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DENTAL 2022:

Η κορυφαία στην Ελλάδα έκθεση οδοντιατρικών οδοντοτεχνικών ειδών ανοίγει τις πύλες της
Η έκθεση Dental, η μεγαλύτερη έκθεση οδοντιατρικών - οδοντοτεχνικών ειδών στην Ελλάδα, ένας καταξιωμένος πια θεσμός αναφοράς για τον κλάδο της Οδοντιατρικής και της Οδοντικής Τεχνολογίας, ανανεώνει το ραντεβού της με το κοινό
αυτό τον Μάιο. Από τις 20 έως και τις 22 Μαΐου 2022 ανοίγει
τις πύλες της στο MEC Παιανίας και φιλοξενεί τους σημαντικότερους εκπροσώπους του κλάδου.
Έπειτα από δύο χρόνια πανδημίας και αναβολών, ειδικά φέτος η Dental αποτελεί ιδανική ευκαιρία να ξαναβρεθούμε όλοι
από κοντά και να ενημερωθούμε για ό,τι καινούργιο κυκλοφο-

Oι ήχοι από τις Κροταφογναθικές
Διαρθρώσεις και η παθολογική
τους σημασία. Α΄ Μέρος

Το Ναύπλιο
σας περιμένει!
Στην τελική ευθεία μπαίνει το 20ό Παμπελοποννησιακό Οδοντιατρικό Συνέδριο,
που θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο, από
24 έως 26 Ιουνίου, με θέμα: «Όταν η γνώση του χθες συναντά τις υποσχέσεις του
αύριο». Ο πρόεδρος του Ο. Σ. Αργολίδας
και πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής
Δημήτρης Παπαδημόπουλος και ο υπεύθυνος του επιστημονικού προγράμματος Δρ. Ιωάννης Μελακόπουλος μιλούν
στο «Ο.Β.» για το πρόγραμμα και όλα όσα
επιφυλάσσει ο καταξιωμένος θεσμός για
τους συνέδρους.
Σελ. 32-33
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παμπελοποννησιακό
οδοντιατρικό συνέδριο
«ΟΤΑΝ Η ΓΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΧΘΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΑ
ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»
Τόπος διεξαγωγής

Nafplia Palace Hotel/Ναύπλιο
Διοργανωτής

Οδοντιατρικός Σύλλογος Αργολίδας

Τoυ Βύρωνα Δρούκα ............... Σελ. 4-8

ΕΕΕ: Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας σε δεύτερο κάτω
γομφίο σχήματος C με εξωτερική
φλεγμονώδη ακρορριζική
απορρόφηση
Της Αντωνίας Ιωαννίδη ............ Σελ. 10

ΕΕΝΟ: Περιοδοντική Νόσος και
Μεταλλοπρωτεϊνάσες (MMPs):
Βιολογικές και Κλινικές Σχέσεις
Των Αγγελικής Γιαννοπούλου και
Φλώρας Ζερβού-Βάλβη ......... Σελ. 12-14

ΕΕΑΘΛΟ: Αθλητικοί
προστατευτικοί νάρθηκες
Αναγκαιότητα ή υποχρέωση;
Τoυ Ευάγγελου Λοΐζου ............. Σελ. 16

Λευκές πλάκες στη γλώσσαπαρειές: Αιτία ανησυχίας ή όχι για
τον Οδοντίατρο
Τoυ Δημήτρη Μαλάμου ............ Σελ. 17

ΙΤΙ: Το ραντεβού της
επανάκλησης (recall) - Κλειδί για
τη μακροχρόνια επιτυχία
των εμφυτευματικών θεραπειών
Των Γεώργιου Παπανικολάου και
Αλεξάνδρας Πάντου ............. Σελ. 18-19

ΕΠΕ: Νέος Έλληνας πρόεδρος
στην European Federation of
Periodontology
Ο Επίκουρος Καθηγητής Περιοδοντολογίας
Σπύρος Βασιλόπουλος μιλάει στο «Ο.Β.»
για τους στόχους της προεδρίας του και αναλύει τον τρόπο λειτουργίας της EFP.
.............................................. Σελ. 20-21

ΕΟΕ: Νέος κύκλος σεμιναρίων
Ενδοδοντίας
Τoυ Αντώνιου Λαμπρόπουλου ...Σελ. 22

Οργάνωση συνεδρίου

Γενετικά Νοσήματα με Εκδηλώσεις
στο Στόμα με αυξημένο κίνδυνο
ανάπτυξης Νεοπλασιών

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ

Του Γιώργου Χ. Λάσκαρη ... Σελ. 24-25

Σελίδα 40

ρεί στον τομέα της Οδοντιατρικής και της Οδοντικής Τεχνολογίας. Ενόψει της πολυαναμενόμενης έκθεσης μιλάει στο «Ο.Β.»
η κ. Λία Παπάζογλου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων Οδοντιατρικών - Οδοντοτεχνικών
Ειδών για όσα θα δούμε στη Dental 2022. Επίσης, το «Ο.Β.»
παρουσιάζει τις περισσότερες απ' τις περίπου 60 εταιρείες που
θα διαθέτουν περίπτερο στην έκθεση: μια αναδρομή στην παρουσία τους στον οδοντιατρικό χώρο μέχρι τα κορυφαία προϊόντα που εμπορεύονται και τις νέες προτάσεις που πρόκειται να
Σελ. 36-48
παρουσιάσουν στην έκθεση.

ΗΑΟΜS 2022:
Το πρώτο πλήρως υβριδικό
συνέδριο της ΕΕΣΓΠΧ
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του
συνεδρίου Δρ. Αθανάσιος Κυργίδης μιλάει στο
«Ο.Β.» για τη θεματολογία
και τις δυνατότητες που
προσφέρει για πρώτη φορά η διοργάνωση
HAOMS, που θα διεξαχθεί στις 3-4 Ιουνίου
με τίτλο: «Κατευθυνόμενη οστική ονάπλαση στην εμφυτευματολογία». Σελ. 28-29

5ο Αιγαιοπελαγίτικο
Οδοντιατρικό Συνέδριο
Ο νησιωτικός θεσμός της Οδοντιατρικής
δίνει ραντεβού με τους νησιώτες -και όχι
μόνο- οδοντιάτρους στη Ρόδο, 1-3 Ιουλίου, για ένα συνέδριο με πλούσιο πρόγραμμα
τόσο στο επιστημονικό όσο και στο κοινωνικό μέρος. Ο πρόεδρος του Ο.Σ. Δωδεκανήσου και πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής Νίκος Διακογεωργίου μιλάει στο
«Ο.Β.» για το πρόγραμμα, τους ομιλητές και
τους στόχους της επιστημονικής συνάντησης στο νησί των ιπποτών. Σελ. 34-35
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ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ένας αθέατος κόσμος
Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο για το μέλλον της

ανθρωπότητας από τον τρόπο που προετοιμάζουμε τις επόμενες

γενιές και σήμερα διαφαίνεται μια ξεκάθαρη ανάγκη περαιτέρω

επένδυσης σε τεκμηριωμένα εκπαιδευτικά συστήματα για όλες τις
Ηρακλής Καρκαζής
Καθηγητής Κινητής
Προσθετικής ΕΚΠΑ

βαθμίδες της εκπαίδευσης1.

παμπελοποννησιακό
οδοντιατρικό συνέδριο
«ΟΤΑΝ Η ΓΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΣΥΝΑΝΤΑ
ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»
Διοργανωτής

Οδοντιατρικός Σύλλογος Αργολίδας

Είναι γεγονός ότι τον καταιγισμό των καινούργιων γνώσεων σχετικά με τη λειτουργία του εγκεφάλου έχει ακολουθήσει ένα άνευ προηγουμένου ενδιαφέρον για
εισαγωγή εκπαιδευτικών καινοτομιών που θα βασίζονται στις γνώσεις αυτές2.
Νευροεκπαίδευση και νευροπλαστικότητα είναι όροι που όλο και συχνότερα θα
μας απασχολούν στο μέλλον, ερμηνεύοντας και υποστηρίζοντας νέες επαναστατικές
εκπαιδευτικές πρακτικές.
Μαθαίνουμε για παράδειγμα πως η συγκινησιακά φορτισμένη διαδικασία εκπαίδευσης, η καθαρότητα της παρατήρησης και η συναισθηματικά επενδεδυμένη πληροφορία, είναι στην ουσία οι θύρες από τις οποίες εισέρχεται η γνώση…
..ενώ κοινωνικές δεξιότητες που αναπτύσσονται νωρίς όπως η μίμηση, η προσοχή
και η ενσυναισθητική κατανόηση (όχι μέσω facebook) είναι δομικοί λίθοι για την
επακόλουθη διαδικασία της εκπαίδευσης.
Ο εγκέφαλος συνεχώς μαθαίνει ανοίγοντας «εύπλαστα χρονικά παράθυρα» ευκαιρίας για την απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ μαθαίνοντας
επαναδομείται. Το ανθρώπινο όν είναι ουσιαστικά προϊόν της εκπαίδευσής του.
Το εύπλαστο παράθυρο για την κατάκτηση της γλώσσας φαίνεται πως κλείνει
στην ηλικία μόλις των επτά ετών ενώ κυκλώματα και δίκτυα νευρώνων του προμετωπιαίου λοβού που ολοκληρώνουν την ανάπτυξή τους μετά το εικοστό έτος,
αποτελούν το νευροβιολογικό υπόστρωμα για τη μεθύστερη διαπαιδαγώγηση σε
περισσότερο σύνθετες έννοιες και αξίες.
Είναι προφανές ότι η φοιτητική ηλικία προσφέρεται και για τη μεταλαμπάδευση
ενός τέτοιου φάσματος αξιών που ξεφεύγουν από το στενό πλαίσιο των επαγγελματικών δεξιοτήτων και συμβάλλουν στην ευρύτερη συγκρότηση της προσωπικότητας.
Έγραψε ο σπουδαίος Aμερικανός βιολόγος και παιδαγωγός John Αlexander
Moore3: οι συνάδελφοι στα πανεπιστήμια θα πρέπει να εγκύψουν πέρα από τις
εξειδικεύσεις και τα εργαστήρια τους και στην ουσία της εκπαίδευσης, επιδιώκοντας
να την μετατρέψουν σε μια δραστηριότητα εξίσου σεβαστή με την έρευνα και τις
δημοσιεύσεις τους.
Δυστυχώς αυτό συχνά το ξεχνάμε …
Bruce Alberts. Getting education right. Editorial. Science. Vol 333 19 August 2011
Francisco Mora. Νευροεκπαίδευση. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Ηράκλειο 2021.
John Αlexander Moore. A Biographical Memoir by B. Alberts. National Academy of Sciences.
Washington, D.C. 2011.

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Παπαδημόπουλος Δημήτρης
Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αργολίδας

Συντονιστής Επιστημονικού Προγράμματος

Μελακόπουλος Ιωάννης

Δρ.
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
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Oι ήχοι από τις Κροταφογναθικές Διαρθρώσεις
και η παθολογική τους σημασία
Α΄ Μέρος

Βύρων Δρούκας
Καθηγητής ΕΚΠΑ

Η μελέτη και η ερμηνεία των ήχων που παράγονται στις κροταφογναθικές διαρθρώσεις, παθολογικών
επί το πλείστον, αποτελεί ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα πεδία της παθολογικής φυσιολογίας
του στοματογναθικού συστήματος και κατ’ επέκτασιν των λειτουργικών του διαταραχών.
Στο Α' Μέρος της παρούσας ανασκόπησης
ο καθηγητής ΕΚΠΑ κ. Βύρων Δρούκας περιγράφει τις διάφορες κατηγορίες ήχων
και την αιτιολογική τους σχέση με τον διάρθριο δίσκο, την κροταφογναθική διάρθρωση
και τα λοιπά ανατομικά μόρια της περιοχής.

Οι ήχοι από τις Κροταφογναθικές Διαρθρώσεις
(ΚΓΔ) είναι από τα πλέον συνήθη κλινικά ευρήματα αλλά και συμπτώματα που συναντάμε σε
όλες τις επιδημιολογικές μελέτες ασθενών με
λειτουργικές διαταραχές του Στοματογναθικού
Συστήματος (ΣΣ).
Η συχνότητά του ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των διαφόρων επιδημιολογικών μελετών με
μία διακύμανση η οποία κυμαίνεται μεταξύ 2,439% ως υποκειμενικό σύμπτωμα και μεταξύ 2,7
και 60% ως κλινικό εύρημα1-5.
Η ευρεία διακύμανση οφείλεται στις υφιστάμενες διαφορές στα επιλεγμένα πληθυσμιακά
δείγματα καθώς και στα μέσα καταγραφής.
Σε κάποιες από αυτές ως δείγμα χρησιμοποιήθηκαν παιδιά ενώ σε άλλες, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
Μερικές από τις καταγραφές αφορούν ήχους
από το αναμνηστικό ιστορικό του ασθενούς ενώ
άλλες κατέγραφαν την παρούσα κατάσταση του
ασθενούς.
Προφανώς, η χρήση στηθοσκοπίου καταγράφει καλύτερα τους ήχους συγκριτικά με την
καταγραφή η οποία γίνεται με τη χρήση δακτύλων. Επίσης, η χρήση πλέον εκλεπτυσμένων
μέσων καταγραφής όπως π.χ. η ηχογραφία, η
φανοαρθρογραφία κλπ., δίνουν ασφαλώς υψηλότερα ποσοστά.
Μειονέκτημα σε αυτού του είδους διερεύνηση και καταγραφή των ήχων είναι η ικανότητά
του να καταγράφει ήχους ακαθόριστης προέλευσης, γεγονός που η κλινική και επιστημονική τους αξία αμφισβητείται.
Από πλευράς φύλου, οι ήχοι από τις ΚΓΔ
ανευρίσκονται συχνότερα στις γυναίκες απ’ ό,τι
στους άνδρες6.
Επίσης, ανάλογες έρευνες υποστηρίζουν ότι
η παρουσία ήχων είναι συχνότερη στις παιδικές
ηλικίες, αυξανόμενη κατά τη μετάβαση στην
εφηβεία, ενώ μετά την ηλικία των 25 ετών, τείνει να ελαττωθεί7.
Σε σχέση με τα λοιπά συμπτώματα των λειτουργικών διαταραχών του ΣΣ, δεν υπάρχουν
σαφείς πληροφορίες που υποστηρίζουν ότι οι
ήχοι από τις ΚΓΔ υπερτερούν ή δεσπόζουν
έναντι άλλων συμπτωμάτων όπως ο πόνος, ο
περιορισμός της λειτουργικότητας του ΣΣ κλπ.
Αφετέρου όμως, οι ήχοι είναι από τα πλέον
συνήθη ευρήματα σε ασθενείς με λειτουργικές
διαταραχές του ΣΣ, σε αντίθεση με υγιή άτομα
τα οποία ελλείψει άλλων παθολογικών συμπτωμάτων και, κυρίως, του πόνου, δεν τους αναφέρουν.
Στην κλινική πράξη, η θεραπεία με συντηρητικές μεθόδους υπόσχεται επιτυχή και μακρόχρονη πρόγνωση.
Κάποιες φορές, η ανεύρεσή τους δεν συνοδεύεται από άλλα σημεία και συμπτώματα
δυσλειτουργίας του ΣΣ, οπότε προκύπτει το
ερώτημα εάν η παρουσία τους θα πρέπει να
αποτελεί κριτήριο δυσλειτουργίας σε πληθυσμιακή βάση.
Κατά την άποψη του γράφοντος, η παρουσία
τους και η ανεύρεσή τους, ακόμη και αν δεν
συνοδεύεται από άλλα επιμέρους συμπτώματα,

αποτελούν εν δυνάμει σημείο δυσλειτουργίας.
Μία άρθρωση η οποία λειτουργεί κατά φύση,
δεν παράγει ήχους. Είναι προφανές ότι οι ήχοι
από τις ΚΓΔ μπορούν να έχουν πολλές και διαφορετικές αιτίες όπως θα διαβάσουμε στη συνέχεια, θα πρέπει όμως να θεωρούνται κατ’ ελάχιστον, ως μία απόκλιση από το φυσιολογικό.
Εκτός των περιπτώσεων που ένας ήχος οφείλεται σε ανατομικές παρεκκλίσεις όπως π.χ. ένα
«clicking», οι λοιπές κατηγορίες, όπως θα δούμε
στη συνέχεια, είναι δυνατόν να εξελιχθούν σε
μετατόπιση του διάρθριου δίσκου χωρίς επαναφορά (clicking) με πόνο ή χωρίς πόνο.
Όπως γίνεται αντιληπτό, η παραγωγή ενός
ήχου είναι αποτέλεσμα δομικών και λειτουργικών προβλημάτων στην άρθρωση και σχετίζεται
άμεσα, θα λέγαμε, με τη θέση του διάρθριου
δίσκου και τη σχέση του κυρίως με την κεφαλή
του κονδύλου.
Συνεπώς, η παραγωγή ενός ήχου και ανεξαρτήτως αιτίας αποτελεί προανάκρουσμα ενδαρθρικών διαταραχών (δομικών, εκφυλιστικών
κλπ.).
Ορισμένοι κλινικοί υποστηρίζουν ότι, η
αντιμετώπιση της μετατόπισης του διάρθριου
δίσκου, θα πρέπει να γίνεται μόνον στις περιπτώσεις περιορισμένης δραστηριότητας της
περιοχής είτε συνοδεύεται από πόνο, είτε όχι.
Παράλληλα, ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται για τη φύση, τη σημασία και τις πιθανές
επιπτώσεις του προβλήματος και να επανέλθει
προς αξιολόγηση αναλόγως των εξελίξεων, π.χ.
παρακολούθηση από τον ίδιο τον ασθενή, επιπρόσθετων συμπτωμάτων.

~

«Αρχή παιδεύσεως
η των ονομάτων
επίσκεψις»
(Αντισθένης 458-360 π.Χ.)

Σε ελεύθερη απόδοση:
«Η αρχή της μάθησης
προϋποθέτει τη σαφή
γνώση του αντικειμένου και
των παραμέτρων του, που
πρόκειται να σπουδάσουμε».
Ο Αντισθένης ήταν Αθηναίος
σοφιστής και ρήτορας,
σωκρατικός φιλόσοφος και
εμπνευστής των κυνικών.

Κατά τη διάρκεια των λειτουργικών κινήσεων
της κάτω γνάθου, είναι δυνατόν να παράγεται
μία ευρεία ποικιλία ήχων.
Έχει επίσης καταδειχθεί ότι η εκδήλωση
ήχων σημαίνει λειτουργική ανεπάρκεια της άρθρωσης η οποία, ενδεχομένως, ταυτίζεται με
υποκείμενες παθήσεις. Ασφαλώς, η απουσία
ήχων δεν αποκλείει ενδαρθρική πάθηση.
Σύμφωνα με σχετική βιβλιογραφία9, σε μία
φυσιολογική κροταφογναθική άρθρωση δυνατόν να παράγονται οι ακόλουθοι ήχοι.
Α) Ήχοι που προσομοιάζουν με τους ήχους που
παράγονται από το τσαλάκωμα σελοφάνης.
Αποδίδονται στην άθροιση λύμφης στον
έξω ακουστικό πόρο.
Β) Ήχοι που προσομοιάζουν με γουργουρητό-βρυχηθμό. Οφείλονται σε έντονη μυϊκή
συστολή της περιοχής του μασητήρα, κατά
τη διάρκεια της επαφής στη μεμβράνη του
στηθοσκοπίου.
Γ) Ήχοι που προσομοιάζουν με τον ήχο που
παράγεται από το λιμάρισμα και προκύπτει-εκδηλώνεται κατά την προστριβή της
μεμβράνης του στηθοσκοπίου στα γένια του
ασθενούς, καθώς αυτός ανοιγοκλείνει το
στόμα του.
Δ) Ήχοι προερχόμενοι από το σφυγμό της κροταφικής αρτηρίας.
Οι περιγραφέντες ήχοι είναι δυνατόν να παράγονται από μία δυσλειτουργούσα άρθρωση.

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Το «clicking» είναι ηχητική λέξη, δε σημαίνει τίποτε. Είναι ο πλέον συνήθης ήχος που παράγεται από την ΚΓΔ. Περιγράφεται ως ήχος ξηρός,
ήχος σαν κροτάλισμα ή ήχος σπασίματος.
Ένας δεύτερος σε σημαντικότητα και συχνότητα ήχος, είναι «crepitus» ή ερπυστικός, επί το
Ελληνικότερον. Η αιτιολογία του είναι εντελώς
διαφορετική από εκείνη του «clicking», όπως
και η διαγνωστική και παθολογική του σημασία.
Προσομοιάζει με «πάτημα» επάνω σε σπασμένα κρύσταλλα ή τζάμια ή ακόμη και με βάδισμα
επάνω σε άμμο διασκορπισμένη σε τσιμεντένιο
δάπεδο.
Η αιτιολογία μεταξύ των δύο αυτών μορφών
ήχου, είναι διαφορετική όπως θα περιγραφεί
στη συνέχεια.
Η πρώτη μορφή ήχου, το «clicking», σχετίζεται με διαταραχή της σχέσης: διάρθριος δίσκος-κεφαλή του κονδύλου. Απαντάται ως σύμπτωμα στις λειτουργικές διαταραχές των ΚΓΔ.
Η δεύτερη μορφή παθολογικού ήχου, το
«crepitus» ή κριγμώδης ήχος, εκδηλώνεται καθ’
όλη τη διάρκεια των λειτουργικών κινήσεων της
κάτω γνάθου και παραπέμπει σε δομικές μεταβολές σε μία ή περισσότερες επιφάνειες των
κροταφογναθικών διαρθρώσεων.
Το «clicking» και το «crepitus» αποτελούν τις
δύο κύριες μορφές παθολογικών ήχων διαφορετικής αιτιολογίας.
Εκδηλώνονται ως σύμπτωμα των λειτουργικών διαταραχών του στοματογναθικού συστήματος είτε μεμονωμένα, είτε και οι δύο μορφές

ταυτόχρονα. Η μεν πρώτη υποδηλώνει λειτουργική ανωμαλία μεταξύ διάρθριου δίσκου και κεφαλής του κονδύλου, η δεύτερη ως σύμπτωμα
δομικών αλλαγών στην ΚΓΔ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Το «clicking» εκδηλώνεται όταν η κεφαλή του
κονδύλου προσεγγίζει το πρόσθιο αρθρικό
φύμα, με ή χωρίς τη συνοδεία του διάρθριου
δίσκου.
Για την ερμηνεία της διαταραχής έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις.
Μία από αυτές αποδίδει το «clicking» σε διαταραχή μεταξύ των διαφόρων επιμέρους τμημάτων της ΚΓΔ, τα οποία εμποδίζουν την ομαλή
ροή του αρθρικού υγρού κατά τη διάρκεια των
λειτουργικών κινήσεων της κάτω γνάθου, με
αποτέλεσμα την παγίδευσή του και την εκδήλωση του «clicking».
Μια άλλη άποψη προσομοιάζει το θόρυβο
του «clicking» με εκείνον που προκαλείται από
την «εξάρθρωση» της φάλαγγας των δακτύλων
του χεριού κατά το τράβηγμά τους.
Η προσομοίωση όμως με ανάλογα μοντέλα
υπήρξε αρνητική. Στην προκειμένη περίπτωση,
ο θόρυβος στις φάλαγγες αποδίδεται στο κενό
που δημιουργείται κατά το τράβηγμά τους.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα, επικρατούσε
η άποψη, σύμφωνα με την οποία το «clicking»
εθεωρείτο το αποτέλεσμα της οριακής κίνησης
της κάτω γνάθου, όταν ο κόνδυλος επεκάθητο
στην κορυφή του προσθίου αρθρικού φύματος,
και η κεφαλή του κονδύλου γλιστρούσε επάνω
στο πρόσθιο χείλος του δίσκου.
Η χρήση της κινηματοραδιογραφίας και υψηλής ταχύτητας κινηματογραφίας με χρόνο ανάλυσης 0,02 και 0,002 δευτερολέπτων μεταξύ
των λήψεων, έδειξε ότι το «clicking» επισυμβαίνει τη στιγμή που ο κόνδυλος επικάθεται στα
οστικά μέρη της ΚΓΔ, με ή χωρίς το δίσκο,
αφού έχει ξεπεράσει το μηχανικό εμπόδιο10.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ «CLICKING»
Διακρίνουμε 4 διαφορετικές κατηγορίες
«clicking» οφειλόμενες σε διαφορετικές αιτίες.
Α) « Clicking» οφειλόμενο σε απόκλιση από το
φυσιολογικό.
Β) «Clicking» οφειλόμενο σε υπερκινητικότητα.
Γ) «Clicking» οφειλόμενο σε έλλειψη μυϊκού συντονισμού.
Δ) «Clicking» οφειλόμενο σε μετατόπιση του διάρθριου δίσκου.
Α) «Clicking» οφειλόμενο σε απόκλιση
από το φυσιολογικό.
Οφείλεται κατά βάση σε ανατομικές αποκλίσεις των αρθρικών επιφανειών των ΚΓΔ.
Οι ανωμαλίες αυτές οφείλονται σε διαδικασίες ανάπλασης συνεπεία φορτίων που δέχεται
η άρθρωση. Όταν οι επιφάνειες, σε μήκος, ξεπερνούν η μία την άλλη, παράγεται ο ήχος του
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«clicking», πάντοτε στο ίδιο επίπεδο, σε επαναλαμβανόμενη κατάσπαση και ανάσπαση της
γνάθου. (Εικ. 1)

