακών ιστών της Botiss Gmbh
Γερμανίας, τα χειρουργικά εργαλεία χειρός της
HelmutZepf Γερμανίας και άλλα προϊόντα.
Θα χαρούμε να σας δούμε στο περίπτερο μας
για να σας δείξουμε τις εξελίξεις στον χώρο της
εμφυτευματολογίας, της ψηφιακής τεχνολογίας, της ανάπλασης και αναγέννησης, καθώς
και της ενδοδοντίας.
Μη χάσετε τα νέα προϊόντα μας:
• Straumann / εμφύτευμα διαμέτρου 2.9χιλ
Bone Level Tapered
• Straumann / εμφύτευμα μήκους 4χιλ Tissue
Level
• Straumann / εμφύτευμα Narrow Neck Crossfit (NNC) Tissue Level
• Straumann / Novaloc Retentive System
• Straumann / Variobase Angled Solution
• Straumann / Variobase for Bridge/Bar Cylindrical
• Straumann / Variobase add. GH
• Zinedent / TEC-2 implant, πλήρες σύστημα
οικονομικών εμφυτευμάτων
• Βοtiss / μεμβράνη Permamem, d-PTFE, μη
απορροφήσιμη
• Maillefer της DentsplySirona / Protaper
Gold

DENTAl lINE ΕΒΕΠΕ - Γ. ΔΕΒΕΡΙκΟΣ
Περίπτερο: Α4

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
Σκουφά 64, 106 80 Αθήνα, Τηλ. 210 3814 939, www. odvima.gr, e-mail: odvima@otenet.gr

Η πορεία της εταιρείας μας, στον οδοντιατρικό
χώρο, ξεκινάει το 1980, με ιδρυτή τον Γιώργο
Δεβερίκο και σήμερα αποτελεί έναν από τους
ισχυρούς παραγωγούς αποτυπωτικών υλικών.
Κατέχουμε ένα μεγάλο ποσοστό της ελληνικής
αγοράς και εξάγουμε, με επιτυχία σε πολλές
χώρες, σε όλο τον κόσμο, κάνοντας δυναμική
την ελληνική παρουσία και στο εξωτερικό.
Ως οικογενειακή επιχείρηση, ενεργούμε προς
έναν κοινό στόχο, μέσα από ομαδική εργασία,
με ευθύτητα και ακεραιότητα, όμως παράλληλα
επενδύουμε και στην επινόηση νέων προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών.
Τα προϊόντα μας παράγονται, στην Ελλάδα, με
υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας μας.
Βασικοί άξονες της επιτυχίας μας είναι η έμφαση στην κατασκευή αποτυπωτικών υλικών,
υψηλής ποιότητας, που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες των πελατών και στην υποστήριξη μετά την πώληση.
Η θέληση και η διάθεση, που δείχνουν όλα τα
μέλη της Dental Line , για συνεχή βελτίωση της
εικόνας της εταιρείας, πιστεύουμε ότι είναι το
κλειδί για μια επιτυχημένη πορεία που θα αντέξει στο χρόνο.
Τέλος είμαστε υπερήφανοι για το προσωπικό,
τα στελέχη και τους συνεχιστές μας, γιατί πέραν του ότι διαθέτουν κατάρτιση, γνώση και
δυναμισμό είναι και άτομα που σέβονται τις
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αξίες και το όραμα του ιδρυτή της εταιρείας μας.
Στην Dental2018, στο περίπτερο Α4, θα δώσουμε ένα δυναμικό «παρών», παρουσιάζοντας
νέα καινοτόμα προϊόντα που συμπληρώνουν
την γκάμα αυτών που παράγουμε, αλλά και αυτών που εισάγουμε, ακολουθώντας τις εξελίξεις
και δίνοντας περισσότερες λύσεις στους επαγγελματίες του χώρου.
Περιμένουμε, λοιπόν, όλους όσοι μας γνωρίζουν, αλλά και όσοι θα ήθελαν να μας μάθουν,
για να τους ενημερώσουμε, να τους εξυπηρετήσουμε και, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης,
φέτος τον Απρίλιο, 38 χρόνων παρουσίας στο
χώρο, να τους ευχαριστήσουμε με εξαιρετικές
προσφορές!

DENTAlCOM - Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ AE
Περίπτερο: B9
Ο ιδρυτής της εταιρείας Γεώργιος Παπάζογλου
βρίσκεται στον οδοντιατρικό χώρο από το
1954 σαν οδοντοτεχνικό εργαστήριο.
Το 1981 με την σύσταση της εταιρείας DENTALCOM Γ. Παπάζογλου A.E. η δραστηριότητα της εταιρείας επεκτάθηκε και στον τομέα
εμπορίας οδοντοτεχνικών & οδοντιατρικών ειδών (υλικών, εργαλείων & συσκευών).
Από το 1999 η DENTALCOM A.E. ήταν η
πρώτη εταιρεία του οδοντιατρικού χώρου που
πιστοποιήθηκε με ISO.
Σκοπός της εταιρείας είναι η πλήρη και άμεση
εξυπηρέτηση των πελατών καλύπτοντας τις
ανάγκες τόσο των οδοντιάτρων όσο και οδοντοτεχνιτών σε όλη την Ελλάδα. Με βασικό στόχο αυτό:
• Αντιπροσωπεύουμε μεγάλους οίκους του
εξωτερικού προσφέροντας αξιόπιστα προϊόντα, άριστης ποιότητας & σε προσιτές τιμές. Αυτή τη στιγμή ο κατάλογός μας περιέχει περισσότερα από 5.000 εισαγόμενα είδη, από 30
και πλέον οίκους του εξωτερικού (ASADENTAL, BIEN-AIR, BELLOTI, CARLO DE
GIORGI, DENDIA, DENTALFARM, DEDECO, DETAX, DEGUDENT, DENTSPLY,
FARO, FORESTADENT, HANDLER, HORICO, KEYSTONE, LASCOD, MEDIMARK,
MEGADENTAL, MICRO-MEGA, NOUVAG,
ORTHOPLI, PRODONT-HOLLIGER, RESISTA, SPOFA, STODDARD, VERTEX - 3D
SYSTEMS)
• Παρουσιάζουμε τα προϊόντα μας μέσω δικών
μας διοργανώσεων και επίσης συμμετέχουμε
στις εκδηλώσεις διαφόρων Συλλόγων και Επιστημονικών Εταιρειών.
• Τέλος προσφέρουμε άμεση και φιλική εξυπηρέτηση εξασφαλίζοντας παράδοση εντός λίγων ωρών (24ώρου)
• Την εταιρεία μας την διακρίνει η αξιοπιστία
και η ποιότητα των υλικών της.
Στην Dental 2018 θα έχουμε την ευκαιρία να
παρουσιάσουμε ό,τι νέο έχουμε ως εταιρεία
στο χώρο της Ενδοδοντίας (OneCurve), καθώς
και των Ορθοδοντικών και Οδοντοτεχνικών
αναλώσιμων και συσκευών.

DENTAl PrOgrESS ΕΠΕ
Περίπτερο: B22
Η Dental Progress ΕΠΕ, δημιουργήθηκε το
2011, εδρεύει έναντι της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με αντικείμενο την εισαγωγή,
εμπορία και διανομή Οδοντιατρικών σκευασμάτων, φαρμάκων, αναλωσίμων, εργαλείων
και συσκευών, και διαθέτει άριστα καταρτισμένα στελέχη. Στον χώρο της βρίσκονται τα γραφεία και η έκθεση των προϊόντων της. Αντιπροσωπεύει και εμπορεύεται προϊόντα κορυφαίων
οίκων του εξωτερικού:

F.G.M.: Λεύκανση Ιατρείου (Whiteness HP
Maxx, Whiteness HP Blue, Whiteness Super
Endo), Λεύκανση για το Σπίτι (Whiteness Perfect, White Class) Φωτοπολυμεριζόμενες Ρητίνες (Opallis, Llis, Vittra), Συγκολλητικοί Παράγοντες (Ambar, Ambar Universal, Ambar
APS), Ρητινώδεις Κονίες (Allcem, Allcem
Core), Απευαισθητοποιητικοί Παράγοντες
(Nano P, Desensibilize 0,2%, Desensibilize
2%), Αδροποίηση (Condac37, Condac Porcelana) Πάστα Γυαλίσματος και Δίσκοι Μεταφοράς Υλικών (Diamond Excel, Diamond Flex)
Δίσκοι Υαλοχάρτου (Diamond Pro) Προϊόντα
Φθορίωσης (Fluor Care), Άξονες Υαλονημάτων (White Post) Ορθοδοντικές κονίες (Orthocem, Orthobite, Top Comfort), Υαλοϊονομερείς Κονίες (Maxxion R, Maxxion C) Αιμοστατική Γέλη (Hemosthase Gel).
Zhermack: Σιλικόνες Συμπύκνωσης (Zetaplus,
Oranwash L, Oranwash VL,Thixoflex) Σιλικό-

νες Αθροιστικού τύπου (Elite H-D Putty, Elite
Light Body, Elite Monophase, Elite H-D Maxi,
Hydrorise Putty, Hydrorise Light Body),Αλγινικά (Orthoprint, Hydrogum 5, Tropicalgin) Υλικά Καταγραφής Δήξης (Occlufast, Occlufast
Cad Cam) Υλικά Κατασκευής Προσωρινών Γεφυρών και Στεφανών (Acrytemp) Απολυμαντικά (Zeta1, Zeta 3, Zeta 5), Εργαστηριακή Σιλικόνη (Zetalabor), Μάσκα Ούλων (Gingifast).
Virofex: Απολυμαντικά Επιφανειών (Virofex
Cartridges), Μαντηλάκια Απολύμανσης.
Daniel Kuerten: Εργαλεία Εξακτικής, Ρητινών,
Περιοδοντίου, Εξεταστικά.
G & Z: Διαμάντια και Φρέζες.
Medistock: MicroApplicator, Χειρουργικές
Αναρροφήσεις, Θήκες-Ρολά Αποστείρωσης,
Καλύμματα Επιφανειών.
Stoddard: Λαστιχάκια Στίλβωσης, Φρέζες Αρκάνσας, Φρέζες Carbide, Πάστα Γυαλίσματος.
Larident: Θήκες Εργασιών, Πινελάκια Ρητι-

νών, Ice Spray.
Gap,TPC: Λαστιχάκια Στίλβωσης, Βουρτσάκια Καθαρισμού

DENTICA - Ι. κΟΥΡΝΙΑΣ ΑΕ
Περίπτερο B2
Το 1975 η DENTICA εισάγει, χρηματοδοτεί
και συντηρεί εξοπλισμό οδοντιατρείων και εργαστηρίων. Από το 1983 είναι η αποκλειστική
αντιπρόσωπος των μηχανημάτων SIEMENS
Γερμανίας, η οποία κατασκεύαζε τα γνωστά μηχανήματα SIRONA. Συνεχίζοντας την παράδοση της πρωτοπορίας στην τεχνολογική εξέλιξη, το εργοστάσιο κατασκευάζει υπερσύγχρονες έδρες με τεχνολογία εσωτερικού ελέγχου CAN BUS, μηχανήματα CAD/CAM, συ-
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σκευές laser (και με 3 μήκη κύματος), ψηφιακά
πανοραμικά και CBCT, χειρολαβές κλπ.
Τo 2016 ανακοινώθηκε η στρατηγικής σημασίας συγχώνευση των οδοντιατρικών κολοσσών Dentsply και Sirona, που σαν αποτέλεσμα
είχε να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο εργοστάσιο οδοντιατρικών υλικών και μηχανημάτων
στον κόσμο.
Η εταιρεία μας έχει γίνει συνώνυμη με την παροχή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και έχει
υψηλή εξειδίκευση στην ψηφιακή οδοντιατρική και οδοντοτεχνική. Η επιτυχία μας στηρίζεται στη βαθιά γνώση της αγοράς, στη συνεχή
έρευνα για νέες τεχνολογίες, στην εκπαίδευση
των στελεχών μας και στην ευελιξία για λύσεις
ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών μας και
των ασθενών τους.
Στη DENTAL 2018 θα παρουσιάσουμε για
πρώτη φορά τα προϊόντα 2 κορυφαίων κατασκευαστών των εξής προϊόντων:
Ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι του κορυφαίου κατασκευαστή οδοντιατρικών Laser παγκοσμίως, το εργοστάσιο BIOLASE Αμερικής, θα
διαθέτουμε προς επίδειξη τις συσκευές lasers
σκληρών και μαλακών ιστών σε ασυναγώνιστες τιμές.

Διοδικό Laser

Scanner CEREC
Omnicam
Connect

Πανοραμικό
Orthophos SL
& CBCT

Ένα επίσης νέο, καινοτόμο προϊόν είναι ο 3D
Printer του εργοστασίου FORM LABS Αμερικής, που δίνει τη δυνατότητα στα ιατρεία και τα
εργαστήρια για ποικίλες εκτυπώσεις (νάρθηκες, εκμαγεία, οδοντοστοιχίες κλπ). Οι επισκέπτες μας, θα παρακολουθήσουν ζωντανά πως
συνδέεται το Scanner Sirona (οδοντιατρικό και
οδοντοτεχνικό) με τον εκτυπωτή και φυσικά
δείγματα από όλη τη γκάμα των σχετικών εργασιών.
Επίσης, το ενδοστοματικό Scanner Sirona
(Cerec Omnicam Connect) είναι πλέον ΑΝΟΙΧΤΟ Σύστημα (χωρίς ετήσια συνδρομή) και θα
παρουσιάζονται οι δυνατότητες σύνδεσής του
με τον εκτυπωτή FORM LABS.

DENTOPlAN A.E.
Περίπτερο: Α10
Η DentoPlan AE ιδρύθηκε και έγινε γνωστή
στον Ελλαδικό και Κυπριακό χώρο για την ποιότητα των προϊόντων που αντιπροσωπεύει. Εισάγουμε και διαθέτουμε υψηλής ποιότητας
προϊόντα, από την Γαλλία, Ιταλία (αμιγώς ευρωπαϊκά) και από Κορέα, από κατασκευαστές που
ο καθένας τους εξειδικεύεται στην κατασκευή
μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας και της
εταιρείας.
• AIREL QUETIN (www.airel-quetin.com), κατασκευάζει και προωθεί παγκοσμίως, αποκλειστικά και μόνο οδοντιατρικά μηχανήματα, προσφέροντας στους πελάτες της προϊόντα που
ικανοποιούν απόλυτα τις ανάγκες της καθημερινής πρακτικής του οδοντιάτρου. Υπάρχει ένα

μεγάλο φάσμα οδοντιατρικών μηχανημάτων
που έχουν μελετηθεί για να καλύπτουν τις
ανάγκες όλων των οδοντιατρικών ειδικοτήτων.
Η εργονομία, ο σχεδιασμός και η έμφαση σε
συστήματα απολύμανσης και αποστείρωσης
κάνουν τα μηχανήματα της εταιρείας αυτής ιδανικά για κάθε ειδικότητα.
• Ray Europe former subsidiary of Samsung
Electronics (www.raymedical.com), εξειδικεύεται στην οδοντιατρική και ιατρική απεικόνιση. Ο πλούτος της εμπειρίας της και του
know-how που έχει αποκομίσει από την Samsung Electronics, σε συνδυασμό με το πάθος
και την συνεχή προσπάθεια για προσφορά
υψηλής τεχνολογίας προϊόντων με κέντρο τον
«άνθρωπο», την έχουν καθιερώσει παγκοσμίως. Η δέσμευση της Ray στους συνεργάτες
της είναι να προσφέρει δυναμικές λύσεις στην
οδοντιατρική, δίπλα στον χειριστή και τελικό
παραλήπτη των προϊόντων της. Άμεση και δωρεάν διαδικτυακή υποστήριξη σε όλη την Ελλάδα
• Owandy Radiology (www.owandy.com) κατασκευάζει και προωθεί παγκοσμίως αποκλειστικά και μόνο ψηφιακά συστήματα, ενδοστοματικά ακτινογραφικά, επιτοίχια πανοραμικά
μηχανήματα και 3D συστήματα.
• 4TEK Ιταλίας – Αεροσυμπιεστές και μοτέρ
χειρουργικών αναρροφήσεων.
• TKD Ιταλίας – Χειρολαβές, Aimotor, Micromotor και συσκευές αποτρύγωσης.
• Medical Trading Ιταλίας- Αυτόκαυστοι, αποστακτήρες, σακουλοποιητές.

ΔΗΜΗΤΡΑκΟΠΟΥΛΟΣ ΑκΗΣ
DENTAlCON HEAlTHCArE
Περίπτερο: Γ4
Η επιχείρηση Δημητρακόπουλος ιδρύθηκε το
1945 από τον Πρόδρομο Δημητρακόπουλο
πατέρα του σημερινού ιδιοκτήτη, με αντικείμενο την εισαγωγή και εμπορία, πανελλαδικά,
οδοντιατρικών και οδοντοτεχνικών υλικών-συσκευών-μηχανημάτων.
Το 1978 αναλαμβάνει ο υιός Αβραάμ (Άκης)
Δημητρακόπουλος και ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, επεκτείνει τις δραστηριότητες της
εταιρείας, προσφέροντας νέα αντικείμενα. Το
2008 εξαγοράζει την Dentalcon Helthcare
ΕΠΕ, εταιρεία που δραστηριοποιείται στα
οδοντικά εμφυτεύματα, καθώς επίσης σε προϊόντα ανάπλασης προσώπου και αισθητικής.
Χάρη στη δική μας επιμονή αλλά και στην εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας, δημιουργούμε νέες συνεργασίες, προσφέροντας
προϊόντα που καλύπτουν και τις πιο απαιτητικές ανάγκες του χώρου. Παρέχουμε τα είδη, τις
υπηρεσίες, και την τεχνική μας υποστήριξη,
άμεσα στο χώρο σας με τις πιο ανταγωνιστικές
τιμές της αγοράς. Οργανώνουμε εκδηλώσεις
επιστημονικού και όχι μόνο, περιεχομένου.
Ανταμείβουμε τους πελάτες που μας υποστηρίζουν.
Κοιτάμε μπροστά …..
Μερικά από τα προϊόντα που θα παρουσιάσουμε στην έκθεση Dental 2018.
• Εμφυτεύματα του οίκου Dentium. Σύστημα
ανύψωσης ιγμορείου. Οστικά Μοσχεύματα.
Χειρουργικά εργαλεία. Balloon ανύψωσης ιγμορείου. Μεμβράνες Κολλαγόνου

• Ενέσιμα εμφυτεύματα (Υαλουρονικό οξύ)
Aprilline του οίκου Suisselle.
• Προβολείς χειρουργείου του οίκου Luvis.
• Ιατρικός ρουχισμός (μπλούζα-παντελόνι-ποδιά) οίκου Confezioni Cambiano.
• Απολυμαντικά του Ελβετικού οίκου Oroclean
Chemie.
• Εντοπιστή ακρορριζίου, του οίκου Osada.
• Πλήρη σειρά αναλωσίμων και συσκευών του
οίκου EMS.
• Κλιβάνους αυτόκαυστους του οίκου Prestige
Medical.
• Αναλώσιμα υλικά οδοντιατρείου: Ρολά και
σακουλάκια αποστείρωσης, άμεσο πάγο, ρύγχη αναρρόφησης, και πολλά άλλα.

ΔΟΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙκΗΣ ΑΕ
Περίπτερο: Γ8
Η ΔΟΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ ιδρύθηκε το
1994 με σκοπό την ανάπτυξη και λειτουργία
συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας και Ιατρικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Medical
Information Systems). Με συσσωρευμένη εμπειρία των στελεχών της μεγαλύτερη των 25
ετών, η ΔΟΜΗ AE εστιάζεται στην πλήρη κάλυψη των αναγκών του πελάτη σε μηχανήματα,
προγράμματα, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη στις λύσεις που προσφέρει.
Ανάπτυξη Iατρικού λογισμικού
• Το πρωτοποριακό οδοντιατρικό πρόγραμμα
DentalWin αποτελεί το Απόλυτο ιατρικό εργαλείο που σχεδιάστηκε με την πολύχρονη εμπειρία της Εταιρείας σε συνδυασμό με την επιστημονική κατάρτιση των
συνεργατών της. Το DentalWin ήδη από το
2012 και σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις
ανάγκες της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εξυπηρετεί με απόλυτη συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ιδιαίτερες
απαιτήσεις του συνόλου των κλινικών του Πανεπιστημίου.
Η συνεχής αναβάθμιση του προγράμματος καθώς και οι 3500 εγκαταστάσεις σε Ελλάδα και
Κύπρο την καθιερώνει στη συνείδηση του ιατρικού κόσμου ως την κορυφαία εταιρεία παροχής τεχνολογικών λύσεων και εφαρμογών.
Η τεχνολογική καινοτομία του DentalWin είναι
η πλήρης μεταφορά του ιατρείου πάντα με γνώμονα την ασφάλεια και την ποιότητα, σε απομακρυσμένο σταθμό εργασίας (Server), μέσω
Cloud υπηρεσίας, με αποτέλεσμα την λειτουργία του προγράμματος από όπου εσείς επιθυμείτε, από το φορητό σας υπολογιστή, από το
tablet ή το κινητό σας τηλέφωνο.
• To Oδοντοτεχνικό πρόγραμμα DentalLabor
καλύπτει όλες τις ανάγκες του σύγχρονου
οδοντοτεχνίτη (παραγγελίες, στατιστικά εργαστηρίου, έξοδα κ.ά).
• To ιατρικό πρόγραμμα DoctorWin καλύπτει
όλες τις ανάγκες του σύγχρονου ιατρού επιτρέποντάς του
να κερδίζει
έως και το 80% από τον αντίστοιχο χρόνο της
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Δίκτυα Υπολογιστών
Ανάπτυξη – Κατασκευή – Διαχείριση δικτύων,
Ασφάλεια Δικτύων - Κρυπρογράφηση
Διαχείριση Κινδύνων Ασφαλείας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης
Banner Advertising, Emails, Websites -Email
Newsletter Google AdWords Social Media
Promotion
Πίσω από την δημιουργική εξέλιξη της εταιρίας
βρίσκονται άνθρωποι με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, φαντασία και τέλεια γνώση του αντικειμένου με το οποίο ασχολούνται. Εσείς το μόνο που
έχετε να κάνετε είναι να τους εμπιστευτείτε...

ECODENT MEDICAl
κ. ΛΕΥθΕΡΙωΤΗΣ Χ. ΠΙΤΣΙΛΗ Ο.Ε.
Περίπτερο: Γ 7
Η ECODENT MEDICAL προμηθεύει τους
οδοντιάτρους με προϊόντα των μεγαλύτερων
κατασκευαστικών οίκων όπως: 3M-ESPE,
COLTENE, VOCO, ZHERMACK, SEPTODONT, SWORD, DENTSPLY, ROEKO, SDI,
KERR, DMG, IVOCLAR, KULZER, BIENAIR, EMS και με ιατρικά ενδύματα της εταιρείας Medical Bodyguard.
Έχοντας πάντα σαν στόχο να προσφέρουμε
ενημέρωση και πλήρη κάλυψη των αναγκών
ενός οδοντιάτρου στις χαμηλότερες τιμές,
έχουμε δημιουργήσει παράλληλα ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό οδοντιατρικό κατάστημα
με διεύθυνση www.e-ecodent.gr
Εταιρείες που αντιπροσωπεύουμε:
H Ecodent Medical αντιπροσωπεύει τα προϊόντα της γνωστής γερμανικής εταιρείας ECOLAB
για τον καθαρισμό-απολύμανση οδοντιατρικών εργαλείων, μικροεργαλείων, μικρών και
μεγάλων επιφανειών, χειρολαβών και χεριών.
H Ecodent Medical αντιπροσωπεύει τα προσθετικά εξαρτήματα του Ισπανικού κατασκευαστικού οίκου DESS DENTAL που είναι απολύ-

τως συμβατά με τις γνωστότερες εταιρίες εμφυτευμάτων, δίνοντας πολύ οικονομικότερες
προσθετικές επιλογές.