1

Η μορφή αυτή του «clicking» δεν αποτελεί
σημείο δυσλειτουργίας, ασχέτως εάν μελλοντικά αυτή προκύψει με ποικιλία άλλων συμπτωμάτων πλην του «clicking» αυτής της κατηγορίας.
Β) «Clicking» οφειλόμενο σε υπερκινητικότητα.
Το «clicking» αυτής της μορφής εκδηλώνεται
στην περίπτωση που η κεφαλή του κονδύλου
υπερκεράσει το πρόσθιο αρθρικό φύμα, μετά
την ολοκλήρωση της μέγιστης κατάσπασης.
Στην περίπτωση που οπίσθια κεκλιμένη επιφάνεια του προσθίου αρθρικού φύματος είναι
επίπεδη ή εάν ο ασθενής εμφανίζει γενικευμένη χαλαρότητα των αρθρώσεων, η κεφαλή του
κονδύλου ξεπερνά την κορυφή του προσθίου
αρθρικού φύματος προκαλώντας τον ήχο.
Σε αντίθεση με το εξάρθρημα της κάτω γνάθου, ο ασθενής μπορεί να ανοίγει και να κλείνει
το στόμα του, ενεργοποιώντας τους ανασπώντες μύες.
Η κλινική εικόνα είναι χαρακτηριστική.
Δηλαδή, ο ασθενής μπορεί να ανοίγει και να
κλείνει το στόμα του, στο τέλος όμως της κατάσπασης, εκδηλώνεται ο ήχος με ταυτόχρονη
απόκλιση της γνάθου προς την αντίθετη πλευρά. (Εικ. 2)
Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει
ήχος κατά την ανάσπαση.
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κάτω γνάθο προς τα εμπρός.
Η λειτουργία των δύο μοιρών του έξω πτερυγοειδούς είναι διαφορετική.
Η άνω μοίρα συνεργεί με τους μύες άνωθεν
του νοειδούς, ενώ η κάτω λειτουργεί συνεργατικά με τους ανασπώντες την κάτω γνάθο μύες11.
Οι κινήσεις της κεφαλής του κονδύλου και
του διάρθριου δίσκου ελέγχονται κυρίως από
τις δύο μοίρες του έξω πτερυγοειδούς.
Αναφορικά με τη λειτουργία του μυός, υπάρχει διχογνωμία.
Η μία άποψη υποστηρίζει ότι και οι δύο μοίρες καταφύονται στον κόνδυλο, ενώ η δεύτερη
υποστηρίζει ότι, ένας διαφορετικός αριθμός μυϊκών ινών της άνω μοίρας, καταφύεται έμμεσα
και άμεσα στον διάρθριο δίσκο12.
Παλιότερη άποψη υποστηρίζει ότι οι δύο μοίρες συνεργάζονται λειτουργικά μεταξύ τους και
η ενεργοποίησή τους γίνεται κατά τη διάρκεια
κατάσπασης της γνάθου.
Νεότερες έρευνες υποστηρίζουν ότι οι δύο
μοίρες ανταγωνίζονται μεταξύ τους με αντίστροφη ενεργοποίηση του κονδύλου και σταθεροποίηση του διάρθριου δίσκου κατά το κλείσιμο
του στόματος.
Παραλειτουργικές έξεις όπως ο βρυγμός διαταράσσουν τη μυϊκή λειτουργία, λόγω υπερφόρτισης, με αποτέλεσμα ασυντόνιστη κίνηση της
κεφαλής του κονδύλου και του δίσκου κατά τη
διάρκεια των λειτουργικών κινήσεων της κάτω
γνάθου, οπότε κατά την επιστροφή δυνατόν να
προκληθεί «clicking».
Σε αντίθεση με τους ήχους οι οποίοι οφείλονται σε ανατομικές αποκλίσεις από το φυσιολογικό σχήμα αυτού, οι ήχοι χαρακτηρίζονται από
ασταθή και διαλείποντα χαρακτήρα, προκαλώντας ένα ή περισσότερα «clicking» σε διαφορετικά επίπεδα, τόσον κατά την ανάσπαση όσον
και κατά την κατάσπαση, σε επαναλαμβανόμενη
κίνηση. (Εικ.3)

σης και πριν το τέλος της κίνησης, ακούγεται
ξανά το «clicking». Ο τύπος αυτός ονομάζεται
αντίστροφος (reci procal clicking). (Εικ. 6)
Η κλινική του εικόνα είναι τυπική και διαπιστώνεται όταν ζητήσουμε από τον ασθενή να
ανοίξει το στόμα του τόσο όσο να εκδηλωθεί το
«clicking» και, ακολούθως, καθοδηγείται ώστε
να φέρει την κάτω γνάθο σε σχέση κοπτική
προς κοπτική με την άνω.
Στη θέση αυτή, η κεφαλή του κονδύλου παρεμποδίζεται να γλιστρήσει πίσω από το διάρθριο δίσκο κατά τη διάρκεια της ανάσπασης.
Η μαγνητική τομογραφία της περιοχής της
ΚΓΔ είναι άλλο ένα παρακλινικό μέσον πιστοποίησης αυτής της μορφής «clicking».
Ο έμμεσος τραυματισμός και οι παραλειτουργικές έξεις αποτελούν τις πιθανότερες αιτίες μετατόπισης του δίσκου.
Η γενικευμένη επίσης χαλαρότητα των αρθρώσεων αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα.
Η μορφή, ο τύπος αυτός του «clicking», συνιστά σοβαρό κλινικό σημείο δυσλειτουργίας
επειδή αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο πρόσθιας
μετατόπισης του διάρθριου δίσκου, χωρίς επαναφορά (locking-κλείδωμα). (Εικ.7)
Ένα τέτοιο ενδεχόμενο δυνατόν να αφορά
τη μία ή και τις δύο ταυτόχρονα κροταφογναθικές διαρθρώσεις (αμφοτερόπλευρο «locking»).
Συνήθως, προηγείται ένα στάδιο περιοδικού
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Γ) «Clicking» οφειλόμενο σε έλλειψη
μυϊκού συντονισμού.
Οι κινήσεις της κεφαλής του κονδύλου και
του διάρθριου δίσκου, ελέγχονται από τον έξω
πτερυγοειδή μυ. Αποτελείται από δύο μοίρες
ή κεφαλές. Η άνω μοίρα είναι μικρότερη και
εκφύεται από τον υποκροτάφιο βόθρο και την
υποκρατάφιο ακρολογία της μείζονος πτέρυγος
του σφηνοειδούς οστού.
Η κάτω μοίρα είναι μεγαλύτερη και εκφύεται
από την έξω επιφάνεια του έξω πετάλου της
πτερυγοειδούς αποφύσεως του σφηνοειδούς.
Νευρώνεται από το έξω πτερυγοειδές νεύρο
και το πρόσθιο στέλεχος του κάτω γναθικού.
Κατά την ετερόπλευρη σύσπαση του μυός, ο
κόνδυλος και ο διάρθριος δίσκος της σύστοιχης πλευράς φέρονται προς τα κάτω, έσω και
εμπρός, αναγκάζοντας την κάτω γνάθο να κινηθεί προς την αντίθετη πλευρά. Η αμφοτερόπλευρη σύσπαση και των δύο μοιρών φέρει την

Δ) «Clicking» οφειλόμενο σε μετατόπιση του διάρθριου δίσκου.
Ο τύπος αυτός καταγράφεται σε περιπτώσεις
έκτοπης θέσης του διάρθριου δίσκου σε σχέση
με την κεφαλή του κονδύλου. Στις περιπτώσεις
αυτές, ο δίσκος είναι μετατοπισμένος εμπρός
και ελαφρώς προς το μέσον.
Στην αρχή της κατάσπασης, ο δίσκος ωθείται
εμπρός από την κεφαλή του κονδύλου, ενώ ο
οπίσθιος σύνδεσμός του είναι τεντωμένος (δίστιβη ζώνη – bilaminar zone). Αποτελείται από
δύο στιβάδες άνω και κάτω. Μεταξύ τους, μεσολαβεί χαλαρός συνδετικός ιστός. Ο διάρθριος
δίσκος, με τη μεσολάβηση της άνω στιβάδος,
προσφύεται στο τυμπανικό πέταλο του κροταφικού οστού, ενώ με την κάτω, προσφύεται στον
αυχένα του κονδύλου. Η μεταξύ τους περιοχή
διαθέτει πλούσιο δίκτυο αγγείων και νεύρων.
(Εικ. 4,5)
Η απώλεια των προσφύσεων του δίσκου με
τα παρακείμενα μόρια έχει ως αποτέλεσμα τη
μετατόπισή του και τη δημιουργία ηχητικών
φαινομένων13.
Ο ήχος παράγεται όταν η κεφαλή του κονδύλου υπερκεράσει απότομα το οπίσθιο χείλος
του διάρθριου δίσκου.
Μετά την εκδήλωση του «clicking», η σχέση
μεταξύ κονδύλου-δίσκου αποκαθίσταται και ο
ασθενής μπορεί να εκτελέσει ανεμπόδιστα μέγιστη κατάσπαση. Κατά τη διάρκεια της ανάσπα-
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κλειδώματος όπου ναι μεν ο δίσκος «μπλοκάρεται», αλλά ο ασθενής, με κάποιες κινήσεις της
κάτω γνάθου, τον απελευθερώνει (περιοδικό
«locking»).
Εκτός της περιοδικής ή μόνιμης μετατόπισης
του διάρθριου δίσκου, ένα επιπλέον σύμπτωμα
είναι ο πόνος.
Σε μεμονωμένους ασθενείς, ο δίσκος ενδεχομένως μπορεί να παραμείνει μόνιμα μετατοπισμένος. Η κατάσταση αυτή κλινικώς χαρακτηρίζεται από περιορισμένο άνοιγμα του
στόματος, από απόκλιση της κάτω γνάθου προς
την πλευρά του μετατοπισμένου δίσκου, κατά
τη διάρκεια της κατάσπασης και προολίσθισης
και, τέλος, σημαντικό περιορισμό ή αναστολή
της πλαγιολίσθησης προς την αντιρροπούσα
πλευρά.
Σε περιπτώσεις αμφοτερόπλευρης πρόσθιας
μετατόπισης του διάρθριου δίσκου χωρίς επαναφορά, δεν υφίσταται απόκλιση δεξιά ή αριστερά, αλλά σαφώς περιορισμένο άνοιγμα κατά
την κατάσπαση (συμμετρικό, δίχως απόκλιση).
Σε παρόμοιες περιπτώσεις, η κλινική εικόνα
από μόνη της, δεν αποδεικνύει εκ του αφαλούς
πρόσθια μετατόπιση του δίσκου χωρίς επαναφορά.
Παρόμοια κλινική εικόνα εμφανίζουν και άλλες παθολογικές καταστάσεις, όπως ο τρισμός,
η αγκύλωση της κροταφογναθικής, ο μυϊκός
σπασμός της περιοχής, η μυϊκή σύσπαση κλπ.
Συνεπώς, η λήψη, ιδιαιτέρως του πρόσφατου
αναμνηστικού ιστορικού του ασθενούς, θα βοηθήσει τη διαφορική διάγνωση.
Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να ελέγχεται σχολαστικά στο ιστορικό του
ασθενούς, είναι η παρουσία και εκδήλωση
προγενέστερου «clicking». Συνήθως, στην πλειονότητα των περιπτώσεων της πρόσθιας μετατόπισης χωρίς επαναφορά, προηγείται ιστορικό
«clicking».
Σε παρόμοιες περιπτώσεις, επιχειρείται η
άναταξη του δίσκου, με τη βοήθεια της χειροπρακτικής.

Κλινική Καταγραφή και Διακρίβωση
του «clicking»
Δύο κυρίως είναι οι μέθοδοι διακρίβωσης των
ήχων από τις κροταφογναθικές διαρθρώσεις.
Α) Η ακρόαση με τη χρήση στηθοσκοπίου και
Β) Η ψηλάφηση με τη βοήθεια των δακτύλων.
Οι δύο αυτές τεχνικές αποτελούν τις πλέον
κλασσικές και αποδεκτές μεθόδους διακρίβωσης των ήχων που προέρχονται από τις κροταφογναθικές διαρθρώσεις.
Υπάρχουν ασφαλώς και άλλες πιο σύγχρονες
τεχνικές που θα αναφέρουμε στη συνέχεια.
Η χρήση του στηθοσκοπίου είναι αρκετά αξιόπιστη μέθοδος, είτε εφαρμόζεται ξεχωριστά
σε κάθε άρθρωση, είτε ταυτόχρονα με τη χρήση
διπλού στηθοσκοπίου. (Εικ. 8)

8

Η χρήση του στηθοσκοπίου ενδεχομένως
κάποιες φορές να καταστεί αναξιόπιστη. Δηλαδή, είναι δυνατόν, η μεταβολή στη σχέση διάρθριου δίσκου-κεφαλής κονδύλου, να διαδράμει
σιωπηρά.
Πιο συγκεκριμένα, η κεφαλή του κονδύλου
να γλυστρά εκτός του διάρθριου δίσκου, χωρίς
την εκδήλωση «clicking».
7
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42 χρόνια µαζί...!

Η Ποιότητα Έχει Όνοµα...

Σιλικόνη συµπύκνωσης
παχύρευστη µε βάση
την πολυσιλοξάνη

Λεπτόρευστη σιλικόνη
συµπύκνωσης

Πολύ λεπτόρευστη σιλικόνη
συµπύκνωσης

Βάζο των 900ml

13,50€
∆οχείο των 10 κιλών

89,00€

ΝΕΑ
ΦΟΡΜΟΥΛΑ

Πάστα καταλύτης 60ml
Συσκευασία:
Σωληνάριο 140ml

Συσκευασία:
Σωληνάριο 140ml

6,00€

8,50€

Putty Soft

8,50€

Putty Hard

Σιλικόνη αθροιστικού τύπου, παχύρευστη, ταχείας πήξης

Σιλικόνη αθροιστικού τύπου, παχύρευστη,
κανονικής πήξης

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Α 06
ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

35,00€

35,00€

Συσκευασία: Βάση 500gr + καταλύτης 500gr

Συσκευασία: Βάση 500gr + καταλύτης 500gr

Heavy body
Σιλικόνη αθροιστικού τύπου,
λεπτόρευστη, ταχείας πήξης

Σιλικόνη αθροιστικού τύπου,
λεπτόρευστη, κανονικής πήξης

Συσκευασία:
Φύσιγγες 2χ50ml
+ αναµικτήρες

Συσκευασία:
Φύσιγγες 2χ50ml
+ αναµικτήρες

23,00€

Σιλικόνη αθροιστικού τύπου,
πολύ λεπτόρευστη, ταχείας
πήξης

Συσκευασία:
Φύσιγγες 2χ50ml
+ αναµικτήρες

23,00€

23,00€

Σιλικόνη αθροιστικού τύπου,
υψηλού ιξώδους για µονή φάση
(ταυτόχρονη) σε συνδυασµό
µε Light body

Σιλικόνη αθροιστικού τύπου, µέσης
ρευστότητας. Μονοφασικό υλικό
Ιδανικό για αποτυπώµατα
εµφυτευµάτων

Συσκευασία:
Φύσιγγες 2χ50ml
+ αναµικτήρες

Συσκευασία:
Φύσιγγες 2χ50ml
+ αναµικτήρες

27,50€

26,00€

Jumbo Heavy body
Παχύρευστη σιλικόνη αθροιστικού τύπου
σε φύσιγγα 5:1 για ανάµιξη σε συσκευή

44,00€

Σιλικόνη αθροιστικού τύπου, µέσης
ρευστότητας. Μονοφασικό υλικό
σε φύσιγγα 5:1 για ανάµιξη σε συσκευή
Ιδανικό για αποτυπώµατα εµφυτευµάτων

Συσκευασία: Φύσιγγα 380ml + αναµικτήρες

∆ιάφανη σιλικόνη αθροιστικού
τύπου, µέσης ρευστότητας

27,50€
Συσκευασία:
Φύσιγγες 2χ50ml + αναµικτήρες

44,00€

Σιλικόνη αθροιστικού τύπου, υψηλού ιξώδους
για µονή φάση (ταυτόχρονη) σε συνδυασµό
µε Light body σε φύσιγγα 5:1
για ανάµιξη σε συσκευή

44,00€

Συσκευασία: Φύσιγγα 380ml + αναµικτήρες

Αλγινικό
αποτυπωτικό
υλικό,
κανονικής
πήξης

Αλγινικό
αποτυπωτικό
υλικό, ταχύπηκτο
ειδικά για
ορθοδοντικούς

Αλγινικό
αποτυπωτικό
υλικό µε
χρωµατικό
δείκτη
κανονικής
πήξης

Συσκευασία:
Σακούλα 1lb

Συσκευασία:
Σακούλα 1lb

Συσκευασία:
Σακούλα 1lb

6,00€

6,00€

7,00€

• Στις τιµές δε συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.
• Οι τιµές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Συσκευασία: Φύσιγγα 380ml + αναµικτήρες

Σιλικόνη αθροιστικού τύπου, µέσης
ρευστότητας για καταγραφή σύγκλησης

27,50€
Συσκευασία:
Φύσιγγες 2χ50ml + αναµικτήρες
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Η ανώμαλη διαδρομή της κονδυλικής ατραπού κίνησης και συνεπώς η δημιουργία και εκδήλωση ήχου, δυνατόν να διακριβωθεί με τη
χρήση ψηφιακού φωτός στην επιφάνεια της
άρθρωσης10
Η ψηλάφηση των κροταφογναθικών διαρθρώσεων με τη χρήση των δακτύλων, θα πρέπει
να διενεργείται με την τοποθέτησή του αμφοτερόπλευρα στην περιοχή των αρθρώσεων.
Η ασκούμενη πίεση θα πρέπει να είναι ήπια
κατά τη διάρκεια της κατάσπασης και ανάσπασης της κάτω γνάθου του ασθενούς.
Μία παραλλαγή της ανωτέρω μεθόδου είναι
η τοποθέτηση των μικρών δακτύλων αμφοτερόπλευρα στους έξω ακουστικούς πόρους του
ασθενούς, λέγοντας στον ασθενή να ανοίγει και
να κλείνει το στόμα του.
Ασκώντας ελαφρά πίεση προς τα μέσα, εύκολα αντιλαμβανόμαστε την όποια ανώμαλη
σχέση κεφαλής κονδύλου και δίσκου κατά τη
διάρκεια της κίνησης.
Εκτός από το «clicking», η χρήση του στηθοσκοπίου αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη στη
διακρίβωση ερπυστικών ήχων (crepitus), υποδηλωτικό ύπαρξης εκφυλιστικής διαδικασίας.
Σε αρχικές φάσεις εκφυλισμού της άρθρωσης, οι ερπυστικοί ήχοι δυνατόν να διαδράμουν
αδιάγνωστοι, λόγω πολύ χαμηλής έντασης.
Αρκετές επίσης φορές, η εκδήλωσή τους δε
γίνεται αντιληπτή κατά τη διάρκεια της κατάσπασης,
Είναι λοιπόν χρήσιμη η προσθιοπλάγια κίνηση της κάτω γνάθου αριστερά-δεξιά, κατά
τη διάρκεια της οποίας, αρκετά συχνά, εκδηλώνονται στην πλάγια κίνηση, εντονότερα απ’
ότι κατά τη διάρκεια της κατάσπασης και ανάσπασης.