ElEMENT DENTAl ΑθΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛκΟΓΙΑΝΝΗΣ
Περίπτερο: Γ13
Οι ρίζες της εταιρείας βρίσκονται στο 1977,
οπότε και ιδρύθηκε από τον Σοφοκλή Παλκογιάννη, με αντικείμενο την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της γερμανικής εταιρείας
C. Hafner τόσο για τον οδοντιατρικό κλάδο
όσο και για τη χρυσοχοΐα.
Από το 1986 ξεκίνησε η πρωτοποριακή για τα δεδομένα της εποχής παραγωγή
οδοντιατρικών κραμάτων στην Ελλάδα, καθώς
και υλικών για τη χρυσοχοΐα. Προηγήθηκε εξειδικευμένη εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού
από τη μητρική εταιρεία στη Γερμανία. Έπειτα
ακολούθησαν πολλά εκπαιδευτικά σεμινάρια
για τους Έλληνες οδοντοτεχνίτες, τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Το 1998 η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε σε
Element Dental, Παλκογιάννης Αθανάσιος.
Στο νέο πρόγραμμά της, η εταιρεία συμπεριέλαβε και την εμπορία άλλων οδοντιατρικών και
οδοντοτεχνικών υλικών αφού εδραιώθηκαν
σημαντικές αποκλειστικές συνεργασίες με μεγάλους οίκους του εξωτερικού όπως η MAJOR
PRODOTTI DENTARI.
Το 2005 η εταιρεία άρχισε να δραστηριοποιείται στον τομέα των οδοντιατρικών εμφυτευμάτων με πολλές συνεργασίες και κυριότερη την
αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της ιταλικής εταιρείας BTLock.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται σε ιδιόκτητο
χώρο στη Θεσ/νίκη, όπως και ο χώρος παρα-
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γωγής, ενώ στην Αθήνα λειτουργεί υποκατάστημα. Μέσω δικτύου αντιπροσώπων και πωλητών εξυπηρετείται ολόκληρη η Ελλάδα.
Υπάρχει επίσης και δίκτυο εξυπηρέτησης συνεργατών και στη Γερμανία.
Η εταιρεία μας συνεργάζεται σε αποκλειστικότητα με τις: MAJOR / SMART OPTICS/ ARGEN / DMI / BT LOCK.
Η εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα
του ISO.
Στα πλαίσια της προσπάθειας της εταιρείας για
συνεχή εξέλιξη και ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις, από το 2011 προχωρήσαμε στην
εγκατάσταση υπερσύγχρονης μονάδας laser sintering, EOS για την κατασκευή μεταλλικών
σκελετών από ηλεκτρονικά αρχεία.
Πρόκειται για την μοναδική στον ελλαδικό χώρο τέτοια μονάδα παραγωγής και μία από τις 12
παγκοσμίως.
Παράλληλα σε συνεργασία με την εταιρεία
Smart optics, προμηθεύουμε scanner,
συσκευές σάρωσης, για τη δημιουργία των
ηλεκτρονικών
αρχείων.
Γυρνώντας σελίδα στο μέλλον και
εφαρμόζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στην οδοντιατρική τεχνολογία, προσφέρουμε συνεχή εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη στους συνεργάτες μας από
άρτια καταρτισμένους και εξειδικευμένους τεχνικούς.
Η εταιρεία μας, πρωτοπορώντας όλα αυτά τα
χρόνια, καινοτομούσε φέρνοντας υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας, μηχανήματα αλλά και
υλικά! Σε αυτό το πνεύμα και ρυθμό, συνεχίζουμε προσφέροντας ταυτόχρονα και πρώτης
γραμμής υπηρεσίες υποστήριξης, ενώ ήδη ξεκινήσαμε και ένα πολύ επιτυχημένο κύκλο webinars, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και
τα Κοινωνικά Δίκτυα, ώστε να ενημερώνουμε
και παράλληλα να επιλύουμε τυχόν απορίες
που προκύπτουν.

EMODENTAl
ΔΕΣΥΝΙωΤΗΣ θ. ΜΟΝ. ΕΠΕ
Περίπτερο: Β4
Το 1992 δημιουργήθηκε η ΕΜΟS ΕΠΕ που
δραστηριοποιήθηκε στην κατασκευή οδοντιατρικών, η οποία ήταν συνέχεια της εταιρείας
ΕΜΟ ΑΕΒΕ.
Το 2002 μετονομάστηκε σε «EMODENTAL
Θ. ΔΕΣΥΝΙΩΤΗΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.» και δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά και σε χώρες
του εξωτερικού.Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών στα οδοντιατρεία, στο service και στα ανταλλακτικά.
Η EMODENTAL στεγάζεται στους ιδιόκτητους χώρους στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου
174 στην περιοχή Ζωγράφου, πλησίον της
οδοντιατρικής σχολής Αθηνών.
Παράλληλα, η εταιρεία εισάγει και διανέμει
στην ελληνική αγορά ποιοτικά οδοντιατρικά
προϊόντα πολύ γνωστών κατασκευαστικών οίκων.
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το ISO
9001:2008

Κάντε κλικ στην ηλεκτρονική μας
διεύθυνση

www.odvima.gr

glOBAl DENTAl
Περίπτερο: Α7
H Global Dental ιδρύεται το 2004 από τον
Χρήστο Κουτράκο και του Θάνο Προφαντόπουλο στην Αθήνα και αποτελεί σήμερα αναγνωρισμένη εταιρεία στο χώρο της εισαγωγής
και εμπορίας οδοντιατρικών προϊόντων και
εξοπλισμών.
Τα brands: Η Global Dental αντιπροσωπεύει
επώνυμους οίκους όπως οι Detax, Smile Line,
Kohler, Olident, Roder, Hahnenkratt, Stoddard, Boutique, Voco,Bioloren, Heydent, Mercator, TOR VM, DiaDent, Euronda, Polodent,
και πολλές άλλες, που ταυτίζονται με την ποιότητα, με όλα τους τα προϊόντα να περνούν από

αυστηρούς ελέγχους πριν διατεθούν στην αγορά. Ταυτόχρονα, μετά από συνεχή και επίμονη
έρευνα αγοράς, προσθέτει νέα brands, διευρύνοντας την παλέτα των προϊόντων της και αντίστοιχα, τις δυνατότητες του οδοντίατρου για
ευελιξία και παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών.
Ανθρώπινο δυναμικό: Ο Χρήστος Κουτράκος
και ο Θάνος Προφαντόπουλος ηγούνται μιας
ομάδας επαγγελματιών που γνωρίζουν σε βάθος το αντικείμενό τους, ερευνούν αδιάκοπα
την αγορά και στοχεύουν στο να προσφέρουν
το σωστό προϊόν και από άποψη ποιότητας και
από άποψη τιμής.
Τo service: Mε έδρα την Αθήνα, το κεντρικό
κατάστημα και οι αποθήκες της Global Dental
λειτουργούν στην περιοχή της Οδοντιατρικής
Σχολής. Οι συνεργάτες της εταιρείας σαρώνουν το λεκανοπέδιο της Αττικής καθημερινά,
ενώ με συχνά ταξίδια και συστηματική παρουσία στις κλαδικές εκθέσεις η Global Dental εξυ-

πηρετεί ένα ευρύτατο πελατολόγιο σε όλη την
ελληνική επικράτεια. Με συγκριτικό πλεονέκτημα, το πάντα ενημερωμένο στοκ προσφέρει
στους πελάτες της τη δυνατότητα απρόσκοπτης προμήθειας υλικών και λειτουργίας.
Η φιλοσοφία της εταιρείας: Η Global Dental
όχι απλά εμπορεύεται προϊόντα για τον οδοντίατρο, αλλά τον στηρίζει, του διευκολύνει την
επαγγελματική ζωή, τον βοηθά να γίνεται ακόμη καλύτερος στη δουλειά του.

IPM DENTAl - ΜΗΤΣΗΣ Π. ΙωΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Περίπτερο: Β11
Η εταιρεία διανύει την πέμπτη δεκαετία παρουσίας στον χώρο των οδοντιατρικών ειδών με
την αντιπροσώπευση και διάθεση των εργαλείων HU-FRIEDY στην ελληνική αγορά. Μέσα
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σε αυτό το διάστημα, μας δόθηκε η δυνατότητα
να εδραιώσουμε μια σχέση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης με τον οδοντιατρικό κόσμο βήμαβήμα ή καλλίτερα χαμόγελο-χαμόγελο.
Η ποιότητα των εργαλείων είναι εξαιρετική
αφού σχεδιάζεται και αναπτύσσεται σε συνεργασία πάντα με τους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν, Ειδικούς, Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς.
Στόχος και δέσμευσή μας παραμένει η βελτίωση των υπηρεσιών μας, με συνεχείς ενημερώσεις μέσω εκθέσεων, συνεδρίων και επιστημονικών πρακτικών σεμιναρίων.
Στην φετινή έκθεση, οι επισκέπτες θα έχουν
την ευκαιρία να γνωρίσουν την πλήρη σειρά
των εργαλείων HU-FRIEDY, να ενημερωθούν
για τις προσφορές μας καθώς και για τα νέα
προϊόντα:

• Εργαλεία περιοδοντίου με την πρωτοποριακή
τεχνολογία EverEdge 2.0
• Titanium Implant Scalers
• Black Line Endodontic instruments
• Black Line surgical instruments.

JPD ΑΦΟΙ κΑΛΑΝΤΙΔΗ
Περίπτερο: Γ20
Από το 1952, η εταιρεία JPD Αφοί Καλαντίδη
κατασκευάζει και εξάγει οδοντιατρικά και
οδοντοτεχνικά μηχανήματα, τα οποία υποστηρίζει άμεσα, διαθέτοντας μιά άρτια τεχνική βάση.
Εισάγει υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας συσκευές και εξοπλισμό εργαστηρίων και οδοντιατρείων από τις πιο αξιόλογες, διεθνώς, εταιρείες του χώρου.
Επίσημος αντιπρόσωπος της 3Shape A/S για
την Ελλάδα, της πρωτοπόρου εταιρείας οδοντιατρικών σαρωτών Trios και σχεδιαστικών
προγραμμάτων CAD παγκοσμίως, τα οποία καλύπτουν πλέον όλο το φάσμα της κινητής και
ακίνητης Προσθετικής και της Ορθοδοντικής.
Με πολυετή εμπειρία στα συστήματα
CAD/CAM μπορεί και παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις στην ψηφιακή οδοντιατρική. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της
Vhf Camfacture AG για τα κοπτικά cnc
(milling), της ASIGA για την 3D εκτύπωση, της
SISMA για laser sintering και της MHT για την
ψηφιακή χρωματοληψία, δίνει το στίγμα του
μέλλοντος.

Στόχος της εταιρείας μας είναι μέσω της εποικοδομητικής ανθρώπινης επαφής, της συνεχούς εκπαίδευσης και της άμεσης υποστήριξης, να προσφέρει ποιοτική ενημέρωση και
αρωγή στους πελάτες της.
Η JPD Αφοί Καλαντίδη πιστεύει ότι με εφόδια
την τεχνική κατάρτιση, την στοχευμένη προσπάθεια και τις προσωπικές αξίες, μπορούν
όλοι να θέσουν στόχους, να υλοποιήσουν οράματα και να θωρακιστούν απέναντι στις προκλήσεις των εποχών.
Στην επερχόμενη Dental 2018 η εταιρεία θα
παρουσιάσει πλήρεις και πιστοποιημένες λύσεις ψηφιακής ολοκλήρωσης της σύγχρονης
οδοντιατρικής από τις κορυφαίες εταιρείες του
χώρου.
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KEl ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΡΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Περίπτερο: A14
Η KEL είναι μια ελληνική εταιρεία η οποία
ιδρύθηκε το 1987. Σχεδιάζει και κατασκευάζει
ηλεκτρονικές συσκευές και συστήματα για βιομηχανικές και βιοτεχνικές εφαρμογές.
Το 1988 παράγει τα πρώτα οδοντοτεχνικά μηχανήματα (φούρνο πορσελάνης και φούρνο
αποκήρωσης). Από τότε αφιερώνει σχεδόν όλο
το δυναμικό και τις επενδύσεις στον οδοντοτεχνικό χώρο.
Το 1996 κατασκευάζει την επαγωγική φρόντα ΗΦΑΙΣΤΟΣ, η οποία είναι
η πρώτη συσκευή
τήξης και χύτευσης
μετάλλων που σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται στην Ελλάδα.
Τα 31 χρόνια λειτουργίας της KEL βασίζονται
στην αξιοπιστία, την αντοχή, το χαμηλό κόστος των μηχανημάτων και την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών.
Οδοντοτεχνικά μηχανημάτων που κατασκευάζει είναι:
Φούρνους πορσελάνης BRAIN-4,
Φούρνους πορσελάνης SAΤ-4
Φούρνους αποκήρωσης-προθέρμανσης
DEDALOS-5
Επαγωγική φρόντα ΗΦΑΙΣΤΟΣ-2
Βραστήρα πολυμερισμού ΔΙΩΝΗ-1
Συσκευή φωτοπολυμερισμού.
Εμπορεύεται:
Σκαφίδια MF MFN DUN DUNN και κρυσταλλικού γραφίτη

lABSHOP ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
Περίπτερο: Β12
H Labshop ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ με περισσότερα
από 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, έχοντας την πείρα,
την εξειδίκευση και την ανάγκη επίλυσης των
προβλημάτων του οδοντοτεχνίτη, έρχεται σήμερα με μια συνεχή προσπάθεια επιστημονικής
και πρακτικής ενημέρωσης, να δώσει λύσεις,
στο σύγχρονο εργαστήριο με μια πλειάδα συνεργαζόμενων και καταξιωμένων
οίκων του
εξωτερικού.
Η μεγάλη
γκάμα υλικών-μηχανημάτων και
αναλωσίμων που έχει η εταιρεία, την καθιστά ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό DEPO.
Με αφετηρία τον κατάλογό μας αυτό, η ενημέρωσή μας θα είναι συνεχής σε έντυπο υλικό –
ΙΝΤΕΡΝΕΤ – Ηλεκτρονικά Μέσα.
Έτσι λοιπόν, «ό,τι καλύτερο για τον οδοντοτεχνίτη».

Δ. ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ
Περίπτερο: Β20
Η εταιρεία Μαυραειδόπουλος Α.Ε. Εμπορία
Οδοντιατρικών Ειδών, πάντα ενεργή σε όλες
τις οδοντιατρικές δραστηριότητες με την διεξαγωγή χειρουργικών και προσθετικών σεμιναρίων, συνεχίζει να υποστηρίζει την εκπαίδευση

των οδοντιάτρων. Τον τομέα της εμφυτευματολογίας τον πλαισιώνουμε επίσης με εξειδικευμένα προϊόντα, όπως οστικά μοσχεύματα,ράμματα,συστήματα καρφίδων στήριξης κ.α.
Στηρίζει όμως και τον οδοντοτεχνίτη με την
σειρά προχωρημένων και master σεμιναρίων
στον τομέα της κεραμικής με τα προϊόντα CREATION Willi Geller καθώς και στο χώρο των
CAD/CAM της AmannGirrbach.
Στον τομέα της αισθητικής οδοντιατρικής η
εταιρεία μας πρωτοπορεί με τα προϊόντα της
Micerium και στηρίζει αντιστοίχως σεμινάρια
και κύκλους αισθητικής οδοντιατρικής.
Εταιρείες: DentsplySirona Implants, OSTEOGENICS, SERAG WIESSNER, TBF,
META, BIOIMPLON, OSSTELL, BIOTECK,
NOVABONE, ZEST ANCHORS, AMANNGIRRBACH, WILLI GELLER CREATION,
MICERIUM, ZL, CMP TICONIUM, CANDULOR, AZ DENTAL, ERRETY, DEKEMA,
AALBADENT.
Παρουσίαση νέων προϊόντων
• ATLANTIS BEYOND CAD/CAM, Dentsply
Sirona Implants
• ASTRA TECH EV implant system, Dentsply
Sirona Implants
• TBF, Γαλλική Τράπεζα Ιστών: Ανθρώπινο
οστικό μόσχευμα από ζωντανό δότη

MEDICAl BODYguArD
Περίπτερο: Α6
Η Medical Bodyguard είναι ελληνική εταιρεία
που δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής ένδυσης από το 1993. Ασχολείται με
το σχεδιασμό των ενδυμάτων, την επιμέλεια
παραγωγής και τη διάθεσή τους σε επιλεγμένα
σημεία πώλησης.
Σκοπός της είναι η έκφραση μιας διαφορετικής
άποψης στο χώρο της ιατρικής επαγγελματικής
ένδυσης. Σημαντικό στοιχείο της ταυτότητάς
της αποτελεί το μεράκι, η εμπειρία παραγωγής
και η δημιουργικότητα.
Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά και υφάσματα άριστης ποιότητας από μεγάλους οίκους Ευρώπης
και Αμερικής είναι απαλλαγμένα βλαβερών ουσιών, φιλικά προς το δέρμα και το περιβάλλον.
Επιδέχονται βιομηχανικό καθαρισμό και αποστείρωση σε αυτόκαυστο ατμού χωρίς να αποχρωματίζονται ή να μεταβάλλεται το μέγεθος
τους. ∆εν λεκιάζουν και δεν τσαλακώνουν.
Τα σχέδια των κεντημάτων καθώς και τα λογότυπα της επιλογής σας είναι με κλωστές υψηλής ποιότητάς και προδιαγραφών, προσφέροντας έτσι μέγιστη αντοχή και διάρκεια ακόμη και
στις πιο απαιτητικές συνθήκες χρήσης.
Η Medical Bodyguard με συνέπεια, αφοσίωση
στην ποιότητα και σεβασμό στον επαγγελματία
κατέχει διακεκριμένη θέση στον χώρο όλα αυτά τα χρόνια.
Ενδύματα ελληνικής κατασκευής από εξειδικευμένο προσωπικό συνδυάζουν άνεση, αντοχή, προστασία, μόδα και κομψότητα.
Η φιλοσοφία της εξυπηρέτησης παραμένει
προτεραιότητα της ΜΒ και για αυτό οι πελάτες
της την επιβραβεύουν με την εμπιστοσύνη
τους.
Φέτος, όπως και ανελλιπώς σε όλες τις προηγούμενες εκθέσεις του κλάδου μας, το προ-

σωπικό της εταιρείας μας θα βρίσκεται στο χώρο της έκθεσης στο περίπτερο Α6 για να ενημερώσει τους επισκέπτες της για τις νέες δημιουργίες της συλλογής μας και να σας βοηθήσει να
ανανεώσετε την γκαρνταρόμπα σας σύμφωνα
με το δικό σας στυλ!
Νέα χρώματα, νέα σχέδια θα είναι εκεί να τα
εξερευνήσετε, καθώς επίσης και να επωφεληθείτε των ειδικών εκπτώσεων που θα ισχύουν
καθ’ όλη την διάρκεια της εκθέσεως.

MEgADENT – ΤΟΠΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑΝΑ
Περίπτερο: Γ3
Η εταιρεία μας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται στο πλευρό του οδοντιάτρου από το
1993 κι έχει ως στόχο να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους που εγγυώνται την αξιοπιστία των προϊόντων. Διαρκώς δίπλα σας με συμμετοχές σε σεμινάρια και

εκθέσεις καθώς και διοργανώσεις πρακτικών
σεμιναρίων με στόχο τη διαρκή πληροφόρηση
και ενημέρωσή σας για τις νέες εξελίξεις στο χώρο των οδοντιατρικών. Η εταιρεία μας στεγάζεται απέναντι από την Οδοντιατρική Σχολή και
διατηρεί χρόνια συνεργασία με αυτή. Στο κατάστημά μας υπάρχει έκθεση οδοντιατρικών μηχανημάτων προς επίδειξη και επιστημονικός
συνεργάτης οδοντίατρος της εταιρείας μας είναι
στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση.
Απαρτίζεται κυρίως από νέα άτομα. Χάρη σε αυτή την ιδιαίτερα νεαρή αλλά και εξειδικευμένη
ομάδα, είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε στους
πελάτες μας μια καινοτόμα προσέγγιση σε όλες
τις πτυχές της δουλειάς μας. Δίκτυο συνεργατών μας σε όλη την Ελλάδα φροντίζει για εσάς
και τις ανάγκες σας. Βασιζόμαστε πολύ στο after sale και δε σταματάμε στην πώληση.
Ελάτε με τους καλύτερους! Τεχνικοί με συνεχή
επιμόρφωση σας προσφέρουν εγγυημένο service και συνεχή υποστήριξη των προϊόντων
μας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί
μας. Είμαστε εδώ από εσάς για εσάς!

MEMODENT ΑΕ
Περίπτερο: Β13
Η Memodent, με περισσότερα από 40 χρόνια
παρουσίας στο κλάδο, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει τις συνεργασίες
της με μεγάλες εταιρείες του χώρου των οδοντιατρικών και οδοντοτεχνικών προϊόντων. Μετά την πρόσφατη διεύρυνση του προϊοντικού
της χαρτοφυλακίου άλλωστε, που ολοκληρώνεται και διενεργείται κάτω από τη νεοσυσταθείσα εταιρεία μας, Oral Vision,με εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καλύπτει πλέον κάθε είδους επιλογή με τα πιο αναγνωρίσιμα
brands της αγοράς, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:
• BA INTERNATIONAL
• BAUMAN
• CEKA-ALPHADENT
• DEGUDENT-VITALLIUM
• DENTSPLY SIRONA-CERAMCO/CELTRA
• DFS
• EFFEGI
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• INTENSIV
• IVOCLAR-VIVADENT
• LEIBINGER
PREMIUM PLUS
• RENFERT
• SCHUTZ-MANI
• SMI
• UGIN-DENTAIRE
• W&H
• YETI
• ZHERMACK
• ZIRKOZHAN
Σ’ αυτές πλαισιώνονται επίσης πολλά άλλα
γνώριμα brand όπως:
3M-ESPE, KODAK, CBM, DMG, DELTA DENT, EURONDA , ERKODENT, DENTATUS, HAHNENKRATT, HU-FRIEDY, MAXTER, MANI, LANG, POLODENT, POLYDENTIA, ROEKO, SDI, STODDARD, ULTRADENT , UNIVET.

METrODENT
Π. ΠΑΝΤΟΥ - Ι. ΣΙΑκΑΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Περίπτερο: Β25
Η Eταιρεία μας ασχολείται αποκλειστικά με
προϊόντα οδοντιατρείου.
Οι κυριότερες εταιρείες που εισάγουμε ή αντιπροσωπεύουμε είναι οι εξής:
• 3M ESPE: Διαθέτουμε σε stock όλα τα προϊόντά της, (Ubistesin, Mepivastesin, Express,
Imprint, Filtek Ultimate, Filtek 250, Filtek
Z550, Filtek one, Relyx Luting κ.α)
• COLTENE: Affinis, President, Rapid,
Coltoflax , Hyflex , President the Original,
Duotemp, Sympress, Parapost, Coltosol , κ.α)
• VOCO: Ρητίνες, συγκολλητικοί παράγοντες,
ουδέτερα στρώματα, κονίες, υλικά προσωρινών γεφυρών, υλικά αναγόμωσης κ.α.
• LM: Εργαλεία περιοδοντίου, Style Italiano,
περιοδοντικές μύλες, ανιχνευτήρες.
• STARMED: Λούπες, κάμερες, φώτα.
• ORO CLEAN: Απολυμαντικά εργαλείων,
φρεζών, επιφανειών, αναρροφήσεων.
• SURE ENDO: Κώνοι χάρτου, κώνοι γουταπέρκας, EDTA, uδροξείδιο του ασβεστίου, βιοκεραμικά εμφρακτικά.
• MEDICOM: Πετσέτες ασθενούς, ποτηράκια,
γάντια, τολύπια, μάσκες, γάζες, ράμματα, σιελαντλίες και άλλα αναλώσιμα είδη καθημερινής χρήσης.
• MICROBRUSH: Πινελάκια θυσανωτά, πινελάκια τρίχινα, πινελάκια ενδοδοντίας.
• ADDENT: Βοηθήματα όπως συσκευή χρωματοληψίας, συσκευή θέρμανσης ρητινών,
ρύγχη ομορομασητικών εμφράξεων.
• POLDENT: Ρίνες μηχανοκίνητες, ρίνες χειρός, gates, lentulo.
• HAHNENKRATT: Ταινίες τεχνητών τοιχωμάτων, κάτοπτρα, καλύπτρες αλουμινίου, χαλκού.
• BAUSCH: Χαρτιά άρθρωσης σε μεγάλη ποικιλία και πάχη.
• SWEDISH DENTAL: Άξονες ανασύστασης,
κορώνες ακρυλικές, πετσετοκάτοχα, άξονες
πλαστικοί, σφήνες ξύλινες, πάστες στίλβωσης,
μοντέλα επίδειξης κ.α.
• SMI ράμματα: SILK, SUPRAMIDE, SURGICRYL, DACLON.
Και φυσικά μπορούμε να κάνουμε έρευνα αγοράς για οτιδήποτε σας ενδιαφέρει και να σας το
προσφέρουμε στην καλύτερη τιμή της αγοράς.

ΝΕΓΡΙΝ ΙΝ DENTAl ΟΕ
Περίπτερο: Β24
To έτος 2018 είναι χρονιά ορόσημο για την
εταιρεία μας καθώς συμπληρώνουμε 40 χρόνια

δυναμικής παρουσίας στον οδοντιατρικό χώρο. Η διαδρομή μας υπήρξε μια διαρκής αναμέτρηση με τον εαυτό μας για συνεχή βελτίωση
για πρωτοπορία, για συνέπεια και επαγγελματισμό έχοντας βασικό γνώμονα την ανθρώπινη
σχέση.
Ποιότητα με την σωστή τιμή είναι πάντα ο στόχος μας και το μεγάλο απόθεμα προϊόντων και
ανταλλακτικών η επιτυχία μας. Τα συνέδρια
στο εξωτερικό οργανωμένα από τις εταιρείες
που αντιπροσωπεύουμε αλλά και από την εταιρεία μας στην Ελλάδα προάγουν την επιστημονική γνώση και ενημέρωση επιτυχώς.
Κατά την διάρκεια της DENTAL 2018, στο περίπτερό μας, οι επισκέπτες θα μπορέσουν να
ενημερωθούν για όλα μας τα προϊόντα και να
γνωρίσουν από κοντά τις νέες μας προτάσεις:
Εμφύτευμα V3 (ΜΙS) με πρωτοποριακή επιφάνεια B+, Implant locator (εντοπιστής εμφυτευμάτων), Periotest M (μετρητής οστεοενσωμά-

τωσης & κινητικότητας φυσικών δοντιών),
ProVeneer (όψεις), NOVAPEX (εντοπιστής
ακροριζίου).
Στους ενδιαφερόμενους θα δοθεί η ευκαιρία να
εξασκηθούν στο σύστημα κατευθυνόμενης εμφυτευματολογίας MGuide & το οστικό μόσχευμα 4Matrix.
Οι προσερχόμενοι στο περίπτερό μας θα επωφεληθούν από τις δελεαστικές προσφορές που
θα ετοιμάσουμε για τα 40 μας χρόνια.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ:
Εμφυτευματολογία: MIS Implant Technologies
(συστήματα εμφυτευμάτων: V3, C1, SEVEN/
βιουλικά /MGuide), TSF (αλλομοσχεύματα),
Collagen AT (μεμβράνες οστικής ανάπλασης)
TechnoImplant (χειρουργικό μοτέρ), DENTFLEX (χειρολαβές), PERIOTEST M (μετρητής
οστεοενσωμάτωσης & κινητικότητας φυσικών
δοντιών)
Συσκευές: TUTTNAUER (αυτόκαυστοι κλίβα-

νοι), FORUM (εντοπιστές ακροριζίου BINGO
& Novapex, Implant Locator), DentalFuge
(συσκευή φυγοκέντρισης)
Αναλώσιμα: BJM (κονία εμφυτευμάτων CemImplant, ρητίνες Profil), SILMET (όψεις ProVeneer, αμαλγάματα), EDS (σύστημα διεύρυνσης
ριζικού σωλήνα), SOFIC (βελόνες), VISTA
(EDTA, βελόνες διακλυσμού, ΜΤΑ), PSP (κονίες), STRAUSS (εγγλυφίδες διαμαντέ, χειρουργικές φρέζες).
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NEODENT A.E.
Περίπτερο: B6
H Neodent A.E είναι η μεγαλύτερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής οδοντιατρικών μονάδων στην Ν.Α Ευρώπη. Σήμερα, από τις
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της, συνολικής
έκτασης 7.500 τ.μ, κατασκευάζονται και προωθούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες
χώρες, οι γνωστές σειρές οδοντιατρικών μονάδων TRITON και TRITON Plus.
Με γνώμονα την υψηλή ποιότητα, επενδύουμε
συνεχώς στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στην εκπαίδευση των στελεχών μας και την αναβάθμιση των υποδομών μας, προκειμένου να καλύπτουμε τις ανάγκες του σύγχρονου και λειτουργικού ιατρείου τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον.

MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΒΗΜΑ
Η άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα που πιθανόν να προκύψουν (ανταλλακτικά, τεχνική
υποστήριξη, ανανέωση εξοπλισμού) αποτελεί
κυρίαρχο μέλημα και βασική προτεραιότητά
μας.
Το εργοστάσιο της ΝΕΟDENT Α.Ε έχει δυναμικότητα παραγωγής άνω των 1.000 οδοντιατρικών μονάδων ετησίως. Κάθε μέρος της μονάδας κατασκευάζεται σε μια αποκλειστική και
αυτόνομη γραμμή παραγωγής. Συγχρόνως

υπάρχει και τμήμα παραγωγής εξαρτημάτων και
ανταλλακτικών για συνεχή παρακαταθήκη.
Εφαρμόζεται λεπτομερής ποιοτικός έλεγχος
κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας όπως και στο τελικό προϊόν. Το εργοστάσιο διαθέτει υπερσύγχρονες υποδομές-κτιριακές και τεχνολογικές, αυτοματισμούς στις
γραμμές παραγωγής και άριστες διαδικασίες
οργάνωσης και ελέγχου.
Ταυτόχρονα, η NEODENT A.E. εισάγει και
διανέμει σε όλη την Ελλάδα προηγμένο περιφερειακό εξοπλισμό (κλιβάνους, ακτινογραφικά, μικροσυσκευές, χειρουργικά μοτέρ, αεροσυμπιεστές, χειρουργικές αναρροφήσεις κοκ)
και πλήρη γκάμα οδοντιατρικών υλικών και
αναλωσίμων από τους πιο εγνωσμένους Οίκους παγκοσμίως.
Από το έτος 2017 η NEODENT A.E διανέμει
αποκλειστικά στην Ελλάδα την πρωτοποριακή
σειρά Πανοραμικών-Κεφαλομετρικών και
CBCT συστημάτων TRIUM by ΑcteonGroup.

ΝΙκΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Περίπτερο: Β23
Η NDS Νικολόπουλος Dental Supplies, ιδρύθηκε από τον κύριο Νικολόπουλο Χρήστο το
1991, ένα όνειρο ζωής μιας και ο κύριος Νικολόπουλος εργαζόταν στον οδοντιατρικό χώρο
από το 1975.
Η άψογη εξυπηρέτηση και οι άριστες επαγγελματικές και κοινωνικές σχέσεις με τους πελάτες, οδήγησαν την εταιρεία στην κορυφή των
προτιμώμενων εταιρειών ειδικότερα στον
οδοντοτεχνικό χώρο.
Ο Παναγιώτης Νικολόπουλος, 2η γενιά πλέον
στην διοίκηση της εταιρείας, ακολουθεί τις
ίδιες αρχες και την πελατοκεντρική πολιτική,
ενώ παράλληλα διεύρυνε τον αριθμό των προσφερόμενων προιόντων, συνεργαζόμενος με
εξαιρετικούς κατασκευαστικούς οίκους.
Εκτός από τα προϊόντα που αφορούν τις σύγχρονες τεχνικές CAD-CAM, στην έκθεση
DENTAL 2018 θα παρουσιαστούν πολλά νέα
προιόντα (όπως τα MDP, Hard Case, Veneer
me & Slim Pad), ενώ παράλληλα σε συνεργασία με τους αντιπροσωπευόμενους κατασκευαστές θα υπάρχουν οικονομικές προσφορές.

Στο περίπτερο κατά την διάρκεια της έκθεσης
θα υπάρχουν έμπειροι τεχνίτες και αντιπρόσωποι από τα συνεργαζόμενα εργοστάσια που θα
μπορούν να ενημερώνουν για τα νέα προϊόντα
καθώς και να απαντούν στις ερωτήσεις των επισκεπτών.

ΟΔΟΝΤΕΜΠΟΡΙκH κΑΛΛΙθEΑΣ
κΑκΑΡΗΣ Δ. - ΛΙΝΤΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ
Περίπτερο: Β10

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ

Η Οδοντεμπορική Καλλιθέας εδώ και 30 χρόνια έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων οδοντιάτρων, οι οποίοι μέσα από την συνεχή και διαρκή υποστήριξή τους μας έχουν
εδραιώσει στον οδοντιατρικό χώρο.
Τόσο η μακροχρόνια εμπειρία μας, όσο και η
άριστη γνώση του χώρου, σε συνδυασμό με
την άμεση παράδοση με αυθημερόν παράδοση
των παραγγελιών, τις ανταγωνιστικές τιμές και
την ποικιλία προϊόντων, είναι μερικοί από τους
λόγους που μας έχουν καθιερώσει στην συνείδηση των Ελλήνων οδοντιάτρων.
Από τους βασικούς στόχους της εταιρείας μας
είναι η διαρκής ενημέρωση των πελατών μας,
τόσο για τις εξελίξεις του κλάδου όσο και για
την είσοδο νέων προϊόντων και τεχνικών
στην αγορά η οποία
επιτυγχάνεται μέσα
από την πραγματοποίηση σεμιναρίων.
Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας
μας βρίσκονται στην
Π. Τσαλδάρη 211
στην Καλλιθέα. Δίνεται λοιπόν η ευκαιρία
στους οδοντιάτρους
να επισκεφθούν την
έκθεσή μας, όπου θα
βρουν ποικιλία μηχαBeyond II
νημάτων, συσκευών,
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χειρολαβών, εργαλειοθηκών και αναλώσιμων
προϊόντων όλων των εταιρειών του οδοντιατρικού χώρου.
Φέτος περιμένουμε όλους τους επισκέπτες της
έκθεσης Dental 2018 στο περίπτερο Β10,
όπου θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις
συσκευές Advance της EMS (Airflow Piezon
Master, Piezon Master 700, Piezon Master
Surgery), ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχουν «ειδικές προσφορές» σε όλες τις υπόλοιπες συσκευές της EMS, που αντιπροσωπεύει η εταιρεία μας στην Ελλάδα. Επίσης, οι οδοντίατροι
θα ενημερωθούν για τις νέες συσκευές λεύκανσης της εταιρείας Beyond (Polus & Beyond II),
καθώς και για τις εργαλειοθήκες ιταλικής προέλευσης της εταιρείας Zilfor, τις οποίες αντιπροσωπεύει αποκλειστικά η εταιρεία μας στην
Ελλάδα.
Τέλος, προσφορές θα υπάρχουν σε πολλά προϊόντα γνωστών εταιρειών του χώρου, όπως Ultradet, 3m-Espe, Heraus, RTD,DMG, GC,
VDW, Bisico, Dentsply, Intermed, Medalkan,
SDI, Pearl Dent κλπ.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙκΕΣ ΕκΔΟΣΕΙΣ
Γ. Σ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Περίπτερο: Γ6
Στην Αθήνα το 1980 δημιουργήσαμε τις
«Οδοντιατρικές Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος». Σήμερα, μετά από προσπάθεια 40 περίπου χρόνων στον οδοντιατρικό χώρο, έχουμε προχωρήσει στην έκδοση βιβλίων Ελλήνων καθηγητών-συγγραφέων καθώς και σε μεταφράσεις
σημαντικών ξενόγλωσσων συγγραμμάτων. Παράλληλα, διαθέτουμε όλες τις ελληνικές οδοντιατρικές εκδόσεις και συνεργαζόμαστε με τους
μεγαλύτερους διεθνείς εκδοτικούς οίκους
(Quintessence, Elsevier, Wiley, Thieme) παρέχοντας όλα τα σύγχρονα βιβλία και περιοδικά
των εκδόσεών τους.
Στην έκθεση "Dental 2018" θα μας βρείτε στο
περίπτερο Γ6 όπου θα μπορέσετε να ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις της οδοντιατρικής επιστήμης μέσα από τα βιβλία μας. Θα
παρουσιάσουμε μία σειρά νέων αλλά και παλαιότερων εκδόσεων με την ποιότητα και τις τιμές
που σας προσφέρουμε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργήσαμε.

Λ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΕΠΕ
Περίπτερο: Β1
Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται από το 1970
και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές οδοντιατρείων, οδοντιατρικών καταστημάτων, Πανεπιστημιακών Σχολών και Δημοσίων Υπηρεσιών Υγείας. Εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά οδοντιατρικά και
οδοντοτεχνικά προϊόντα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως: KULZER,
COLTENE/WHALEDENT/HYGENIC/DIATECH, NORDISKA, BIEN AIR, ΑΝΤΗΟGYR(Eνδοδοντία, Χειρολαβές Εμφυτευμάτων,
Εμφυτεύματα, Εξωλκείς), KERR HAWE,

DENTSPLY RINN (Ακτινολογικά), CMS DENTAL/SOFT CORE (θερμοπλαστική γουταπέρκα), TEKNOMEDICAL (Εργαλεία), VDW( Ενδοδοντία), DENTALFILM (Αυτοεμφανιζόμενα
φιλμς), EMS (Συσκευές περιο/ενδο), EURONDA, EDENTA (Eγλυφίδες), FFDM-THOMAS
(Mικροεργαλεία), HAHNENKRATT (Κάτοπτρα), REVERBER I(Αυτόκαυστα, κλίβανοι ξηράς), ΒΕCHT (Απολυμαντικά, κώνοι χάρτου),
BAUSCH (Χαρτιά άρθρωσης), DENDIA WERK (Διαμάντια, εγλυφίδες), DIRECTA, KEMDENT (Κεριά), STODDARD, RESORBA
(Μεμβράνες κολλαγόνου, ράμματα) κ.α. Στηρίζει την καλή της επίδοση στην υπεύθυνη και
σωστή ενημέρωση, στην εξυπηρέτηση που
προσφέρει στους πελάτες και συνεργάτες της,
στο αμείωτο ενδιαφέρον της να παρακολουθεί
τις εξελίξεις των υλικών, αλλά και στην αξιοπιστία της.
Είναι διαπιστευμένη ως «STRONGEST COM-

PANIES IN GREECE» και πιστοποιημένη για
το σύστημα διαχείρισης, σύμφωνα με την ΥΠ.
ΑΠΟΦ. 1348/2004 αλλά και το νέο EN ISO
9001:2015.
Κώνοι κολλαγόνου PARASORB - Χτίστε σε
σταθερό θεμέλιο
Μετά από κάθε εξαγωγή υπάρχει κίνδυνος
απώλειας οστού και υποχώρησης των φατνιακών τοιχωμάτων. Για μια επιτυχημένη θεραπεία
με εμφυτεύματα, είναι καλύτερο να διατηρήσουμε το φατνίο τώρα, αντί να επιζητούμε την
οστική αναγέννηση στο μέλλον. Η λύση είναι
απλή - τοποθέτηση ενός κώνου κολλαγόνου
PARASORB. Οι κώνοι κολλαγόνου PARASORB εξασφαλίζουν δομική σταθερότητα, αγγειοεπαγωγή και οστεοεπαγωγή, σταθεροποίηση του θρόμβου, δυνατότητα παροχής αντιβιοτικής προστασίας σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, ταχεία δημιουργία σταθερής βάσης για
το εμφύτευμα. RESORBA, Γερμανίας.

ΠΑΠΑθΑΝΑΣΗΣ ΝΙκΟΛΑΟΣ
Περίπτερο: Γ18
Τα οδοντιατρικά-οδοντοτεχνικά Παπαθανάση
ιδρύθηκαν το 1989. Στα 28 χρόνια λειτουργίας μας καταφέραμε και αποκτήσαμε πελατεία
σε όλη την Ελλάδα με γνώμονα πάντα το συνδυασμό προσιτής τιμής και άριστης ποιότητας.
Μέσα σε όλη αυτή την περίοδο πετύχαμε, μέσω της συνεχούς υποστήριξης οδοντιάτρων
και οδοντοτεχνιτών, τη συνεργασία με μεγάλους οίκους του εξωτερικού. Τελευταία μας επιτυχία στον οδοντιατρικό χώρο η συνεργασία
μας με τον ελβετικό οίκο INTENSIV (κοπτικά)
και με το γερμανικό οίκο PRESIDENT DENTAL (ρητίνες, ρητινώδης κονία για μόνιμη συγκόλληση, αποτυπωτικά). Στον οδοντοτεχνικό
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χώρο η συνεργασία μας με το γερμανικό οίκο
EISENBACHER (μέταλλα, γύψο, πυρόχωμα,
οξείδια) καθώς και με τον ουγγρικό οίκο PI
DENTAL (CAD/CAM). Οι παραπάνω συμφωνίες έρχονται να πλαισιώσουν τις ήδη υπάρχουσες: GOLDENT (δόντια), AZ (πορσελάνη MC
και ZC), EDENTA(κοπτικά),SIRIO,SIMED
(οδοντοτεχνικά μηχανήματα), ASTRA (πάγκοι
εργασίας), MVK (μικρομότορ 50.000),KENDA (λάστιχα στίλβωσης), TKD (χειρολαβές),
TOR VM (σετ λείανσης), BMS (αναλώσιμα),
SANGER (γάντια, τολύπια), DENTAL MARKET (εργαλεία), SPIDENT (αδροποιητές, χάρτου), HOFFMANN'S (κονίες), HAHNENKRATT (κάτοπτρα, τοιχώματα), SWEDENT (χαρτί άρθρωσης, σελυλόιντ), OVERFIBERS (άξονες υαλονημάτων), ARDENT
(αμαλγάματα), FILHOL (άξονες τιτανίου), STODDARD (βουρτσάκια καθαρισμού, βούρτσες), LARIDENT (φρεζοθήκες), TAU STERIL
(μικρο-αποστειρωτήρες), DENTAL COMPOSITE (προσωρινά εμφρακτικά)
Με αφορμή τη διεξαγωγή της DENTAL 2018,
σας αναμένουμε όλους στο περίπτερό μας Γ18,
για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μας προϊόντα, αλλά και να επωφεληθείτε από τις τρέχουσες προσφορές μας. Τελειώνοντας, θα θέλαμε
να ευχαριστήσουμε το Οδοντιατρικό Βήμα για
τη φιλοξενία του.

ΠΡΟΟΠΤΙκΗ
ΛΙΓΝOΣ κωΝ/ΝΟΣ
Περίπτερο: Γ2
Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ιδρύθηκε το 1986 με σκοπό
τη παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε
θέματα μηχανογράφησης, εκπαίδευσης και οργάνωσης των οδοντιατρείων.
Η πολύχρονη παρουσία της, η εμπειρία της απο
την μηχανογράφηση εκατοντάδων οδοντιατρείων, πολυϊατρείων, κλινικών, νοσοκομείων
σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, Κύπρο & εξωτερικό
ωθούν τα στελέχη της Προοπτικής στην όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη ταύτιση της υψηλής τεχνολογίας με την οδοντιατρική επιστήμη.

Σας περιμένουμε να μας επισκεφτείτε στο περιπτερό μας για να σας δείξουμε τα νέα μας προιοντά και να βρούμε μαζί τις καλύτερες λύσεις
για την μηχανογράφηση του ιατρείου σας στις
καλύτερες τιμές της αγοράς.

SADENT
Περίπτερο: Β14
H Sadent, ιδρύθηκε το 1925 ως Οδοντιατρικά
Σαρηγιάννη. Στην εταιρεία μας θα βρείτε τα
προϊόντα πολλών από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στον κόσμο όπως η IVOCLAR, η
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3Shape, η A-dec, η NSK, η Νobel Biocare, η
Takara Belmont, η 3Μ κ.α. Αγωνιζόμαστε
ώστε να προσφέρουμε εξαιρετική εξυπηρέτηση στους πελάτες μας πριν και μετά την πώληση. Στις νέες εγκαταστάσεις μας στην Παιανία
Αττικής θα βρείτε την μεγαλύτερη μόνιμη έκθεση οδοντιατρικών και οδοντοτεχνικών μηχανημάτων και ειδών στην Ελλάδα. Επίσης διαθέτουμε έκθεση στην Θεσσαλονίκη και στο Γουδή έναντι των Οδοντιατρικών Σχολών και πωλητές για όλες τις γεωγραφικές περιοχές της
Ελλάδος.

θε μορφή καναλιού σεβόμενο την ανατομία του
με συμμετρική ρίνιση, αποφεύγοντας διατρήσεις, εξοχές, μικροσπασίματα, γ) αποτελεσματικός καθαρισμός και διαμόρφωση γεωμετρίας
ακανόνιστων καναλιών, δ) η ρίνη λειτουργεί με
μία ευγενή κίνηση συνεχούς «τσιμπήματος» επιτρέποντας στο χρήστη να ελέγχει την πρόοδο
της ρίνισης έως το ακρορρίζιο, ε) πολύ χαμηλό
κόστος, αν και με μιας χρήσης ρίνες και κεφαλές για την αποφυγή της διασταυρούμενης μόλυνσης, ζ) αυτόματη χειρολαβή με μηχανισμό
οριακής ροπής.
Σας περιμένουμε στο Α1 περίπτερο, όπου θα
κληρώσουμε μία full Starter Kit GentleFile συσκευή, για περισσότερες πληροφορίες:
www.pastelli.gr.
Ευχόμαστε η Dental 2018 φέτος το Μάιο να ξεπεράσει τις προσδοκίες σας.

Νέα Προϊόντα
Clearfil™ Universal Bond Quick. Είναι ο καινούργιος και καινοτόμος καθολικός συγκολλητικός παράγοντας που κατασκεύασε η Kuraray.
Panavia™ V5 Ρητινώδη κονία. H πέμπτης γενιάς Panavia μια απλή και αισθητική συγκολλητική κονία για όλες ενδείξεις ακόμα και για Ζιρκονία.
CHOUKROUN PRF™ DUO Quattro. Νέα συσκευή φυγοκέντρησης, 6 PRF πρωτόκολλα!!!!
Η ιδέα του CHOUKROUN PRF™ (ινώδους

3Shape Trios Wireless από την Sadent

Οι οδοντίατροι και οι οδοντοτεχνίτες μπορούν
να μας επισκεφθούν στην Dental 2018, ώστε
να ανακαλύψουν τον ολοκληρωμένο τρόπο
ψηφιακής εργασίας για την προσθετική, για
την εμφυτευματολογία και την ορθοδοντική.
Full Digital Workflow με τις κορυφαίες, δοκιμασμένες λύσεις της 3Shape, της Ιvoclar Digital
και της Formlabs. Στο περίπτερο μας θα δείτε
την ενδοστοματική (3Shape TRIOS) και επιτραπέζια (3Shape scanners) ψηφιακή αποτύπωση, εκτυπωτές 3D, κοπτικά και υλικά
CAD/CAM, λογισμικά για προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική.