Κριγμώδεις Ήχοι
(«crepitus»- ή ερπυστικοί)
Η κατηγορία αυτή των ήχων (ήχοι κιγκλιδώματος – grading sound) αποτελεί συνήθως σημείο
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ου δίσκου, σε σχέση με την κεφαλή του κονδύλου.
Η δεύτερη κατηγορία είναι ενδεικτική δομικών διεργασιών των σκληρών και μαλακών
ιστών της κροταφογναθικής διάρθρωσης π.χ.
εκφυλιστικές και φλεγμονώδεις παθήσεις.
Συνεπώς, η μεταξύ τους διάκριση έχει ιδιαίτερη παθογνωμονική σημασία.
Εκτός από τις περιγραφείσες κατηγορίες μετατόπισης του διαρθρίου δίσκου οι οποίες, κατά
κύριο λόγο, αποτελούν τις πιο συχνά εμφανιζόμενες μορφές, υπάρχουν και ενδιάμεσες σπανιότερες, ίσως.
Πριν όμως αναφερθώ και, λόγω της ανατομικής πολυπλοκότητας της περιοχής, θα ήθελα να
θυμηθούμε μερικές βασικές λεπτομέρειες της
τοπογραφικής ανατομίας της περιοχής.
Η φυσιολογική θέση και σχέση διάρθριου δίσκου-κεφαλής του κονδύλου, προβλέπει ότι η
μεσότητα του διαρθρίου δίσκου, σχήματος ερυθροκυττάρου, με πεπαχυμένα πρόσθια και οπίσθια περιφερικά χείλη, επικάθεται στην κεφαλή
του κονδύλου με το πλέον λεπτό τμήμα του.
Μάλιστα, κάποιες φορές, το κέντρο του δίσκου
δυνατόν να είναι διάτρητο.
Το οπίσθιο χείλος του δίσκου συνέχεται με
τη δίστιβη ζώνη, το πίσω άκρο της οποίας προσφύεται στο τυμπανικό πέταλο του κροταφικού
οστού.
Είναι ελαστική και εκπτυσσόμενη κατά τη
διάρκεια των λειτουργικών κινήσεων της κάτω
γνάθου, επιτρέπει το διάρθριο δίσκο πάντα
επικαθήμενο επί της κεφαλής του κονδύλου να
ακολουθεί την κονδυλική ατραπό κίνηση έως
τέλος της οριακής κίνησης η οποία σηματοδοτείται από την κορυφή του προσθίου αρθρικού
φύματος.
Εφ’ όσον η ανωτέρω περιγραφείσα αγαστή
λειτουργική σχέση μεταξύ κονδύλου και δίσκου
διαταράσσεται, τότε προκύπτουν εκτροπές που
ήδη έχουν περιγραφεί.
Οι σπανιότερες και, ως εκ τούτου, επιμέρους
έκτοπες θέσεις του διάρθριου δίσκου, έχουν ως
ακολούθως:
Α) Μερική πρόσθια μετατόπιση του δίσκου, επικαθήμενον στο πλάγιο τμήμα της άρθρωσης.
Β) Μερική πρόσθια μετατόπιση του δίσκου στο
μεσαίο τμήμα της άρθρωσης.
Γ) Περιστροφική προσθιοπλάγια μετατόπιση
του δίσκου.
Δ) Περιστροφική προσθιο-μεσαία μετατόπιση
του δίσκου.
Ε) Πλάγια μετατόπιση του δίσκου.
Στ) Μετατόπιση του δίσκου στο μέσον της άρθρωσης.
Ζ) Οπίσθια μετατόπιση του διάρθριου δίσκου.
Η διακρίβωση των θέσεων αυτών μετατόπισης του διάρθριου δίσκου, διαγνωστικά, μπορεί
να επιτευχθεί μόνον με τη λήψη μαγνητικής τομογραφίας της κροταφογναθικής διάρθρωσης.
Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι η
άποψη η οποία διατυπώνεται από μερίδα κλινικών, σύμφωνα με την οποία, η εκδήλωση ήχων
που δεν συνοδεύεται από πόνο ή άλλα συναφή
συμπτώματα, δεν απαιτεί θεραπεία, με βρίσκει
αντίθετο.
Όπως ήδη προανέφερα, μια άρθρωση η οποία
λειτουργεί
φυσιολογικά, δεν παράγει ήχο.
Συζήτηση
Η μετατόπιση του διάρθριου δίσκου, ακόμη
και αν δεν συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα,
Η μελέτη και η ερμηνεία των ήχων που παράαπό μόνη της, αποτελεί εν δυνάμει εξελικτική
γονται στις κροταφογναθικές διαρθρώσεις, πακατάσταση πρόκλησης δυσλειτουργίας.
θολογικών επί το πλείστον, αποτελεί ένα από
Το ορόσημο του πόνου δεν πρέπει να αποτετα πλέον ενδιαφέροντα πεδία της παθολογικής
λεί
το εναρκτήριο λάκτισμα έναρξης θεραπείας.
φυσιολογίας του στοματογναθικού συστήματος
Από
την προσιτή μου βιβλιογραφία, δεν υφίκαι κατ’ επέκτασιν των λειτουργικών του διαταKαθηγητήσ
ΑΠΘ
σταται
τεκμηρίωση
που να αποκλείει το ενδεχόραχών.
μενο υποτροπής πρόσθιας μετατόπισης με επαΣτην ανασκόπηση περιεγράφησαν οι διάναφορά του διάρθριου δίσκου, σε μετατόπιση
φορες κατηγορίες ήχων και η αιτιολογική τους
χωρίς επαναφορά (locking). Προβλέψεις ίσως,
σχέση με τον διάρθριο δίσκο, την κροταφογνατεκμηρίωση όχι.
θική διάρθρωση και τα λοιπά ανατομικά μόρια
Όμως, σε περιπτώσεις ερπυστικών ήχων οι
της περιοχής. Από τους περιγραφέντες ήχους,
οποίοι
επίσης δεν συνοδεύονται από συμπτώξεχωρίζουν δύο κυρίως κατηγορίες-μορφές. Το
ματα, η μη θεραπευτική τους αντιμετώπιση δεν
«clicking» και οι ερπυστικοί ήχοι («crepitus»).
συνιστά την καλύτερη άποψη.
Η πρώτη κατηγορία σχετίζεται με ανατομικές
Μετά βεβαιότητας, μεσοπρόθεσμα ή μακροκυρίως ιδιαιτερότητες της κροταφικής γλήνης,
«ΟΒ».του
©2017.
Σελίδεσ:πρόθεσμα,
408
ο εκφυλισμός των δομικών στοιαλλά και λειτουργικώνΈκδoση:
διαταραχών
διάρθριδομικών μεταβολών σε μία ή περισσότερες ανατομικές επιφάνειες των κροταφογναθικών διαρθρώσεων.
Παρατηρούνται συνήθως σε κάπως προχωρημένα στάδια της νόσου, αποτελώντας κλινικό
εύρημα που γίνεται αντιληπτό είτε με την ψηλάφηση είτε με την ακρόαση.
Αποτελούν ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά
παθογνωμονικά ευρήματα της Οστεοαρθρίτιδος
των κροταφογναθκών διαρθρώσεων. Ακουστικά, θυμίζουν τρίξιμο γυαλιών ή άμμου.
Όπως ήδη αναφέραμε, γίνονται αντιληπτοί
κατά τη διάρκεια, κυρίως, των πλαγίων κινήσεων της κάτω γνάθου. Η παρουσία τους αποτελεί
διαφοροδιαγνωστικό στοιχείο δυσλειτουργίας
των κροταφογναθικών διαρθρώσεων, συνεπεία
οστεοαρθρίτιδος, από άλλους τύπους δυσλειτουργίας, συνήθως μυϊκού τύπου14
Επιδημιολογικώς, εφ’ όσον η ανίχνευσή τους
γίνεται με τη βοήθεια της ψηλάφησης, το ποσοστό ανεύρεσης είναι χαμηλότερο του 10%.
Αντιθέτως, είναι πολύ υψηλότερο με τη χρήση
στηθοσκοπίου4.
Οι ερπυστικοί ήχοι επίσης είναι ένα συχνό εύρημα σε άτομα με ολικές οδοντοστοιχίες καθώς
και σε άτομα με απώλεια των δοντιών στήριξης.
Η παρουσία τους αυξάνει με την πρόοδο της
ηλικίας15. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η παρουσία τους αποδίδεται στη γήρανση.
Τι απαντάμε όμως στις περιπτώσεις που εκδηλώνονται σε νέα άτομα;
Εκεί, βεβαίως, δεν μπορούμε να επικαλεστούμε το χρόνο.
Κατά την άποψη του γράφοντος, αποτελούν
στην πλειοψηφία τους, προϊόν εκφυλιστικών διεργασιών, κυρίως οστεοαρθρίτιδος.
Ανάμεσα από διαφόρους αιτιολογικούς παράγοντες πρόκλησης οστεοαρθρίτιδος, τα μηχανικά φορτία και η άσκησή τους στην άρθρωση,
κατέχουν πρωτεύουσα θέση.
Η συνεχής άσκηση παρομοίων φορτίων στις
κροταφογναθικές διαρθρώσεις, όπως μπορεί να
συμβαίνει σε χρόνιο και παρατεταμένο βρυγμό,
σε λανθασμένο Ορθοδοντικό σχέδιο θεραπείας, σε ποικίλες άλλες παραλειτουργικές έξεις,
στην απόδοση λανθασμένου συγκλεισιακού
σχήματος, σε εκτεταμένες προσθετικές εργασίες κλπ.
Αποτελούν επίσης σημαντικό κλινικό εύρημα, σε προχωρημένα στάδια δευτεροπαθούς
προσβολής των κροταφογναθικών διαρθρώσεων από αυτοάνοσα νοσήματα, σε κάποια φάση
της διαδρομής της γενικής νόσου.
Εφ’ όσον οι κριγμώδεις ήχοι εμφανίζονται σε
νέα άτομα και συνοδεύονται από πόνο και περιορισμό των λειτουργικών κινήσεων της κάτω
γνάθου κρίνεται, μεταξύ άλλων, και η λήψη της
ενδεδειγμένης ακτινογραφίας.
Σπανίως, οι κριγμώδεις ήχοι σχετίζονται με
σοβαρούς πόνους στην κροταφογναθική διάρθρωση.
Παρόλα αυτά, η άποψή μου είναι ότι και μόνον η παρουσία και η εκδήλωσή τους και ανεξαρτήτως συνοδών συμπτωμάτων, θα πρέπει
ενδελεχώς να διερευνάται η αιτιολογία και η
προέλευσή τους.
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χείων της άρθρωσης θα επεκταθεί με εκτενείς
διαβρώσεις και οστεόφυτα, είτε υπάρχει πόνος
είτε όχι.
Η ανάσχεση των μηχανικών φορτίων που
δέχεται η κροταφογναθική διάρθρωση, σε ένα
τέτοιο ενδεχόμενο, αποτελεί αυτονόητη θεραπευτική παρέμβαση, ακόμη και αν δεν υφίσταται πόνος ή περιορισμός των λειτουργικών
κινήσεων της κάτω γνάθου.

Συμπερασματικά
Η έλλειψη πόνου, ο περιορισμός ή αναστολή
των λειτουργικών κινήσεων της κάτω γνάθου
δεν πρέπει να αποτελούν ανασχετικούς παράγοντες για τη θεραπευτική αντιμετώπιση παρομοίων περιστατικών, ακόμη και για τις περιπτώσεις
όπου το «clicking» οφείλεται σε παρέκκλιση από
το φυσιολογικό.
Όμως, για να προλάβω την εύλογη επισήμανση του αναγνώστη, θα ολοκληρώσω λέγοντας
ότι η θεραπευτική προσέγγιση των ήχων και
των συνεπειών τους, θα αποτελέσει αντικείμενο
σχολίων και συζήτησης στο επόμενο φύλλο του
πάντοτε φιλόξενου Οδοντιατρικού Βήματος.
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Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας σε δεύτερο κάτω γομφίο
σχήματος C με εξωτερική φλεγμονώδη ακρορριζική απορρόφηση
Η πρώτη περιγραφή κάτω γομφίου σχήματος C έγινε το 1979 από τους Cooke
και Cox. H ονομασία του σχετίζεται με το
γεγονός ότι, σε εγκάρσια τομή, στη μεσότητα της ρίζας, το σχήμα ρίζας-ριζικού
σωλήνα θυμίζει το λατινικό γράμμα C. Η
πολφική κοιλότητα των δοντιών αυτών
εμφανίζει ποικιλία ως προς τον αριθμό,
το σχήμα και τη σχέση των ριζικών σωλήνων μεταξύ τους. Ο αριθμός και το σχήμα
των ριζών καθορίζονται από το επιθηλιακό έλυτρο του Hertwig. Η αποτυχία του

Αναφορά Περιστατικού
Γυναίκα ηλικίας 27 ετών προσήλθε στην
Μεταπτυχιακή Κλινική Ενδοδοντίας της
Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με πόνο
και οίδημα στην αριστερή περιοχή της κάτω
γνάθου. Μετά από κλινικό και ακτινογραφικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το δόντι 37 είχε
ατελή ενδοδοντική θεραπεία, μορφολογία
πολφικής κοιλότητας σχήματος C (ενιαία, κωνικού σχήματος ρίζα), περιακρορριζική αλλοίωση και εξωτερική φλεγμονώδη ακρορριζική
απορρόφηση (Εικ. 1). Τέθηκε η διάγνωση
δευτεροπαθούς οξέος φατνιακού αποστήματος και αποφασίστηκε να γίνει επανάληψη
της ενδοδοντικής θεραπείας.

1η Συνεδρία
Πραγματοποιήθηκε στελεχιαία αναισθησία
με αρτικαίνη 4% και αδρεναλίνη 1:100000.
Το δόντι απομονώθηκε με τη χρήση ελαστικού απομονωτήρα. Αφαιρέθηκαν τα εμφρακτικά υλικά της μυλικής αποκατάστασης και
στη συνέχεια έγινε επισκόπηση του μυλικού
θαλάμου με το μικροσκόπιο και επιβεβαιώθηκε η παρουσία ενός ενιαίου στομίου σχήματος C (Εικ.2). Έπειτα, αφαιρέθηκαν τα παλαιά εμφρακτικά υλικά των ριζικών σωλήνων
με ρίνες χειρός τύπου Hedstrom και ρύγχη
υπερήχων. Από την αρχική ακτινογραφία
υποθέσαμε την ύπαρξη ενός επιπλέον ριζικού σωλήνα ο οποίος δεν είχε εντοπιστεί και
εντοπίστηκε μετά την αφαίρεση των παλαιών
εμφρακτικών υλικών.
Παροχετεύτηκε το πύον μέσω των ριζικών σωλήνων. Έγινε λήψη ενδιάμεσης
ακτινογραφίας (Εικ. 3). Η χημικομηχανική
επεξεργασία ολοκληρώθηκε συνδυάζοντας
μηχανοκίνητα εργαλεία και εργαλεία χειρός,
ενώ παράλληλα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση
στο χημικό καθαρισμό του δοντιού. Η εγγενής δυσκολία των εργαλείων να μειώσουν
ικανοποιητικά το μικροβιακό φορτίο αλλά και
να αφαιρέσουν ικανοποιητικά τα εμφρακτικά
υλικά από όλους τους σχισμοειδείς χώρους
μιας τέτοιας μορφολογίας ριζικών σωλήνων,
καθιστά αναγκαία την ενεργοποίηση των
υγρών διακλυσμών με εξειδικευμένα ρύγχη
υπερήχων ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα
ενεργοποίησης διακλυσμών. Τα υγρά που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν το NaOCl σε συγκέντρωση 2.5% σε συνδυασμό με EDTA 17%.

Αντωνία Ιωαννίδη
ΟδοντίατροςΕιδικευθείσα στην
Ενδοδοντολογία ΕΚΠΑ

ελύτρου να συντηχθεί στην παρειακή ή τη
γλωσσική επιφάνεια της ρίζας είναι η κύρια αιτία δημιουργίας της συγκεκριμένης
μορφολογικής παρέκλισης.
Η διαχείριση των δοντιών αυτών θεωρείται ορισμένες φορές ιδιαίτερα απαιτητική.
Η δυσκολία της χημικομηχανικής επεξεργασίας αλλα και της έμφραξης οφείλεται
στην εγγενή δυσκολία συχνά των ενδοδοντικών εργαλείων να προσεγγίσουν
όλα τα τοιχώματα και τους ισθμούς του
συστήματος των ριζικών σωλήνων. Για την

Τέλος, οι σωλήνες στέγνωσαν με αποστειρωμένους κώνους χάρτου και τοποθετήθηκε
υδροξείδιο του ασβεστίου με χρήση Lentulo.
Στη μύλη τοποθετήθηκε αποστειρωμένο
σφαιρίδιο βάμβακος και προσωρινό υλικό
(Cavit G, 3M Germany).

επίτευξη του μέγιστου δυνατού αντιμικροβιακού αποτελέσματος κατά τη χημικομηχανική επεξεργασία ενδείκνυται η χρήση
υπερήχων, άφθονων διακλυσμών NaOCl,
η χρήση EDTA και η ενεργοποίηση των διαλυμάτων διακλυσμού με διάφορα μέσα,
καθώς και η τοποθέτηση υδροξειδίου του
ασβεστίου για το χρονικό διάστημα μεταξύ των συνεδριών. Για την έμφραξη του
συστήματος των ριζικών σωλήνων επιλέγονται οι τεχνικές θερμοπλαστικοποιημένης γουταπέρκας.

2η Συνεδρία
Δύο εβδομάδες αργότερα η ασθενής προσήλθε για τη δεύτερη συνεδρία, ελεύθερη
συμπτωμάτων. Πραγματοποιήθηκε εκ νέου
στελεχιαία αναισθησία με αρτικαίνη 4% και
αδρεναλίνη 1:100000. Απομονώθηκε το
δόντι και αφαιρέθηκε η προσωρινή έμφραξη.

Εικ. 1

Εικ. 2

Εικ. 3

Εικ. 4

Στη συνέχεια με διακλυσμούς αφαιρέθηκε το
υδροξείδιο του ασβεστίου. Ολοκληρώθηκαν
οι διακλυσμοί με ενεργοποίηση εκ νέου των
υγρών διακλυσμών με τη ρίνη Xp - Endo
Finisher. Οι σωλήνες στέγνωσαν με κώνους
χάρτου κι έγινε λήψη ακτινογραφίας κύριων
κώνων (Εικ. 4). Η τελική έμφραξη έγινε με
τη χρήση βιοκεραμικού φυράματος TotalFill
BC Sealer προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στο λεπτόκοκκο βιοκεραμικό φύραμα
να διεισδύσει σε όλους τους ισθμούς του
συστήματος των ριζικών σωλήνων. Χρησιμοποιήθηκαν κώνοι γουταπέρκας κωνικότητας
4% με την τεχνική του μονού κώνου όπως
υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή του
φυράματος αυτού. Ακολούθησε η προσωρινή
έμφραξη του δοντιού και η λήψη της τελικής
ακτινογραφίας (Εικ. 5,6). Το περιστατικό εν
συνεχεία παραπέμφθηκε στην Μεταπτυχιακή
Κλινική της Προσθετικής για την ολοκλήρωση του σχεδίου θεραπείας.
Στην επανεξέταση των 6 μηνών το δόντι
ήταν ασυμπτωματικό (Εικ. 7). Οι περιακρορριζικοί ιστοί είχαν αρχίσει να επουλώνονται
και στην επανεξέταση του 1 έτους η επούλωση είχε σχεδόν ολοκληρωθεί (Εικ. 8).
Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι προσσαρμόζοντας τη χημικομηχανική επεξεργασία και την έμφραξη στις ιδιαιτερότητες του
κάθε περιστατικού μπορούμε πλέον να επεξεργαστούμε προβλέψιμα ακόμα και τα πιο
απαιτητικά περιστατικά με παραλλαγές της
ανατομίας του συστήματος των ριζικών σωλήνων.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Εικ. 5

Εικ. 6

Εικ. 7

Εικ. 8

1. Vertucci FJ (1984) Root canal anatomy of the
human permanent teeth. Oral Surgery, Oral
Medicine, and Oral Pathology 58, 589–99.
2. Fan B, Cheung GS, Fan M, Gutmann JL, Bian
Z (2004) C-shaped canal system in mandibular
second molars: part I – anatomical features.
Journal of Endodontics 30, 899–903.
3. Jin GC, Lee SJ, Roh BD (2006) Anatomical
study of C-shaped canals in mandibular second
molars by analysis of computed tomography.
Journal of Endodontics 32, 10–3.
4. Jafarzadeh H., Wu N. (2007) The C-shaped
root canal configuration: A review. Journal of
Endodontics 33(5), 517-23
5. Zhang R, Yang H, Yu X, Wang H, Hu T, Dummer PM (2010) Use of CBCT to identify the
morphology of maxillary permanent molar
teeth in a Chinese subpopulation. International Endodontic Journal 44, 162–9.
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Περιοδοντική Νόσος και Μεταλλοπρωτεϊνάσες (MMPs):
Βιολογικές και Κλινικές Σχέσεις

Περιοδοντική νόσος
Η περιοδοντίτιδα είναι μία χρόνια φλεγμονώδης διαταραχή που χαρακτηρίζεται από
μια σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ περιοδοντικών βακτηρίων και της φλεγμονώδους
απόκρισης του ξενιστή, οδηγώντας στην
καταστροφή των περιοδοντικών ιστών και
φατνιακού οστού.
Υπάρχουν δύο τύποι περιοδοντίτιδας: η
επιθετική περιοδοντίτιδα (AgP) και η χρόνια περιοδοντίτιδα (CP). Η περιοδοντίτιδα
είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας που
επηρεάζει το 50% του ενήλικου πληθυσμού
παγκοσμίως. Εκτός από την κύρια αιτία απώλειας δοντιών στους ενήλικες, η περιοδοντίτιδα συμβάλλει στην αυξημένη ευαισθησία
σε άλλες συστηματικές ασθένειες, όπως των
καρδιαγγειακών παθήσεων, του διαβήτη, της
φλεγμονής των πνευμόνων κ.α. Η επιθετική
περιοδοντίτιδα επηρεάζει κυρίως εφήβους
και νεαρούς ενήλικες, σε ποσοστό μόνο 1
έως 2% του πληθυσμού.
Η περιοδοντίτιδα είναι μια πολυπαραγοντική νόσος. Αρχικοί παράγοντες εμφάνισης
της νόσου είναι οι μικροοργανισμοί, κυρίως τα αναερόβια βακτήρια. Η ανάπτυξη και
η εξέλιξη της νόσου επηρεάζονται από την
απόκριση του ξενιστή που τροποποιείται από
περιβαλλοντικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες. Η εξέλιξη αυτής περιλαμβάνει ένα
δίκτυο αλληλοεπιδρώντων μοριακών οδών
που αποτελούνται από προφλεγμονώδεις
μεσολαβητές όπως κυτοκίνες, αυξητικούς
παράγοντες, δραστικά είδη οξυγόνου, μεταλλοπρωτεϊνάσες (MMPs), τους αναστολείς
αυτών και τους ρυθμιστές τους. Μέσω της
προόδου αυτής της διαδικασίας προκαλείται
η υποβάθμιση των περιοδοντικών ινών και
του φατνιακού οστού. Το κολλαγόνο τύπου
Ι είναι το κύριο συστατικό της εξωκυττάριας
ουσίας (ECM) των περιοδοντικών ιστών. Είναι το βασικό δομικό στοιχείο που εξασφαλίζει την σταθερότητα και την ελαστικότητα
του περιρριζίου. Αποτελέσματα μελετών υποστηρίζουν ότι η διάσπαση του κολλαγόνου
που σχετίζεται με τη διάσπαση των ιστών,
την αναδιαμόρφωση και την επισκευή αυτών
ή την επούλωση των τραυμάτων, λαμβάνει
χώρα και στην περιοδοντική νόσο. Η διάσπαση των ινών του κολλαγόνου στα ούλα
παρατηρείται ακόμα και στα πρώϊμα στάδια
της ουλίτιδας, επιτρέποντας τη διήθηση
φλεγμονωδών κυττάρων.
Πολλές μελέτες υποστηρίζουν ότι οι
MMPs ως βασικό συστατικό της ECM και του
κολλαγόνου παίζουν σημαντικό ρόλο στον
καταβολικό κύκλο εργασιών των συστατικών
της ECM. Ο ρόλος των MMPs και η ανταπόκριση αυτών στα φλεγμονώδη ερεθίσματα
είναι καθοριστικός. Συνεπώς οι MMPs είναι
ένας από τους σημαντικούς παράγοντες του
ξενιστή που εμπλέκονται στις περιοδοντικές
νόσους.

Αγγελική Γιαννοπούλου

Φλώρα Ζερβού-Βάλβη

Γενική Γραμματέας Ελληνικής
Εταιρείας Νοσοκομειακής
Οδοντιατρικής

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής,
Δρ Οδοντ., ΜPhil Med.

Μεταλλοπρωτεϊνάσες
του εξωκυτταρικού χώρου (MMPs)
Οι Μεταλλοπρωτεϊνάσες (MMPs) είναι πρωτεϊνικά ένζυμα, τα οποία ανήκουν σε μία
υπεροικογένεια πρωτεασών γνωστή ως μεταλλοψευδαργυρική οικογένεια (metzincin
super family). Οι μεταλλοπρωτεϊνάσες
της εξωκυττάριας ουσίας (MMP - matrix
metalloproteinase) είναι πρωτεϊνάσες που
περιέχουν Zn2+, ικανό να αποσυνθέτει την
πλειονότητα των συστατικών της ECM, δηλαδή το παρέγχυμα και τις βασικές μεμβράνες. Ο ρόλος τους είναι διπλός καθώς εμπλέκονται, τόσο στη φυσιολογική όσο και στην
παθολογική διαδικασία αναδόμησης των
ιστών. H αυξημένη σύνθεση αυτών των ενζύμων ανιχνεύεται σε πολλές καταστροφικές
ασθένειες (όπως αθηροσκλήρυνση, νεοπλασίες κ.α).

~

Η περιοδοντίτιδα είναι
μια πολυπαραγοντική
νόσος που επηρεάζεται
από περιβαλλοντικούς
παράγοντες και
γενετικές παραλλαγές.
Αποτελέσματα
πολλών μελετών
υποστηρίζουν ότι οι
MMPs διαδραματίζουν
ουσιαστικό ρόλο
στους βιολογικούς
μηχανισμούς των
περιοδοντικών ιστών
και στην παθογένεια της
περιοδοντικής νόσου.

Οι MMPs χαρακτηρίζονται από μία τεράστια πολυπλοκότητα λειτουργιών. Δεδομένων των πολύπλευρων ιδιοτήτων τους, οι
MMPs ρυθμίζουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, την προσκόλληση, τη μετανάστευση,
τη βιοδιαθεσιμότητα του αυξητικού παράγοντα, τη χημειοταξία και τη σηματοδότηση.
Είναι ζωτικής σημασίας για την αγγειογένεση, την αγγειοδιαστολή, την ογκογένεση, τη
μετάσταση, την ανοσία, τη φλεγμονή και την
επούλωση τραυμάτων. Σύμφωνα με μελέτες
οι ΜΜΡs ρυθμίζουν τη δραστηριότητα αρκετών υποστρωμάτων εκτός της ECM, συμπεριλαμβανομένων των αυξητικών παραγόντων,
κυτοκινών, χημειοκινών, κυτταρικών υποδοχέων, οι οποίοι καθορίζουν το μικροπεριβάλλον των ιστών του περιοδοντίου.

Δομή - παραγωγή - ενεργοποίηση
Μεταλλοπρωτεϊνασών
της εξωκυττάριας ουσίας
Όλα τα μέλη της οικογένειας των ΜΜΡs παρουσιάζουν ομοιότητες όσον αφορά στη βασική χημική δομή τους. Διαφέρουν ως προς
την ειδικότητα του υποστρώματος.
Για τις περισσότερες από αυτές που μέχρι
σήμερα είναι γνωστές έχει περιγραφεί το είδος του υποστρώματος όπου δρουν.
Οι κολλαγονάσες – ενδιάμεσου στρώματος (MMP-1, -8 και -13) είναι σε θέση να
διασπάσουν όλες σχεδόν τις υποκατηγορίες
του κολλαγόνου, και κυρίως ινώδη κολλαγόνα, τα οποία προσφέρουν μηχανική αντοχή
στους ιστούς.
Οι ζελατινάσες (MMP-2 και -9) διασπούν
μικρότερα τεμάχια κολλαγόνου, που απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας των κολλαγονασών. Αποδομούν το
κολλαγόνο τύπου IV της βασικής μεμβράνης,
καθώς και το κολλαγόνο τύπου I (ζελατινάση
A), V, VII και X. Επιπρόσθετα, αποδομούν
αποτελεσματικά ζελατίνες και ινονεκτίνες.
Μεμβράνες τύπου MMPs (MT-MMPs) είναι κυτταρικές μεμβράνες που συνδέονται με
πρωτεάσες που έχουν διαφορετικές λειτουργίες. Ωστόσο, αποδεικνύοντας και πάλι την
πολυπλοκότητα του συστήματος MMP, MT1MMP (MMP-14) διαπιστώνεται η απελευθέρωσή τους.
Οι στρωμαλυσίνες (MMP-3 και -10) και
ματριλυσίνες (MMP-7 και -26) είναι ευρέος
φάσματος πρωτεϊνάσες που έχουν επίσης σημαντικές ρυθμιστικές λειτουργίες, όπως ενεργοποίηση άλλων MMPs.
Στην οικογένεια των MMPs υπάγονται
τουλάχιστον 26 ένζυμα. Ο κατάλογος των
γνωστών υποκατηγοριών συνεχώς βαίνει αυξανόμενος.
Οι κύριες ομόλογες περιοχές των ΜΜΡs
είναι:
1. Το σηματοδοτικό πεπτίδιο (signal
peptide): αποτελείται από 17-29 αμινοξέα και κατευθύνει το προϊόν μετάφρασης

στο ενδοπλασματικό δίκτυο ώστε να ακολουθήσει την πορεία των εκκρινόμενων
ενζύμων.
2. Το προπεπτίδιο (propeptide) – αμινοτελικό άκρο: είναι το αμινοτελικό
άκρο του μορίου, αποτελείται από 7787 αμινοξέα και επικαλύπτει το ενεργό
κέντρο του ενζύμου, μέσω ενός δεσμού
που αναπτύσσεται μεταξύ Zn2+ και μιας
Cys (κυστεϊνης), που διατηρεί την μεταλλοπρωτεϊνάση σε ανεργή μορφή (προ –
MMP).
3. Η καταλυτική περιοχή: αποτελείται από
165 αμινοξέα περίπου, φέρει περιοχές δέσμευσης των απαραίτητων για τη δράση
δισθενών μετάλλων (Zn2+ ή Ca2+) και
είναι υπεύθυνη για την υδρολυτική δράση
του ενζύμου έναντι των υποστρωμάτων
του καθώς και για την αυτολυτική δράση
του.
Όλες οι μεταλλοπρωτεϊνάσες παράγονται
σε ανενεργή μορφή (pro MMP) χωρίς πρωτεολυτική, ενζυμική δραστηριότητα τόσο στο
εξωκυττάριο στρώμα, όσο και λιγότερο συχνά ενδοκυττάρια. Οι MMPs είναι δομημένες
με το φυσικό αναστολέα τους και η ενεργοποίηση πραγματοποιείται όταν το πεπτίδιο
σήμα απομακρύνεται από την προ-πολυπεπτιδική αλυσίδα. Το πεπτίδιο-σήμα περιέχει
την κυστεϊνη η οποία δεσμεύει το ενεργό
κέντρο του ενζύμου, αφού συνδέεται με το
ιόν του ψευδαργύρου (Cys –Zn+2). Μελέτες
αναφέρουν ότι πολλές MMPs αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους και αυτοενεργοποιούνται.

Ο ρόλος των MMPs
στην περιοδοντίτιδα
Η φλεγμονώδης καταστροφή της περιοδοντικής προσκόλλησης είναι το χαρακτηριστικό
γνώρισμα της περιοδοντικής νόσου και η
αποικοδόμηση του κολλαγόνου τύπου Ι που
παρατηρείται στους περιοδοντικούς ιστούς
είναι ένα βασικό βήμα στην απώλεια της περιοδοντικής προσκόλλησης. Η δράση αποικοδόμησης στις ίνες κολλαγόνου εκτελείται
από MMPs. Η παθοφυσιολογική σημασία
των αυξημένων επιπέδων MMPs στην περιοδοντίτιδα εξαρτάται από την αλληλεπίδραση
μεταξύ ενεργοποιητικών παραγόντων και ενδογενών αναστολέων, οι οποίοι καθορίζουν
τη δραστηριότητα ΜΜΡs. Οι TIMP αναστέλλουν τη δραστηριότητα των ΜΜΡs και κατά
συνέπεια περιορίζουν τη διάσπαση της ECM.
Η αύξηση της έκφρασης των MMPs και τα
μειωμένα επίπεδα TIMP είναι υπεύθυνα για
την έναρξη της αποδόμησης του κολλαγόνου των περιοδοντικών ιστών. Οποιαδήποτε
ανισορροπία μεταξύ τους εμπλέκεται στην
εξέλιξη των περιοδοντικών παθήσεων. Έχει
αποδειχθεί επανειλημμένα ότι η κλινική εξέλιξη της περιοδοντίτιδας χαρακτηρίζεται από
Συνέχεια στη σελίδα 14

14 • Επιστημονικά Θέματα
Συνέχεια από τη σελίδα 12

υπερβολική αύξηση των ενεργών μορφών
MMPs, δηλαδή μετατροπή της λανθάνουσας
μορφής σε ενεργή μορφή ή ως δραστηριότητα. Ο πιο κοινός τύπος MMPs που σχετίζεται με την καταστροφή περιοδοντικών ιστών
ανήκει στην οικογένεια των κολλαγενασών
και περιλαμβάνει κυρίως την MMP-8 και
MMP-13, με σημαντική συμβολή της MMP9 και MMP-14. Άλλες MMPs έχει βρεθεί ότι
παίζουν μικρό ρόλο στην καταστροφή των
περιοδοντικών ιστών.
Οι κολλαγενάσες ενδιάμεσου στρώματος
(MMP-1, MMP-8 και MMP-13) μπορεί να
διασπάσουν όλες σχεδόν τις υποκατηγορίες
του κολλαγόνου, κυρίως ινώδη κολλαγόνα, τα οποία προσφέρουν μηχανική αντοχή
στους ιστούς. Τα ουδετερόφιλα είναι οι κύριες κυτταρικές πηγές της MMP-8. Σε περι-

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΒΗΜΑ
οδοντικές νόσους παρατηρείται μια μεγάλη
και επίμονη εισροή ουδετερόφιλων. Μελέτες
έχουν δείξει αυξημένα επίπεδα των MMP-8
και MMP-9 στο πλάσμα ασθενών με χρόνια περιοδοντίτιδα. Μελέτες υποστηρίζουν
στατιστικά σημαντική αύξηση της έκφρασης
MMP-‐8 σε δείγματα περιοδοντικού ιστού
ασθενών με περιοδοντική νόσο και διαβήτη,
συγκριτικά με δείγματα ασθενών μόνο με περιοδοντική νόσο αλλά και υγιών μαρτύρων.
Η αυξημένη έκφραση στην ομάδα των διαβητικών ασθενών θα μπορούσε να οφείλεται
στην υπερχοληστερολαιμία η οποία απελευθερώνει φλεγμονώδεις κυτοκίνες που προκαλούν υπερέκφραση της MMP-‐8. Η MMP-13
είναι μια κολλαγενάση που ανιχνεύεται στους
ινοβλάστες, στα μακροφάγα, στους οστεοβλάστες, στα κύτταρα του πλάσματος και
στα επιθηλιακά κύτταρα του ουλικού ιστού.
Αν και ανιχνεύεται σε μικρότερες ποσότητες,

σύμφωνα με μελέτες εμπλέκεται στην περιοδοντική καταστροφή των μαλακών ιστών.
Η MMP-13 μαζί με την MMP-9, εμπλέκεται
στην απορρόφηση του φατνιακού οστού.
Επίσης σημαντική θεωρείται η συμβολή των ζελατινασών MMP‐-9 και MMP‐-14
στη καταστροφή των περιοδοντικών ιστών.
Σύμφωνα με μελέτες κατά τη διάρκεια της
έναρξης και της πορείας των φλεγμονωδών
αποκρίσεων στην περιοδοντίτιδα, οι προφλεγμονώδεις μεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένων των MMPs, ρυθμίζονται προς
τα πάνω όχι μόνο στους προσβεβλημένους
ιστούς αλλά και στα στοματικά υγρά, όπως
στο ουλικό υγρό (GCF), στο σάλιο. Η έκφραση κολλαγενασών και ζελατινασών έχει μελετηθεί στους ουλικούς ιστούς αλλά και στα
στοματικά υγρά ασθενών με περιοδοντίτιδα.
Η αξιολόγηση των MMPs στους ιστούς, στο
GCF και στο σάλιο μπορεί να χρησιμεύσει ως
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Η καινοτομία στα υλικά βάσεων οδοντοστοιχιών

Οδοντοστοιχίες
υψηλής ακρίβειας
με το πάτημα
ενός κουμπιού

Τα οφέλη με μια ματιά
Πολύ άνετο στη χρήση, λόγω
της εξαιρετικής εφαρμογής,
της σταθερότητας των διαστάσεων
και της ποιότητας
της επιφάνειας της οδοντοστοιχίας.

Αίσθημα εμπιστοσύνης,
λόγω της χαμηλής
περιεκτικότητας
σε υπολειπόμενο μονομερές.

Η εμπειρία οδηγεί στην
επιτυχία: έγχυση
Η εμπειρία δεκαετιών έχει
δείξει ότι η συστολή
πολυμερισμού μπορεί να
αντισταθμιστεί επιτυχώς με
την τεχνική της έγχυσης και με
τον έλεγχο της διαδικασίας.
Το αποτέλεσμα είναι ορατό
όταν ελέγχεται η σύγκλειση
της οδοντοστοιχίας.

Σκεπτόμενοι τους ασθενείς: η λειτουργία RMR
Το υλικό που πολυμερίζεται με το κλασικό
πρόγραμμα έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε
υπολειπόμενο μονομερές. Η προαιρετική
λειτουργία RMR (μείωση υπολειπόμενου
μονομερούς) μειώνει ακόμη περισσότερο αυτό το
περιεχόμενο. Η διαδικασία διαρκεί περίπου
10 λεπτά περισσότερο. Ωστόσο, τα αποτελέσματα
μιλούν από μόνα τους. Κανένα άλλο σύστημα
αυτοπολυμεριζόμενου PMMA στην αγορά δεν
παρουσιάζει τόσο χαμηλές τιμές.

σημαντικός βιοδείκτης στη διάγνωση των περιοδοντικών παθήσεων. Επιπλέον ως δείκτης
φαρμακολογικής απόκρισης στη θεραπευτική
παρέμβαση. Μελέτες αναφέρουν επίσης την
απόκριση στη φαρμακευτική αγωγή με δοξυκυκλίνη ως αναστολέα των MMPs. Η στοχευμένη θεραπεία αποσκοπεί στη μείωση των
επιδράσεων της MMPs και μπορεί να είναι
ένα χρήσιμο συμπλήρωμα για τη διαχείριση
της περιοδοντικής νόσου.

Συμπεράσματα
Η περιοδοντίτιδα είναι μια πολυπαραγοντική
νόσος που επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες και γενετικές παραλλαγές.
Αποτελέσματα πολλών μελετών υποστηρίζουν ότι οι MMPs διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στους βιολογικούς μηχανισμούς των
περιοδοντικών ιστών και στην παθογένεια
της περιοδοντικής νόσου. Η ανίχνευση των
επιπέδων των MMPs μπορεί να είναι ένας
χρήσιμος βιοδείκτης για την ανίχνευση της
περιοδοντικής νόσου. Οι σχετικές πληροφορίες θεωρούνται απαραίτητες στα πλαίσια της
έρευνας που στοχεύει στην ανάπτυξη νέων
διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων για
την αποκατάσταση των νόσων του περιοδοντίου. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να αποσαφηνισθούν οι μοριακοί μηχανισμοί διά των οποίων οι MMPs συμβάλλουν
στην πρόοδο της περιοδοντίτιδας, καθώς και
του ακριβούς καθορισμού του ρόλου τους.
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Ελληνική Εταιρεία Αθλητικής Οδοντιατρικής - ΕΕΑΘΛΟ

Αθλητικοί προστατευτικοί νάρθηκες
Αναγκαιότητα ή υποχρέωση;

Ευάγγελος Λοΐζος
Χειρ. Οδοντίατρος Προσθετολόγος,
Υποψ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ,
Γενικός Γραμματέας
ΕΕΑΘΛΟ

Αθλητική Οδοντιατρική είναι ο κλάδος
εκείνος της Οδοντιατρικής που ασχολείται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση
των τραυματισμών και άλλων βλαβών
που προκύπτουν στο Στοματογναθικό Σύστημα σαν συνέπεια της αθλητικής δραστηριότητας. Στην εποχή μας οι αθλητικές
δραστηριότητες τόσο σε ερασιτεχνικό επίπεδο, όσο
και σε επαγγελματικό επίπεδο γίνονται ολοένα και
πιο δημοφιλείς. Εκτός από τα προφανή οφέλη για τη
σωματική και ψυχική υγεία των αθλούμενων, δυστυχώς συχνά εμπεριέχουν και κινδύνους στη στοματοπροσωπική περιοχή. Οι κίνδυνοι συνίστανται τόσο
σε ενδεχόμενους τραυματισμούς ως αποτέλεσμα
της αθλητικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα στα αθλήματα επαφής, όσο και σε σημαντικές επιπτώσεις σε

Οι αθλητικοί νάρθηκες χωρίζονται με βάση
τον τρόπο κατασκευής τους σε τρεις κατηγορίες τους προκατασκευασμένους, τους μερικώς προσαρμοζόμενους και τους πλήρως
εξατομικευμένους αθλητικούς νάρθηκες. Οι
προκατασκευασμένοι διατίθενται στο εμπόριο, έχουν προκατασκευασμένο σχήμα και
μορφή, δεν επιδέχονται καμίας τροποποίησης ή διόρθωσης και η ικανότητα τους να προσφέρουν οποιασδήποτε μορφής προστασία
είναι μηδενική. Αντιθέτως, έχουν περιγραφεί
περιπτώσεις στις οποίες ο προκατασκευασμένος νάρθηκας αποδείχθηκε απειλητικός για
τη ζωή του αθλητή. Οι προκατασκευασμένοι
νάρθηκες έχουν πρακτικά μηδενική συγκράτηση και χρειάζεται ο αθλητής να σφίγγει τα
δόντια του προκειμένου ο νάρθηκας να συγκρατείται στη θέση του, γεγονός που μπορεί
να αποδειχθεί επικίνδυνο σε περίπτωση κατά
την οποία ο αθλητής μετά από κάποιο τραυματισμό χάσει τις αισθήσεις του.
Οι μερικώς προσαρμοζόμενοι νάρθηκες
(boil and bite) πωλούνται στο εμπόριο, έχουν
διαφορετικά μεγέθη και επιδέχονται μερικής
μόνο εξατομίκευσής από τον ίδιο αθλητή.
Επειδή η εξατομίκευση τους βασίζεται μόνο
στην ενδοστοματική τους προσαρμογή από
τον ίδιο τον αθλητή, η προστασία που παρέχουν θεωρείται ότι είναι μερική. Αυτό συμβαίνει διότι ο μερικώς προσαρμοζόμενος νάρθηκας δεν έχει παντού ομοιόμορφο πάχος,
αλλά αντίθετα σε κρίσιμες περιοχές όπως η
περιοχή του κοπτικού άκρου των τομέων και
οι μασητικές επιφάνειες των γομφίων έχει μικρότερο πάχος. Επιπρόσθετα η συγκράτησή
του είναι πλημμελής και η μικρή του έκταση
δεν προσφέρει επαρκή προστασία των μαλακών ιστών σε περίπτωση τραυματισμού. Δυστυχώς οι μερικώς προσαρμοζόμενοι νάρθηκες παρά τα σαφή τους μειονεκτήματα, είναι
ιδιαίτερα διαδεδομένοι μεταξύ των αθλητών.
Βασικοί παράγοντες για αυτό θεωρούνται
ότι είναι τόσο η ελλιπής πληροφόρηση των
αθλητών σχετικά με τους νάρθηκες, όσο και
το χαμηλό κόστος κτήσης των μερικώς προσαρμοζόμενων ναρθήκων
Οι πλήρως προσαρμοζόμενοι νάρθηκες κατασκευάζονται εξατομικευμένα για τον κάθε
αθλητή μετά από λήψη ενδοστοματικού αποτυπώματος. Θεωρούνται η καλύτερη επιλογή, διότι ο εξατομικευμένος τους χαρακτήρας

εξασφαλίζει ικανοποιητική συγκράτηση και
προστασία. Έχουν επαρκές πάχος σε κάθε
επιφάνεια, ενώ η συγκράτησή τους είναι αρίστη και συνεπώς δεν επηρεάζουν αρνητικά
την αναπνοή, αλλά και την ομιλία του αθλητή.
Ο ιδανικός αθλητικός προστατευτικός νάρθηκας θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες ιδιότητες:
• Να έχει ελαστικότητα
• Να είναι άνετος κατά τη χρήση
• Να έχει αντοχή στην απόσχιση
• Να είναι άοσμος-άγευστος
• Να είναι σχετικά οικονομικός στην απόκτησή του
• Να είναι εύκολος στην κατασκευή
• Να μην επηρεάζει την ομιλία και την αναπνοή του αθλητή.
Έχει προταθεί πλήθος υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των εξατομικευμένων αθλητικών ναρθήκων, όμως επί του
παρόντος το υλικό εκλογής είναι το ethylene
vinyl acetate (EVA). Για την κατασκευή του
αθλητικού νάρθηκα με τη χρήση του υλικού
EVA είναι απαραίτητη η λήψη ενδοστοματικού αποτυπώματος και η κατασκευή εκμαγείων εργασίας προκειμένου με τη μέθοδο
της θερμοσυμπίεσης και τη χρήση συσκευών
θετικής πίεσης να θερμοσχηματιστεί ο νάρθηκας.
Ειδικό σχεδιασμός απαιτείται για την κατασκευή νάρθηκα σε αθλητές – ασθενείς υπό
ορθοδοντική θεραπεία, καθώς και σε παιδιά
στη φάση του μικτού φραγμού. Στις περιπτώσεις αυτές ο νάρθηκας θα πρέπει να είναι
κατάλληλα σχεδιασμένος, ώστε να επιτρέπει
την ορθοδοντική μετακίνηση των δοντιών.
Είναι κρίσιμο να έχουν ενημερωθεί οι ασθε-

επίπεδο στοματικής υγείας, ειδικά σε ότι
αφορά στους κορυφαίους αθλητές. Το
αποτελεσματικότερο μέσο που διαθέτει η
επιστημονική κοινότητα για την πρόληψη
αθλητικών οδοντικών τραυματισμών είναι
ο αθλητικός προστατευτικός νάρθηκας.
Ως αθλητικός προστατευτικός νάρθηκας
ορίζεται κάθε ενδοστοματική κινητή συσκευή, που
είναι κατασκευασμένη από ελαστικό υλικό, που διαθέτει αντοχή στην παραμόρφωση, η χρήση της
οποίας βοηθάει στον περιορισμό του τραυματισμού
των δοντιών, των κροταφογναθικών διαρθρώσεων
(ΚΓΔ), των οστών άνω και κάτω γνάθου, καθώς επίσης των ενδοστοματικών και περιστοματικών ιστών,
στις αθλητικές δραστηριότητες (προτεινόμενος ορισμός ΕΕΑΘΛΟ, 2017).

νείς για την ανάγκη συχνής αλλαγής του νάρθηκα και πάντα σε συνάρτηση με την εξέλιξη
της θεραπείας ή την εξέλιξη του φραγμού σε
περιπτώσεις μικτής οδοντοφυΐας.
Φυσικά εξίσου σημαντικό με την ορθή κατασκευή του εξατομικευμένου αθλητικού νάρθηκα είναι και η εκπαίδευση του αθλητή στη
χρήση και φύλαξή του. Είναι κεφαλαιώδους
σημασίας να χρησιμοποιείται ο νάρθηκας όχι
μόνο στους αγώνες, αλλά και στη διάρκεια
των προπονήσεων. Το 30% των οδοντικών
τραυματισμών συμβαίνουν στη διάρκεια της
προπόνησης. Ο οδοντίατρος θα πρέπει να
δώσει σαφείς οδηγίες στον ασθενή – αθλητή
και για την υγιεινή και φύλαξη του νάρθηκα.
Η ορθή τήρηση των οδηγιών αυτών εξασφαλίζει τη μακροβιότητα και αποτελεσματική
λειτουργία του νάρθηκα.
Αν και ο ρόλος των ναρθήκων στην πρόληψη των τραυματισμών είναι γεγονός επαρκώς τεκμηριωμένο βιβλιογραφικά, εν τούτοις
φαίνεται ότι η χρήση τους – αποδοχή τους
από τους αθλητές είναι σε χαμηλά σχετικά
επίπεδα. Σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας στη χρήση αθλητικού προστατευτικού
νάρθηκα είναι η πεποίθηση μεταξύ των αθλητών ότι επηρεάζει αρνητικά την απόδοση.
Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι η γενική πεποίθηση αυτή είναι
στη βάση της εσφαλμένη. Η εσφαλμένη αυτή
πεποίθηση είναι ίσως η βασικότερη αιτία για
την περιορισμένη χρήση των αθλητικών προστατευτικών ναρθήκων από τους αθλητές με
τα προφανή δυσάρεστα αποτελέσματα. Είναι
συνεπώς κρίσιμος ο ρόλος της οδοντιατρικής
κοινότητας στο να πείσει την ευρύτερη αθλητική κοινότητα για τα πολλαπλά οφέλη, που
προκύπτουν από τη χρήση ορθά κατασκευασμένων εξατομικευμένων αθλητικών ναρθήκων. Η Ελληνική Εταιρεία Αθλητικής Οδοντιατρικής έχει αναπτύξει και συνεχίζει να
αναπτύσσει δράσεις για την ενημέρωση των
οδοντιάτρων, αλλά και των αθλητών σχετικά
με τη χρήση των αθλητικών οδοντιατρικών
ναρθήκων. Είναι αυτονόητο, ότι οι δράσεις
αυτές θα έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα
μόνο, με τη συνδρομή και τη βοήθεια των
κατά τόπους οδοντιατρικών συλλόγων αλλά
κυρίως των ιδίων των οδοντιάτρων.
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ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Λευκές πλάκες στη γλώσσα-παρειές: Αιτία ανησυχίας ή όχι για τον Οδοντίατρο

Ερώτηση 1. Ποιά είναι η πιθανή κλινική
διάγνωση;
Α. Λευκοπλακία
Β. Λευκοίδημα
Γ. Λειχήνας
Δ. Αντιδραστική λεύκη βλάβη από τριβή
Ε. Μυκητίαση
Απάντηση: Αντιδραστική λεύκη πλάκα είναι
γνωστή και σαν υπερκεράτωση από τριβή ή
friction Keratosis ή Moscicario buccarum και
είναι η σωστή διάγνωση. Χαρακτηρίζεται από
διάσπαρτες, λευκές, αθώες πλάκες, -χωρίς τάση
κακοήθους εξαλλαγής- αποτέλεσμα ενός χρόνιου τραυματισμού από τη συνεχή τριβή ή δήξη
των οδόντων με το στοματικό βλεννογόνο της
παρειάς, γλώσσας ή έσω επιφάνεια χείλους) και
όχι κάποια τοπική αντίδραση σε επιβλαβείς παράγοντες όπως κάπνισμα, αλκοόλ ή φάρμακα.
Η μη ανταπόκριση των βλαβών σε αντιμυκητισιακή αγωγή καθώς και η μη εξαφάνισή
τους με τράβηγμα (stretching) καθως η απουσία πολλαπλών βλαβών στο στόμα, δέρμα και
άλλους βλεννογόνους επιτρέπει εύκολα τον
αποκλεισμό μυκητιάσεων (υπερτροφικού τύπου), λευκοιδήματος η ακόμη και λειχήνα από
τη διάγνωση αντίστοιχα. Το νεαρό της ηλικίας,
η απουσία χρήσης επιβλαβών ουσιών (καπνού
η αλκοόλ) αλλά η συνήθεια χρόνιας τριβής του
στοματικού βλεννογόνου συνηγορούν περισσότερο για αντιδραστική βλάβη από τριβή από τη
λευκοπλακία.
Ερώτηση 2: Ποιά από τα παρακάτω κριτήρια είναι χρήσιμα για ένα Οδοντίατρο
στη κλινική διαφορική διάγνωση μιας
υπερκεράτωσης από τριβή από μια λευκοπλακία
Α. Αιτιολογικοί παράγοντες
Β. Εντόπιση
Γ. Κλινική πορεία της βλάβης
Δ. Συπτωματολογία
Ε. Διάρκεια
Απάντηση: Οι παράγοντες που συνηγορούν
υπέρ μιας λευκής πλάκας ότι είναι από τριβή
είναι η συχνή δήξη του βλεννογόνου από τα δόντια και η εντόπιση. Το κάπνισμα θεωρείται σημαντικός αιτιολογικός παράγοντας μιας λευκο-

είναι χρόνιες και δημιουργούν αίσθημα αδρότητας του βλεννογόνου όταν είναι εκτεταμένες
και έχουν ανώμαλη επιφάνεια ενώ ήπιο κάψιμο
ή πόνο αναφέρεται όταν συνυπάρχουν επιφανειακές διαβρώσεις η επιμόλυνση με μύκητες.
Βιβλιογραφία

A

B

πλακίας ενώ η χρόνια δήξη μιάς υπρκεράτωσης
από τριβή. Η λευκοπλακία εντοπίζεται παντού
στο στόμα ενώ η υπερκεράτωση σε περιοχές
που επιδέχονται τριβή κατά τη μάσηση όπως
χείλη, παρειές ούλα και γλώσσα. Οι λευκές
βλάβες στην υπερκεράτωση από τριβή εξαφανίζονται πλήρως μετά τη διακοπή της συνήθειας
της τριβής και δεν εξελίσσονται σε καρκίνο ενώ

ο βλάβες από λευκοπλακία συνήθως μειώνονται
σε μέγεθος και βελτιώνονται κλινικά αλλά δεν
εξαφανίζονται πλήρως και μερικές από αυτές
έχουν μια τάση κακοήθους εξαλλαγής και για
αυτό συχνή παρακολούθηση και βιοψία απαιτούνται όταν παρατηρείται αλλαγή στο χρώμα,
σύσταση, μέγεθος ή συμπτωματολογία τους.
Σε αντίθεση και οι δυο κλινικές οντότητες

Clinical Guide to Oral Diseases: Dimitris Malamos
and Crispian Scully. ISBN: 978-1-119-32811-7
March 2021 Wiley-Blackwell
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στην αντιμετώπιση του
πόνου μετά από χειρουργική
εξαγωγή δοντιού.