SMAlTO-PASTEllI
Περίπτερο: Α1
Γιορτάζουμε φέτος 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας από το 1998 ως SMALTO-PASTELLI
και ως συνέχεια της Γ. Γεωργιάδης από το
1974. Η εμπειρία τόσων χρόνων στο χώρο, η
συνεχής ενημέρωση για ό,τι νέο κυκλοφορεί, η
υποστήριξη, η ειλικρινής και άμεση αντιμετώπιση των αναγκών των πελατών μας, είναι τα
στοιχεία που μας δυναμώνουν και μας πριμοδοτούν με ευθύνη έναντι όλων εκείνων που μας
βοήθησαν στη μακρόχρονη πορεία μας στον
απαιτητικό και άκρως ανταγωνιστικό επιστημονικό αυτό χώρο. Στην DENTAL 2018 τον προσεχή Μάιο, πέραν της παρουσίασης πρωτότυπων σχεδίων της Pastelli,νέων πρωτοπόρων
υλικών της Cerkamed,θα παρουσιάσουμε την
επανάσταση στη μηχανική επεξεργασία ριζικών σωλήνων, made in Israel. Το όνομα αυτού
GENTLEFILE-ασφαλές και συγχωρητικό: α)
άριστος έλεγχος μέχρι το ακρορρίζιο χωρίς τη
χρήση NiTi και τη «βιδωτή» διάνοιξή του, β)
Υπερευέλικτο εργαλείο, προσαρμόζεται σε κά-

ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΙωΑΝΝΗΣ AE
Περίπτερο: Β5
Η εταιρεία Ιωάννης Τσαπράζης Α.Ε. δραστηριοποιείται στην τομέα των οδοντιατρικών και
ορθοδοντικών πάνω από 6 δεκαετίες τώρα. Με
την πολυετή παρουσία και τη συσσωρευμένη
εμπειρία στο κλάδο, η Ιωάννης Τσαπράζης Α.Ε
βρίσκεται στη διάθεση των πελατών της με συνέπεια και ποιότητα στην εξυπηρέτηση, διαθέτοντας πιστοποίηση ISO 9001 από το 2000.
Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε με πλήρη
ευθύνη νέα, ποιοτικά και οικονομικά προϊόντα,
που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις.
Στον άρτια οργανωμένο εκθεσιακό της χώρο
στην Αθήνα, αλλά και με το εξειδικευμένο προσωπικό της στη Βόρειο Ελλάδα, η εταιρεία
Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ αντιπροσωπεύει οίκους όπως: Septodont, Sword, Cavex Holland
B.V, Kuraray Dental, Hager & Werken, Mani
Inc., Rocky Mountain Orthodontics, Abrasive
Technologies, Garrison Dental Solutions, Jovident, Sheervision, Kemdent, Jeil Μedical Solutions, Dr. Hinz, Process Inc., καθώς και αλλά
βοηθητικά είδη.
Η ανάπτυξη και προσφορά υψηλής ποιότητας
προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της εταιρείας για συνέχιση της επιτυχημένης πορείας και έτσι διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες, σεμινάρια και
μεταφέρει την τεχνογνωσία από την έρευνα και
την τεχνολογία του εξωτερικού στην Ελλάδα,
προσφέροντας έτσι λύσεις στον σύγχρονο
οδοντίατρο.
Το ευρύ φάσμα προϊόντων που διαθέτει κάνει
δυνατή την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του
οδοντιάτρου και του ορθοδοντικού, ενώ παράλληλα νέα προϊόντα που θα παρουσιαστούν
στη Dental 2018 θα διευρύνουν ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις
ανάγκες των πελατών μας.

πλούσιου σε αιμοπετάλια) βασίζεται στη φυγοκέντρηση του ολικού αίματος απουσία αντιπηκτικών. Παράγει θρόμβο του ινώδους, ο οποίος
περιέχει σε πλειοψηφία αιμοπετάλια και λευκά
αιμοσφαίρια. Ο θρόμβος αυτός, που ονομάζεται Ινώδες Πλούσιο σε Αιμοπετάλια, απελευθερώνει αυξητικούς παράγοντες ή κυτοκίνες
(VEGF, PDGF, TGF, Beta, θρομβοσπονδίνη)
στο χειρουργικό πεδίο για να επιταχύνει την
επούλωση των μαλακών ιστών και του οστού σε
μεγάλο εύρος χειρουργικών εφαρμογών.
BioRoot™ RCS. Εμφρακτικό ριζικών σωλήνων
από τη Septodont. Μια πραγματικά θεμελιώδης αλλαγή στην ενδοδοντική θεραπεία.
Το BioRoot™ RCS είναι ένα ολοκαίνουργιο βιοενεργό εμφρακτικό υλικό ριζικών σωλήνων
βασιζόμενο στην βραβευμένη «Ενεργή Βιοπυριτική Τεχνολογία» σχεδιασμένο για να αλλάξει
τον τρόπο πραγμάτωσης μιας ενδοδοντικής θεραπείας.
Cavex Cream. Το νεότερο μέλος της οικογένειας των αλγινικών αποτυπωτικών υλικών της
Cavex. Αυτό το μοντέρνο αλγινικό αναμιγνύεται
πολύ εύκολα και παρουσιάζει μια εξαιρετικά λεία
και κρεμώδη σύσταση, η οποία εξασφαλίζει μια
λεπτομερή αναπαραγωγή αποτύπωσης των
5μm (προσεγγίζει την απόδοση των σιλικονούχων αποτυπωτικών υλικών λόγω της τεχνικής
αποτύπωσης και των φυσικών του ιδιοτήτων).

Ι.Ν.ΦΥΡΙΠΠΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
Περίπτερο: Α9
Η εταιρεία Ι.Ν.Φυριππής Μον Ε.Π.Ε, δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο των οδοντιατρικών από το 1937, και είναι μια απο τις πρώτες
εταιρείες, έως και σήμερα, στην αντιπροσώπευση, την εισαγωγή και την πώληση μιας πλήρους ποικιλίας οδοντιατρικών αλλά και οδοντοτεχνικών προϊόντων από μεγάλους οίκους
του εξωτερικού όπως, VDW Gmbh, Harvard
Dental, Muller Omicron, Euronda, SureEndo,
Defend-Mydent, TriHawk, Stoddard, Biodent,
Intermed Hellas, Bausch, Pulpdent , Beyes
Dental κ.α).
Ως τρίτης γενιάς εταιρεία έχουμε δομήσει την
εταιρεία μας με σκοπό την συνεχή προσπάθεια
επιστημονικής ενημέρωσης του οδοντιάτρου,
λαμβάνοντας μέρος σε αρκετές ημερίδες/συνέδρια, αλλά ταυτόχρονα παρέχουμε και πολλαπλές δυνατότητες επιλογής υλικών, χάρη
στην μεγάλη ποικιλία όλων των μεγάλων εταιρειών του κλάδου.
Αυτό που μας διακρίνει απο τον ανταγωνισμό
είναι η συνέπεια, η ποιοτική εξυπηρέτηση και η
αξιοπιστία, μιας και η εταιρεία μας βρίσκεται
στον οδοντιατρικό κλάδο πάνω απο 80 χρόνια. Επίσης, θέλοντας να προσφέρουμε εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες και εναρμονιζόμενοι με
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τις Ελληνικές και Ευρωπαικές οδηγίες, η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποίηση ISO:90012008 καθώς και τη βεβαίωση ΥΠ.1348/2004
που σχετίζεται με την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προιόντων, εξασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών μας.
Μια παράδοση άριστης συνεργασίας συνεχίζεται και σας ευχαριστούμε....
Για την Dental 2018 η εταιρείας μας θα παρουσιάσει τέσσερα ΝΕΑ προΐοντα,
• την πολυσιλοξάνη SILECT, ένα υλικό υψηλής
ποιότητας που προσφέρει πολυ χαμηλή συρρίκνωση και πολύ υψηλό βαθμό ελαστικής ανάκαμψης,

• τις νέες θήκες αποστείρωσης DEFEND LOC,
με το προ-διπλωμένο κλείσιμο για
εγγυημένη αποστείρωση,
• τις ΝΕΕΣ χειρολαβές Air-rotor
Μ800Χ και Μ800 PLUS, με
27W ισχύ, τετραπλό spray ψύξης, κεραμικά ρουλεμάν, και 25
μήνες εγγύηση, και
• την χειρολαβή VDW Reciproc
Direct, για άμεσο reciprocation,
ΧΩΡΙΣ την ανάγκη εξειδικευμένου moter ενδοδοντίας.

ulTrADENT HEllAS
Περίπτερο: Β18
Ο χώρος των οδοντιατρικών ειδών αποτελούσε και θα αποτελεί έναν χώρο στον οποίο η
ανάγκη για έρευνα, πρωτοπορία και εξειδίκευση ήταν πάντα το ζητούμενο. Στο πλαίσιο αυτής της ανάγκης, η Ultradent έθεσε σαν στόχο
από ιδρύσεώς της, την δημιουργία και παραγωγή προϊόντων τόσο αποτελεσματικών, όσο και
πρωτοποριακών, επιδιώκοντας να καλύψει τις
ανάγκες του σύγχρονου οδοντίατρου, εκείνον
που επιθυμεί την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών προς τον ασθενή του.
Η Ultradent ιδρυθείσα από τον οδοντίατρο
Dan Fischer, πέτυχε να παρουσιάσει άμεσα
στην διεθνή αγορά πρωτοποριακά προϊόντα,
όπως τα αιμοστατικά Astringedent και ViscoStat, το νήμα απώθησης ούλων Ultrapak, καθώς και το πρώτο σύστημα λεύκανσης για χρήση στο σπίτι που εγκρίθηκε από την ADA, το
Opalescence. Στην διάρκεια των 40 ετών από
ιδρύσεως της Ultradent, το όραμα του Dr Fischer για διεύρυνση των παραγωγικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, έγινε
πραγματικότητα με την δημιουργία μιας υπερσύγχρονης βιομηχανικής μονάδας στην οποία
απασχολούνται περισσότεροι από 1000 υπάλληλοι.

Laser Gemini

Κατέχοντας πλέον ηγετική θέση στο χώρο της,
η Ultradent παράγει και συσκευάζει περισσότερα από 500 προϊόντα, στα οποία συγκαταλέγονται συσκευές και εργαλεία, ενώ ταυτόχρονα
αποτελεί την πρώτη επιλογή, κερδίζοντας την
εμπιστοσύνη φορέων πανεπιστημίων και υπηρεσιών οδοντιατρικής υγιεινής, οι οποίοι χρησιμοποιούν ευρέως τα προϊόντά της.
Εκτός από τα προϊόντα της Ultradent, στο περίπτερό μας μπορείτε να βρείτε προϊόντα της
Zirc είδη οργάνωσης υλικών και οδοντιατρικών
εργασιών, Isolite Systems συστήματα για την
οδοντιατρική απομόνωση, Confezioni Cappello Ιταλικά ιατρικά ενδύματα, Clinician’s
Choice αποτυπωτικά και συστήματα στίλβωσης, BlueM σειρά στοματικής υγιεινής με ενεργό οξυγόνο, Univet και Perioptix λόυπες και
φώτα για λούπες, PDT εργαλεία περιοδοντίου
και ρητινών, ContacEz ταινίες διαμαντιού, Ribbond ταινίες πολυαιθυλαινίου, Bioclear και

Stevenson συστήματα τεχνητών τοιχωμάτων,
δακτυλίων και σφηνών, Scorpion ξέστρα υπερήχων, Borderlock δισκάρια αποτύπωσης,
Rhondium OVC (One Visit Crown) σύστημα
μόνιμης στεφάνης σε μία επίσκεψη και SMI
ράμματα.

uNICON HEllAS
Περίπτερο: Β16
Η συμμετοχή της UNICON HELLAS στην Έκθεση Dental 2018, έχει ως μοναδικό στόχο
την παροχή των υψηλότερων υπηρεσιών και
λύσεων προς τους συνεργάτες μας οδοντοτεχνίτες και οδοντιάτρους. Στην πρώτη μας συμμετοχή ως Unicon, έχουμε ετοιμάσει πολλά.

Θα είμαστε έτοιμοι με όλα μας τα νέα προϊόντα
και τις προσφορές.
Σας περιμένουμε.

Στο αφιέρωμα που παρουσιάζουμε αναφέρονται οι
εταιρείες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και
συνέβαλαν στην πληρέστερη ενημέρωση του κοινού για την Dental 2018
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∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: O∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

«Αισθητική
και Aρµονία
στην Kαθηµερινή
Οδοντιατρική»

¶Àƒ°√™
™À¡∂¢ƒπ∞∫√
∫∂¡∆ƒ√ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™
∂¡√∆∏∆∞™ ∏§∂π∞™
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γαλανόπουλος Αλέκος
Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηλείας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΤΟΣ

Κούρτης Στέφανος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ

Ρούσσου Ίλεια
Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Συκαράς Νικήτας
Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Οργάνωση Συνεδρίου

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
Σκουφά 64 • 10680 Αθήνα • Τ. 210 3814939 • email: odvima@otenet.gr • www.odvima.gr

ΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗ, ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

29, 30
π√À¡π√À
Î·È 1 π√À§π√À
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18ο Παμπελοποννησιακό Οδοντιατρικό Συνέδριο

Η άμεσα εφαρμόσιμη θεωρητική γνώση συναντά
τις ομορφιές της γης της Ηλείας...

Αλέκος Γαλανόπουλος
Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηλείας

Το 18ο Παμπελοποννησιακό Οδοντιατρικό Συνέδριο θα λάβει χώρα στις 29, 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου στην όμορφη πόλη του Πύργου Ηλείας. Το
«ΟΒ» έχει τη χαρά να φιλοξενεί τον Πρόεδρο του
Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηλείας, κ. Αλέκο Γαλανόπουλο, σε μια συζήτηση αναφορικά με τη φετινή διοργάνωση του Συνεδρίου. Ο κ. Γαλανόπουλος μας μιλά για την επιλογή της θεματολογίας του Συνεδρίου και το πλούσιο πρόγραμμα
κοινωνικών εκδηλώσεων που θα έχουν την ευ-

Συνέντευξη στην Ηλιάνα Γιαννούλη δημοσιογράφο
Κύριε Γαλανόπουλε, το Παμπελοποννησικό Οδοντιατρικό Συνέδριο αποτελεί πλέον
έναν «θεσμό» στην εκπαίδευση των οδοντιάτρων, ανεβάζοντας συνεχώς τον πήχη
των προσδοκιών σε όλα τα επίπεδα μιας
επιστημονικής διοργάνωσης. Τί ακριβώς
να περιμένουμε από εσάς, στη φετινή 18η
διοργάνωση του Παμπελοποννησιακού
Οδοντιατρικού Συνεδρίου;
Το Παμπελοποννησιακό Οδοντιατρικό Συνέδριο, το οποίο φέτος έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στην πόλη μας, τον Πύργο, έχει όντως καταστεί θεσμός στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των οδοντιάτρων, αποδεικνύοντας ότι

οι κατά τόπους Σύλλογοι μπορούν και πρέπει
να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την δια βίου κατάρτιση και εκπαίδευση των μελών τους.
Φέτος, το Παμπελοποννησιακό Συνέδριο «ενηλικιώνεται», καθώς συμπληρώνεται η 18η
διοργάνωση του θεσμού, και εκτιμώ ότι θα
ήταν σκόπιμο να «οχυρωθεί» με τρόπους τέτοιους, ώστε και μετά από 18 χρόνια να έχει την
ίδια και περισσότερη δυναμική.
Πιστεύω ότι το Συνέδριο ως θεσμός ενώνει όλη
την Πελοπόννησο ως οντότητα, γιατί ως γνωστό έχει διχοτομηθεί σε δυο διοικητικές περιφέρειες, με αποτέλεσμα η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, όπου και ανήκουμε, να ψάχνει να
βρει τρόπους αυτοπροσδιορισμού. Αξίζει να
αναφέρω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοπον-

καιρία να απολαύσουν οι σύνεδροι παράλληλα
με το επιστημονικό μέρος του συνεδρίου. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου
Ηλείας μοιράζεται μαζί μας τις ομορφιές της
πόλης του και μας καλεί να τις ανακαλύψουμε
από κοντά στο πλαίσιο της 18ης διοργάνωσης του
Παμπελοποννησιακού Οδοντιατρικού Συνεδρίου, η οποία έχει όλες τις προδιαγραφές για να
προστεθεί στη λίστα των επιτυχημένων διοργανώσεων του θεσμού.

νήσου σε ομιλία του στο προηγούμενο Συνέδριο στην Τρίπολη, ανέφερε ότι η Πελοπόννησος είναι ακρωτηριασμένη, θέση με την οποία
συμφωνώ απόλυτα.
Το 2018, το Συνέδριο διοργανώνει η όμορφη
πόλη του Πύργου και εγώ μαζί με όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, την Οργανωτική
και Επιστημονική Επιτροπή πιστεύουμε ότι θα
είμαστε αντάξιοι του θεσμού και θα παρουσιάσουμε μια επιτυχημένη διοργάνωση, έχοντας
πάντα και τη στήριξη όλων των μελών των Συλλόγων της Πελοποννήσου και της Αιτωλοακαρνανίας.
Η φετινή διοργάνωση διαθέτει ένα άψογο επιστημονικό μέρος που το οργάνωσαν οι κ.κ.
Στέφανος Κούρτης, Ίλεια, Ρούσσου και Νική-

τας Συκαράς, τους οποίους δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω και δημόσια, αλλά και
ένα πλούσιο κοινωνικό πρόγραμμα με παράλληλες εκδηλώσεις, το οποίο επιμελήθηκε η
Οργανωτική Επιτροπή.
Θα ήθελα να προσκαλέσω όλους τους συναδέλφους να έρθουν στον Πύργο στις 29, 30
Ιουνίου και 1 Ιουλίου και είμαι σίγουρος πως θα
μείνουν απόλυτα ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα του συνεδρίου, από τις παράλληλες εκδηλώσεις και από την φιλοξενία της πόλης μας.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου πάνω σε ποιους βασικούς θεματικούς
άξονες έχει δομηθεί;
Το 18ο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο, που
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φέρει τον τίτλο «Αισθητική και Αρμονία στην
Καθημερινή Οδοντιατρική» (παραπέμπει και
στη φωτογραφία της αφίσας του συνεδρίου), θα
προσπαθήσει να καλύψει πολλά από τα σύγχρονα καθημερινά θέματα που απασχολούν
τον μέσο οδοντίατρο.
Στόχος μας, ως διοργανωτές αυτές τις τρεις
ημέρες, είναι να δώσουμε τις γνώσεις στους συναδέλφους, ώστε να μπορούν να κάνουν πράξη
τον τίτλο του Συνεδρίου αυτού.
Προς την επίτευξη αυτού του στόχου, έχουμε
επενδύσει σε μια πλούσια θεματολογία για την
καθημερινή οδοντιατρική πράξη, με στόχο να
προσφέρουμε στους συναδέλφους λύσεις που
μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα στο οδοντιατρείο τους.
Ακόμη, αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε στην
εξέλιξη της οδοντιατρικής επιστήμης μέσα από
τη ψηφιακή τεχνολογία, πιστεύοντας ότι ο ταχύτατα αυτός εξελισσόμενος κλάδος προσφέρει στον οδοντίατρο όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων που συμβάλλουν στη μέγιστη ικανοποίηση
του ασθενούς.
Πρακτικά σεμινάρια θα προσφέρουν στους
συμμετέχοντες την απαραίτητη δεξιότητα για
άριστα καθημερινά αποτελέσματα.
Τέλος, μια επαγγελματική συνεδρία θα δώσει
απαντήσεις για το ασφαλιστικό, το κόστος των
οδοντιατρικών εργασιών, την συνεχιζόμενη
εκπαίδευση κ.λπ.

Η φετινή διοργάνωση θα περιλαμβάνει και
κοινωνικές εκδηλώσεις στο περιθώριο του
συνεδρίου;
Ο Σύλλογός μας (Ο.Σ.Η.), ως ενεργό μέλος της
κοινωνίας της Ηλείας, θεωρεί χρέος του να
προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο μέσα από
διάφορες δράσεις που έχουμε με επιτυχία υλοποιήσει, όπως την οδοντιατρική «υιοθεσία» των
παιδιών που φιλοξενούνται στο «Χαμόγελο του
παιδιού», επισκέψεις σε τακτά διαστήματα σε
σχολεία της Ηλείας με σκοπό να διδάξουμε την
πρόληψη και τη σωστή υγιεινή του στόματος.
Παράλληλα, επισκεφθήκαμε τη δομή των μεταναστών στην Μυρσίνη, μοιράζοντας υλικό
για την στοματική υγιεινή.
Στο πλαίσιο αυτό και παράλληλα με το Συνέδριο, οργανώνουμε αγώνα καλαθοσφαίρισης
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Αρχαιολογικό Μουσείου Πύργου

Αρχαία Ολυμπία

Κατάκολο

Είσοδος του σταδίου στην Αρχαία Ολυμπία

μεταξύ του Συλλόγου Βετεράνων καλαθοσφαιριστών Ελλάδας και της ομάδας μπάσκετ του
Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηλείας, όπου τα
έσοδα που θα συγκεντρωθούν θα δοθούν στον
Σύλλογο Παραπληγικών Ηλείας, ο οποίος μέσα από τις δράσεις του προσπαθεί να κάνει πιο
φιλικές τις πόλεις της Ηλείας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Περιμένουμε όλους τους συνέδρους το βράδυ
του Σαββάτου στο κλειστό Γυμναστήριο Πύργου «Γ. Βασιλακόπουλος», ώστε να απολαύσουν τους μπασκετμπολίστες που μας χάρισαν
μετάλλια, συγκινήσεις και εκπλήξεις τα τελευταία χρόνια.
Ακόμη, έχουμε προγραμματίσει επισκέψεις
στο Μουσείο και στον Αρχαιολογικό χώρο της
Αρχαίας Ολυμπίας και το βράδυ της Παρασκευής, στην τελετή έναρξης, θα οργανώσουμε μουσική βραδιά αφιερωμένη στους μεγάλους λαϊκούς δημιουργούς.

στη διοργάνωση συνεδρίων από Συλλόγους.
Οι προσδοκίες είναι πάντα μεγάλες, από το
αποτέλεσμα όμως θα κριθούμε όλοι, και η Οργανωτική Επιτροπή, αλλά και η Επιστημονική
Επιτροπή. Αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα κατά την προετοιμασία, με το μεγαλύτερο να
είναι η επιλογή της θεματολογίας.
Με την εποικοδομητική συνεργασία της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, με την
αναζήτηση και ανεύρεση ενδιαφερόντων θεμάτων, καταφέραμε να προσφέρουμε στον οδοντιατρικό κόσμο ένα συνέδριο με πολύ πλούσια
θεματολογία που θα καλύψει και τον πιο απαιτητικό συνάδελφο.
Η συνταγή επιτυχίας θεωρώ ότι είναι να μεταφέρουμε στον οδοντίατρο γνώσεις και τεχνικές
που έχει καθημερινά ανάγκη, λαμβάνοντας παράλληλα υπ’όψιν τις εξελίξεις που συντελούνται στην οδοντιατρική επιστήμη, ιδίως όσον
αφορά στο κομμάτι της ψηφιακής τεχνολογίας.

Η διοργάνωση του συνεδρίου αποτέλεσε
πρόκληση για εσάς; Υπάρχει «συνταγή επιτυχίας» για μια επιστημονική εκδήλωση;
Με μεγάλη χαρά δεχθήκαμε να φιλοξενήσουμε
το 18ο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο, γιατί
πιστεύουμε στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και

Κλείνοντας, θα μπορούσατε να μας συστήσετε εν συντομία την πόλη σας και να μοιραστείτε με τους αναγνώστες μας τις «κρυμμένες» ομορφιές που θα μπορούσαν να ανακαλύψουν οι σύνεδροι στο περιθώριο του
Συνεδρίου;

Αποφασίσαμε ως Δ.Σ. του Συλλόγου, το Συνέδριο αυτό να πραγματοποιηθεί μέσα στον ιστό
της πόλης του Πύργου, ώστε αυτές τις ημέρες
να γίνει μια γιορτή στην πόλη μας.
Ο Πύργος απέχει από την Αθήνα 3 ώρες οδικώς, μια διαδρομή απολύτως ασφαλής λόγω
των νέων αυτοκινητοδρόμων που δόθηκαν
πρόσφατα στην κυκλοφορία, 1 ώρα από την
Πάτρα και την Καλαμάτα και 1,5 ώρα από Τρίπολη.
Ο Πύργος διαθέτει μεγάλο πεζόδρομο που θα
σας οδηγήσει από το χώρο του Συνεδρίου μέχρι την κεντρική πλατεία, όπου θα βρείτε καφέ,
εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα. Σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται η παλιά πόλη, όπου
δεσπόζει το Μουσείο, έργο του Τσίλλερ στο
οποίο στεγαζόταν η κλειστή αγορά της πόλης.
Έργο του Τσίλλερ είναι και το θέατρο Απόλλων, όπου κάθε χρόνο οι ερασιτεχνικές ομάδες
της πόλης μας ανεβάζουν θεατρικά έργα.
Σε 10 λεπτά από τον Πύργο μπορείτε να βρεθείτε στο Κατάκολο, ένα όμορφο ψαροχώρι και
λιμάνι, να περπατήσετε στον πεζόδρομο δίπλα
στη θάλασσα, να γευτείτε τα φρέσκα ψάρια του
Ιονίου και να επισκεφτείτε το πολύ ενδιαφέρον
Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας
«Κώστας Κοτσανάς».
Η Αρχαία Ολυμπία με το Αρχαιολογικό Μουσείο, τον Αρχαιολογικό χώρο και το Αρχαίο
Ολυμπιακό Στάδιο, απέχει 20 λεπτά από τον
Πύργο και μια επίσκεψη στον ιερό αυτό χώρο
επιβάλλεται.
Αξίζει επίσης μια επίσκεψη στην Αρχαία Ήλιδα, στην Αμαλιάδα και το Κάστρο Χλεμούτσι
στην Κυλλήνη.
Δίπλα στην πόλη υπάρχουν οι φανταστικές παραλίες του Ιονίου όπως το Κατάκολο, ο Άγιος
Ανδρέας, η Σκαφιδιά, η Κουρούτα κ.λ.π.
Το σημαντικότερο όλων όμως είναι η φιλοξενία
μας και αξίζει τον κόπο να την απολαύσετε.