ΤΟ ΝΙΦΛΟΥΜΙΚΟ ΟΞΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ3

Προτεινόμενη Λ.Τ.: 5.87 €
ΜΗΣΥΦΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
1. Ragot JP, Monti T, Macciocchi A.: Controlled clinical investigation of acute analgesic activity of nimesulide in pain after oral surgery. Drugs. 1993;46 Suppl 1:162-7. 2.Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 3. Galyna Maleeva, Franck Peiretti, Boris S. Zhorov and Piotr Bregestovski.: Voltage-Dependent Inhibition of Glycine Receptor Channels by Niflumic Acid.
Niflumic Acid. Front. Mol. Neurosci. 10:125. Για περισσότερες πληροφορίες εσωκλείεται η Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

NIF-GR-220224

Ιστορικό: Φοιτήτρια 23 χρονών προσήλθε στο ιατρείο παραπονούμενη για λευκές βλάβες στις παρειές, τα τελευταία
έξι χρόνια, που μερικές φορές
προκαλούσαν αίσθημα αδρότητας και καψίματος μετά από κατανάλωση πικάντικων τροφών
και αλκοόλ.
Σύμφωνα με την ασθενή, οι βλάβες, αρχικά,
παρουσιάστηκαν, μεμονωμένα, απέναντι από τα
brackets των πρώτων γομφίων κατά τη διάρκεια
ορθοδοντικής θεραπείας αλλά σταδιακά επεκτάθηκαν σε όλη την αριστερή παρειά.
Η ασθενής είναι αθλήτρια κολύμβησης, υγιής και δεν καπνίζει ή καταναλώνει αλκοόλ ή
πικάντικες τροφές, -τσίχλες η καραμέλες αλλά
συνηθίζει να τρίβει τη γλώσσα και τις παρειές με
τα δόντια της. Οι βλάβες δεν έχουν παρουσιάσει καμία βελτίωση με πρόσφατη χρήση αντιμυκητησιακών φαρμάκων. Παρόμοιες βλάβες δεν
έχουν καταγραφεί σε άλλους σσθενείς από το
στενό οικογενειακό της περιβάλλον.
Κλινική εξέταση: Από την κλινική εξέταση,
έντονες λευκές πλάκες, εντοπίστηκαν στις παρειές, με ανώμαλη αδρή επιφάνεια, ελαφρά
αποσπώμενες με την τριβή και δημιούργησαν
επιτολής επιφανειακές διαβρώσεις (Εικ. Α). Οι
λευκές πλάκες είναι επιφανειακές και έχουν ποικίλο μέγεθος και πάχος, επεκτείνονται δε από
την συγχειλία μέχρι το οπισθογράφο τρίγωνο
και είναι πιο έντονες κατά μήκος του μασητικού
επιπέδου με ανώμαλα όρια αλλά χωρίς δίκτυο
στη περιφέρεια. Οι βλάβες δεν εξαφανίζονται
με τράβηγμα του βλεννογόνου (stretching) και
γενικά δεν αποκολλώνται εύκολα με τριβή.
Παρόμοιες λευκές βλάβες αλλά σε μικρότερη
έκταση διαπιστώθηκαν μόνο στα δύο πλάγια
χείλη της γλώσσας (Εικ. Β) και όχι στο δέρμα,
γεννητικά όργανα ή άλλους βλεννογόνους.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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Το ραντεβού της επανάκλησης (recall) - Κλειδί για τη μακροχρόνια
επιτυχία των εμφυτευματικών θεραπειών

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν πλέον
μια δοκιμασμένη και προβλέψιμη λύση στην
αποκατάσταση της μερικής και ολικής νωδότητας. Όσο όμως προβλέψιμη είναι η επιτυχία,
άλλο τόσο υπαρκτές είναι και οι βιολογικές
επιπλοκές (π. χ. περιεμφυτευματίτιδα) (Derks
& Tomasi 2015, Mombelli et al. 2012).
Πολλές μελέτες δείχνουν υψηλά ποσοστά
περιεμφυτευματίτιδας εν τη απουσία ενός
σωστού πρωτοκόλλου διατήρησης του θεTo ραντεβού της επανάκλησης
Η υγεία των ιστών γύρω από το εμφύτευμα
ορίζεται ως:
• Απουσία αιμορραγίας στην ανίχνευση (ΒοΡ)
• Απουσία αυξημένου βάθους θυλάκου (PPD)
σε σχέση με την αρχική μέτρηση, μετά την
επανεγκατάσταση του βιολογικού εύρους
πρόσφυσης (συνήθως 1 χρόνο μετά την τοποθέτηση της προσθετικής αποκατάστασης).
Η διασφάλιση της υγείας εξαρτάται από
την απουσία μικροβιακής πλάκας. Κατά συνέπεια ο στόχος της επανάκλησης είναι διττός:
1. Να ενισχύσουμε την συμμόρφωση του
ασθενούς στην καθημερινή στοματική
υγιεινή (ΣΥ), να απομακρύνουμε την υπάρχουσα μικροβιακή πλάκα και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες (αν δεν υπάρχουν)
για προσβασιμότητα στην υγιεινή.
2. Να διαγνώσουμε έγκαιρα πιθανή περιβλεννογονίτιδα ή περιεμφυτευματίτιδα.

Κλειδιά της επιτυχίας
Αφιερώνουμε επαρκή χρόνο σε κάθε συνεδρία. Ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε
ασθενή, το ραντεβού μπορεί να διαρκέσει
συνολικά έως και 1 ώρα. Για λόγους μεθοδικότητας και αποφυγής παραλείψεων, διακρίνουμε στο πρωτόκολλο του ραντεβού 4
διακριτά στάδια.
1. ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Σε κάθε ραντεβού επανάκλησης οφείλουμε να κάνουμε πάντα ανίχνευση της περιεμφυτευματικής σχισμής/θυλάκου με την
περιοδοντική μήλη (probing) σε όσα περισσότερα σημεία μπορούμε γύρω από το
εμφύτευμα (Εικ. 1). Για τη διαδικασία αυτή

Εικ. 1: Ανίχνευση με την περιοδοντική μύλη σε
τουλάχιστον 4 σημεία με αρνητική αιμορραγία στην ανίχνευση (ΒοΡ-).

Γεώργιος Παπανικολάου

Αλεξάνδρα Πάντου

Περιοδοντολόγος,
ΙΤΙ Member

Περιοδοντολόγος,
ΙΤΙ Fellow

ραπευτικού αποτελέσματος (Costa et al. 2012,
Rocuzzo et al. 2010). Παράλληλα, η χειρουργική θεραπεία της περιεμφυτευματίτιδας είναι
δύσκολη και τα ποσοστά επιτυχίας χαμηλότερα από το επιθυμητό. Αντίστοιχες ερευνητικές εργασίες δείχνουν ποσοστό επιτυχίας 5070% στα 5-7 χρόνια, ενώ δεν υπάρχουν πιο
μακροχρόνιες μελέτες (Roccuzzo et al. 2017,
Mayfield et al. 2016).
Τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα δεί-

συστήνεται ήπια δύναμη 25 Νt. Το είδος της
περιοδοντικής μύλης (μεταλλική ή πλαστική)
δεν παίζει ρόλο. Αξιολογούμε τα παραπάνω
σημεία (ΒοΡ, PPD), καθώς και την στοματική
υγιεινή (ΣΥ) του ασθενούς. Μία φορά το έτος
καταγράφουμε τα ευρήματα (PPD, BoP, ΣΥ)
στον φάκελο-αρχείο του ασθενή, με σκοπό
τη σύγκρισή τους με αυτά των επόμενων επισκέψεων.
Αν ο ασθενής έχει καλή υγιεινή και απουσία ΒοΡ, τότε το ραντεβού μπορεί να είναι
σύντομο, με στίλβωση των εμφυτευμάτων και
ενθάρρυνση του ασθενή να συνεχίσει την
«καλή δουλειά».
Αν όμως υπάρχει αιμορραγία κατά την ανίχνευση και μάλιστα σε 3-4 σημεία γύρω από
το εμφύτευμα, αυτό είναι προπομπός μελλοντικών προβλημάτων και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα (Εικ. 2).

Εικ. 2:
Αιμορραγία στην
ανίχνευση
(BoP+) με
ελαφρά
πίεση 25 Νt.

2. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ – ΟΣΥ –
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΩΝ
Σημαντικό χρονικό διάστημα της συνεδρίας
αφιερώνεται στην επανα-κινητοποίηση του
ασθενή. Η χρήση αποκαλυπτικού χρώματος φουξίνης στο ιατρείο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα στην εκπαίδευση του ασθενή και
στην οπτική συνειδητοποίηση του «τί πρέπει
να κάνει στο σπίτι» (Εικ. 3,4).

Εικ. 3: Υψηλός δείκτης πλάκας και κακή ΣΥ,
όπως φαίνεται με την χρήση αποκαλυπτικού
χρώματος φουξίνης.

χνουν ότι η αιτία των βιολογικών επιπλοκών
(περιβλεννογονίτιδα και περιεμφυτευματίτιδα) είναι συγκεκριμένη: η μικροβιακή πλάκα.
Επομένως, η σωστή διατήρηση της υγείας
των περιεμφυτευματικών ιστών είναι καθοριστικής σημασίας, τόσο για την αποφυγή επιπλοκών, όπως η εμφάνιση περιβλεννογονίτιδας ή περιεμφυτευματίτιδας, όσο και μετά την
θεραπεία τους, για την αποφυγή υποτροπής
(Aguirre-Zorzano et al. 2014).

Εικ. 4: Επιθυμητή εικόνα κατά την εφαρμογή
φουξίνης.

Η ενθάρρυνση του ασθενή έχει καλύτερο αποτελέσμα από την επίπληξη. Το ίδιο
ισχύει όταν κουβεντιάζουμε μαζί του και για
τους άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως είναι το κάπνισμα και ο αρρύθμιστος διαβήτης
(Philippot et al, 2005). Είναι επίσης σημαντικό να του δείχνουμε σωστούς και ρεαλιστικούς τρόπους που μπορεί να εφαρμόσει
στο σπίτι για τη διατήρηση της υγείας των
εμφυτευμάτων του.
Στη συνέχεια γίνεται ακριβής επίδειξη
ποιές βούρτσες και μεσοδόντια βουρτσάκια
να χρησιμοποιεί και με ποιόν τρόπο (Εικ.
5). Παράλληλα αξιολογείται η δυνατότητα του ασθενή να κάνει ΣΥ και κατά πόσο
η προσθετική εργασία επιτρέπει κάτι τέτοιο
(Serino & Hultin 2019). Μερικές φορές η
τροποποίηση του σχήματος της προσθετικής
είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης για ΣΥ (Εικ. 6,7).

Εικ. 5: Δείχνουμε ακριβώς στον ασθενή ποια
βουρτσάκια και με ποιον τρόπο τα χρησιμοποιεί.

Εικ. 6: Σχεδιασμός προσθετικής εργασίας που
δεν διευκολύνει την υγιεινή και προκαλεί περιβλεννογονίτιδα.
Εικ. 7: Τροποποίηση του
σχήματος της
πρόσθεσης μετά
από αφαίρεσή της για τη
διεκόλυνση
αποτελεσματικής
υγιεινής.

Επίσης, αξιολογείται αν η ύπαρξη ή όχι
επαρκούς ζώνης κερατινοποιημένων ούλων
ευνοεί την ΣΥ. Η ύπαρξη ή όχι κερατινοποιημένων ούλων δεν είναι από μόνη της αιτία
περιεμφυτευματίτιδας (Wennström & Derks
2012), ωστόσο επηρεάζει τη δυνατότητα
του ασθενή να βουρτσίζει. Αν εκτιμηθεί ότι η
έλλειψη επαρκών κερατινοποιημένων ιστών
επηρεάζει δυσμενώς της ικανότητα ΣΥ, τότε
προτείνεται η χειρουργική αύξηση της ζώνης
των κερατινοποιημένων ιστών (Εικ. 8).
Ο έλεγχος της σύγκλεισης, αν και η τελευταία δεν έχει αποδειχθεί ως αιτία περιεμφυτευματίτιδας, είναι επιβεβλημένος, για την

Εικ. 8: Αύξηση του
εύρους των κερατινοποιημένων ιστών
χειρουργικά, για
διευκόλυνση
της υγιεινής.
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αποφυγή μηχανικών επιπλοκών στην προσθετική αποκατάσταση, ακόμη και απώλεια
της οστεοενσωμάτωσης (Εικ. 9).

Εικ. 9: Έλεγχος της σύγκλεισης για την αποφυγή προσθετικών επιπλοκών.

Λόγω του διαφορετικού ρυθμού αποτριβής
μεταξύ της επιεμφυτευματικής αποκατάστασης
και της φυσικής οδοντοφυϊας είναι πιθανό η
σύγκλειση να αλλάζει στην πορεία του χρόνου
και για το λόγο αυτό συστήνεται και o συγκλεισιακός έλεγχος κατά την επανάκληση.
Στη συνέχεια προχωρούμε στην κλινική
αφαίρεση της μικροβιακής πλάκας, τόσο
γύρω από τα εμφυτεύματα, όσο και σε ολόκληρη τη στοματική κοιλότητα. Για προστασία της επιφάνειας των εμφυτευμάτων χρησιμοποιούμε κεραμικά tips υπερήχων, ξέστρα
τιτανίου, αεροστίλβωση και στίλβωση με
λεπτόκοκκες πάστες. Η διαδικασία της αποτρύγωσης αποτελεί το τεχνικό μέρος της συνεδρίας (Εικ. 10).

συμμόρφωση του ασθενή, τροποποιούμε και
εξατομικεύουμε το μεσοδιάστημα αναλόγως
(Εικ. 12,13).

Εικ. 12: Ασθενής 75 ετών χωρίς περιοδοντίτιδα με σχετικά καλή ΣΥ. Η απώλεια δοντιών
προήλθε από τερηδόνα. Η ασθενής κρίνεται ως ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ και συστήνεται
RECALL ανά 6-12 μήνες.

Εικ. 13: Ασθενής 51 ετών με ιστορικό επιθετικής περιοδοντίτιδας και καπνιστής που αποκαταστάθηκε με εμφυτεύματα. – Ο ασθενής
κρίνεται ως ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ και συστήνεται αυστηρό RECALL ανά 3 μήνες

Συμπεράσματα
Η δέσμευση του ασθενή ότι θα ακολουθεί το
πρόγραμμα των επανακλήσεων θα πρέπει να
θεωρείται δεδομένη και απαραίτητη προϋπόθεση για να δεχθεί εμφυτεύματα, ειδάλλως δεν αποτελεί ενδεδειγμένο υποψήφιο
και θα πρέπει να του συστήνεται έντονα να
επιλέξει μη-εμφυτευματικές λύσεις.
Για λόγους επικοινωνιακής απλότητας με
τον ασθενή, συχνά αποκαλούμε την επανάκληση ως «καθαρισμό συντήρησης», αλλά
είναι κάτι πολύ πιο πολύπλευρο. Συνιστά τη
συνολική διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών, με σκοπό τη σημαντική μείωση της
πιθανότητας εμφάνισης περιεμφυτευματίτιδας
στο μέλλον.
Η επανάκληση περιλαμβάνει απαραιτήτως την κινητοποίηση του ασθενή για καλή
ΣΥ, καθώς και τυχόν έγκαιρη διάγνωση και
αντιμετώπιση της περιβλεννογονίτιδας. Η
αποτρύγωση και απομάκρυνση της μικροβια-

κής πλάκας αποτελούν το τεχνικό μέρος της
διαδικασίας του ραντεβού, συχνά όχι το πιο
χρονοβόρο.
Όταν η περιβλεννογονίτιδα διαγνωσθεί
έγκαιρα, είναι εύκολο και προβλέψιμο να
αντιμετωπιστεί, όσο ο ασθενής είναι κινητοποιημένος και διατηρεί καλή ΣΥ. H επιτυχής αντιμετώπιση της περιεμφυτευματίτιδας
όμως, είναι δύσκολη και απρόβλεπτη, κατά
συνέπεια, η πρόληψή της είναι καθοριστικής
σημασίας σε σχέση με την θεραπεία (Polyzois
2019).
Η συνέπεια και σταθερότητα του συστήματος των επανακλήσεων για κάθε ασθενή είναι καθοριστικής σημασίας για τη μακροχρόνια επιτυχία των επιεμφυτευματικών
αποκαταστάσεων. O χρόνος που αφιερώνουμε είναι επένδυση στην επιτυχία του ασθενή
και την αποφυγή βιολογικών επιπλοκών.

Γιατί να γίνω µέλος
της παγκόσµιας κοινότητας ΙΤΙ;
Εικ. 10: Αποτρύγωση όλου του φραγμού και
των εμφυτευμάτων με ειδικά εργαλεία που
προστατεύουν την επιφάνειά τους.

3. ΑΝ ΔΙΑΓΝΩΣΟΥΜΕ ΠΕΡΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΤΙΔΑ (ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΒΑΘΟΣ ΘΥΛΑΚΟΥ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΣΤΟΥ)
Αν ανιχνεύσουμε αυξημένο βάθος θυλάκου
σε σχέση με προηγούμενες επισκέψεις, ελέγχουμε ακτινογραφικά για πιθανή απώλεια
οστού και έναρξη περιεμφυτευματίτιδας.
Σε τέτοια περίπτωση πρέπει είτε να προχωρήσουμε άμεσα στην ενδεικνυόμενη
χειρουργική αντιμετώπιση είτε να παραπέμψουμε τον ασθενή. Δεν πρέπει να
χάνουμε χρόνο περιμένοντας αρκετούς μήνες
για επαναξιολόγηση, καθώς είναι γνωστό από
τη βιβλιογραφία ότι η συντηρητική αντιμετώπιση σε εγκατεστημένη περιεμφυτευματίτιδα
είναι αναποτελεσματική (Εικ. 11).

Η ΙΤΙ είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισµός µε ηγετική θέση στην παγκόσµια οδοντική
εµφυτευµατολογία που προσφέρει υψηλής ποιότητας υποστήριξη και πληθώρα
προνοµίων για τη βελτίωση της θεωρητικής, κλινικής και επαγγελµατικής σας κατάρτισης.
Εγγραφείτε στη ΙΤΙ και αποκτήστε:
• Online πρόσβαση σε όλους τους διαθέσιµους τόµους ITI
Treatment Guide και τεύχη του περιοδικού Forum
Implantologicum
• Τακτική βιβλιογραφική ενηµέρωση και πρόσβαση στα
πρακτικά παγκόσµιων συνεδρίων
• Online πρόσβαση στο ITI Blog και τα Discussion Forums
που επιτρέπει τη διαδικτυακή επικοινωνία και ανάλυση
κλινικών περιστατικών

• Πρόσβαση στο ITI Online Academy για συνεχιζόµενη
εκπαίδευση σύµφωνα µε τις ατοµικές σας προτιµήσεις
• Ελεύθερη συµµετοχή στις επιστηµονικές ηµερίδες
(3-4 ετησίως) του Τµήµατος ΙΤΙ Ελλάδας & Κύπρου
• Eλεύθερη συµµετοχή στα Study Clubs
• Άµεση πρόσβαση στη µεγαλύτερη και υψηλού κύρους
διεθνή ακαδηµαϊκή οργάνωση για την οδοντική
εµφυτευµατολογία

Προγραµµατισµένη ηµερίδα ΙΤΙ:
Εικ. 11: Σε διάγνωση περιεμφυτευματίτιδας
(αυξημένο βάθος θυλάκου και ακτινογραφική απώλεια οστού) πρέπει να προβούμε
άμεσα στην ενδεικνυόμενη χειρουργική αντιμετώπιση.

4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
Tέλος, συνυπολογίζοντας όλους τους παράγοντες κινδύνου του ασθενή (ιστορικό περιοδοντίτιδας, ικανότητα ΣΥ, κάπνισμα κτλ)
αποφασίζεται εξατομικευμένα το ενδεδειγμένο μεσοδιάστημα για τον καθένα. Συνήθως
αυτό κυμαίνεται από 3-4 μήνες για υψηλού
κινδύνου ασθενείς, έως 6-12 μήνες για χαμηλού κινδύνου ασθενείς. Ανάλογα με τη

37η Επιστηµονική Ηµερίδα - 7 Μαΐου 2022, Λευκωσία, Κύπρος
«Teamwork makes the dream work.»
Χειρουργική και προσθετική προσέγγιση στην Εµφυτευµατολογία.
Σχεδίαση και υλοποίηση περιστατικών µονήρους και ολικής νωδότητας.
Προσκεκληµένοι οµιλητές: Νίκος Μάρκου, DDS, MSc Periodontology, ΙΤΙ Fellow, Υποψήφιος Διδάκτωρ
Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αλέξανδρος Σαρακηνός, DDS, MSc Prosthodontics
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Περισσότερες πληροφορίες και πρόγραµµα των εκδηλώσεων θα βρείτε στο
http://www.iti.org

Εγγραφείτε σήµερα

www.iti.org
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Ο Σπύρος Βασιλόπουλος εξελέγη Πρόεδρος της European
Federation of Periodontology-EFP το 2025-2026
Ακόμα ένας Έλληνας επιστήμονας θα
είναι τα επόμενα χρόνια στο Διοικητικό
Συμβούλιο (Executive Committee) της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας (EFP), όπου ειδικά τα τελευταία
χρόνια υπάρχει σαφής και δραστήρια
παρουσία του ελληνικού στοιχείου.
Ο λόγος για τον Επίκουρο Καθηγητή Περιοδοντολογίας ΕΚΠΑ κ. Σπύρο Βασιλόπουλο, Τακτικό Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής

Εταιρείας Περιοδοντολογίας & Οδοντικών
Εμφυτευμάτων (ΕΠΕ), Εκπρόσωπο της
ΕΠΕ στην EFP και μέλος της Οργανωτικής
Επιτροπής για το EuroPerio10. Πρόσφατα, στη γενική συνέλευση της EFP, που
έγινε στις 26 Μαρτίου στη Βιέννη, ο κ. Βασιλόπουλος εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Executive Committee
member 2022-2025) και θα αναλάβει
Πρόεδρος της EFP το 2025-2026.