Κύριε Γαλανόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ
για αυτή την συζήτηση και εύχομαι κάθε
επιτυχία στο φετινό, 18ο Παμπελοποννησιακό Οδοντιατρικό, Συνέδριο.
Κι εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία
στην εφημερίδα σας.

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
Συνολική φροντίδα µε τεκµηρίωση
Νικόλαος Ι. Κοτσάνος

Καθηγητής Παιδοδοντιατρικής ΑΠΘ

ΤIMH:

136€

Σελίδες: 526

Το βιβλίο «ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ, συνολική φροντίδα µε τεκµηρίωση» είναι
προϊόν συλλογικής προσπάθειας. Οι 17 συγγραφείς των 21 κεφαλαίων του, σ’
αυτή την πρώτη έκδοση βιβλίου παιδοδοντιατρικής ως αποτέλεσµα Ελληνικής
συγγραφικής προσπάθειας, συνεργάστηκαν µε ιδανικό τρόπο. Το βιβλίο έχει
µια συνεχή δοµή, ξεκινώντας από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του παιδιού
κατά την αύξηση και ανάπτυξή του, η γνώση των οποίων θα βοηθήσει στο να
επιτευχθεί η κατανόηση και η συνεργασία µαζί του. Στη συνέχεια το βιβλίο
παρουσιάζει διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την παροχή θεραπείας,
όπως η χορήγηση τοπικής αναισθησίας, καταστολής ή γενικής αναισθησίας
για οδοντιατρικούς σκοπούς, αλλά και τα φαινόµενα και τις καταστάσεις που
σχετίζονται µε την ανατολή και τη σύγκλειση των δοντιών, καθώς και µε τον
έλεγχο της τερηδόνας, της συνηθέστερης οδοντικής νόσου της παιδικής
ηλικίας. Στα επόµενα κεφάλαια του βιβλίου περιγράφονται οι διαδικασίες
αποκατάστασης των δοντιών και του πολφού τους ως συνέπεια της τερηδόνας
και του τραύµατος. Ακολουθούν άλλα νοσήµατα και βλάβες που είναι
απειλητικά για την οδοντική ή τη γενικότερη στοµατική υγεία, όπως αυτά του
περιοδοντίου, της οδοντικής φθοράς και των οδοντικών ανωµαλιών, της
κροταφογναθικής διάρθρωσης και των µαλακών ιστών γενικά. Το βιβλίο
ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση των ατόµων, παιδιών έως ενηλίκων, που
παρουσιάζουν αναπηρίες και χρόνια νοσήµατα ή διαταραχές και σύνδροµα,
και τα οποία χρειάζονται πιθανά µια διαφορετική προσέγγιση στην παροχή
οδοντοθεραπείας. Το βιβλίο είναι µια σύγχρονη, πλήρως έγχρωµη εκδοτική
προσπάθεια του 2015, έχει πλούσιο εποπτικό υλικό µε περισσότερες από 1.400
κλινικές εικόνες και 100 πίνακες, διαγράµµατα και σκίτσα που κάνουν τη γνώση
που προσφέρει κατανοητή µε εύληπτο και ευχάριστο τρόπο.

Διατίθεται και από τις Εκδόσεις «Οδοντιατρικό Βήµα». Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3814939, www.odvima.gr
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Διήμερο Σεμινάριο
Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας
1 & 2 Ιουνίου 2018
Η βρετανική εταιρεία εμφυτευμάτων OsteoCare® και η εταιρεία Unimedica διοργανώνουν
διήμερο σεμινάριο χειρουργικής εμφυτευματολογίας στην Αθήνα (Πύργος Αθηνών, 20ος
όροφος, Λ. Μεσογείων 2 - 4), με θέμα: «Από
την Θεωρία στην Κλινική Πράξη»

*Ο Δρ Λεωνίδας Ποδαρόπουλος είναι απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ,
κάτοχος MMedSci Χειρουργικής Στόματος,
MSc Παθοβιολογίας
Στόματος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

www.odvima.gr

Α. Θεωρητικό Μέρος
Διδάσκων: Δρ Λεωνίδας Ποδαρόπουλος*
- Επιτυγχάνοντας την οστεοενσωμάτωση
- Η διαδικασία της οστικής αναγέννησης & διατήρηση μετεξακτικού φατνίου
- Χρόνος τοποθέτησης εμφυτεύματος σε σχέση με την εξαγωγή
- Οδοντικά εμφυτεύματα: υλικό - σχήμα – επιφάνεια: η κλινική τους σημασία
- Στοιχεία εμβιομηχανικής και κλινική πράξη
- Η σημασία της σταθερότητας του εμφυτεύματος
- Κριτήρια επιλογής ασθενών - ερμηνεία CBCT
- Σχέδιο θεραπείας
- Διαχείριση ασθενούς: κλινική εξέταση, ιστορικό, ενημέρωση, διαχείριση επιπλοκών
- Αρχές τοποθέτησης εμφυτευμάτων στην άνω
και κάτω γνάθο
Β. Πρακτικό μέρος
Και τις δύο μέρες, μετά το θεωρητικό μέρος θα
ακολουθήσει πρακτική άσκηση (hands-on) σε
απομιμήσεις γνάθων με διάφορους τύπους εμφυτευμάτων του συστήματος OsteoCare®.
Γ. Ειδικές Παρουσιάσεις
- Ο ρόλος του εργαστηρίου στην εμφυτευματική αποκατάσταση (Χρυσοχός Μιχάλης,
Οδοντοτεχνίτης - Εργαστήριο Οδοντικής Τεχνολογίας)
- Γενική Αναισθησία και οδοντικά εμφυτεύματα
(Τσόγκα Σίσσυ, Ιατρός – Αναισθησιολόγος –
Διευθύντρια Αναισθησιολογικου Τμήματος
στον Λευκό Σταυρό)

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Κορινθίας διοργανώνει το Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018 Ημερίδα Κινητής Προσθετικής στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου “Sikyon Coast”, στη Συκιά Ξυλοκάστρου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας διαμορφώνεται ως εξής:
10.00-11.30: Εισαγωγή-Κλινικές εφαρμογές μαλακών και σκληρών επιστρωμάτων.
11.30-12.00: Αναπροσαρμογές κινητών προσθέσεων.
12.00-12.30: Διάλειμμα.
12.30-13.00: Μερικές οδοντοστοιχίες επί εμφυτευμάτων.
13.00-13.40: Μη μεταλλικά υλικά για την κατασκευή μερικών οδοντοστοιχιών.

Για περισσότερες πληροφορίες (αναλυτικό
πρόγραμμα, αιτήσεις εγγραφής):
www. unimedica .gr
τηλ.: 211 40 80 444, κιν.: 6944955483
Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν
οι συμμετέχοντες πάνω στις σύγχρονες θεωρητικές εξελίξεις στην εμφυτευματολογία και πως
αυτές βρίσκουν εφαρμογή στην κλινική πράξη,
διασφαλίζοντας την επιτυχία της εμφυτευματικής αποκατάστασης. Ειδική βαρύτητα θα δοθεί
στην κατανόηση της συμπεριφοράς του οστού
γύρω από το εμφύτευμα και της οστικής αναγέννησης, αλλά και στη διαχείριση του ασθενή
και στην κατάρτιση του σχεδίου θεραπείας. Η
πρακτική άσκηση θα δώσει την ευκαιρία στους
συμμετέχοντες να εξασκηθούν στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων και να εξοικειωθούν με το
πρωτόκολλο τοποθέτησής τους.

Ημερίδα Κινητής Προσθετικής
από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Κορινθίας

13.40-14.00: Συζήτηση.
Διδάσκοντες: Ζήσης Α., Καθηγητής Κινητής Προσθετικής, Καρκαζής Η., Αναπλ. Καθηγητής Κινητής Προσθετικής, Σωτηρίου Μ. Αναπλ. Καθηγήτρια Κινητής Προσθετικής, Πολυχρονάκης Ν., Επίκ. Καθηγητής Κινητής Προσθετικής.

Πληροφορίες: Οδοντιατρικός Σύλλογος Κορινθίας, τηλ. 27410 20439

Your Practice is Our Inspiration
NX3 Nexus™ Third Generation & OptiBond™ XTR
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ÌÁÎÅÌÐÍÏÁÅÓÂÒÐËÀÅ½ÌÁÎ½ÐÍÊ½ÌËÇ½Ð½ÏÐÏÁÒÊºÌÒÓÌÔÏÁº¿ÁÅÓÏÐÁÂÊÁÓ·ÊÑÁÐ½ÁÌ·ÊÑÁÐ½ÇÅÕÌÁÎ·ÊÑÁÐ½ 

Κάντε κλικ
στην ηλεκτρονική μας
διεύθυνση

Dental Expert - ÕÓÓ· ∂ÏÌ¿ÔÁÏÔ˘ ∂.¶.∂.
ÁÅÀÅÌÌ¹ÀËÕËÕÀ¸w¢ÄÈw½ÆwHPDLODQQD#GHQWDOH[SHUWJU
ÁÅÀÅÌÌ¹ÀËÕËÕÀ¸w¢ÄÈw½ÆwHPDLODQQD#GHQWDOH[SHUWJU
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Το 4ο Αιγαιοπελαγίτικο Οδοντιατρικό Συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 6
έως και 8 Ιουλίου 2018 στο «Doryssa Bay Seaside Resort» στο Πυθαγόρειο της Σάμου.
Το συνέδριο θα διαρκέσει 3 ημέρες, με παράλληλο επιστημονικό πρόγραμμα, κλινικά φροντιστήρια και ολιγομελή πρακτικά σεμινάρια, δί-

νοντας έμφαση στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων της
οδοντιατρικής. Παράλληλα, με το επιστημονικό μέρος του Συνεδρίου,
η Οργανωτική Επιτροπή έχει οργανώσει ένα πλούσιο κοινωνικό πρόγραμμα, το οποίο θα σας φέρει σε επαφή με τις ομορφιές της Σάμου, αλλά και με την λαϊκή της παράδοση.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7
• Νεώτερες απόψεις στην Εμφυτευματολογία
Εισηγητές: Ηρακλής Γούσιας, Φοίβος Μαδιανός, Σταύρος Πελεκάνος, Πάνος Χριστόπουλος
Το 55ο Ετήσιο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδας θα διεξαχθεί φέτος από τις 6 έως και 8 Σεπτεμβρίου 2018
στο Ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ» στο Ναύπλιο, σε
συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο
Αργολίδας. Το κατευθυνόμενο πρόγραμμα
αποφασίστηκε, κατόπιν πρότασης των μελών
του ΟΣ Αργολίδος, να επικεντρωθεί σε θέματα κλινικού προσανατολισμού, τα οποία θα
βοηθήσουν τους οδοντιάτρους στη βελτίωση
των παρεχομένων υπηρεσιών στους ασθενείς
και θα λύσουν προβλήματα και απορίες της
καθημερινότητάς τους. Στο πλαίσιο του κυρίως θέματος του συνεδρίου «Ποιες ψηφιακές εφαρμογές και τεχνολογίες άλλαξαν την
κλινική άσκηση της Οδοντιατρικής», οι εισηγητές θα παρουσιάσουν λύσεις που μπορούν
εύκολα να υλοποιηθούν στο ιατρείο.
Περισσότερες πληροφορίες
Στοματολογική Εταιρεία Ελλάδος,
τηλ. 210-9214325
email: stomsoc@otenet.gr
www.stomatologia.gr

• Παιδοδοντία για τον γενικό οδοντίατρο
Εισηγητές: Δημήτρης Εμμανουήλ, Ελευθερία
Μπίρμπου
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/7
• Χρήσιμες συμβουλές στην Περιοδοντολογία
Εισηγητές: Φοίβος Μαδιανός, Νίκος Ρούσσος
• Ψηφιακή Οδοντιατρική: Από το Α ως το Ω
Συντονιστής: Μανώλης Μαυρίκης
Εισηγητές: Στράτος Παπάζογλου, Δημήτρης
Χατζηεμμανουήλ, Νικόλαος Χριστοφίδης,
Αλέξανδρος Μανωλάκης
• Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στο
Ιατρείο
Εισηγητής: Αθανάσιος Κιτσάκος
• Ορθοδοντική στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη
Εισηγητές: Ηλίας Μπιτσάνης, Ανδρέας Καραμούζος, Ηλίας Καθοπούλης
• Η σημασία της γνώσης των βιοϋλικών στην
καθημερινή προσθετική
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/7
• Ενδοδοντική θεραπεία: Εφιάλτης ή Λύση
Εισηγήτρια: Μαρία Γεωργοπούλου
• Η αποκατάσταση της αισθητικής ζώνης
Εισηγητές: Χαρίκλεια Παξιμαδά, Σταυρός Πελεκάνος, Κοσμάς Τολίδης
• Βασικές γνώσεις συμβατικής Ακίνητης Προσθετικής
Εισηγητής: Ηρακλής Γούσιας
• Καθημερινά στοματολογικά προβλήματα
Εισηγητές: Κωνσταντίνος Τόσιος, Σταυρούλα
Μερκουρέα
• Η χρήση των laser στην οδοντιατρική
Εισηγητής: Κοσμάς Τολίδης
• Απλές χειρουργικές πράξεις στο οδοντιατρείο
Εισηγητής: Πάνος Χριστόπουλος
Οι εγγραφές γίνονται στην ιστοσελίδα
του συνεδρίου: http://www.ossa.gr/
Κάντε τώρα εγγραφή για το συνέδριο και τα
πρακτικά σεμινάρια σε προνομιακή τιμή 50 €
το καθένα (ισχύει για εγγραφές μέχρι τις
5/6/2018 - Κανονική τιμή 70€)
Προϋπόθεση για την συμμετοχή σε πρακτικό
σεμινάριο είναι η εγγραφή σας στο συνέδριο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

• Αποτυπώσεις που Κερδίζουν τις Εντυπώσεις
(Impressions to impress)
Εισηγητής: Α. Τσαγκαράκης
• Ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνικών στην
καθημερινή πράξη, για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εμφυτευματική αποκατάσταση
Εισηγητής:: Στρατής Παπάζογλου
• Απλοποιώντας την τεχνική της απομόνωσης
- Dental Dam Workshop
Εισηγητής: Λούκας Ιωάννης
• Προβλέψιμα αποτυπώματα στην Ακίνητη
Προσθετική Ακρίβεια και αξιοπιστία στην
αποτύπωση δοντιών και εμφυτευμάτων
Εισηγητής: Μορδοχάι Νικήτας
• Δημιουργώντας άμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις με απλά και προβλέψιμα βήματα
Εισηγήτρια: Φώφη Καμποσιώρα
• Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και
χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή /
CPR/AED – BLS/AED
Εισηγητής: Αθανάσιος Κιτσάκος
• Υπολογιστικά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία με τη χρήση ανοιχτών λογισμικών
και τρισδιάστατη εκτύπωση στο ιατρείο
Εισηγητής: Χατζηεμμανουήλ Δημήτρης

Δεκαεννέα διεθνώς καταξιωμένοι ειδήμονες της Οδοντιατρικής
θα δώσουν το «παρών» στη Ρώμη
Στο 4ο Διεθνές Συμπόσιο Εμπειρογνωμόνων που θα πραγματοποιηθεί 15 και 16 Ιουνίου 2018 από την Ivoclar Vivadent,
η ψηφιακή και αισθητική οδοντιατρική θα βρίσκεται στο προσκήνιο
Για τέταρτη συνεχή φορά, η Ivoclar Vivadent
θα φιλοξενήσει το Διεθνές Συμπόσιο Εμπειρογνωμόνων (IES) για τους οδοντιάτρους και τους
τεχνικούς εργαστηρίων. Μετά τα πολύ επιτυχημένα ημερήσια συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν στο Βερολίνο (2012), στο Λονδίνο
(2014) και στη Μαδρίτη (2016), το 4ο συνέδριο εμπειρογνωμόνων για πρώτη αφορά αποφασίστηκε να διαρκέσει για δύο μέρες.
Στο πλαίσιο του κεντρικού θέματος του συνεδρίου «Advanced digital and esthetic dentistry», δεκαεννέα (19) γνωστοί διεθνείς ομιλητές θα μοιραστούν και θα συζητήσουν τις εμπειρίες τους πάνω στις ψηφιακές και αισθητικές
οδοντιατρικές λύσεις από τις 15 έως και τις 16
Ιουνίου. Οι διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες θα
προσφέρουν συναρπαστικές γνώσεις σχετικά
με το έργο τους σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και
πανεπιστήμια καθώς και στην πρακτική τους
εργασία. Στην εκδήλωση, οι συμμετέχοντες
όχι μόνο θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κορυφαίες παρουσιάσεις που θα τους
εμπνεύσουν σχετικά με την χρήση καινοτομιών
την καθημερινή κλινική πράξη, αλλά θα έχουν
παράλληλα τη δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών
και επικοινωνίας με εμπειρογνώμονες και συναδέλφους από όλο τον κόσμο. Σημειώνεται
ότι η Καθηγήτρια Antonella Polimeni από το

• Dr Gianfranco Politano, DDM, MSc (Iταλία):
"The bottom line in direct posterior restoration: Merging esthetics and function; maximizing efficiency and economics"
• Dr Florin Cofar (Ρουμανία):"Managing colour
in a monolithic world"
• Dr Victor Clavijo, DDS, MSc, PhD και Murilo
Calgaro (Bραζιλία): "Decision making regarding colour and materials around natural teeth
and implants".
Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης θα προεδρεύσει του 4ου Διεθνούς Συμποσίου Εμπειρογνωμόνων.
Ακολουθούν αναλυτικά, τα ονόματα των ομιλητών του 4ου Διεθνούς Συμποσίου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και τα θέματα που θα αναπτύξουν:
• Associate Professor Dr Stefen Koubi (Γαλλία)
και Hilal Kuday (Tουρκία): "Challenging nature
in the esthetic zone – reproduction and prediction in everyday practice situations"
• Dominique Vinci (Ελβετία): "Digital esthetic
dentistry: reality or fantasy?
• Dr Andreas Kurbad (Γερμανία): "From virtual
restorations to real esthetics"
• Dr Pietro Venezia, Pasquale Lacasella, Dr Alessio Casucci και Alessandro Ielasi (Ιταλία):
Function and esthetics in removable prostho-

dontics: analogue protocols and digital perspectives"
• Oliver Brix (Γερμανία): "Quo vadis, dentistry?"
• Priv. Doz. Dr Arndt Happe (Γερμανία) και
Vincent Fehmer (Ελβετία): "Implant reconstructions in the esthetic zone – the art and the
science"
• Stefan Strigl (Ιταλία): “State-of-the-art technologies as an instrument for achieving reliable prosthetic solutions in daily practice"
• Dr Francesco Mintrone (Iταλία): "Innovative
approaches to functional and esthetic rehabilitation"
• Prof. Dr Nitzan Bichacho και Dr Mirela Feraru (Israel): "Managing the perio-restorative
interface of different abutment types in the smile zone – concepts and strategies"

Παράλληλες συνεδρίες
Εκτός από τις κεντρικές ομιλίες, για πρώτη φορά θα προσφερθούν παράλληλες συνεδρίες
πάνω σε ενδιαφέροντα θέματα. Μπορείτε να
κάνετε την εγγραφή σας είτε διαδικτυακά, είτε
απευθείας στην εκδήλωση.
Οι γλώσσες του συμποσίου θα είναι η ιταλική
και η αγγλική. Όλες οι διαλέξεις θα μεταφράζονται ταυτόχρονα στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και ρωσικά. Το 4ο
Διεθνές Συμπόσιο Εμπειρογνωμόνων θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Parco della Musica, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Ρώμης.

Η οnline εγγραφή για το Συνέδριο μπορεί να γίνει στον ακόλουθο σύνδεσμο.
http://www.ivoclarvivadent.com/ies2018.
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Αθρόα προσέλευση στην ημερίδα του ΟΣΚ
για τις αιτίες αστοχίας μεταλλοκεραμικών
αποκαταστάσεων
Ο Oδοντιατρικός Σύλλογος Κορινθίας διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία την Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018 την ημερίδα με τίτλο «Αιτίες
αστοχίας μεταλλοκεραμικών αποκαταστάσεων». Η επιστημονική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο «Φλοίσβο» στην
Κόρινθο και η ανταπόκριση του οδοντιατρικού
κόσμου υπήρξε μεγάλη και σε αυτή την επιστη-

Συγκροτήθηκε σε σώμα
το νέο Δ.Σ. της Ελληνικής
Εταιρίας Κλινικής
Στοματολογίας
Μετά από αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018
συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρίας Κλινικής Στοματολογίας . Η διάρκεια της θητείας του Συμβουλίου είναι δύο χρόνια.
Η σύνθεση του Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος: Γιώργος Λάσκαρης
Αντιπρόεδρος: Ελεάνα Στουφή
Γεν. Γραμματέας: Μαρίνα Δούκα-Αλεξίου
Ειδ. Γραμματέας: Ελένη Γεωργακοπούλου
Ταμίας: Δημήτρης Μαλάμος
Μέλη: Παναγιώτα Λούμου,
Νίκος Παπαδογεωργάκης
Αναπλ. Μέλος: Στυλιανός Δαλαμπίρας

μονική εκδήλωση του ΟΣΚ, ο οποίος μας έχει
συνηθίσει σε άρτιες οργανωτικά εκδηλώσεις σε
θέματα αιχμής. Ομιλητές της ημερίδας ήταν οι
κ.κ.: Χαρά Παπαδοπούλου, MSc στην Ενδοδοντία, Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος-Καθηγητής Βιοϋλικών ΕΚΠΑ, Αθηνά Μπακοπούλου-Επίκουρη Καθηγήτρια Ακίνητης Προσθετικής ΑΠΘ, Γεώργιος Πασιάς-Εργαστηριούχος Οδοντοτεχνίτης και Αριστείδης Γαλιατσάτος-Επίκουρος Καθηγητής ΑΤΕΙ Αθηνών.
Οι ομιλητές ανέπτυξαν, ο καθένας από τη δική
του σκοπιά, το κεντρικό θέμα της ημερίδας και
αναφέρθηκαν σε όλα τα στάδια κατά τα οποία
μπορούν να προκύψουν αστοχίες στις μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις, από τα υλικά,
μέχρι την κλινική και την εργαστηριακή διαδικασία.
Τις ενδιαφέρουσες ομιλίες ακολούθησε ένας
γόνιμος διάλογος ανάμεσα στους συμμετέχοντες και τους εισηγητές από τον οποίο προέκυψαν χρήσιμες συμβουλές για την καθημερινή
κλινική πράξη.

Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο διακρίνουμε από
αριστερά τον κ. Τριαντάφυλλο Παπαδόπουλο,
την κα Μπακοπούλου Αθηνά και τον κ. Κατσούλα Επαμεινώνδα.

Μεγάλη η ανταπόκριση των οδοντιάτρων
στην ημερίδα του Ο.Σ. Μεσσηνίας
Στις 31 Μαρτίου 2018 , στο ξενοδοχείο Elite City Resort στην Καλαμάτα, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Προσθετική αποκατάσταση επί εμφυτευμάτων»
(συγκολλούμενες, κοχλιούμενες αποκαταστάσεις, αίτια αποτυχίας εμφυτεύματος) , στο πλαίσιο της
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σύμφωνα με το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επιστημονικής Εκπαίδευσης Οδοντιάτρων (Σ.Ε.Ε.Ο.) της Ε.Ο.Ο.
Το σεμινάριο περιελάμβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Ομιλητές ήταν ο κ. Γούσιας Ηρακλής,
Επίκουρος Καθηγητής Προσθετικής ΕΚΠΑ και ο κ. Ραβάνης Παρασκευάς, Χειρ. Οδοντίατρος,
Επιστημονικός Συνεργάτης Προσθετικής ΕΚΠΑ. Στο πρακτικό μέρος, εκτός του κ. Γούσια Ηρακλή και του κ. Ραβάνη Παρασκευά, συμμετείχε ο οδοντίατρος και μέλος του Ο.Σ. Μεσσηνίας κ.
Σπυρόπουλος Διονύσιος και η κ. Βουλγαράκη Μαρία.
Η ημερίδα προσέλκυσε το ενδιαφέρον των οδοντιάτρων και του Ν. Μεσσηνίας και άλλων νομών
της Πελοποννήσου, αλλά και από την Αττική. Εξάλλου, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας
στοχεύοντας πάντα στη διοργάνωση υψηλού επιπέδου επιστημονικών εκδηλώσεων, έχει κατορθώσει να προσφέρει επιστημονικές δράσεις που τυγχάνουν της αποδοχής και της συμμετοχής της
ευρύτερης οδοντιατρικής κοινότητας, πέραν των οδοντιάτρων του ομώνυμου νομού.
Σε σχετικό Δελτίο Τύπου, ο Ο.Σ. Μεσσηνίας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στους χορηγούς
της ημερίδας για την πολύτιμη συμβολή τους στην πραγματοποίηση της επιστημονικής εκδήλωσης.

Από αριστερά διακρίνουμε τους κ.κ.: Ραπτοπούλου Κλεονίκη, Γεν.
Γραμματέα Δ.Σ. του Ο.Σ. Μεσσηνίας, Σπυρόπουλο Διονύσιο,
οδοντίατρο, μέλος του Ο.Σ.Μ., Θεοδωροπούλου Γεωργία, Πρόεδρο του Ο.Σ. Μεσσηνίας, Ραβάνη Παρασκευά, Χειρ. Οδοντίατρο,
Επιστημονικό Συνεργάτη Προσθετικής ΕΚΠΑ, Βουλγαράκη
Μαρία, εκπρόσωπος της Εταιρείας Μαυραειδόπουλος (αποκλειστικός χορηγός πρακτικού μέρους ημερίδας), Γούσια Ηρακλή,
Επίκουρος Καθηγητή Προσθετική ΕΚΠΑ, Τσορφόλια Άγγελο,
Ταμία Δ.Σ. του Ο.Σ.Μ. και Δούκα Έλενα, μέλος Δ.Σ. του Ο.Σ.Μ.
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Μεγάλη ανταπόκριση στην ημερίδα της Ε.Ε.Χ.Σ για τα σύγχρονα πρωτόκολλα αντιμετώπισης
προβλημάτων στην κλινική οδοντιατρική πράξη
Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018, στην αίθουσα «Oλυμπία» του Ξενοδοχείου Divani Caravel, πραγματοποιήθηκε η 6η Ημερίδα της Επιστημονικής Εταιρείας Χειρουργικής Στόματος
με τίτλο «Σύγχρονα πρωτόκολλα αντιμετώπισης προβλημάτων στην κλινική οδοντιατρική
πράξη».
Σκοπός της ημερίδας, όπως κάθε χρόνο, ήταν,
μέσα από τη διαδραστική σχέση της Χειρουργικής Στόματος με τους άλλους τομείς της
οδοντιατρικής, να προταθούν λύσεις σε πολυσύνθετα προβλήματα και να προβληθούν οι
εξελίξεις που πιθανόν αλλάζουν τα δεδομένα
στην αντιμετώπιση των ασθενών.
Για άλλη μία χρονιά η Ημερίδα στέφθηκε από
απόλυτη επιτυχία, χάρη στη συμμετοχή εξαιρετικά αξιόλογων ομιλητών και στην εντυπωσιακή προσέλευση συναδέλφων, οι οποίοι με την
ενεργό συμμετοχή τους συνέβαλαν στη γόνιμη

Φ. Φραγκίσκος Χ. Κίττας

Γ. Νεόφυτος

Γ. Λάσκαρης

Α. Φουστάνος

Κ. Λάγιος

Ζωντανή επέμβαση σε ασθενή Μεγάλη η συμμετοχή των οδοντιάτρων στην ημερίδα.
από τον Α. Φουστάνο.

και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων.
Την Ημερίδα προσφώνησαν ο κ. Φ. Φραγκί-
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σκος, Πρόεδρος της Ε.Ε.Χ.Σ και Αν. Καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Αθηνών, καθώς και ο τ. Πρύτανης του Παν.
Αθηνών, κ. Χ. Κίττας.
Πρώτος ομιλητής ήταν ο κ. Γ. Νεόφυτος, ICOI
Diplomate Εμφυτευματολογίας, ο οποίος παρουσίασε με τρόπο σαφή και κατανοητό τόσο
σε έμπειρους όσο και σε αρχάριους οδοντιάτρους τις ενδείξεις – αντενδείξεις και τη διαδικασία της άμεσης εμφύτευσης και άμεσης φόρτισης μονήρους εμφυτεύματος. Ακολούθως ο
κ. Φ. Φραγκίσκος μίλησε για τα αίτια αποτυχίας
των οδοντικών εμφυτευμάτων και αφύπνισε
τους παρευρισκομένους σχετικά με την ορθή
αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου. Το
πρώτο μέρος της Ημερίδας έκλεισε με την ομιλία του Αν. Καθηγητή Στοματολογίας, κ. Γ. Λάσκαρη, ο οποίος ανέπτυξε το πολύ ενδιαφέρον
θέμα των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων στόματος, επισημαίνοντας τον σημαντικό
ρόλο του οδοντιάτρου στην έγκαιρη διάγνωση
και αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών.

Το δεύτερο μέρος της ημερίδας άνοιξε με προβολή VIDEO των Φ. Φραγκίσκου, Π. Παπανικολάου - Ειδ. στη Χειρουργική Στόματος & Διδάκτωρ Οδοντιατρικής Σχολής Παν. Αθηνώνκαι Γ. Νεόφυτου. Το VIDEO αφορούσε στη
χειρουργική αφαίρεση μιας ευμεγέθους κύστεως της άνω γνάθου και την τοποθέτηση μοσχεύματος στην βλάβη.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή στιγμή της Ημερίδας
ήταν η ομιλία του Πλαστικού χειρουργού κ. Α.
Φουστάνου σχετικά με την αισθητική αποκατάσταση της περιστοματικής περιοχής με έγχυση
ενέσιμου εμφυτεύματος.
Την ομιλία ακολούθησε ζωντανή επέμβαση
από τον κ. Φουστάνο σε ασθενή για εξάλειψη
ρυτίδων και επιδιόρθωση χειλικού περιγράμματος. Οι ομιλίες ολοκληρώθηκαν με τον Ενδοδοντολόγο, κ. Κ. Λάγιο, ο οποίος παρουσίασε τον ρόλο της Ενδοδοντίας στην αποκατάσταση προβλημάτων και λαθών που καθημερινά μπορεί να προκύψουν στην οδοντιατρική
πράξη.
Η ημερίδα έλαβε τέλος με συζήτηση και ερωτήσεις από τους συνέδρους προς τους ομιλητές.
«Ο πρόεδρος της Ε.Ε.Χ.Σ. και το Δ.Σ. εκφράζουν θερμές ευχαριστίες στους ομιλητές, τους
προεδρεύσαντες και τους συναδέλφους που
αγκάλιασαν την ημερίδα, η οποία, σύμφωνα με
τα σχόλια των παρευρισκομένων συναδέλφων
ικανοποίησε πλήρως ως προς τη θεματολογία,
την παρουσίαση και την οργάνωσή της. Η
Ε.Ε.Χ.Σ. δεσμεύεται πως με συνέχεια και συνέπεια θα στηρίζει τον οδοντίατρο, με πρωτοβουλίες που αφορούν τόσο στην επιστημονική του
κατάρτιση, όσο και στην επαγγελματική του
επιμόρφωση, καθώς στόχος είναι η προσφορά
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο κοινωνικό
σύνολο», καταλήγει το σχετικό Δελτίο Τύπου
της Εταιρείας.
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Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας στηρίζει
το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου
Δωρεάν Διαδραστικά
Webinars
για οδοντιάτρους
Το Ινστιτούτο Μέριμνα θέλοντας να προχωρήσει στην κάλυψη των αναγκών του σύχρονου
οδοντιάτρου και στην online εκπαίδευση, δημιούργησε την ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ πλατφόρμα διαδραστικών webinars. Σκοπός του
www.webinars.edu.gr είναι να γίνει ένα ενδιαφέρον γνωστικό εργαλείο για τον σύγχρονο
οδοντίατρο, πραγματοποιώντας νέα διαδραστικά live σεμινάρια, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα, ενδιαφέροντα οδοντιατρικά βίντεο, εύκολα και γρήγορα προσβάσιμα από τον συνάδελφο.
Τα τελευταία Live Webinars που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο κέρδισαν
το ενδιαφέρον οδοντιάτρων, τόσο από την Ελλάδα όσο και από τον παγκόσμιο χώρο. Τον
Απρίλιο πραγματοποιήθηκε το «Live Surgery
All-on-6 Implants with Osseodensification technique» με χειρουργική ομάδα τον Dr. Costa
Nicolopoulos BDS, cum laude, FFD (SA) Specialist Oral & Maxillofacial Surgeon και Dr. Petros Yuvanoglu D.M.D. summa cum laude,
Cert. Prosth. (TUFTS U.S.A.) Prosthodontist.

Η πλατφόρμα webinars.edu.gr φιλοξένησε τα
webinar που διοργάνωσε και μοριοδότησε η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και είχαν ως θέματα «A modern perspective in the
management of endodontically treated posterior teeth» με ομιλητή τον Dr. Motasum AbuAwwad D.D.S. (Jordan), MClinDent Prsothoodntics; Distinction (London), MPros RCS
(Edinburgh), JBP (Jordan), Consultant in Prosthodontics (JUH), Assistant Professor (JU),
«Fixed Prosthetic Rehabilitation: Impression
techniques for natural teeth and implants» με
ομιλητή τον Dr. Stefano Lombardo (Turin, Italy) και τέλος «Προβλέψιμα, λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα για ολικές οδοντοστοιχίες» με ομιλητή τον Γιώργο ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ DDS, MSc, PhD, FICD, Επίκουρο Καθηγητή Προσθετικής, ΕΚΠΑ.

Επισκεφθείτε το www.webinars.edu.gr για να
παρακολουθήσετε τα Νέα Διαδραστικά webinars.
Το Ινστιτούτο Μέριμνα είναι το μοναδικό οδοντιατρικό εκπαιδευτικό κέντρο εγκεκριμένο και
αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αρ. Αδείας Κε.Δι.
Βι.Μ.1 2101624
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΡΙΜΝΑ
Λ.Βουλιαγμένης 272Α, Αγιος Δημήτριος,
Αθήνα , Τηλ. 2109734000
www.merimnaseminars.gr

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας συμμετείχε για πρώτη φορά ως
υποστηρικτής στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου.
To μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος διεξήχθη στην Καλαμάτα.
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας «έδωσε το παρών» με την εισήγηση στο αυστριαλιανής παραγωγής ντοκιμαντέρ με τίτλο «That sugar film»
με θέμα τις επιδράσεις της κοινής ζάχαρης στα δόντια και στην υγεία γενικότερα. Εισηγητής ήταν ο οδοντίατρος και μέλος του Συλλόγου Μεσσηνίας, κ. Μιχάλης Μπορνόβας.
Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, το οποίο παρακολούθησε πλήθος
κόσμου, ακολούθησαν πολλές ερωτήσεις και συζήτηση επί του θέματος
με το κοινό.
Στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ, παρουσία πλήθους κόσμου συνεχάρη
τους διοργανωτές και έδωσε πνοή σε ένα θεσμό που φαίνεται να εδραιώνεται στα πολύ σημαντικά πολιτιστικά δρώμενα της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας.
Οι διοργανωτές από την πλευρά τους, ευχαρίστησαν όλους τους φορείς
που στήριξαν το θεσμό και ανάμεσα σε αυτούς την Πρόεδρο και τα μέλη
του Δ.Σ. του Ο.Σ. Μεσσηνίας, που παρευρέθησαν στην τελετή λήξης,

για την πολύτιμη στήριξη που παρείχαν και για την συμβολή τους στην
επιτυχία της διοργάνωσης.
Η τελετή έκλεισε υπό τις γλυκές μελωδίες τού μουσικού σχήματος «Ευοί
Ευάν» που συνεπήρε με τις μελόφωνες ερμηνείες του τους θεατές.

Από δεξιά: Ο Ταμίας του Δ.Σ. του Ο.Σ.Μ. κ. Τσορφόλιας Α., η Καλλιτεχνική
Διευθύντρια του φεστιβάλ κ. Πετροπούλου Τ., ο Εισηγητής στο ντοκιμαντέρ
κ. Μπορνόβας Μ., οδοντίατρος - μέλος του Ο.Σ.Μ., το μέλος του Δ.Σ. του
Ο.Σ.Μ. κ. Δούκα Ε., η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Σ.Μ. κ. Θεοδωροπούλου Γ.
και η οδοντίατρος και μέλος του Ο.Σ.Μ. κ. Τομαρά Κ.
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Σας περιμένουμε στην DENTAL 2018, 18-20 Μαΐου, Περίπτερο Α11
€210

€180

€117

€60

Επιστήµη και Τέχνη
των Όψεων Πορσελάνης

Πρακτικά
µαθήµατα ενδοδοντίας

Η Ακτινογραφία
στην Ενδοδοντία

Galip Gürel
Επιστηµονική επιµέλεια-µετάφραση:

Donald E. Arens, Alan H. Gluskin,
Christine I. Peters, Ove A. Peters
Επιστηµονική επιµέλεια-µετάφραση:

Θ. Λαµπριανίδης
Ι. Μολυβδάς
Ε. Μαζίνης

Νικήτας Σ. Συκαράς

Επίκουρος Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Γιώργος Ι. Σίσκος

Aναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ

Mετάφραση:

€60

Γιώργος Δ. Κωστούρος

MSc Eνδοδοντίας

€80

€85

Οστική ανάπλαση
στην οδοντιατρική εµφυτευµατολογία
Το παγκόσµιο best seller του Fouad Khoury
τώρα και στα ελληνικά
Επιστηµονική επιµέλεια:
Νικήτας Σ. Συκαράς

E

Επίκουρος Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάφραση:
Ευστάθιος K. Καρατζογιάννης

Oδοντίατρος, Διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Χαϊδελβέργης

€160

Προβλήµατα Οδοντιατρικής
Χειρουργικής
Διάγνωση και θεραπεία
Χρήστος Σ. Μάρτης
Κυριακή Χρ. Μάρτη

Επιπλοκές και Αποτυχίες
Εµφυτευµάτων:
Αίτια και Τρόποι Αντιµετώπισης
Hans-Jürgen Hartmann,
Thomas Weischer, Cornelius G. Wittal
Επιστηµονική επιµέλεια-µετάφραση:

Νίκος Καφούσιας

Εισαγωγή στην Προσθετική
των Εµφυτευµάτων

€95

Σύγκλειση. Από τη θεωρία
στην καθηµερινή
οδοντιατρική πράξη

Ακίνητη Προσθετική

Λειτουργία και αισθητική στις µεταλλοκεραµικές
και ολοκεραµικές αποκαταστάσεις
• Κλινικές διαδικασίες
• Συνεργασία µε το οδοντοτεχνικό εργαστήριο
Παύλος Γαρέφης

Oµότιµοs Kαθηγητήs ΑΠΘ

Robert Wassell, Amar Naru
Jimmy Steele , Francis Nohl
Επιστηµονική επιµέλεια-µετάφραση:

Προσθήκη για την ελληνική έκδοση:

Νίκος Καφούσιας

Χειρουργική Οδοντικών
Εµφυτευµάτων

Βήµα προς βήµα οι διαδικασίες

Daniel Buser, Jun- Young Cho
Alvin B. K. Yeo
Επιστηµονική επιµέλεια-µετάφραση:

Νικήτας Σ. Συκαράς

Επίκουρος Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

€90

€90

Άτλας Εφαρµογών Laser
στην Οδοντιατρική
Donald J. Coluzzi, Robert A. Convissar
Επιστηµονική επιµέλεια-µετάφραση:

Δηµήτρης Στράκας

Θεραπευτική µε laser
Jan Tuner
Lars Hodel
Επιστηµονική επιµέλεια-µετάφραση:

Δηµήτρης Στράκας,
Αντώνης Καλλής

Παύλος Γαρέφης
Mετάφραση:

Μαρία Κοκοτή

€80

€85

€60

€90
Άτλας
Αισθητικών
Αποκαταστάσεων
Σύνθετης Ρητίνης
Engin Taviloğlu
Επιστηµονική επιµέλειαµετάφραση:

Παύλος Γαρέφης

Τ
σ
τ

Λεύκανση των δοντιών
Γεράσιµος Π. Δουβίτσας
Συνεργασία:

Χαρίκλεια Παξιµαδά,
Μαρία Αντωνιάδου

Κλινικά Περιστατικά
στην Παιδοδοντιατρική

Παιδοδοντιατρική
Διαχείριση Ασθενούς

Evert van Amerongen,
Maddelon de Jong- Lenters,
Luc Marks, Jaap Veerkamp

Νικόλαος Ι. Κοτσάνος

Επιστηµονική επιµέλεια-µετάφραση:

Γιώργος Βαδιάκας

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ

Τώρα µπορείτε να κάνετε τις αγορές σας µε πιστωτική κάρτα
και άτοκες δόσεις απευθείας από τον προσωπικό σας
υπολογιστή, µέσω του www.odvima.gr

Σκουφά 64, 106 80 Αθήνα, Τηλ. 210 3814 939, www. odvima.gr, e-mail: odvima@otenet.gr
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Aναστάσιος Τσίρλης
Καθηγητής ΑΠΘ

Tα Oδοντικά

Eµφυτεύµατα
στην Kλινική
Πράξη
110

ΣΕΛΙΔΕΣ: 408, TIMH: €

Τα οστεοενσωµατούµενα οδοντικά εµφυτεύµατα αποτελούν σήµερα µια
σοβαρά υπολογίσιµη λύση για την αντιµετώπιση των οδοντικών προβληµάτων
τόσο από πλευράς λειτουργικότητας όσο και από πλευράς αισθητικής.
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο µιας προσπάθειας ανάδειξης της
συµβολής του τοµέα των οδοντικών εµφυτευµάτων στην αντιµετώπιση και την
αποκατάσταση οδοντικών ελλείψεων, µέσα από την παρουσίαση ρεαλιστικών
κλινικών περιστατικών που καλύπτουν, σε µεγάλο βαθµό, τις πλέον πιθανές και
κατά περιοχή περιπτώσεις οι οποίες χρήζουν εµφυτευµατικής αποκατάστασης.
Ως κλινικός οδηγός, απευθύνεται σε όλους τους οδοντιάτρους που
ασχολούνται µε την Εµφυτευµατολογία, παρουσιάζοντας αντιπροσωπευτικά
κλινικά περιστατικά στα οποία περιγράφονται όλες οι βασικές ενέργειες, από τον
αρχικό σχεδιασµό µέχρι το τελικό αποκαταστατικό αποτέλεσµα.
Ακόµα µεγαλύτερη έµφαση δίνεται στις χειρουργικές διαδικασίες και
κατευθύνσεις κατά περίπτωση, αλλά και στις ειδικές χειρουργικές τεχνικές
άµεσης αποκατάστασης, αφού το χειρουργικό στάδιο µε τον προεγχειρητικό

του σχεδιασµό αποτελεί αναµφισβήτητα το πιο σηµαντικό κοµµάτι στη
θεραπεία µε οδοντικά εµφυτεύµατα και έχει τη µεγαλύτερη ευθύνη όσον
αφορά την έκβαση του θεραπευτικού αποτελέσµατος.
Το περιεχόµενο του βιβλίου είχε ως κατευθυντήριες γραµµές την τήρηση των
σχετικών και απόλυτων αντενδείξεων σε σχέση µε το ιατρικό ιστορικό, την
εναρµόνιση των ενδείξεων σε συνάρτηση µε το οδοντικό πρόβληµα, το
σωστό σχεδιασµό για µια εφικτή τελική αποκατάσταση στο πλαίσιο πάντα του
καλύτερου δυνατού συνδυασµού διάρκειας, προβλεψιµότητας,
λειτουργικότητας και αισθητικής, και την τήρηση όλων των κανόνων της
χειρουργικής δεοντολογίας µέσω της αυστηρής εφαρµογής των
χειρουργικών πρωτοκόλλων.
Στο βιβλίο παρουσιάζεται µεγάλος αριθµός περιστατικών από το προσωπικό
αρχείο του συγγραφέα, σε µια προσπάθεια να αξιολογηθούν τα θεραπευτικά
αποτελέσµατα σε σηµαντικό βάθος χρόνου, έως και 15 ετών, που άλλωστε
αποτελεί και το µοναδικό αξιόπιστο κριτήριο για την επιτυχία µιας θεραπείας
µε οδοντικά εµφυτεύµατα.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
Σκουφά 64, 106 80 Αθήνα, Τηλ. 210 3814 939, www. odvima.gr, e-mail: odvima@otenet.gr
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Νέος κατάλογος προσφορών
από την «Ι. Τσαπράζης Α.Ε.»
Η εταιρεία οδοντιατρικών ειδών
«Ι. Τσαπράζης Α.Ε.»
σας παρουσιάζει τον νέο κατάλογο
προσφορών της, όπου θα βρείτε
μια ποικιλία προϊόντων στις πιο
συμφέρουσες τιμές της αγοράς!
Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα προϊόντα
του καταλόγου μπορείτε να
δείτε στην ηλεκτρονική σελίδα
της εταιρείας,

www.tsaprazis.gr
Για όλα τα νέα και τις προσφορές της εταιρείας
μπορείτε να ενημερώνεστε στο
τηλ. 210 7716 416 και στο info@tsaprazis.gr

Soft Brushing Technique
Σετ εργαλείων για την τεχνική του «Μαλακού
Βουρτσίσματος»
Τεχνική δημιουργίας κρημνού, με σετ εργαλείων η οποία ταιριάζει απολύτως με τη φυσιολογική ιστολογία της περιοχής. H ιδέα του «Μαλακού Βουρτσίσματος» είναι να αποδιοργανώνει τις ίνες κολλαγόνου από το ινώδες περιόστεο: η ακαμψία μειώνεται και η απελευθέρωση του κρημνού αυξάνεται με τη χρήση των
βουρτσών.
Τα εργαλεία του βουρτσίσματος δεν κόβουν καθόλου: Η απελευθέρωση του κρημνού είναι το
αποτέλεσμα του διαχωρισμού των ινών του περιόστεου.
Το σετ περιέχει 5 εργαλεία
Α. Κανονικό
Β. Γωνιακό R (δεξιά) για την οπίσθια περιοχή
Γ. Γωνιακό L (αριστερά) για την οπίσθια περιοχή
Δ. Μεσαίου μεγέθους
Ε. XL μεγέθους
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε
στην εταιρεία Τσαπράζης Ιωάννης ΑΕ
τηλ: 210-7716416 ή
στο website: www.tsaprazis.gr

Η ροή εργασίας στην Ψηφιακή Εμφυτευματολογία στο επίκεντρο
του «φουτουριστικού» φόρουμ της Dentsply Sirona
Στις 14 Μαρτίου 2018, η Dentsply Sirona, η
εταιρεία που αποτελεί συνώνυμο της οδοντιατρικής καινοτομίας, διοργάνωσε στις επιβλητικές εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Ψηφιακής
Οδοντιατρικής στο Βερολίνο (Digital Dental
Academy) ένα απόλυτα επιτυχημένο φόρουμ
παρουσίασης της εταιρικής γκάμας προϊόντων
που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακής οδοντιατρικής. Εμπειρογνώμονες από
την Dentsply Sirona, οι κ.κ Volker Winter (Product Manager Implantology), Jo Massoels (Director Digital Implant Solutions Platform),
Jörg Haist (Director Product Management
Imaging) και Αnna Bruns (Global Marketing
Manager, Imaging) μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες την εμπειρία τους στην ψηφιακή
ροή εργασίας. Τo κοινό είχε την ευκαιρία να
παρακολουθήσει διαδραστικές παρουσιάσεις
καθώς και επιτόπιες πρακτικές επιδείξεις.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την εναρκτήρια ομιλία του κ. Dominique Legros, Aνώτατου Αντιπροέδρου του Τμήματος Τεχνολογιών και Εξοπλισμού της Dentsply Sirona αναφορικά με τις
ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακής ροής εργασίας που προσφέρει η Εταιρεία.
Η ψηφιακή τεχνολογία έχει τεράστιο αντίκτυπο στην εμφυτευματολογία, συμβάλλοντας στη
βελτιστοποίηση της συνολικής θεραπευτικής
διαδικασίας. Μπορεί επίσης να διευκολύνει τον
συντονισμό της διαδικασίας σχεδιασμού του
θεραπευτικού πλάνου μεταξύ διαφορετικών μελών της οδοντιατρικής ομάδας και να αυξήσει
την ικανοποίηση των ασθενών, υποστηρίζοντας ελάχιστα επεμβατικές διαδικασίες που είναι
πιο γρήγορες και ασφαλέστερες. Η Dentsply
Sirona προσφέρει τη δυνατότητα πλήρων ενσωματωμένων ψηφιακών ροών εργασίας που
ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες των εμφυτευματολόγων, των κλινικών και των οδοντοτεχνιτών, χάρη στην εκτεταμένη τεχνογνωσία και το
ευρύ φάσμα προϊόντων, λογισμικού και υπηρεσιών.
Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να προσφέρει το
συγκριτικό πλεονέκτημα σε ένα οδοντιατρείο
σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές του όσον
αφορά στο πεδίο εφαρμογής, τον εκσυγχρονισμό και την ποιότητα των υπηρεσιών που μπορούν να παρέχονται. Η ενσωμάτωση της ψηφιακής οδοντιατρικής στη ροή εργασίας επι-

Στιγμιότυπα από το άκρως επιτυχημένο φόρουμ που διοργάνωσε η Dentsply Sirona, παρουσιάζοντας
την εταιρική γκάμα προϊόντων που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακής οδοντιατρικής.