Συνέντευξη στην Γεωργία Σάκκουλα
δημοσιογράφο

χρι το 2025, θα γίνω Πρόεδρος της EFP το
2025-2026 και μετά το 26-27 θα είμαι πάλι
στο Δ.Σ. ως past president.
Μέσα στο Δ.Σ. υπάρχει ο πρόεδρος, ο ταμίας, ο γενικός γραμματέας, ο past president
και αυτοί οι τρεις officers- president elect
(εκλεγμένοι πρόεδροι), αυτοί δηλαδή που
πρόκειται να γίνουν διαδοχικά πρόεδροι.
Όλοι έχουν δικαίωμα ψήφου και μετέχουν
στην εκπλήρωση του στρατηγικού πλάνου
της EFP.

Κύριε Βασιλόπουλε, πόσα χρόνια
είστε ενεργός στην κοινότητα της
EFP και της ΕΠΕ;
Εκτός από Επίκουρος Καθηγητής στο εργαστήριο της Περιοδοντολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), είμαι
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕ
από το 2010 και από το 2017 και μετά είμαι
και εκπρόσωπος της ΕΠΕ στην EFP. Είχα
την τύχη να είμαι μέλος της οργανωτικής
επιτροπής σε δύο συνεχόμενα EuroPerio.
Στο πολύ επιτυχημένο από κάθε άποψη
EuroPerio9 (Amsterdam 2018), ανέλαβα τον
απαιτητικό ρόλο του Προέδρου της επιτροπής των εκπροσώπων των 37 χωρών μελών
της EFP. Αυτό με βοήθησε να έρθω σε επαφή
με όλα τα μέλη της EFP και να κατανοήσω
τις ιδιαιτερότητές τους. Τώρα είμαι μέλος
της οργανωτικής επιτροπής στο επερχόμενο
EuroPerio10 (Copenhagen 15-18/6/22) με
Πρόεδρο τον καθηγητή κ. Φοίβο Μαδιανό
και επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή
David Herrera Gonzalez. Είμαστε έτοιμοι για
ένα ακόμα επιτυχημένο συνέδριο δια ζώσης,
μετά από τέσσερα χρόνια λόγω της πανδημίας.
Πείτε μας λίγα λόγια για το πώς γίνεται η εκλογή του προέδρου και τι
απαιτείται για να είναι κανείς υποψήφιος.
Για να υποβληθεί υποψηφιότητα για θέση
στο ΔΣ ( Executive Committee) που οδηγεί
στη θέση του Προέδρου της EFP, πρέπει να
πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Αρχικά
πρέπει να υποστηρίζεται εγγράφως από την
εκάστοτε Eθνική Περιοδοντολογική εταιρείαπλήρες μέλος της EFP. Επιπλέον να μην
έχει εκλεγεί άλλο μέλος στο Δ.Σ. της EFP
τα τελευταία 5 χρόνια από την ίδια Εθνική
εταιρεία.
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι πιστοποιημένος περιοδοντολόγος ή να αποδεικνύει την
σε μεγάλο βαθμό ενασχόλησή του στο χώρο
της Περιοδοντολογίας. Οφείλει επίσης να
έχει διατελέσει μέλος-officer σε κάποια επιτροπή της EFP ή να είναι εκπρόσωπος της
εταιρείας του στην EFP.
Προσωπικά είμαι εκπρόσωπος της ΕΠΕ
στην EFP, διετέλεσα EFP junior officer από
το 2015 έως το 2018 και όπως προανέφε-

Με αφορμή την εκλογή του μιλάει στο
«Ο.Β.» για τους στόχους που έχει για το
διάστημα της προεδρίας του, αναλύει τον τρόπο λειτουργίας της EFP αλλά
και τις προδιαγραφές ανέλιξης στους
κόλπους της Ομοσπονδίας που αριθμεί
πάνω από 16.000 περιοδοντολόγους,
οδοντιάτρους και άλλους επαγγελματίες
που ασχολούνται με την υγεία του στόματος.

Και η διαδικασία ποια είναι; Όλα
τα μέλη της Ομοσπονδίας εκλέγουν
Πρόεδρο;

Ένας απ' τους κύριους
στόχους είναι η EFP να
καθιερωθεί ως συνώνυμο
της στοματικής υγείας
παγκοσμίως μέσα από
συνεργασίες με μεγάλους
οργανισμούς υγείας, όπως
είναι ο ΠΟΥ, αναφέρει
ο Επίκουρος Καθηγητής
κ. Σπύρος Βασιλόπουλος
για την προεδρία του
στην EFP
ρα και μέλος της οργανωτικής επιτροπής στα
EuroPerio9 και EuroPerio10. Παράλληλα
είχα συντονίσει μεγάλο αριθμό webinarsPerio sessions με πολύ καταξιωμένους ομιλητές στο χώρο.
Όσον αφορά στην εκλογή του Προέδρου,
οι εκλογές γίνονται κάθε χρόνο στη Γενική
Συνέλευση. Κάθε χρόνο λοιπόν εκλέγεται ένας, που θα γίνει πρόεδρος τρία χρόνια μετά, γιατί μπαίνει στην τρίτη βάση της
«προεδρικής σκάλας». Στην ετήσια Γενική
Συνέλευση ο τρέχων Πρόεδρος γίνεται past
president (απερχόμενος) και μπαίνει ένας καινούργιο μέλος στη βάση της σκάλας.
Εγώ δηλαδή, θα παραμείνω στο Δ.Σ. μέ-

Η EFP κάνει ένα κάλεσμα σε όλες τις εταιρείες- πλήρη μέλη με δικαίωμα ψήφου να
προτείνουν κάποιο υποψήφιο που να πληροί τις προδιαγραφές για να γίνει πρόεδρος.
Δεν προτείνουν όλες οι χώρες κάθε χρονιά.
Μόνο αυτές που θεωρούν ότι έχουν κατάλληλο υποψήφιο. Φανταστείτε ότι τώρα που
εξελέγην, υπήρχε μια υποψηφιότητα (η δική
μου) απ' την Ελληνική Εταιρεία Περιοδοντολογίας & Οδοντικών Εμφυτευμάτων και άλλη
μια υποψήφια από το Βέλγιο. Υπήρχε και
ένας τρίτος υποψήφιος απ' την Αγγλία, που
αποσύρθηκε.
Ο Πρόεδρος της κάθε εθνικής εταιρείας
και ο εκπρόσωπός της στην EFP προσέρχονται στις εκλογές που γίνονται στο πλαίσιο
της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, συνήθως
στα τέλη Μαρτίου.
Ο εκπρόσωπος ψηφίζει τον υποψήφιο που
έχει αποφασίσει η εταιρεία την οποία εκπροσωπεί.
Απ' τις συνολικά 37 εθνικές εταιρείες που
συνεργάζονται με την EFP, δικαίωμα ψήφου
στις γενικές συνελεύσεις έχουν οι 27 (πρόσφατα προστέθηκε το Αζερμπαϊτζάν) που είναι πλήρη μέλη.
Για να εκλεγεί κάποιος πρέπει να πάρει
πάνω από τις μισές ψήφους.
Υπάρχουν συμμαχίες;
Όπως προανέφερα όλοι οι υποψήφιοι πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές. Η Περιοδοντολογική εταιρεία κάθε χώρας αποφασίζει
ποιόν θα στηρίξει με κριτήριο αρχικά αν αναγνωρίζει το έργο σου στην EFP, αν πιστεύει
ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
της θέσης κτλ.
Οι ψήφοι δεν ανακοινώνονται για να μην
διαταραχθούν προφανώς οι ισορροπίες και οι

σχέσεις μεταξύ των μελών αλλά και γιατί κάτι
τέτοιο δεν έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον μιας
και ο στόχος είναι η εκλογή του καταλληλότερου μεταξύ άξιων συνυποψηφίων.
Η EFP είναι μια επιστημονική εταιρεία, όχι
πολιτικός οργανισμός και έτσι σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι μια χώρα δεν θα
ψηφίσει τον υποψήφιο μιας χώρας επειδή
δεν είναι φιλική σε πολιτικό ή άλλο επίπεδο.
Η EFP είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που κύριος στόχος της είναι να προωθήσει σε όλες τις χώρες με τις οποίες έχει
επαφή το μότο: Περιοδοντική υγεία για μια
καλύτερη ζωή.
Πόσο απαιτητικός είναι ο ρόλος
του προέδρου; Πόσο πιστεύετε ότι
θα επηρεάσει την επαγγελματική
σας καθημερινότητα;
Είναι μια επιπλέον μεγάλη απασχόληση που
ξεκινάει ήδη από τώρα, πριν γίνω πρόεδρος.
Ειδικά την πρώτη χρονιά θα πρέπει να συμμετέχω σε όλες τις επιτροπές της EFP για να
γνωρίσω σε βάθος το εύρος και τον τρόπο
λειτουργίας της Ομοσπονδίας.
Για να γίνω πιο σαφής οι επιτροπές
(committees) της EFP είναι αρκετές, διότι
δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς.
Έτσι υπάρχουν οι εξής επιτροπές: προπτυχιακής εκπαίδευσης, μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, η επιτροπή επιστημονικών υποθέσεων,
η επιτροπή εσωτερικών και εξωτερικών υποθέσεων, η επιτροπή συνεδρίων, η επιτροπή
για τις επιστημονικές συναντήσεις εργασίας-workshop, η επιτροπή για τα προγράμματα-projects της Ομοσπονδίας αλλά και ξεχωριστή επιτροπή για το μεγαλύτερο συνέδριο
στο χώρο, το Europerio.
Οι επιτροπές αυτές συνέρχονται τακτικά; Τι άλλες υποχρεώσεις υπάρχουν;
Έχουν τουλάχιστον μια συνάντηση τον μήνα.
Πλέον, ευτυχώς γίνονται ηλεκτρονικά. Αυτό
που γίνεται δια ζώσης είναι δύο συσκέψεις
του διοικητικού συμβουλίου τον χρόνο, μία
τον Οκτώβριο και η άλλη τον Μάρτιο οπότε
πραγματοποιείται και η Γενική Συνέλευση.
Δια ζώσης μπορεί να συνεδριάσουν κάποιες
επιτροπές όταν παραστεί ανάγκη.
Πρέπει γενικά να αφιερώσεις πολύ χρόνο
για να μάθεις το καταστατικό και πώς λειτουργούν όλες οι δραστηριότητες ενός οργανισμού τέτοιου μεγέθους. Ειδικά τον πρώτο
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χρόνο ο νέος officer αναλαμβάνει το Gum
Health Day, την Ημέρα Υγείας των Ούλων
που έχει οριστεί την 12η Μαΐου. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει να βρει την ιδέα και
το σλόγκαν, αλλά και γενικά να οργανώσει
την προώθηση στην Ευρώπη, αφού είναι μια
κοινή εκστρατεία σε όλες τις χώρες της Ευρώπης αλλά και διεθνώς μέσα από τα μέληχώρες που συνεργάζονται με την EFP. Χώρες
όπως το Μεξικό, η Αργεντινή, η Αυστραλία,
η Βραζιλία, η Ταιβάν κ.ά.
Επίσης, η EFP «τρέχει» καμπάνιες σε συνεργασία με άλλες οδοντιατρικές αλλά και
μεγάλες ιατρικές εταιρείες. Έχει ήδη ολοκληρώσει θέματα όπως η συσχέτιση της περιοδοντίτιδας με τον σακχαρώδη διαβήτη,
στοματική υγεία και εγκυμοσύνη, συσχέτιση
περιοδοντίτιδας με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, περιοδοντίτιδα και τερηδόνα.
Επιπλέον η EFP διοργανώνει και κάποια
σημαντικά workshops, απ' τα οποία έχουν
προκύψει η νέα ταξινόμηση της περιοδοντικής νόσου και οι κλινικές οδηγίες θεραπείας
της περιοδοντίτιδας.
Ως πρόεδρος τι όραμα έχετε για το
δικό σας διάστημα; Ποιες είναι οι
προτεραιότητές σας;
Ένας απ' τους κύριους στόχους είναι η EFP
να καθιερωθεί ως συνώνυμο της στοματικής
υγείας παγκοσμίως μέσα από συνεργασίες με
μεγάλους, παγκόσμιους οργανισμούς υγείας,
όπως είναι ο ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας, WHO) και άλλοι οργανισμοί υγείας
φυσικά.
Προτεραιότητα μου επίσης είναι η βελτίωση της επικοινωνίας αλλά και της αλληλοϋποστήριξης μεταξύ της EFP και των εθνικών
εταιρειών. Πιστεύω ότι πρώτα η EFP πρέπει
να στηρίζει την κάθε εταιρεία-μέλος, ανάλογα
με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές της, σε
επιστημονικό/ οργανωτικό ή και οικονομικό
επίπεδο για την επιτυχημένη επίτευξη των
εκάστοτε στόχων.
Εξίσου σημαντικός στόχος μου αφορά την
εκπαίδευση και θα ήθελα να δημιουργηθεί
μια βάση- πλατφόρμα ικανοτήτων που θα ορίζει ποιες πρέπει να είναι οι βασικές γνώσεις
Περιοδοντολογίας που πρέπει να κατέχουν
οι φοιτητές όταν αποφοιτούν από τα Πανεπιστήμιά τους.
Αυτό πώς μπορεί να γίνει;
Αυτό βέβαια χρειάζεται συνεργασία μεταξύ
των εταιρειών και των Πανεπιστημίων και για
να είναι εφαρμόσιμο θα πρέπει να ληφθούν
υπόψιν το επίπεδο, οι ανάγκες, οι δυνατότητες και οι στόχοι κάθε χώρας- μέλους χωριστά. Μπορεί να γίνει μέσα από ένα workshop,
όπου εκπρόσωποι των εταιρειών και του εκπαιδευτικού συστήματος από κάθε χώρα-μέλος της EFP να απαντήσει αρχικά σε κάποια
εξειδικευμένα ερωτηματολόγια για το ποιες είναι οι προσδοκίες κάθε Πανεπιστημίου για τις
γνώσεις στην Περιοδοντολογία που πρέπει να
κατέχουν οι φοιτητές τους όταν αποφοιτούν.
Έπειτα πρέπει να δούμε πώς μπορεί η EFP
να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση ώστε
να υπάρχει μια ομοιομορφία τουλάχιστον ως
προς τα βασικά σε όλες τις χώρες που θα θελήσουν να συμμετέχουν.
Αν θέλουμε να ορίσουμε κι άλλους επιμέρους στόχους είναι να βελτιωθεί η επικοινωνία
και η συνεργασία σε επιστημονικό/οργανωτικό επίπεδο όσον αφορά τη συνδιοργάνωση
συνεδρίων μεταξύ των εθνικών εταιρειών που
υπάγονται στην ομοσπονδία, με τη βοήθεια
και την καθοδήγηση φυσικά της EFP.
Τι αναμένετε στο προσεχές Europerio;

Αν και η κατάσταση δυσκόλεψε ακόμα πιο
πολύ με τα γεωπολιτικά προβλήματα που
προέκυψαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, πέραν της συνεχιζόμενης πανδημίας, τα
στοιχεία από τις προεγγραφές δείχνουν ότι
ακόμα κι αν δεν φτάσουν τα επίπεδα του
Άμστερνταμ το 2018, θα είναι ένα απόλυτα
επιτυχημένο συνέδριο και από άποψη προσέλευσης και από άποψη επιτυχίας όσον
αφορά στο εμπορικό κομμάτι.
Λόγω της κατάστασης περιμένουμε να
γίνουν αυξημένες εγγραφές την τελευταία
στιγμή ή επί τόπου στο συνέδριο. Όσοι βρίσκονται σε γειτονικές χώρες, όπως και οι οικοδεσπότες Δανοί, τους είναι πιο εύκολο να
οργανώσουν το ταξίδι τους και συνήθως το
αφήνουν για την τελευταία στιγμή. Οπότε
όσο πλησιάζουμε προς το συνέδριο, ειδικά
αν εξισορροπηθεί η κατάσταση με τον πόλεμο, θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο και
οι συμμετοχές.
Η Ελλάδα έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον με τις συμμετοχές να αναμένονται

περισσότερες και από το προηγούμενο EuroPerio!
Βλέπουμε έντονο ελληνικό στοιχείο στον χώρο της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας.
Θέλετε να μας πείτε κάτι πάνω σε
αυτό;
Παρόλο που είμαστε μια μικρή χώρα συγκριτικά με χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η
Ισπανία ή η Ιταλία, και με αριθμό μελών κοντά στα 300 - η εκπροσώπησή μας τα τελευταία χρόνια είναι πολύ έντονη.
Από την Ελληνική Εταιρεία Περιοδοντολογίας & Οδοντικών Εμφυτευμάτων είμαστε εκτός από εμένα στο EFP Executive
Committee, ο καθηγητής κ. Φοίβος Μαδιανός ως Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του EuroPerio10 (Copenhagen 1518/6/22) και η κα. Ιωάννα Καμμά ως μέλος
της επιτροπής εσωτερικών και εξωτερικών
υποθέσεων της EFP.

Όμως υπάρχουν και αρκετοί διαπρεπείς
Έλληνες του εξωτερικού. Πρέπει να αναφέρουμε ότι τώρα πρόεδρος της EFP είναι ο καθηγητής κ. Ανδρέας Σταυρόπουλος (Malmö
University, Sweden) ενώ πρόεδρος της επιτροπής μεταπτυχιακών σπουδών ορίστηκε
ο καθηγητής κ. Νίκος Δόνος (Queen Mary
University of London).
Επίσης ο καθηγητής Πάνος Παπαπάνου
(Columbia University College of Dental
Medicine, USA) είναι εδώ και ένα χρόνο ο εκδότης του Journal of Clinical Periodonntology,
το περιοδικό της EFP με τον μεγαλύτερο συντελεστή απήχησης- impact factor (8,7) απ'
όλα τα οδοντιατρικά περιοδικά.
Γενικά είμαστε δραστήριοι με σαφή και
πολύ έντονη παρουσία. Αυτό δείχνει και την
ποιότητα των δικών μας Πανεπιστημίων αλλά
και την αναγνωρισμένη αξία των ατόμων που
στελεχώνουν αυτά αλλά και την Εταιρεία μας.
Το ευοίωνο είναι ότι υπάρχει κόσμος που
πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει αυτή την καλή
παράδοση.
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Νέος κύκλος σεμιναρίων Ενδοδοντίας
Η Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης σταθερή στη δέσμευσή της παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Αντώνιος Λαμπρόπουλος
Ενδοδοντολόγος, Ειδικευθείς
στο Πανεπιστήμιο Tufts, Η.Π.Α.
Γεν. Γραμματέας της ΕΟΕ

• 21 καταξιωμένοι Ενδοδοντολόγοι ομιλητές • 16 παρουσιάσεις
• 11 ζωντανές επιδείξεις διαμέσου μικροσκοπίου και προβολής σε οθόνη
• 5 ημέρες θεωρίας και άσκησης αναμένουν τους συμμετέχοντες στην απόλυτη εκπαιδευτική εμπειρία
στη σύγχρονη Ενδοδοντολογία.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

• Κάθετη συμπύκνωση θερμής γουταπέρκας.
Δ. ΤΣΑΤΣΑΣ

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αυτού, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευθούν στη χρήση μηχανοκίνητων ρινών σε εξαχθέντα δόντια και να ασκηθούν στις τεχνικές
θερμοπλαστικοποιημένης γουταπέρκας.

Σάββατο 28 Μαΐου 2022 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ)
• 1ο ΜΕΡΟΣ (Race FKG)
• 2ο ΜΕΡΟΣ (TF Adaptive SYBRON ENDO)
• 3ο ΜΕΡΟΣ (Protaper Gold MAILEFER)

Θα είναι διαθέσιμα 3 από τα γνωστότερα συστήματα μηχανοκίνητων εργαλείων. Το σεμινάριο αυτό είναι δομημένο ώστε να απευθύνεται
τόσο σε συναδέλφους αρχάριους σε θέματα
μηχανοκίνησης, όσο και σε οδοντιάτρους που
ήδη χρησιμοποιούν εργαλεία NiTi, και που θα
ήθελαν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους στο
αντικείμενο αυτό. Στο θεωρητικό κομμάτι θα
αναφερθούν σε πρακτική βάση και με επίδειξη κλινικών περιστατικών οι βασικές αρχές της
διάνοιξης κοιλότητας, της μηχανικής επεξεργασίας, τα διάφορα στάδιά της, η διαβατότητα, η
τελική ακρορριζική μέτρηση, η ζώνη ακρορριζικού ελέγχου, η τεχνική ζωνών, η τεχνική ενιαίου μήκους και η τεχνική CrownDown. Στο
πρακτικό κομμάτι θα αναλυθούν 3 από τα πιο
διαδεδομένα μηχανοκινούμενα συστήματα παγκοσμίως. Η παρουσίαση θα γίνει με κριτικό και
ειλικρινή τρόπο αναλύοντας τα πλεονεκτήματα
του κάθε συστήματος, ώστε ο κάθε συμμετέχων
να αντλήσει ουσιαστικές γνώσεις που θα μπορεί
να εφαρμόσει στην κλινική του πράξη. Η κριτική προσέγγιση και ολοκληρωμένη παρουσίαση
της μηχανοκίνητης Ενδοδοντολογίας και των
τεχνικών θερμοπλαστικοποιημένης γουταπέρκας είναι ο σκοπός και ο στόχος του σεμιναρίου
αυτού.
Παρασκευή 27 Μαΐου 2022
(ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ)
• Διάνοιξη κοιλότητας κατά την ενδοδοντική
θεραπεία: η αρχή είναι το ήμισυ του παντός.
Δ. ΤΣΑΤΣΑΣ
• Βασικές αρχές επεξεργασίας ριζικών σωλήνων: μία κλινική προσέγγιση. Α. ΧΑΡΙΣΗΣ
• Μήκος εργασίας: μία παρεξηγημένη έννοια
στην Ενδοδοντολογία. Α. ΧΑΡΙΣΗΣ
• Μηχανικά περιστρεφόμενες ρίνες: πρωτόκολλα χρήσης τους. Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Α.
ΧΑΡΙΣΗΣ
• Μηχανικά περιστρεφόμενες ρίνες: τρόποι
αποφυγής θραύσης τους. Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΧΑΡΙΣΗΣ
• Τρισδιάστατη έμφραξη συστήματος ριζικών
σωλήνων. Εισαγωγή στις θερμομηχανικές
ιδιότητες της θερμής γουταπέρκας. Δ. ΤΣΑΤΣΑΣ, Α. ΧΑΡΙΣΗΣ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟ
ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ:
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Το σεμινάριο αυτό αποσκοπεί στην αναλυτική
και κριτική προσέγγιση των δυνατοτήτων της
σύγχρονης Ενδοδοντολογίας μέσα από το πρίσμα επιστήμης και τεχνολογίας. Συγκεκριμένα
θα γίνει βήμα προς βήμα σύνθεση της βιολογικής γνώσης και των σύγχρονων τεχνολογιών
στη διαφορική διάγνωση, στην τρισδιάστατη
επεξεργασία, στον έλεγχο του μικροβιακού παράγοντα καθώς και στην αποτελεσματική και
απρόσκοπτη εφαρμογή των τεχνικών θερμοπλαστικοποιημένης γουταπέρκας.
Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022
• Η Διαφορική Διάγνωση στην Ενδοδοντία. Α.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
Θα αναπτυχθούν: Η βιολογία του πολφού
και των περιακρορριζικών ιστών στην κλινική
πράξη, δοκιμασίες ζωτικότητας του πολφού,
η επί της ουσίας λήψη του ιστορικού πόνου,
ο ενδελεχής κλινικός έλεγχος, η εξοικείωση
με τους περιορισμούς της ακτινολογικής εξέτασης, η συμβολή της αξονικής τομογραφίας,
διαφορική διάγνωση επίμηκων καταγμάτων
ρίζας, ενδο-περιο βλαβών κ.ά.
•Α
 πομόνωση. Ε.Τ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ
•Η
 πρόσβαση στο μυλικό θάλαμο. Δ. ΤΣΑΤΣΑΣ, Σ. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ
Θα αναπτυχθούν: Επιλογή κοπτικών εργαλείων, μορφολογία υποπολφικού, τεχνικές εντοπισμού στομίων, διαμόρφωση ευθείας πρόσβασης, ο εντοπισμός του δεύτερου ριζικού
σωλήνα της εγγύς παρειακής ρίζας των άνω
γομφίων, εντοπισμός ανατομικών ιδιαιτεροτήτων, διάνοιξη διαμέσου στεφανών
•Ε
 πίδειξη διάνοιξης γομφίων, προγομφίων, τομέων διαμέσου μικροσκοπίου και προβολή σε
οθόνη. Δ. ΤΣΑΤΣΑΣ Σ. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ
• Βασικές αρχές της τρισδιάστατης επεξεργασίας
των ριζικών σωλήνων. Σ. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ
Θα αναπτυχθούν: Επίτευξη διαβατότητας, διαμόρφωση μονοπατιού διολίσθησης των εργαλείων, καθορισμός μήκους εργασίας, επιλογή
ρινών, κάμψεις εργαλείων και που χρησιμεύουν, διαχείριση κεκαμμένων και ενασβεστιωμένων ριζικών σωλήνων
•Ε
 πίδειξη επεξεργασίας γομφίων, προγομφίων,
τομέων διαμέσου μικροσκοπίου και προβολή
σε οθόνη
Σάββατο 18 Ιουνίου 2022
• Επεξεργασία ριζικών σωλήνων με μηχανοκίνητα
εργαλεία. Σ. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΤΣΑΤΣΑΣ

Θα αναπτυχθούν: Κατανόηση της κωνικότητας των εργαλείων, σημασία της γεωμετρίας
ανάπτυξη διαφορετικών συστημάτων, επιλογή
εργαλείων αναλόγως των ανατομικών ιδιαιτεροτήτων, επιλογή μεγέθους ακρορριζικής διεύρυνσης, ασφαλής χρήση για την αποφυγή
θραύσης
• Επίδειξη επεξεργασίας με διαφορετικά συστήματα μηχανοκίνητων εργαλείων σε γομφίους,
προγομφίους, τομείς διαμέσου μικροσκοπίου
και προβολή σε οθόνη. Σ. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. ΤΣΑΤΣΑΣ
• Βασικές αρχές της τρισδιάστατης επεξεργασίας των ριζικών σωλήνων: Η χημική επεξεργασία. Δ. ΤΟΛΙΑΣ
• Από τα αναερόβια μικρόβια στα Biofilms.
Ασφαλής έλεγχος του μικροβιακού παράγοντα. Μ. ΑΛΗΣΑΦΗΣ
Θα αναπτυχθούν: Χαρακτηριστικά της μικροβιακής χλωρίδας, πρωτόκολλα απολύμανσης,
ενδοδοντική θεραπεία σε μία ή περισσότερες συνεδρίες, αναζωπύρωση της φλεγμονής
(flare-up), χρήση αντιβιοτικών
• Τεχνικές έμφραξης με θερμοπλαστικοποιημένη γουταπέρκα. Ν. ΚΕΡΕΖΟΥΔΗΣ
Θα αναπτυχθούν: Η λογική της τρισδιάστατης
έμφραξης και η σημασία της στην πρόγνωση
της θεραπείας, επιλογή υλικών, τεχνικών και
συσκευών
• Επίδειξη έμφραξης σε γομφίους, προγομφίους, τομείς διαμέσου μικροσκοπίου και προβολή σε οθόνη. Σ. ΜΑΓΚΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
Το σεμινάριο αυτό αποσκοπεί στην αναλυτική
προσέγγιση των δυνατοτήτων της σύγχρονης
ενδοδοντολογίας στην αντιμετώπιση ενδοδοντικών προβλημάτων αυξημένης δυσκολίας.
Συγκεκριμένα, θα γίνει βήμα προς βήμα προσέγγιση περιστατικών με δυσκολίες στη διαφορική διάγνωση, στον εντοπισμό ανατομικών
ιδιαιτεροτήτων, στην τρισδιάστατη επεξεργασία
κεκαμένων, ενασβεστιωμένων και αδιάπλαστων
ριζικών σωλήνων, στην αφαίρεση αξόνων και
θραυσμάτων, στη διαχείριση ευμεγέθων αλλοιώσεων και ενδο-πέριο βλαβών, στην αντιμετώπιση ιατρογενών συμβαμάτων, στην κατανόηση
των αιτιών της αποτυχίας κ.α. Μέσω της λεπτομερούς ανάπτυξης των κλινικών περιστατικών
και των νεότερων ερευνητικών δεδομένων, οι

συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με την ασφαλή χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών (οπτικού μικροσκοπίου,
υπολογιστικής τομογραφίας, υπερήχων κ.α.) και
την αποτελεσματικότητά τους.
Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022
• Αντιμετώπιση ιατρογενών συμβαμάτων. Γ.
ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ
Θα αναπτυχθούν: Αντιμετώπιση διατρήσεων
υποπολφικού, αυχενικού, μέσου και ακρορριζικού τριτημορίου, μετατόπιση ρ.σ., θραύση
εργαλείων
• Επίδειξη αντιμετώπισης διατρήσεων με βιοεπαγωγικά υλικά και προβολή σε οθόνη. Γ.
ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ
• Ενδοδοντική αντιμετώπιση επιπλοκών οδοντικού τραυματισμού. Σ. ΜΑΓΚΟΣ
Θα αναπτυχθούν: Ο ρόλος του πολφού στον
οδοντικό τραυματισμό και η αντιμετώπιση των
επιπλοκών νεκρώσεως, ενασβεστίωσης, εσωτερικής και εξωτερικής απορρόφησης, καταγμάτων ρίζας
• Ενδοδοντική θεραπεία δοντιών με αδιάπλαστο ακρορρίζιο. Α. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ
Θα αναπτυχθούν: Η βιολογία της διάπλασης της ρίζας, οι τεχνικές apexification και
apexogenesis, η έμφραξη του δοντιού με βιοεπαγωγικά υλικά και η τεχνική της επαναγγείωσης του πολφού
• Επίδειξη τεχνικής επαναγγείωσης του πολφού
και τοποθέτησης ΜΤΑ plug στο αδιάπλαστο
ακρορρίζιο. Α. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ
• Ρωγμές και κατάγματα. Ν. ΔΕΛΗΒΑΝΗ
• Αξιολόγηση των ενδοδοντικά θεραπευμένων
δοντιών. Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ
Θα αναπτυχθούν: Κλινικά και ακτινογραφικά
κριτήρια αξιολόγησης, ενδείξεις μικροδιαρροής και η σημασία της στην πρόγνωση
Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022
• Επεξεργασία ριζικών σωλήνων με μηχανοκίνητα εργαλεία. Σ. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ
• Τεχνικές δυνατότητες στη συντηρητική επανα-θεραπεία. Ε. ΜΕΛΙΟΥ
Θα αναπτυχθούν: Αφαίρεση γουταπέρκας,
αξόνων, κώνων αργύρου, κονιών, θραυσμάτων εργαλείων
• Επίδειξη αφαίρεσης θραυσμένων εργαλείων
κ.ά. διαμέσου μικροσκοπίου και προβολή σε
οθόνη. Β. ΚΑΚΑΒΕΤΣΟΣ
• Χειρουργική Ενδοδοντία. Σ. ΦΛΩΡΑΤΟΣ
Θα αναπτυχθούν: κριτήρια επιλογής περιστατικών, λεπτομερής περιγραφή σταδίων τεχνικής διαμέσου μικροσκοπίου, χρήση συσκευών και υλικών, προβληματισμοί ανατομικών
μορίων και αισθητικής ζώνης
• Επίδειξη χειρουργικής επεξεργασίας ακρορριζικού τριτημορίου και ανάστροφης έμφραξης
διαμέσου μικροσκοπίου και προβολή σε οθόνη. Σ. ΦΛΩΡΑΤΟΣ
• Τα ενδοδοντικά περιστατικά που μας προβλημάτισαν και πως τα αντιμετωπίσαμε. Β. ΚΑΚΑΒΕΤΣΟΣ

Αξεσουάρ και επιλογέσ
Σετ καλυµµάτων αυτοκαύστου
Περιστροφικόσ δακτύλιοσ τησ διόπτρασ
Δυνατότητα επέκτασησ βραχίονα
Μακρύσ βραχίονασ (αντί για στάνταρ)
Mονοφθαλµικόσ σωλήνασ για βοηθό
Εξειδικευµένη Procam camera
Aντάπτορασ ψηφιακήσ κάµερασ
Φίλτρα χρωµατισµού
Πλαστικό προστατευτικό φακών

Aνακλινόµενα
προσοφθάλµια 195°

ΕΞΥΠΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΠΛΗΘΩΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
Επέκταση διόπτρασ
Σε συνδυασµό µε την
ανακλινόµενη διόπτρα,
σασ επιτρέπει να διατηρείτε
την άνετη όρθια στάση σασ,
µειώνοντασ την µυϊκή
καταπόνηση.
Σηµαντική βελτίωση
τησ εργονοµίασ.

Εξειδικευµένη PROCAM
ψηφιακή camera
Εξαιρετικά συµπαγήσ σχεδιασµόσ
µε εξειδικευµένο διαχωριστή δέσµησ.
Αυτόµατη ισορροπία λευκού.
Καθορισµόσ προβολήσ πλαισίου.
Κουµπί λήψησ φωτογραφίασ.

Ψηφιακή κάµερα SLR
Βασική εγγραφή video και υψηλήσ
ανάλυσησ φωτογραφίεσ για
τεκµηρίωση, αρχειοθέτηση και
εκπαιδευτικούσ σκοπούσ.
Εξατοµικευµένοι αντάπτορεσ για SLRs
και οι περισσότερεσ κάµερεσ είναι
διαθέσιµεσ κατόπιν σχετικού
αιτήµατοσ.

Δαχτυλίδι περιστροφήσ τησ διόπτρασ
Παρέχει επιπρόσθετη άνεση. Ακόµη κι όταν η
κατεύθυνση του µικροσκοπίου είναι υπό γωνία,
το δαχτυλίδι σασ προσφέρει τη δυνατότητα να
διατηρήσετε την όρθια θέση σασ.

Sony NEX 5
H ψηφιακή κάµερα προτείνεται
για τα µικροσκόπια SmartOPTIC.
Eλαφριά, ισχυρή κάµερα µε
δυνατότητα εγγραφήσ σε υψηλή
ανάλυση, αισθητήρα 14 MP.
Live view output και λογική τιµή.

Bιντεοκάµερα
Υψηλήσ ανάλυσησ
προεπισκόπηση και δυνατότητα
εγγραφήσ µε την προσωπική
σασ βιντεοκάµερα, όπωσ η
Handycam τησ SONY.

Σύστηµα καταγραφήσ εικόνασ,
βίντεο και ήχου, ειδικά
διαµορφωµένο ώστε να καλύπτει
τισ ανάγκεσ του οδοντιατρείου.
Μικρή, φορητή µονάδα που µπορεί
να χρησιµοποιηθεί µε laptop ή
υπολογιστή.

3-ÂÙ‹˜ ÂÁÁ‡ËÛË
30 ËÌ¤ÚÂ˜ ÂÁÁ‡ËÛË ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ
∂Î·›‰Â˘ÛË ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÌÈÎÚÔÛÎÔ›Ô˘

Dental Expert - ÕÓÓ· ∂ÏÌ¿ÔÁÏÔ˘ ∂.¶.∂.
Φειδιππίδου 30, 11527, Γουδή,
Τηλ.: 210 7770739, 210 7770749, Φαξ: 210 7770716, anna@dental-expert.gr
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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)

Γενετικά Νοσήματα με Εκδηλώσεις στο Στόμα
με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης Νεοπλασιών
Τα γενετικά νοσήματα αποτελούν την πιο συχνή
ομάδα των σπάνιων νοσημάτων1 αφού αντιπροσωπεύουν το 80% των νόσων αυτής της ομάδας
και το 50% εκδηλώνονται στην παιδική ηλικία. Αιτιοπαθολογικά τα γενετικά νοσήματα προκαλούνται
από διαταραχές: α) γονιδιακές (μονήρες γονίδιο),
β) πολυαιτιολογικές, και γ) χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Η στοματοπροσωπική χώρα και ιδιαίτερα
το στόμα προσβάλλεται συχνά στα γενετικά νοσήματα. Πολλές φορές μάλιστα οι εκδηλώσεις στο
στόμα είναι πρώιμες ή ακόμη και μοναδικές. Από

τα πολυάριθμα γενετικά νοσήματα που εμφανίζουν εκδηλώσεις στο στόμα μερικά μπορεί κατά
τη διάρκεια της πορείας τους να συνυπάρξουν με
κακοήθη νεοπλάσματα σε διάφορα όργανα ή ακόμη και στο στόμα. Τα νοσήματα αυτής της μικρής
σχετικά κατηγορίας που βρίσκονται ταξινομημένα
στον Πίνακα 1 αποτελούν το αντικείμενο αυτού του
άρθρου. Γίνεται αντιληπτό ότι παρά τη σπανιότητα αυτών των νόσων, η ανάπτυξη νεοπλασίας βάζει σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών, ενώ τονίζει τη
σημασία της ακριβούς διάγνωσης και παρακολού-

θησης των ασθενών αυτών ώστε η νεοπλασία να
διαγνωσθεί πρώιμα και να αντιμετωπισθεί έγκαιρα.
Ο ρόλος του Στοματολόγου και ευρύτερα του Οδοντιάτρου είναι σημαντικός, και διαγνωστικά αλλά
και προγνωστικά, σε συνεργασία πάντα με ιατρικές
ειδικότητες που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση αυτών των νόσων. Ακολουθεί βραχεία ανάπτυξη των
γενετικών νόσων με εκδηλώσεις στο στόμα και των
νεοπλασιών που μπορεί να αναπτύξουν.
Σπάνια νοσήματα θεωρούνται εκείνα που εμφανίζονται σε συχνότητα κάτω των 5 περιπτώσεων ανά 10.000 γενικού πληθυσμού.

1

Σύνδρομο Εστιακής Παλαμοπελματιαίας Υπερκεράτωσης και Καρκινώματος Οισοφάγου, Τύπος Α
Το σπάνιο αυτό σύνδρομο που έχει και την
ονοματολογία Howel-Evans, χαρακτηρίζεται
από έντονη υπερκερατίνωση παλαμών και πελμάτων, και λευκοπλακία στο βλεννογόνο του
στόματος. Παρόμοιες εκδηλώσεις μπορεί να
αναπτύξουν αρκετά ακόμη σύνδρομα με υπερκερατώσεις στο δέρμα. Όμως το συγκεκριμένο
σύνδρομο, τύπος Α, συνοδεύεται πάντα από
ανάπτυξη ακανθοκυτταρικού καρκινώματος του οισοφάγου.

Σύνδρομο Gorlin
Το σύνδρομο Gorlin ή σύνδρομο πολλαπλών
βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων, χαρακτηρίζεται κυρίως από πολλαπλές διαταραχές στο στόμα και στις γνάθους (πολλαπλές οδοντογενείς
κερατινοκύστεις, διαταραχή στη σύγκληση των
δοντιών, οδοντική στρεβλοφυΐα, μεγάλα μεσο-

Εικ. 1: Σύνδρομο Gorlin, μετατόπιση δοντιών
και διαταραχή στη σύγκλειση.

Εικ. 2: Σύνδρομο Gorlin, βασικοκυτταρικά καρκινώματα στο δέρμα.

Εικ. 3: Σύνδρομο Cowden, πολλαπλά μικρά οζίδια στα ούλα και στο φατνιακό βλεννογόνο.

δόντια διαστήματα) (Εικ. 1). Επιπλέον, στο
δέρμα αναπτύσσονται πολλαπλά βασικοκυτταρικά καρκινώματα (Εικ. 2), επιδερμικές κύστεις και χαρακτηριστικά μικροσκοπικά
βοθρία στις παλάμες και τα πέλματα, ενώ συνυπάρχει συχνά και εφιππιοειδής μύτη. Επιπλέον,
μπορεί να συνυπάρχουν σκελετικές ανωμαλίες
καθώς και προσβολή του Κεντρικού Νευρικού
Συστήματος. Πιο σπάνια αναπτύσσονται και
άλλα κακοήθη νεοπλάσματα, όπως ινοσάρκωμα, μυοσάρκωμα, μυελοβλάστωμα,
μηνιγγίωμα κ.α.

Σύνδρομο Cowden

ματα) που προσδίδουν θηλωματώδη όψη στο
δέρμα, κυρίως του προσώπου πέριξ της μύτης,
των ώτων και περιστοματικά, υπερκεράτωση παλαμών και πελμάτων, καθώς και διάφοροι καλοήθεις όγκοι του δέρματος. Οι κακοήθεις νεοπλασίες που μπορεί να συνυπάρχουν είναι
κυρίως του μαστού και του θυρεοειδούς
αδένα, και πιο σπάνια σε άλλα όργανα.

Μοναδικά Βιβλία Στοµατολογίας
µε Παγκόσµια Καταξίωση
Γιώργος Χ. Λάσκαρης

€105

Γ. Λάσκαρης
Ε. Στουφή

Eκδόσεις ΛΙΤΣΑΣ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κλινική Στοματολογία /Διάγνωση-Θεραπεία
Σελίδες 720
Έγχρωμες εικόνες 1003
Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών
Βραβείο British Medical Association
(Αγγλική Έκδοση Bestseller )

€45

Eκδόσεις ΛΙΤΣΑΣ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Pocket Άτλας Νόσων Στόματος
Σελίδες 454
Έγχρωμες εικόνες 435
Επανέκδοση 2022

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
Σκουφά 64, 106 80 Αθήνα, Τηλ. 210 3814 939, www. odvima.gr

Το σύνδρομο Cowden χαρακτηρίζεται κυρίως
από πολλαπλά ινοεπιθηλιακά, ανώδυνα μικρά
οζίδια στα ούλα και το φατνιακό βλεννογόνο
(Εικ. 3). Επιπλέον, παρατηρούνται πολλαπλές
δερματικές βλάβες όπως βλατίδες, ογκίδια, αμαρτώματα των θυλάκων των τριχών (τριχειλημμώ-

Πίνακας Ι: Γενετικά σύνδρομα με στοματικές βλάβες και νεοπλασίες
Σύνδρομο

Στόμα

Δέρμα

Λοιπές

Νεοπλασία

Σύνδομο Howel-Evans
(παλαμοπελματιαία
υπερκεράτωση
και καρκίνωμα
οισοφάγου). Γονίδιο
στο χρωμοσωμα
17q25.

Λευκοπλακία

Υπερκεράτωση
παλαμών-πελμάτων.

–

Καρκίνωμα οισοφάγου.

Σύνδρομο πολλαπλών
βασικοκυτταρικών
σπίλων ή σύνδρομο
Gorlin. Υπεύθυνο
γονίδιο PTCH.

Οδοντογενείς
κερατινοκύστεις,
μεγάλα μεσοδόντια
διαστήματα,
διαταραχές σύγκλεισης
δοντιών.

Επιδερμιδικές
κύστεις πολλαπλά
βασικοκυτταρικά
καρκινώματα,
εφιππιοειδής μύτη,
μικροσκοπικά βοθρία
σε παλάμες-πέλματα.

Σκελετικές ανωμαλίες,
προσβολή ΚΝΣ.

Βασικοκυτταρικό
καρκίνωμα,
ινοσάρκωμα,
μυελοβλάστωμα, κ.ά.

Σύνδρομο Cowden.
Υπεύθυνο γονίδιο
PTEN.

Πολλαπλά μικρά
ινοεπιθηλιακά ογκίδια
στα ούλα και το
φατνιακό βλεννογόνο.

Βλατίδες, μικρά
ογκίδια, αμαρτώματα
θυλάκων τριχών,
λιπώματα, ξανθώματα,
αιμαγγειώματα.

Αμαρτώματα
- πολύποδες
γαστρεντερικού.

Μαστού, θυρεοειδούς
αδένα.

Σύνδρομο πολλαπλών Πολλαπλά νευρώματα,
ενδοκρινικών
βαθιά υπερώα, μεγάλα
νεοπλασιών, τύπος 2Β. χείλη.

Μελάγχρωση, σπάνια
νευρώματα.

Πολλαπλά νευρώματα
στους βλεννογόνους
οφθαλμού, λάρυγγα,
ρινός.

Θυρεοειδούς,
επινεφριδίων,
παραθυρεοειδών κ.ά.

Νευροϊνωμάτωση,
Πολλαπλά
τύπος 1. Υπεύθυνο
νευροϊνώματα
γονίδιο (neuyrofibamin)
χρωμόσωμα Τ79g11.2.

Πολλαπλά
νευροϊνώματα

Σκελετικές και
ενδοκρινικές
ανωμαλίες.

Ραβδομυοσάρκωμα,
φαιοχρωμοκύτωμα,
νευροσάρκωμα,
λευχαιμία.

Συγγενής
Λευκοπλακία
δυσκεράτωση γενετική,
ετερογένεια.

Ποικιλοδερμία,
υπερίδρωση
παλαμών-πελμάτων,
πομφόλυγες.

Βλεφαρίτιδα, εκτρόπιο,
γαστρεντερικές και
ηπατικές διαταραχές.

Μυρμηκιώδες και
ακανθοκυτταρικό
καρκίνωμα στόματος,
λευχαιμία, μη-Hodgkin
λέμφωμα, κ.ά.

Σύνδρομο Gardner.
Υπεύθυνο γονίδιο
APC.

Οστεώματα γνάθων,
ινώματα, κύστεις,
οδοντώματα,
υπεράριθμα και
έγκλειστα δόντια.

Επιδερμοειδείς
κύστεις, ινώματα,
λιπώματα, όγκοι
εξαρτημάτων τριχών.

Πολύποδες εντέρου.

Αδενοκαρκίνωμα
γαστρεντερικού και
σπάνια σε άλλα
όργανα.

Σύνδρομο Peutz-Jeghers. Υπεύθυνο
γονίδιο STK11.

Μελαγχρωματικές
στρογγυλές κηλίδες
στα χείλη και
ενδοστοματικά.

Μελαγχρωματικές
κηλίδες στο πρόσωπο.

Πολύποδες εντέρου.

Αδενοκαρκίνωμα
γαστρεντερικού, άλλοι
συμπαγείς όγκοι.
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Σύνδρομο Πολλαπλών Ενδοκρινικών
Νεοπλασιών, Τύπος 2Β
Αποτελεί μέλος ομάδας συνδρόμων που χαρακτηρίζονται από διαταραχές κυττάρων νευροεξωδερμικής προέλευσης. Κλινικά χαρακτηρίζεται από πολλαπλά ασυμπτωματικά νευρώματα
στο βλεννογόνο του στόματος (Εικ. 4). Επιπλέον, νευρώματα παρατηρούνται στους επιπεφυκότες, τα βλέφαρα, στους βλεννογόνους
της μύτης και του λάρυγγα. Περιστοματικά το
δέρμα εμφανίζει υπέρχρωση, ενώ σπάνια αναπτύσσονται δερματικά νευρώματα. Χαρακτηριστικά, συνυπάρχουν μυελοκαρκίνωμα
(90%) και φαιοχρωμοκύτωμα (50%) του
θυρεοειδούς αδένα, και σπανιότερα νεοπλασίες στα επινεφρίδια και τους παραθυρεοειδείς αδένες.

Εικ. 4: Σύνδρομο πολλαπλών ενδοκρινικών νεοπλασιών – τύπος 2Β, πολλαπλά νευρώματα
στα πλάγια χείλη της γλώσσας.