Αναμνηστική φωτογραφία με τους συμμετέχοντες και τους ομιλητές του διαδραστικού φόρουμ
πάνω στην ψηφιακή οδοντιατρική.

τρέπει την αντιμετώπιση περισσότερων περιστατικών εμφυτευμάτων σε λιγότερο χρόνο.
Εξαιρετικά αποτελέσματα θεραπείας μπορούν
να επιτευχθούν ακόμα και σε πολύπλοκα περιστατικά.
Για άλλη μια φορά, η Dentsply Sirona, η εταιρεία που οραματίζεται το μέλλον της οδοντιατρικής, οργάνωσε μια απόλυτα στοχευμένη
ενημερωτική εκδήλωση που κατόρθωσε να τονίσει τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής ροής εργασίας, τόσο για τον ίδιο τον θεράποντα, ο
οποίος μπορεί πλέον να έχει αυξημένες δυνατότητες πρόβλεψης του τελικού αποτελέσματος, επιτυγχάνοντας μέγιστη ακρίβεια στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, όσο και για τον
ασθενή, ο οποίος καθίσταται πλέον κοινωνός
της θεραπευτικής διαδικασίας.

Η ροή εργασίας στην ψηφιακή
Εμφυτευματολογία σε βήματα
1. Ψηφιακή απεικόνιση
Η ικανότητα απεικόνισης των ανατομικών πληροφοριών ενός ασθενούς είναι ουσιώδης για
την εξασφάλιση της βέλτιστης έκβασης οποι-

ασδήποτε διαδικασίας, όπως η επιλογή του
ιδανικού μεγέθους εμφυτεύματος. Tα πανοραμικά 3D, Orthophos και Galileos, παρέχουν
ακτινογραφίες υψηλής ποιότητας με τη χαμηλότερη δυνατή δόση ακτινοβολίας, επιτυγχάνοντας απρόσκοπτη ενσωμάτωση στη ροή εργασίας.
2. Σχεδιασμός Εμφυτευμάτων
Το λογισμικό Galileos Implant επιτρέπει στους
οδοντιάτρους τον εμφυτευματικό σχεδιασμό
πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Για να γίνει
αυτό, η εικόνα CBCT (dicom αρχείο) συσχετίζεται με μια ενδοστοματική εικόνα με το προτεινόμενο προσθετικό σχέδιο θεραπείας (stl αρχείο) επιτρέποντας να δει κανείς με μια ματιά
όλες τις σημαντικές πληροφορίες, όπως οι ζωτικές ανατομικές δομές, η ποιότητα των οστών
και οι προσθετικές απαιτήσεις, έτσι ώστε να
μπορεί να επιτευχθεί η ιδανική τοποθέτηση
του εμφυτεύματος. Σε λιγότερο από 10 λεπτά,
ο οδοντίατρος μπορεί να ολοκληρώσει το σχέδιο θεραπείας ακριβώς μπροστά από τον ασθενή, το οποίο εξοικονομεί χρόνο και αυξάνει την
αποδοχή της θεραπείας από τον ασθενή.
Σε περίπτωση που ο οδοντίατρος επιθυμεί την
συνεργασία με οδοντοτεχνικό εργαστήριο,
τότε τα 3D δεδομένα της ψηφιακής απεικόνισης στέλνονται στην υπηρεσία my Simplant,
όπου κάποιος από τους συνεργαζόμενους
οδοντοτεχνίτες προετοιμάζει ένα σχέδιο σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς. Το σχέδιο αποστέλλεται εν συνεχεία στον οδοντίατρο για έγκριση. Σε αυτή την περίπτωση, οι
οδοντίατροι μπορούν να επωφεληθούν της
ψηφιακής ροής εργασίας στην εμφυτευματολογία, χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν στο
σχετικό λογισμικό.

3. Υπολογιστικά Καθοδηγούμενη Εμφυτευματολογία
Η κατευθυνόμενη χειρουργική τοποθέτηση
εμφυτευμάτων υποστηρίζεται από έναν οδηγό
των φρεζών παρασκευής των φρεατίων, o οποίος μπορεί να κατασκευαστεί στο οδοντιατρείο
με τη βοήθεια του συστήματος CEREC ή μέσω
της παραγγελίας ενός εξατομικευμένου χειρουργικού οδηγού από το SICAT, απευθείας
από το λογισμικό εμφυτευμάτων του συστήματος Galileos. Στο SICAT το εμφυτευματικό περιστατικό ελέγχεται κατάλληλα και ένας υψηλής ακρίβειας χειρουργικός νάρθηκας κατασκευάζεται.
Μια άλλη δυνατότητα που εμπλέκει και το
οδοντοτεχνικό εργαστήριο στη ροή εργασίας
είναι να παραγγείλετε έναν ειδικά διαμορφωμένο για τον ασθενή, υψηλής ποιότητας οδηγό
Simplant, μέσω της υπηρεσίας σχεδιασμού του
mySimplant.
Με αυτές τις επιλογές οδηγού, οι οδοντίατροι
μπορούν να επιλέξουν τον χειρουργικό οδηγό
ανάλογα με τη χειρουργική τεχνική που θα
εφαρμόσουν.
Όποια κι αν είναι η ροή εργασίας, η Dentsply
Sirona Implants προσφέρει τρία συστήματα εμφυτευμάτων που παρέχουν την τέλεια λύση για
κάθε ένδειξη: Ankylos, Astra Tech Implant System και Xive.
4. Ψηφιακή αποτύπωση
Ένα ψηφιακό αποτύπωμα λαμβάνεται εύκολα
με την CEREC Omnicam και στη συνέχεια τα
δεδομένα από τον ενδοστοματικό σαρωτή χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό της τελικής
αποκατάστασης.
5. Σχεδιασμός και κατασκευή της τελικής αποκατάστασης
Στην περίπτωση της πλήρους θεραπείας στο
οδοντιατρείο, ο οδοντίατρος μπορεί να κατασκευάσει την αποκατάσταση στην κυριολεξία
μπροστά στον ασθενή σε μία μόλις συνεδρία με
τη βοήθεια του κοπτικού μηχανήματος CEREC
MC XL Milling Unit. Στη συνέχεια, η αποκατάσταση τελειοποιείται με τη βοήθεια του φούρνου σύντηξης CEREC Speedfire. Εναλλακτικά, το ψηφιακό αρχείο από τον ενδοστοματικό
σαρωτή μεταφέρεται στο συνεργαζόμενο
οδοντοτεχνικό εργαστήριο μέσω του Sirona
Connect.

BHMA121 23/04/2018 12:13 Page 51

Ειδήσεις - Εκδηλώσεις - Συνέδρια • 51

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΒΗΜΑ | MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Η Dentsply Sirona ανακοινώνει την εξαγορά
της εταιρείας υψηλής τεχνολογίας OraMetrix
Η Dentsply Sirona, υπέγραψε συμφωνία για
την απόκτηση της OraMetrix, μιας βιομηχανίας παροχής καινοτόμων λύσεων τεχνολογίας
3-D που έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν

την προβλεψιμότητα και την αποτελεσματικότητα της ορθοδοντικής θεραπείας. Αυτό θα
επιτρέψει περαιτέρω στην Dentsply Sirona να
παρέχει μια συνολική ορθοδοντική λύση με
clear aligners στους πελάτες της.
Η OraMetrix προσφέρει μια εξελιγμένη πλατφόρμα CAD που αναπτύχθηκε για τους οδοντιάτρους όσον αφορά στην παροχή σταθερών
και προβλέψιμων ορθοδοντικών αποτελεσμάτων. Η εξαγορά, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία της GAC και τις ψηφιακές τεχνολογίες
της Dentsply Sirona, θα επιτρέψει στην Dentsply Sirona να προσφέρει μια ολοκληρωμένη
ορθοδοντική θεραπεία που θα περιλαμβάνει
μια πλήρη λύση clear aligner.
Ο Brad Clatt, Αντιπρόεδρος του Ομίλου, Dentsply Sirona Orthodontics σχολίασε: «Η αποστολή της Dentsply Sirona είναι να ενδυναμώσει τους επαγγελματίες οδοντιάτρους να παρέχουν καλύτερη, ασφαλέστερη και ταχύτερη
οδοντιατρική περίθαλψη. Η OraMetrix έχει
αφιερώσει πάνω από μια δεκαετία για να προσεγγίσει αυτή την κλινική προσέγγιση. Το αποτέλεσμα είναι ένα προηγμένο σύστημα ψηφιακής διάγνωσης και σχεδιασμού θεραπείας, το
οποίο θα παρέχει στους γιατρούς την ευελιξία,
την ταχύτητα και τον έλεγχο που χρειάζονται
για να αντιμετωπίζουν τους ασθενείς τους με
πολλαπλούς τρόπους σε μια ενιαία πλατφόρμα.
Πιστεύουμε ότι αυτή η πλατφόρμα θα μας επιτρέπει στο μέλλον να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση ορθοδοντικής θεραπείας».
Μεταξύ των πρωτοποριακών προϊόντων και
υπηρεσιών της, η OraMetrix προσφέρει μια
ισχυρή, πλατφόρμα λογισμικού που ενσωματώνει πολλαπλά διαγνωστικά μέσα, όπως δεδομένα CBCT, Κεφαλομετρικές και Πανοραμικές
ακτινογραφίες και δεδομένα του προσώπου.
Μετά την εξαγορά, η Dentsply Sirona θα είναι
σε θέση να παρέχει μια πλήρη ροή εργασίας με
μια ολοκληρωμένη γκάμα συσκευών που θα
επιτρέπουν στους οδοντιάτρους να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις του ασθενούς για αισθητική και γρήγορη θεραπεία.
Η OraMetrix θα αποτελέσει συμπληρωματικό
τμήμα της επιχειρησιακής μονάδας της Dentsply Sirona και θα ενισχύσει τη συνολική προσφορά χαρτοφυλακίου της Dentsply Sirona ως
The Dental Solutions Company™.
Σχετικά με την OraMetrix
Η OraMetrix είναι ο κορυφαίος προμηθευτής
καινοτόμων λύσεων τεχνολογίας 3-D που βελτιώνουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της ορθοδοντικής θεραπείας.
Η αποκλειστική τεχνολογία της, το σύστημα
SureSmile, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός στην ορθοδοντική. Το SureSmile επιτρέπει τη χρήση ψηφιακών εργαλείων ακριβείας σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας

ορθοδοντικής θεραπείας - διάγνωση, προγραμματισμό και παρακολούθηση της θεραπείας και προσαρμογή aligners. Για τους γιατρούς,
το SureSmile προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια,
αποτελεσματικότητα και έλεγχο, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζουν μικρότερους χρόνους θεραπείας, λιγότερη συνολική ενόχληση και λιγότερες επισκέψεις στο ιατρείο. Το αποτέλεσμα είναι ένα ορθοδοντικό σύστημα θεραπείας
που προσφέρει απαράμιλλα αποτελέσματα τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους γιατρούς.
Η OraMetrix, που ιδρύθηκε το 1998, απασχολεί περίπου 130 υπαλλήλους στις Ηνωμένες
Πολιτείες, τη Γερμανία και την Αυστραλία.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε
το http://dentica.gr/blog/

Tissue Trimmer - Strauss & Co
Το Tissue Trimmer της εταιρείας Strauss &
Co είναι μικροεργαλείο με κεραμικό άκρο
για αναίμακτη επέμβαση στους μαλακούς
ιστούς χωρίς να τους θερμαίνει.
Κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί αντί
για χειρουργικό νυστέρι ή
χειρουργικές λεπίδες ως εναλλακτική
λύση.
Διατίθεται σε 2 μήκη. Κλιβανιζόμενο.
Από το 1970, η εταιρεία Strauss & Co
εξειδικεύεται στην παραγωγή ποιοτικών
διαμαντιών και μικροεργαλείων CBN με
ηλεκτρόλυση και διαθέτει τα προϊόντά της
σε πάνω από 60 χώρες στον κόσμο.

Πληροφορίες:
ΝΕΓΡΙΝ ΙΝ DENTAL, τηλ.: 210 7711605

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Clearfil Universal Bond Quick
Ο ολοκαίνουργιος Clearfil Universal Bond Quick
λειτουργεί την ίδια στιγµή. Απλώς εφαρµόστε τον,
στεγνώστε και φωτοπολυµερίστε. Αυτό είναι όλο.
Δεν απαιτεί αναµονή, πολλαπλές επιστρώσεις και
επίµονο τρίψιµο. Όλες οι άµεσες αποκαταστάσεις,
οι ανασυστάσεις των κολοβωµάτων και ακόµη έµµεσες
αποκαταστάσεις και οι επιδιορθώσεις συγκολλούνται
µε αξιοπιστία. Απλώς χρησιµοποιείστε τον όπως εσείς
επιθυµείτε. Ολική αδροποίηση, επιλεκτική αδροποίηση
ή αυτo-αδροποίηση. Εσύ αποφασίζεις!!!!!!

Unit Dose Clearfil™
Universal Bond Quick
Για δείγµα ΔΩΡΕΑΝ Unit Dose
αξίας 15,00€ επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα www.tsaprazis.gr
ή επικοινωνήστε µε την εταιρεία
Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ
στο τηλ. 2107716416

Ο Clearfil Universal Bond Quick ενδείκνυται για:

+Άµεσες αποκαταστάσεις χρησιµοποιώντας
φωτοπολυµεριζόµενη σύνθετη ρητίνη.

+Επικάλυψη κοιλοτήτων ως προ-θεραπεία για τις
έµµεσες αποκαταστάσεις

+Θεραπεία των εκτεθειµένων επιφανειών των ριζών
+Θεραπεία των υπερευαίσθητων οδόντων
+Ενδοστοµατικές επιδιορθώσεις σε κατάγµατα
αποκαταστάσεων

+Συγκόλληση αξόνων και ανασύσταση κολοβωµάτων
+Συγκόλληση έµµεσων αποκαταστάσεων

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ
Μιχαλακοπούλου 157, Γουδή 115 27,
Τηλ.: 210 7716.416, 210 7751.000,
Fax: 210 7711.100,
e-mail: info@tsaprazis.gr, www.tsaprazis.gr
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Ανταύγειες Λόγου και Τέχνης
Του Γεράσιμου Δουβίτσα Αναπληρωτή Καθηγητή Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Έλληνες Ποιητές 19ου αιώνα
Κώστας Βάρναλης

Οι μοιραίοι

(1884 – 1974)
Γεννήθηκε στον
Πύργο της Ανατολικής Ρωμυλίας, το σημερινό (Μπουργκάς) της Βουλγαρίας το 1884,
όπου βίωσε το
κλίμα του ελληνοτουρκικού πολέμου
του 1897. Το επίθετό του,
αν όχι καλλιτεχνικό δηλώνει καταγωγή από τη
Βάρνα όπου έμεναν πολλοί Έλληνες - το επίθετο
του πατέρα του ήταν Μπουμπούς. Το 1898 τέλειωσε το Ελληνικό Σχολείο και συνέχισε την εκπαίδευσή του στα Ζαρίφεια διδασκαλεία της Φιλιππούπολης και έπειτα με την υποστήριξη του Μητροπολίτη Αγχιάλου ήρθε στην Αθήνα για να
σπουδάσει φιλολογία και εκεί πήρε μέρος στη διαμάχη για το γλωσσικό ζήτημα ως υποστηρικτής
των δημοτικιστών. Το 1907 συμμετείχε στην
ίδρυση του ποιητικού περιοδικού Ηγησώ, το
οποίο κυκλοφόρησε δέκα τεύχη. Το 1908 πήρε
το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και
άρχισε να εργάζεται στην εκπαίδευση, στην αρχή
στο ελληνικό διδασκαλείο του Πύργου (Μπουργκάς), σε ηλικία δεκαοχτώ ετών, και στη συνέχεια
στην Ελλάδα (στην Αμαλιάδα) και μεταξύ άλλων
στην Ανωτάτη Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών.
Διετέλεσε για πολλά χρόνια καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, ενώ εργάστηκε για βιοποριστικούς λόγους και ως δημοσιογράφος. Από το 1910 άρχισε
να ασχολείται με τη λογοτεχνική μετάφραση και
ως το 1916 ολοκλήρωσε τους Ηρακλείδες του
Ευριπίδη, τον Αίαντα του Σοφοκλή, τα Απομνημονεύματα του Ξενοφώντα και τον Πειρασμό του
Αγίου Αντωνίου του Γκυστάβ Φλωμπέρ. Μετά τον
Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, στον οποίο πήρε μέρος, φοίτησε στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης του Γληνού.

Μες στην υπόγεια την ταβέρνα,
μες σε καπνούς και σε βρισιές
(απάνω στρίγκλιζε η λατέρνα)
όλ’ η παρέα πίναμ’ εψές• εψές, σαν όλα
τα βραδάκια,
να πάνε κάτου τα φαρμάκια.
Σφιγγόταν ένας πλάι στον άλλο
και κάπου εφτυούσε καταγής.
Ω! πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο
είναι της ζωής!
Όσο κι ο νους να τυραννιέται,
άσπρην ημέρα δε θυμιέται.
Ήλιε και θάλασσα γαλάζα και βάθος
τ’ άσωτ’ ουρανού!
Ω! της αυγής κροκάτη γάζα,
γαρούφαλα του δειλινού, λάμπετε,
σβήνετε μακριά μας,
χωρίς να μπείτε στην καρδιά μας!
Του ενού ο πατέρας χρόνια δέκα
παράλυτος, ίδιο στοιχειό
τ’ άλλου κοντόημερ’ η γυναίκα στο
σπίτι λιώνει από χτικιό•
στο Παλαμήδι ο γιος του Μάζη κι η κόρη
του Γιαβή στο Γκάζι.
– Φταίει το ζαβό το ριζικό μας!
– Φταίει ο Θεός που μας μισεί!
– Φταίει το κεφάλι το κακό μας!
– Φταίει πρώτ’ απ’ όλα το κρασί!
Ποιος φταίει; ποιος φταίει;
Κανένα στόμα δεν το ’βρε και δεν
το ’πε ακόμα.
Έτσι στη σκότεινη ταβέρνα πίνουμε
πάντα μας σκυφτοί.
Σαν τα σκουλήκια, κάθε φτέρνα, όπου
μας εύρει, μας πατεί.
Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα!

Καλλιτεχνική αναγνώριση
και πολιτική δράση
Το 1919 πήγε στο Παρίσι με υποτροφία και παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας, φιλολογίας και
κοινωνιολογίας. Τότε προσχώρησε στον μαρξισμό και τον διαλεκτικό υλισμό, και αναθεώρησε
τις προηγούμενες απόψεις του για την ποίηση, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Καρπός αυτής της στροφής στάθηκε το ποίημα
«Προσκυνητής». Το καλοκαίρι του 1921 έγραψε
στην Αίγινα «Το Φως που καίει», που εξέδωσε ένα
χρόνο αργότερα στην Αλεξάνδρεια με το ψευδώνυμο Δήμος Τανάλιας. Το 1922 δημοσίευσε επίσης τους «Μοιραίους» στο περιοδικό Νεολαία και
τη «Λευτεριά» στο περιοδικό Μούσα. Το 1924 δίδαξε νεοελληνική λογοτεχνία στην Παιδαγωγική

Ακαδημία υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Γληνού. Το 1926 παύθηκε από τη θέση του ως καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, με αφορμή
ένα δημοσίευμα της Εστίας, που δημοσίευσε ένα
απόσπασμα από Το φως που καίει. Ο Βάρναλης
στράφηκε στη δημοσιογραφία και έφυγε για τη
Γαλλία ως ανταποκριτής της Προόδου. Το 1927
τύπωσε τους «Σκλάβους Πολιορκημένους». Το
1929 νυμφεύθηκε την ποιήτρια Δώρα Μοάτσου.
Το 1932 εξέδωσε την «Αληθινή απολογία του Σωκράτη». Το 1935 πήρε μέρος ως αντιπρόσωπος
των Ελλήνων συγγραφέων στο Συνέδριο Σοβιετικών Συγγραφέων στη Μόσχα και μετά εξορίστηκε
στη Λέσβο και τον Άγιο Ευστράτιο. Υπήρξε Κομμουνιστής και στην Κατοχή έλαβε μέρος στην
Εθνική Αντίσταση, ως μέλος του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ). Tο 1956 τιμήθηκε
από την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών και το
1959 τιμήθηκε με το βραβείο Λένιν. Είχαν προηγηθεί μεταξύ άλλων εκδόσεις των έργων του
«Ζωντανοί άνθρωποι», «Το Ημερολόγιο της Πηνελόπης, «Ποιητικά», «Διχτάτορες», «ΑισθητικάΚριτικά» (δύο τόμοι). Το 1965 εκδόθηκε η τελευταία ποιητική συλλογή του με τίτλο «Ελεύθερος
κόσμος» και το 1972 το θεατρικό έργο «Άτταλος ο
Γ΄». Υπήρξε συνεργάτης σε πολλά περιοδικά και
εγκυκλοπαίδειες, μεταξύ των οποίων και στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια.
Πέθανε στις 16 Δεκεμβρίου 1974. Το ταφικό
μνημείο του ποιητή, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών
φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης Κοσμάς Ξενάκης, το
1975.
Έργο
Το έργο του είναι γραμμένο στη δημοτική και έχει
καλά επιμελημένη μορφή και πλαστικότητα στην
έκφραση. Χαρακτηρίζεται από θερμή λυρική φαντασία και σατιρική διάθεση με ενδιαφέρον για τον
σύγχρονο άνθρωπο. Η ποίηση του, ιδιαίτερα, χαρακτηρίζεται από έντονο «διονυσιασμό», παιχνιδιάρικη διάθεση και βαθύ μουσικό αίσθημα που
συνδυάζεται άριστα με τη σάτιρα, ενώ θεωρείται
ένας από τους κυριότερους αριστερούς εργάτες
της γλώσσας στην Ελλάδα. Ο Βάρναλης διατήρησε την ποιητική αλλά και την ανθρώπινη εγρήγορσή του μέχρι τα βαθιά του γεράματα.
Ποιητικές συνθέσεις
• Ο Προσκυνητής (1919)
• Το Φως που καίει (Αλεξάνδρεια 1922, με το ψευδώνυμο Δήμος Τανάλιας). Το 1933 επανατυπώθηκε στην Αθήνα με αναθεωρήσεις.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
Σας καλούµε και σας περιµένουµε στην εκδήλωση που διοργανώνουµε
προς τιµήν του Καθηγητή ΦΩΤΗ ΜΗΤΣΗ, µε την ευκαιρία της έκδοσης του επτάτοµου έργου

«ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ, Απόηχος µιας ζωής»
την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, ώρα 7:00 µ.µ., στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, Ακαδηµίας 20, Αθήνα
Οµιλητές:
Φώτης Παυλάτος, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αλέκος Παπαδόπουλος, Πρώην Υπουργός
Ανθούλα Διαµάντη-Κηπιώτη, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών
Φοίβος Προύντζος, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Συντονιστής της εκδήλωσης:
Γεράσιµος Δουβίτσας, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Ο Πρόεδρος
Γεράσιµος Δουβίτσας

Η Γ. Γραµµατέας
Αδαµαντία Αντωνοπούλου

5

• Σκλάβοι Πολιορκημένοι (1927)
Ποιητικές συλλογές
• Κηρήθρες (1905)
• Ποιητικά (1956)
• Ελεύθερος κόσμος (1965)
• Οργή λαού (1975)
Πεζά και κριτικά έργα
Πεζογραφία
• Ο λαός των μουνούχων (Φιλ. ψευδ. Δήμος Τανάλιας) (1923)
• Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική (1925)
• Η Αληθινή απολογία του Σωκράτη (1931)
• Αληθινοί άνθρωποι (1938)
• Το ημερολόγιο της Πηνελόπης (1947)
• Πεζός λόγος (1957)
• Σολωμικά (1957)
• Αισθητικά Κριτικά Α και Β (1958)
• Ανθρωποι. Ζωντανοί - Αληθινοί (1958)
• Οι δικτάτορες (1965)
• Φιλολογικά Απομνημονεύματα (1980)
Θέατρο
• Άτταλος ο Τρίτος (1972)
Μεταθανάτιες συλλογές κειμένων
• Γράμματα από το Παρίσι, επιμέλεια Νίκος Σαραντάκος, εκδ. «Αρχείο», Αθήνα 2013, 164 σελ.
• Τι είδα εις την Ρωσσίαν των Σοβιέτ, επιμ. Νίκος
Σαραντάκος, εκδ. «Αρχείο», Αθήνα 2014, 306
σελ.

Άγγελος Σικελιανός
(1884 – 1951)
Γεννήθηκε στη Λευκάδα όπου και πέρασε τα παιδικά
του χρόνια.
Αποφοίτησε
από το γυμνάσιο το 1900 και
τον επόμενο
χρόνο γράφτηκε
στην Νομική Σχολή της Αθήνας χωρίς
ωστόσο να ολοκληρώσει ποτέ τις
νομικές του σπουδές. Τα ενδιαφέροντά του ήταν
καθαρά λογοτεχνικά και από νωρίς μελέτησε
Όμηρο, Πίνδαρο, Ορφικούς και Πυθαγόρειους,
λυρικούς ποιητές, προσωκρατικούς φιλοσόφους,
Πλάτωνα, Αισχύλο αλλά και την Αγία Γραφή και
ξένους λογοτέχνες όπως τον Ντ᾿ Αννούντσιο. Τα
επόμενα χρόνια πραγματοποίησε αρκετά ταξίδια
και στράφηκε στην ποίηση και το θέατρο. Σημαντικό σταθμό στη ζωή του Σικελιανού αποτέλεσε ο
γάμος του, το 1907, με την Αμερικανίδα Eva
Parlmer, η οποία σπούδαζε στο Παρίσι ελληνική
αρχαιολογία και χορογραφία. Ο γάμος τους τελέστηκε στην Αμερική ενώ εγκαταστάθηκαν στην
Αθήνα το 1908. Εκείνη την περίοδο, ο Σικελιανός ήρθε σε επαφή με αρκετούς πνευματικούς ανθρώπους και τελικά το 1909 δημοσίευσε την
πρώτη του ποιητική συλλογή «Αλαφροίσκιωτος»,
η οποία προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στους φιλολογικούς κύκλους, αναγνωριζόμενη ως έργο
σταθμός στην ιστορία των νεοελληνικών γραμμάτων. Ακολούθησε μία περίοδος έντονης αναζήτησης που καταλήγει στην έκδοση των τεσσάρων
τόμων της ποιητικής συλλογής «Πρόλογος στη
Ζωή», «Η Συνείδηση της Γης μου» (1915), «Η Συνείδηση της Φυλής μου» (1915), «Η Συνείδηση
της Γυναίκας» (1916) και «Η Συνείδηση της Πίστης» (1917). «Ο Πρόλογος στη Ζωή» ολοκληρώθηκε αργότερα με τη «Συνείδηση της Προσωπικής Δημιουργίας». Ακολουθούν ακόμα τα χαρα-
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κτηριστικά ποιήματα «Το Πάσχα των
Ελλήνων» και «Μήτηρ Θεού» , της περιόδου
1917-1920 καθώς και διάφορες συνεργασίες του
με λογοτεχνικά περιοδικά της εποχής.
Η αρχαιοελληνική πνευματική ατμόσφαιρα απασχόλησε βαθιά τον Σικελιανό και συνέλαβε την
ιδέα να δημιουργηθεί στους Δελφούς ένας παγκόσμιος πνευματικός πυρήνας ικανός να συνθέσει τις αντιθέσεις των λαών («Δελφική Ιδέα»). Για
το σκοπό αυτό, ο Σικελιανός, με τη συμπαράσταση και οικονομική αρωγή της γυναίκας του, δίνει
πλήθος διαλέξεων και δημοσιεύει μελέτες και άρθρα. Παράλληλα, οργανώνει τις «Δελφικές Εορτές» στους Δελφούς με τις παραστάσεις του Προμηθέα Δεσμώτη (1927) και των Ικέτιδων (1930)
του Αισχύλου να ανεβαίνουν στο αρχαίο θέατρο.
Η «Δελφική Ιδέα» εκτός από τις αρχαίες παραστάσεις περιελάμβανε και την «Δελφική Ένωση», μια
παγκόσμια ένωση για τη συναδέλφωση των λαών, και το «Δελφικό Πανεπιστήμιο», στόχος του
οποίου θα ήταν να συνθέσει σε έναν ενιαίο μύθο
τις παραδόσεις όλων των λαών. Για τις πρωτοβουλίες αυτές, το 1929, η Ακαδημία Αθηνών απένειμε στο Σικελιανό αργυρό μετάλιο για τη γενναία
προσπάθεια αναβίωσης των δελφικών αγώνων.
Από το φιλόδοξο αυτό σχέδιο το μόνο που πραγματοποιήθηκε τελικά ήταν οι Δελφικές Εορτές,
αλλά και αυτές οδήγησαν σε οικονομική καταστροφή και χωρισμό του ζεύγους, αφού η Εύα
Πάλμερ εγκαταστάθηκε από τότε στην Αμερική
και επέστρεψε μόνο μετά το θάνατο του ποιητή.
Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ο Σικελιανός διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην πνευματική αντίσταση του λαού, με κορυφαία εκδήλωση το ποίημα και το λόγο που εκφώνησε στην κηδεία του Παλαμά το 1943.
Το 1946 εξελέγη πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, ενώ το 1949 ήταν υποψήφιος
για το Βραβείο Νομπέλ. Ο επιφανής λυρικός ποιητής και πεζογράφος Άγγελος Σικελιανός πέθανε

Στον Παλαμά
Ηχήστε οι σάλπιγγες... Καμπάνες βροντερές,
δονήστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα...
Βογκήστε τύμπανα πολέμου...
Οι φοβερές σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αγέρα!
Σ' αυτό το φέρετρο ακουμπά η Ελλάδα! Ένα βουνό
με δάφνες αν υψώσουμε ως το Πήλιο κι ως την Όσσα,
κι αν το πυργώσουμε ως τον έβδομο ουρανό,
ποιόν κλει, τί κι αν το πει η δικιά μου γλώσσα;
Μα συ Λαέ, που τη φτωχή σου τη μιλιά,
ήρως τη πήρε και την ύψωσε στ' αστέρια,
μεράσου τώρα τη θεϊκή φεγγοβολιά
της τέλειας δόξας του, ανασήκωσ' τον στα χέρια
γιγάντιο φλάμπουρο κι επάνω από μας
που τον ύμνούμε με καρδιά αναμμένη,
πες μ' ένα μόνο ανασασμόν: «Ο Παλαμάς!»,
ν' αντιβογκήσει τ' όνομά του η οικουμένη!
Ηχήστε οι σάλπιγγες... Καμπάνες βροντερές,
δονήστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα...
Βογκήστε τύμπανα πολέμου...
Οι φοβερές σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αγέρα!
Σ' αυτό το φέρετρο ακουμπά η Ελλάδα! Ένας λαός,
σηκώνοντας τα μάτια του τη βλέπει...
κι ακέριος φλέγεται ως μες στ' άδυτο ο Ναός,
κι από ψηλά νεφέλη Δόξας τόνε σκέπει.
Τί πάνωθέ μας, όπου ο άρρητος παλμός
της αιωνιότητας, αστράφτει αυτή την ώρα.
Ορφέας, Ηράκλειτος, Αισχύλος, Σολωμός
την 'Αγια δέχονται ψυχή τη τροπαιοφόρα,
που αφού το έργο της θεμέλιωσε βαθιά
στη γην αυτή με μίαν ισόθεη Σκέψη,
τον τρισμακάριο τώρα πάει ψηλά τον Ίακχο
με τους αθάνατους θεους για να χορέψει.
Ηχήστε οι σάλπιγγες... Καμπάνες βροντερές,
δονήστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα...
Βόγκα Παιάνα! Οι σημαίες οι φοβερές
της Λευτεριάς ξεδιπλωθείτε στον αγέρα!

στην Αθήνα το 1951 και τάφηκε στους Δελφούς.
Ο Σικελιανός είχε εξοχική παραλιακή κατοικία
στη Σαλαμίνα μπροστά από τη Μονή Φανερωμένης. Εκεί ο Βασιλεύς Παύλος επισκέπτοταν τον
ποιητή κάθε φορά που μετέβαινε στο Ναύσταθμο
Σαλαμίνας. Διατηρούσε επίσης εξοχική κατοικία
στη Συκέα Κορινθίας.
Έργο
Ο ποιητής εξέδωσε ο ίδιος τα έργα του σε τρεις
τόμους με τον τίτλο Λυρικός Βίος (1946 Α και Β,
1947 Γ), αφήνοντας έξω κάποια έργα που δεν θεώρησε απαραίτητο να συμπεριλάβει.
Το 1965 άρχισε η έκδοση των «Απάντων» του με
επιμέλεια του Γ. Π. Σαββίδη. Εκδόθηκαν πέντε
τόμοι με το έργο που είχε δημοσιεύσει ο ποιητής
(1965-1968) και έκτος τόμος (1969) με όσα ποιήματα είχε αφήσει εκτός του Λυρικού Βίου.
Ποίηση - Επιστολογραφία - Πεζά Κείμενα - Ανθολογίες
• Ανθολογία, Επιλογή – φιλολογική επιμέλεια Ζή-

σιμος Λορεντζάτος, Γλωσσάρι Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «Ίκαρος», Αθήνα 1998.
• Γράμματα, πρώτος τόμος (1902-1930), Φιλολογική επιμέλεια Κώστας Μπουρναζάκης, «Ίκαρος», Αθήνα 2000.
• Γράμματα, δεύτερος τόμος (1931-1951), Φιλολογική επιμέλεια Κώστας Μπουρναζάκης, «Ίκαρος», Αθήνα 2000.
• Αντίδωρο, Φιλολογική επιμέλεια Κώστας
Μπουρναζάκης, «Ίκαρος», Αθήνα 2003.
• Μήτηρ Θεού, Φιλολογική επιμέλεια Κώστας
Μπουρναζάκης, «Ιδεόγραμμα», Αθήνα 2003.
• Κήρυγμα Ηρωισμού, Φιλολογική επιμέλεια Κώστας Μπουρναζάκης, «Ίκαρος», Αθήνα 2004.
• Γράμματα στην Εύα Πάλμερ Σικελιανού, Φιλολογική επιμέλεια Κώστας Μπουρναζάκης, «Ίκαρος», Αθήνα 2008.
• Συνεντεύξεις και συνομιλίες, Φιλολογική επιμέλεια Κώστας Μπουρναζάκης, «Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη», Ηράκλειο 2013.
• Τέλος κι αρχήν η μνήμη εδώ δεν έχει, Εισαγωγή

- Ανθολόγηση - Φιλολογική επιμέλεια Κώστας
Μπουρναζάκης, Εκδόσεις εφημ. «Η Καθημερινή», Αθήνα 2014.
Πεζά κείμενα
Συγκεντρωτική έκδοση των «Απάντων»:
• Πεζός Λόγος Α (1978)
• Πεζός Λόγος Β (1980)
• Πεζός Λόγος Γ (1981)
• Πεζός Λόγος Δ (1983)
• Πεζός Λόγος Ε (1985)
Τραγωδίες
• Ο Διθύραμβος του Ρόδου (1932)
• Σίβυλλα (1940)
• Ο Δαίδαλος στην Κρήτη (1942)
• Ο Χριστός στη Ρώμη (1946)
• Ο Θάνατος του Διγενή (1947)
• Ασκληπιός (ημιτελής)
Συγκεντρώθηκαν σε τρεις τόμους με τον τίτλο
Θυμέλη, Α και Β 1950, Γ 1954
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Έρευνα ανίχνευσης μυοσκελετικής καταπόνησης και επαγγελματικής
εξουθένωσης (burnout) στον κλάδο των οδοντιάτρων
Έχει παρατηρηθεί ότι η άσκηση της κλινικής οδοντιατρικής, επιβαρύνει σημαντικά το θεράποντα ιατρό τόσο ψυχικά, όσο και
σωματικά. Το επάγγελμα του οδοντιάτρου θεωρείται σύμφωνα
με τη βιβλιογραφία από εκείνα με τη μεγαλύτερη έκθεση σε ένα
μεγάλο εύρος κινδύνων (φυσικούς, βιολογικούς, μυοσκελετικούς, ψυχοκοινωνικούς, κλπ). Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο από την εμφάνιση νέων αναδυόμενων κινδύνων
στην εργασία, νέου εξοπλισμού και εργασιακών πρακτικών καθώς και την αύξηση του μέσου προσδόκιμου ζωής.
Για όλους τους παραπάνω λόγους θα επιθυμούσαμε να συμβάλετε στο να μελετήσουμε καλύτερα αυτό το φαινόμενο, συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο, το οποίο θα πάρει περίπου εννέα λεπτά. Η συμπλήρωσή του μπορεί να γίνει και μέσω
κινητού τηλεφώνου / tablet. Το διάστημα συλλογής δεδομένων
είναι από την 2-4-2018 έως και τις 30-10-2018. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας αναμένεται να ρίξουν φως σ’
αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και τα συμπεράσματά της θα μπορούσαν επιπλέον να οδηγήσουν σε προτάσεις για τη βελτίωση
των συνθηκών εργασίας όλων μας.

3. Ανυφαντής Ιωάννης, MEng, MSc, PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, σύμβουλος
και ερευνητής σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία,
και εκτίμησης/διαχείρισης κινδύνων.
4. Trilby Coolidge, PhD, Ψυχολόγος, Πανεπιστήμιο Washington, Seattle
Για να μεταβείτε στο ερωτηματολόγιο, παρακαλώ σαρώστε το
παρακάτω QR code.

Η παρούσα έρευνα διενεργείται από τους:
1. Βελώνης Δημήτριος, DDS, PhD, Παιδοδοντίατρος
2. Καραουλάνης Σωκράτης, MD, PhD, Ψυχίατρος, Επιμελητής
Α' στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Βιβλιοπαρουσίαση

«Pediatric Orthodontics:Theory and Practice»
Dr. George Litsas - D.D.S. M.Sc. Ph.D, Specialist Orthodontist /Pedodontist
Το συγκεκριμένο βιβλίο απευθύνεται σε τρία μέλη της οδοντιατρικής κοινότητας: στους οδοντιάτρους, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και στους ειδικούς.
Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να παρέχει μια ευανάγνωστη πηγή πληροφοριών για διάγνωση και κλινική αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου κλινικού ευρήματος που άπτεται του αντικειμένου της Παιδιατρικής Ορθοδοντικής. Με
τη βοήθεια κλινικών φωτογραφιών (280) και τη μορφή των ερωτήσεων-απαντήσεων (216) ο αναγνώστης μπορεί γρήγορα να εστιάσει σε ένα συγκεκριμένο
κλινικό πρόβλημα και να αντλήσει τις πληροφορίες για τις οποίες ενδιαφέρεται.
Αποτελείται από οκτώ ενότητες οι οποίες σχετίζονται με βασικές αρχές ανάπτυξης οστών και δομών του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος, την αξιολόγηση των σκελετικών σχέσεων αλλά και των μαλακών ιστών του προσώπου,
την οδοντική-συγκλεισιακή αξιολόγηση στη φάση του μεικτού φραγμού καθώς και σειρά παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά την αρμονική εξέλιξη
της παιδικής οδοντοφυΐας. Επιπλέον υπερτονίζονται τρόποι για ορθή ορθοδοντική συγκλεισιακή καθοδήγηση, διάγνωση και αντιμετώπιση των οδοντικών ανωμαλιών και της οδοντικής έγκλεισης και τέλος επιχειρείται μια «εισαγωγική» προσέγγιση στις σκελετικές ανωμαλίες κατά τη διάρκεια της μεικτής οδοντοφυΐας.
Σημειώνεται πως μέρος των εσόδων από τη πώληση του βιβλίου που αντιστοιχούν στο συγγραφέα θα διατεθούν στη Κιβωτό του Κόσμου.
Το βιβλίο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://ebooks.benthamscience.com/book/9781681086095/

Basic Otorhinolaryngology
A Step-by-Step Learning Guide
Rudolf Probst, Gerard Grevers, Heinrich Iro, Second Edition, Thieme
Πρόκειται για ένα βιβλίο- ένα τόμο,
422 σελίδων ιδιαίτερα επιμελημένο
τόσο όσον αφορά τη δομή του, αλλά
και σε ό,τι αφορά την επιμέλεια του.
Καλύπτει όλες τις πτυχές της Ωτορινολαρυγγολογίας και δεν αφήνει κενά
σημεία της Ειδικότητας, έστω και εάν
δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες, λόγω του περιορισμένου όγκου του βιβλίου.Οι συνοπτικοί πίνακες είναι
απόλυτα κατανοητοί και ευχάριστα
αναγνώσιμοι από τον ενδιαφερόμενο
και οι εικόνες του, εκ των οποίων οι
περισσότερες είναι έγχρωμες, συμβαδίζουν με την όλη σοβαρότητα της
συγγραφής.
Ως εκ τούτου, διαθέτει όλα αυτά τα
πλεονεκτήματα που το καθιστούν χρήσιμο και ευχάριστο
στον αναγνώστη.
Απευθύνεται σε ένα ευρύ επιστημονικό κοινό περιλαμβανομένων των Φοιτητών Ιατρικής και όχι μόνο. Οι Ειδηκευόμενοι Ωτορινολαρυγγολόγοι Ιατροί θα βρουν στο βι-

βλίο αυτό απαντήσεις που αφορούν
την καθημερινότητα, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τους Ειδικούς που αναζητούν μία πρώτη πληροφόρηση πριν
επεκταθούν σε λεπτομερέστερη μελέτη. Τέλος θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα
χρήσιμο και στον Γενικό Ιατρό, ο
οποίος καλείται μερικές φορές να δώσει απάντηση σε τρέχοντα Ωτορινολαρυγγολογικά προβλήματα.
Συνοψίζοντας, για όλους τους παραπάνω λόγους θα συνιστούσα το βιβλίο
αυτό ανεπιφύλακτα στους νέους και
παλαιούς συναδέλφους καθώς θα καλύπτει πλήρως τις καθημερινές και όχι
μόνο, επιστημονικές τους απαιτήσεις
για μεγάλο χρονικό διάστημα στο
μέλλον.
Σταύρος Γ. Κορρές
Ομ. Καθηγητής Νευροωτολογίας-Κλινικής Ακοολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών

Orthodontic Therapy:
Fundamental Treatment
Concepts
Thieme, Stuttgart – New York, 2017
σελ. 564, έγχρωμες εικόνες 3.922
Φοιτητές, μεταπτυχιακοί και ορθοδοντικοί οι οποίοι αποτελούν
την ομάδα στην οποία απευθύνεται αυτό το βιβλίο, θα νιώθουν ιδιαίτερη ευχαρίστηση με τη συγγραφή του από την Andrea Wichelhaus, DDS και την
Tena Eichenberg,
MD, καθώς και με την
έκδοσή του από τον
Thieme.
Η επιθυμία των συγγραφέων ήταν να παρουσιάσουν την κλινική πλευρά της ορθοδοντικής επιστήμης,
πάντα ωστόσο τεκμηριωμένη βιβλιογραφικά.
Παρουσιάζουν τη δική
τους πρόταση στη θεραπευτική προσέγγιση και δεν προβαίνουν
απλά στην περιγραφή και αξιολόγηση των καθιερωμένων τεχνικών. Με αυτόν τον τρόπο καθιστούν ξεκάθαρο το όραμά τους για
εξέλιξη της επιστήμης που υπηρετούν μέσω του διαλόγου και χωρίς την επίμονη υποστήριξη της δικής τους άποψης.
Η πρώτη εντύπωση των αναγνωστών όταν διαβάζουν το βιβλίο είναι η εξαιρετική ποιότητα αυτού, η οποία προκύπτει από την αρτιότητα της έκδοσης καθώς και το υψηλό επίπεδο των 3.922 έγχρωμων εικόνων και απεικονίσεων.
Το βιβλίο αποτελείται από 7 κεφάλαια – 564 σελίδες – τα οποία
περιγράφουν τρόπους θεραπείας ανά κατηγορία ορθοδοντικού
προβλήματος σε προσθιοπίσθιο, εγκάρσιο και κατακόρυφο επίπεδο. Εξαίρεση αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο που αναφέρεται στα είδη δυνάμεων που μπορούν να ασκηθούν, στα διαφορετικά είδη
μετακινήσεων που μπορεί κανείς να επιτύχει, στη σχέση των δυνάμεων που ασκούνται με την απορρόφηση των ριζών και στην περιγραφή των φάσεων της ορθοδοντικής μετακίνησης σε επίπεδο
ιστολογικό.
Πιστεύω ότι χάρη στον έξυπνο τρόπο που οι συγγραφείς έγραψαν
το βιβλίο κατάφεραν να παρουσιάσουν με σαφήνεια τη δική τους
κλινική προσέγγιση στα ορθοδοντικά προβλήματα καθιστώντας
τη σκέψη των αναγνωστών διαθέσιμη και σε άλλες τεχνικές πέρα
των καθιερωμένων και αυτών που οι ίδιοι έχουν επιλέξει.
Αναμφίβολα είναι ένα εξαίρετο και πρακτικό βιβλίο που δεν θα
πρέπει να απουσιάζει από τη βιβλιοθήκη των ορθοδοντικών.
Μαρίνα Γ. Λάσκαρη
Ορθοδοντικός, MSc, Boston University, USA
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l 2018
D e n t aΜ
ΑΪΟΥ
18-20
ΝΙΑΣ
ΜΕC ΠΑΙΑ

Περίπτερο

Έφτασε το µηχάνηµα
που ξεπερνά
κάθε προσδοκία!!

Β2

πNTEGO
ME KOΡΥΦΑΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
από €250 τον µήνα!

Tεχνολογία +
Γερµανική Ποιότητα

CEREC CAD/CAM
CAM
Eξαγωγή της
εικόνας
όνας CEREC
C
µέσα στην
την
ακτινογραφία
ινογραφία
φία
ΟRTHOPHOS
HOS

Έμφαση
στην υγιεινή

ORTHOPHOS SL
KAI 2D KAI 3D CONE BEAM

Μικροσκόπιο

Σύνδεση
η
µε 3D PRINTER
R

Aποχρωµατισµένο οπτικό
σύστηµα «Γαλιλαίος»
Σύστηµα εστίασηςNuVar™
Eργονοµικό ΚΙΤ επέκτασης
«Λεπτού Λαιµού»
Aυτολιπαινόµενες αρθρώσεις
Φωτισµός LED
Έξυπνη επιλογή για κάθε
επαγγελµατία οδοντίατρο

OPEN
STL

Το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ
στην ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ
Η
Η πιο µικρή κάµερα της αγοράς
ράς
Χωρίς spray
Φυσικά χρώµατα στην οθόνη
Χωρίς κόστος αναβαθµίσεων
Ιδανικό για Ορθοδοντική
Σύνδεση STL open µε το εργαστήριο
Εξαγωγή της προσθετικής εργασίας
σε ακτινογραφία 3D ORTHOPHOS

VOLUME 5x5.5, 8x8, 11x1
111x10

3D Printer

Tο πιο
δηµοφιλές
Laser
µαλακών
ιστών στο
ιατρείο σας!
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www.dentica.gr

Service stations σε όλη την Ελλάδα