Νευροϊνωμάτωση, Τύπος 1
Αποτελεί μέρος ομάδος 8 Τύπων νευροϊνωμάτωσης, με πιο συχνό τον Τύπο 1 (85-95%).
Κλινικά στο στόμα παρατηρούνται πολλαπλά
νευροϊνώματα κυρίως στη γλώσσα, ούλα και
υπερώα (Εικ. 5). Στο δέρμα αναπτύσσονται
πολλαπλά νευροϊνώματα και χαρακτηριστικές
γαλακτόφαιες κηλίδες (café-au-lait spots). Βλάβες επίσης υπάρχουν στους οφθαλμούς, οστά,
καρδιά, πνεύμονες, νεφρούς, ΚΝΣ και άλλα όργανα. Τα νεοπλάσματα που συνυπάρχουν
είναι κυρίως ραβδομυοσάρκωμα, νευροσάρκωμα, φαιοχρωμοκύτωμα, μυελομονοκυτταρική λευχαιμία κ.α.

Εικ. 5: Νευροϊνωμάτωση – τύπος 1, δύο νευροϊνώματα στην υπερώα.

Συγγενής Δυσκεράτωση
Η συγγενής δυσκεράτωση ή σύνδρομο ZinsserEngman-Cole, είναι σπάνια γενοδερματοπάθεια
με έντονη γενετική ετερογένεια. Κλινικά χαρακτηρίζεται από λευκοπλακία στο στόμα (Εικ.
6), μελάγχρωση, υποτροφία και ευρυαγγείες
στο δέρμα και συχνά πομφόλυγες και υπερίδρωση παλαμών και πελμάτων. Επιπλέον, συχνές
είναι οι βλάβες στους οφθαλμούς, τον γαστρεντερικό σωλήνα, το ήπαρ, τον μυελό των οστών
κ.α. Οι ασθενείς έχουν μεγάλο κίνδυνο να
αναπτύξουν ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα
στο στόμα, τον οισοφάγο, τον πρωκτό,
καθώς και καρκινώματα στον τράχηλο
της μήτρας, τον κόλπο και το δέρμα.
Επιπλέον, πιο σπάνια αναπτύσσουν μηHodgkin λέμφωμα και λευχαιμία.

Εικ. 6: Συγγενής δυσκεράτωση, λευκοπλακία
στη ράχη της γλώσσας.

Σύνδρομο Gardner
Αποτελεί σπάνιο γενετικό σύνδρομο που χαρα-

προκαλούν αιμορραγίες, κολικούς, και σπάνια
εντερική νέκρωση. Οι ασθενείς με το σύνδρομο
αυτό έχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν
αδενοκαρκίνωμα στο γαστρεντερικό σύστημα
και πολύ σπάνια κακοήθεις νεοπλασίες στο πάγκρεας, πνεύμονες, μαστό, ωοθήκες κ.α.

Συμπέρασμα
Εικ. 7: Σύνδρομο Gardner, πολλαπλά οστεώματα στην κάτω γνάθο.
κτηρίζεται από οστεώματα στις γνάθους (80%)
που προβάλλουν σαν εξοστώσεις (Εικ. 7). Επιπλέον, στο στόμα, πιο σπάνια, παρατηρούνται
υπεράριθμα και έγκλειστα δόντια, διαταραχές
στη σύγκλειση, οδοντώματα και άλλοι καλοήθεις όγκοι. Στο δέρμα αναπτύσσονται επιδερμοειδείς κύστεις, και διάφοροι τύποι καλοήθων
όγκων. Χαρακτηριστικό κλινικό εύρημα είναι η
παρουσία πολλαπλών πολυπόδων στο έντερο.
Τέλος, αυξημένος κίνδυνος υπάρχει ανάπτυξης αδενοκαρκινώματος του γαστρεντερικού σωλήνα που με την αύξηση της

Εικ. 8: Σύνδρομο Peutz-Jeghers, πολλαπλές μελανόφαιες κηλίδες στο ερυθρό κράσπεδο του
κάτω χείλους και το δέρμα.
ηλικίας γίνεται συχνότερος (90%). Επιπλέον, σπάνια αναπτύσσονται κακοήθη
νεοπλάσματα σε άλλα όργανα.

Σύνδρομο Peutz-Jeghers
Αποτελεί σχετικά σπάνιο γενετικό νόσημα που
κλινικά χαρακτηρίζεται από πολυάριθμα μελανές ή μελανόφαιες κηλίδες στο βλενογγόνο
του στόματος, τα χείλη και το δέρμα, κυρίως,
του προσώπου (Εικ. 8). Επιπλέον, τυπικό,
συχνό εύρημα είναι πολύποδες στο έντερο που

Συμπερασματικά, η μικρή αυτή ομάδα σπάνιων
γενετικών συνδρόμων που χαρακτηρίζονται
στην ανάπτυξη κάποιας κακοήθειας κατά την
κλινική πορεία, παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον για τον Στοματολόγο και τον Οδοντίατρο
από κλινικής κυρίως σκοπιάς (διάγνωση και παρακολούθηση). Ιδιαίτερα όμως για την πρώιμη
διάγνωση κακοήθειας. Αυτονόητο, εξάλλου,
είναι ότι απαιτείται συνεργασία με πολλές άλλες
εμπλεκόμενες ειδικότητες (Δερματολόγο, Παθολόγο, Παιδίατρο, Γενετιστή, Οφθαλμίατρο,
Γαστρεντερολόγο, Ογκολόγο κ.α.) δεδομένης
της πολυσυστημικής δραστηριότητας των νόσων αυτών.
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Ρωτήστε τον τεχνικό: «Κόβοντας» για μια ...ολόκληρη ζωή!
πο ώστε να αυξάνει την διάρκεια ζωής τους.
Στην αγορά κυκλοφορούν οι παρακάτω τύποι
χειρολαβών:

από τον Δημήτρη Κατσιγιάννη
Μηχανικό Βιοϊατρικής, Διευθυντή της Unimedica

Οι χειρολαβές αποτελούν την προέκταση
του χεριού του οδοντίατρου, καθώς με την
κατάλληλη χειρολαβή μπορεί να εφαρμόσει
το θεραπευτικό του σχέδιο με ακρίβεια και
ταχύτητα. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζει τα διάφορα είδη χειρολαβών που κυκλοφορούν στην αγορά, ώστε να επιλέξει αυτές
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του, αλλά
και να τις συντηρεί με τον κατάλληλο τρό-

• Αερότορ
o Απλές: με απλό ή περιμετρικό σπρέι, χωρίς φωτισμό.
o Φωτεινές: Midwest με έξτρα επαφές για
φως από τροφοδοσία του μηχανήματος.
o Αυτοφωτιζόμενες: Midwest ή borden, με
εσωτερική γεννήτρια αέρος.
o Με ταχυσύνδεσμο: Midwest ή borden.
o Borden: 2 ή 3 οπών με chip blower.
o Midwest: 4 ή 6 οπών με φως.
o Με κεφαλή 45ο μοιρών (δεν έχουν συνήθως αέρα στο σπρέι, κυρίως για χειρουργική χρήση).

• Χειρολαβές Μικρομότορ
o Ευθείες.
o Γωνιακές.
o 20ο μοιρών.
o Εσωτερικού σπρέι: λειτουργεί όπως το
σπρέι ενός αερότορ.
o Εξωτερικού σπρέι: η χειρολαβή δεν έχει
σπρέι από μόνη της, αλλά συνδέεται ένα

σωληνάκι στο μοτέρ και φέρνει το νερό
στο άκρο της χειρολαβής.
o Φωτεινές: με αγωγούς οπτικών ινών, για
να φέρνει το φως από το μοτέρ μέχρι το
άκρο της χειρολαβής.
o Αυτοφωτιζόμενες
o Μειωτικές (πράσινο): χαμηλές ταχύτητες
και μεγάλη ροπή.
o Πολλαπλασιαστικές (κόκκινο): υψηλές ταχύτητες και μικρή ροπή.
o 1:1 (μπλε).
o Με ελέτα, πιο απλός μηχανισμός, πιο εύκολη συντήρηση, λιγότερες βλάβες.
o Με push-button, πιο εύκολο και γρήγορο
στη χρήση, πιο συχνή συντήρηση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία μίας χειρολαβής είναι η ορθή συντήρησή
της. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται:
• Τακτικός εξωτερικός καθαρισμός της
χειρολαβής (πλύσιμο, με υγρά μαντηλάκια
απολυμαντικά).
• Αποστείρωση της χειρολαβής σε αυτόκαυστο κλίβανο στους 121 ή τους 134 βαθμούς (ο χρόνος εξαρτάται από τις οδηγίες
κατασκευαστή).
• Τακτική λίπανση με σπρέι χειρολαβών
(κάθε βράδυ, ή και πιο συχνά ανάλογα με
τη χρήση).
• Έλεγχος πίεσης παροχής κορδονιού
– με ειδικό μετρητή που συνδέεται μεταξύ
χειρολαβής και κορδονιού.

ΒΛΑΒΕΣ
Οι συνήθεις βλάβες που παρουσιάζουν οι χειρολαβές είναι οι εξής:
• Διαρροές νερού από την κεφαλή, από τον
ταχυσύνδεσμο ή από την ένωση με το κορδόνι, πιθανό βούλωμα των οπών του σπρέι
ή χαλάρωση των συνδέσεων/φλαντζών.
• Θόρυβοι ή/και έκκεντρη κίνηση στη φρέζα
κατά τη λειτουργία της χειρολαβής, υποδηλώνουν φθορά στα ρουλεμάν.
• Αδυναμία συγκράτησης της φρέζας, υποδηλώνει βλάβη στο τσόκ ή την ελέτα
• Έκκεντρη κίνηση στην κεφαλή χειρολαβής.
• Τρεμοπαίξιμο ή απώλεια φωτισμού, υποδηλώνει βλάβη στο κορδόνι, το λαμπάκι ή τη
γεννήτρια, εάν πρόκειται για αυτοφωτιζόμενη χειρολαβή.
• Μειωμένη ροπή (σταματάει εύκολα η φρέζα) -> μειωμένη κοπτική ικανότητα. Πιθανή
βλάβη στο ρουλεμάν ή χαμηλή πίεση αέρα.
Από τη στιγμή που μια χειρολαβή εμφανίσει μία από τις παραπάνω δυσλειτουργίες θα
πρέπει να την στέλνουμε στον εξειδικευμένο
τεχνικό ώστε να αποκαταστήσει την βλάβη.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όσο καλός κι
αν είναι ένας οδοντίατρος, όπως λέγανε και
οι παλιότεροι: …(και)… τα εργαλεία κάνουν
τον …μάστορα!!!
Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε
να επικοινωνήσετε μαζί μας
στο 210 7777936,
ή να μας στειλετε τις απορίες σας στο
email: info@unimedica.gr
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Θεραπεία τερηδόνας με τη διεθνή σύνθετη ρητίνη οπισθίων
CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal

Συμπέρασμα

Τελική κατάσταση
Dr. Nicola Scotti
Οδοντίατρος

Κατά την αποκατάσταση των οπίσθιων δοντιών με σύνθετη ρητίνη, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως τα στενά
και ανατομικώς σωστά σημεία επαφής και μια φυσικά διαμορφωμένη μασητική επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη
φθορά και φιλική προς τους ανταγωνιστές είναι ακόμη πιο
σημαντικά από μια τέλεια αισθητική αποκατάσταση.
Γι' αυτό κάθε οδοντίατρος θα πρέπει να αποφεύγει να
αφιερώνει πολύ χρόνο στην επιλογή απόχρωσης σε αυτές τις περιπτώσεις και να εστιάζει στους παράγοντες που
επηρεάζουν την αξιοπιστία και τη μακροζωία της αποκατάστασης. Μεγάλη υποστήριξη για την ολοκλήρωση αυτής
της εργασίας προσφέρει το CLEARFIL MAJESTY™ ES-2
Universal, μια σύνθετη ρητίνη με μία διεθνή απόχρωση (U)
για την οπίσθια περιοχή που εξαλείφει την ανάγκη λήψης
και επιλογής απόχρωσης. Ταυτόχρονα, προσφέρει καλή
οριακή προσαρμογή, χαμηλή τάση συρρίκνωσης και υψηλή αντοχή στη φθορά που απαιτούνται για εξαιρετικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Εικ. 8: Το αποτέλεσμα της θεραπείας μετά από 2 μήνες.

Το συγκεκριμένο κλινικό περιστατικό παρουσιάζει ότι η επιλεγμένη σύνθετη ρητίνη είναι κατάλληλη για απλοποιημένες
διαδικασίες αποκατάστασης στην οπίσθια περιοχή. Ο χειρισμός του υλικού είναι καλός, προσφέρει τις ίδιες μηχανικές
ιδιότητες με τα άλλα υλικά της σειράς CLEARFIL MAJESTY™
ES-2 και συνδυάζεται αρμονικά με τις γύρω οδοντικές δομές
χωρίς να είναι πολύ διαφανές. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η παραίτηση από τη διαδικασία λήψης απόχρωσης χωρίς
να επηρεάζεται το αποτέλεσμα της θεραπείας. Ο χρόνος που
εξοικονομείται σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να δαπανηθεί σε
λειτουργικές πτυχές – ή ακόμα και σε άλλον ασθενή.

INTELLIGENT
SIMPLIFICATION
CLEARFIL MAJESTY™ ES-2
UNIVERSAL ·Ô¯ÚÒÛÂÈ˜

Εικ. 1: Αρχική κατάσταση με την ευρεία τερηδονική αλλοίωση
στην άπω επιφάνεια του δεύτερου προγομφίου.

¶fiÛÂ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ·Ô¯ÚÒÛÂÈ˜ ÚËÙ›ÓË˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ ÂÏÎ˘ÛÙÈÎ¤˜
·ÔÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÂ Û¯Â‰fiÓ Î¿ıÂ ÎÏÈÓÈÎfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi; ∂¿Ó ÂÈÏ¤ÍÂÙÂ ÙÔ CLEARFIL MAJESTYì
UNIVERSAL ES-2, ÌfiÓÔ ÌÂÚÈÎ¤˜ ·Ô¯ÚÒÛÂÈ˜ ı· Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.
ªÈ· CLEARFIL MAJESTYì UNIVERSAL ES-2 Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË ÁÈ· fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Ô›ÛıÈÂ˜
·ÔÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜. ™ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈÎ¿ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎ‹ ÚfiÛıÈ· ÂÚÈÔ¯‹
Εικ. 2: Ο προγόμφιος μετά την
απομόνωση του χειρουργικού πεδίου με ελαστικό απομονωτήρα, καθαρισμός του
τερηδονισμένου ιστού και παρασκευή της κοιλότητας.

Εικ. 3: Τοποθέτηση τμηματικού
τεχνητού τοιχώματος και σφήνας. Και τα δύο συγκρατούνται
από ένα δακτύλιο, που αυξάνει
το μεσοδόντιο χώρο και έτσι
εξασφαλίζει τα στενά και ανατομικά σωστά σημεία επαφής.

Εικ. 4: Σχηματισμός του άπω
τοιχώματος με CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal (U απόχρωση) που ακολούθησε την
επιλεκτική αδροποίηση της
αδαμαντίνης με φωσφορικό
οξύ (K-ETCHANT Syringe) και
συγκόλληση με CLEARFIL™ SE
Bond.

Εικ. 5: Ένα λεπτό στρώμα λεπτόρρευστης σύνθετης ρητίνης (CLEARFIL MAJESTY™ ES
FLOW High) τοποθετείται στο
έδαφος της κοιλότητας ως επικάλυψη ρητίνης.

Εικ. 6: Η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε με CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal (U
απόχρωση). Ενώ η διεθνής
απόχρωση της σύνθετης ρητίνης χάνεται μέσα στον περιβάλλοντα οδοντικό ιστό, η φυσική εμφάνιση ολοκληρώνεται
προσθέτοντας μια μικρή καφέ
απόχρωση στις σχισμές του
δοντιού.

Εικ. 7: Το αποτέλεσμα της
θεραπείας αμέσως μετά την
αφαίρεση του ελαστικού απομονωτήρα. Το εγγύς σημείο
επαφής είναι σφιχτό και η ανατομία της μασητικής επιφάνειας καλά διαμορφωμένη σύμφωνα με την ατομική μασητική
δυναμική του ασθενούς. Το
όριο της αποκατάστασης είναι
ουσιαστικά αόρατο, ενώ το
παρειακό φύμα είναι πιο ανοιχτό λόγω της αφυδάτωσης του
φυσικού οδοντικού ιστού.
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Το πρώτο πλήρως υβριδικό συνέδριο της ΕΕΣΓΠΧ
Μετά την εμπειρία του πολύ επιτυχημένου 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου
της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής
και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής,
φέτος τον Ιούνιο θα πραγματοποιηθεί
το HAOMS 2022, υβριδικού τύπου, με
στόχο τη φυσική παρουσία των συνέδρων, αλλά και με την ταυτόχρονη
διαδικτυακή μετάδοση των ομιλιών
ώστε όλοι να μπορούν να το παρακο-

λουθήσουν ανεξάρτητα με την πορεία
της πανδημίας στη χώρα.
Η διημερίδα HAOMS 2022 με θέμα
«Κατευθυνόμενη οστική ανάπλαση
στην Εμφυτευματολογία» θα βασιστεί
σε ένα επιστημονικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων,
εφάμιλλο του επιπέδου της Ελληνικής
Στοματικής και Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής, αλλά και των διεθνών

επιτευγμάτων και εξελίξεων.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το
διήμερο 3-4 Ιουνίου 2022, στο Divani
Caravel Hotel, στην Αθήνα
Ενόψει του συνεδρίου το «Οδοντιατρικό Βήμα» απευθύνθηκε στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Δρ.
Αθανάσιο Κυργίδη για να μας λύσει
όλες τις απορίες γύρω από το HAOMS
2022.
Σε ποιους απευθύνεται το συμπόσιο και τι μπορεί να περιμένει κανείς
πως θα αποκομίσει με τη συμμετοχή
του;

Συνέντευξη στην Γεωργία Σάκκουλα
δημοσιογράφο

Κύριε Κυργίδη, πείτε μας λίγα
λόγια για το φετινό συμπόσιο
HAOMS 2022 σχετικά με τη θεματολογία του, το πρόγραμμα
αλλά και τους ομιλητές. Υπάρχουν
συγκεκριμένοι θεματικοί άξονες
που θα μπορούσατε να αναφέρετε
τώρα;
Το HAOMS IMPLANTS ξεκίνησε το 2016
έπειτα από μια απόφαση της εταιρείας να
ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι της ειδικότητάς μας, τα εμφυτεύματα. Έχει πολύ μεγάλη απήχηση στους οδοντιάτρους, κάτι
που ήταν και ένας από τους στόχους του
συνεδρίου. Το 2020 χρησιμοποιήθηκε ο
τίτλος «Implantology» έναντι του «Implants»,
αλλαγή που διατηρήθηκε για το 2022.
Το HAOMS ουσιαστικά είναι το πανελλήνιο
συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.
Το μεγάλο μας συνέδριο που γίνεται κάθε 3
χρόνια περιλαμβάνει το σύνολο της θεματολογίας της ειδικότητας.
Το HAOMS 2022 είναι ένα πιο εξειδικευμένο συνέδριο, στόχος του οποίου είναι να
καλύψει το κομμάτι της εμφυτευματολογίας
και της οστικής ανάπλασης των γνάθων.
Στον τομέα αυτό έχουμε πολλά να δώσουμε
σαν Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Πολλές ειδικότητες και
εξειδικεύσεις ασχολούνται με τα εμφυτεύματα, αλλά εμείς, πιστεύω, είμαστε η πιο αρμόδια ειδικότητα στο να προσφέρουμε ισορροπημένη γνώση, καθώς η ειδικότητα της
Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
είναι ιατρική και οδοντιατρική.
Η ισορροπημένη γνώση αναφέρεται στις
αρχές της ανατομίας του οστού των γνάθων,
της φυσιολογίας του οστικού μεταβολισμού,
των διαθέσιμων εμβιοϋλικών και αλλοπλαστικών υλικών καθώς και της πρότασης για

Το συνέδριο απευθύνεται σε ΣΓΠ Χειρουργούς, οδοντιάτρους που ασχολούνται με
την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων.
Υπάρχει θεματολογία που αφορά και άλλες
ιατρικές ειδικότητες, που ασχολούνται με
την αντιμετώπιση των επιπλοκών που προκύπτουν κατά την άσκηση της εμφυτευματολογίας. Τέτοιες ειδικότητες πέρα από τη
ΣΓΠΧ, είναι η ωτορινολαρυγγολογία, η
ακτινολογία και η ενδοκρινολογία. Αυτό που
θέλουμε να αποκομίσουν οι σύνεδροι αφορά στην ισορροπημένη γνώση αναφορικά με
τα οδοντικά εμφυτεύματα και τη διαχείριση
του περιεμφυτευματικού οστού, σύμφωνα με
όσα προανέφερα.

~

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Δρ. Αθανάσιος Κυργίδης
μιλάει στο «Ο.Β. για τη θεματολογία και
τις δυνατότητες που προσφέρει
για πρώτη φορά η διοργάνωση HAOMS.
κλινική πράξη βασισμένη στην καλύτερη
δυνατή επιστημονική τεκμηρίωση. Η ιατρική βασισμένη στην τεκμηρίωση (Evidence
Based Medicine) έχει ως σκοπό τον συγκερασμό των καλύτερων ερευνητικών στοιχείων, της κλινικής αρτιότητας του ιατρού και
τις προσωπικές αξίες και επιθυμίες του ασθε-

νή. Η εκθετική αύξηση της ιατρικής πληροφορίας σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες, ξεπερνούν την παραδοσιακή προσέγγιση
του ιατρού που αντιμετωπίζει τους ασθενείς
με την παγιωμένη γνώση που έλαβε σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο ως αντικείμενο κάποιου τίτλου σπουδών.

Θα υπάρχει κάποια καινοτομία
στη φετινή διοργάνωση;
Το HAOMS 2022 θα είναι το πρώτο πλήρως υβριδικό συνέδριο της ΕΕΣΓΠΧ. Αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία του εξ’
αποστάσεως HAOMS 2021, το Δ.Σ. της
ΕΕΣΓΠΧ αποφάσισε να προχωρήσει στο
επόμενο βήμα, ήτοι τη διοργάνωση ενός
πλήρως υβδριδικού συνεδρίου, με το σύνολο των δυνατοτήτων να είναι διαθέσιμες για
τους συνέδρους, τόσο δια ζώσης όσο και εξ’
αποστάσεως.
Τι καινούργιο προβλέπεται αυτή
τη φορά για την υποβολή εργασιών προς ελεύθερη ή αναρτημένη
ανακοίνωση;
Παρέχεται δυνατότητα για υποβολή εργασιών προς ελεύθερη ή αναρτημένη ανακοίνωση. Θα παρέχεται λοιπόν, μετά από 2 έτη σε
συνέδριο της ΕΕΣΓΠΧ η δυνατότητα στους
συναδέλφους, νέους και μεγαλύτερους να
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ανακοινώσουν την πρόοδο που συντελείται
στα τμήματα γναθοπροσωπικής χειρουργικής, δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, από
το βήμα του συνεδρίου. Όλες οι εργασίες
που θα υποβληθούν θα συνοδεύονται από
τίτλο, ονόματα συγγραφέων και περίληψη
υποχρεωτικά στην Αγγλική γλώσσα. Η ανακοίνωση, οι διαφάνειες και τα posters μπορούν να είναι στην Ελληνική.
Η υποχρέωση της Αγγλικής γλώσσας των
περιλήψεων τέθηκε από την Οργανωτική
Επιτροπή διότι οι υποβληθείσες περιλήψεις
των εργασιών που θα γίνουν δεκτές για προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση θα δημοσιευθούν στα «Αρχεία Ελληνικής Στοματικής
& Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής», το επίσημο τετραμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής &
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής με Εθνική Αναγνώριση από το Υπουργείο Υγείας
(ΦΕΚ 2412/Β/4-12-2009).
Κάθε περίληψη θα λάβει τόμο, αριθμό τεύχους, σελίδα και μοναδικό αριθμό ψηφιακής
καταλογοποίησης (Digital Object Identifier)
δια μέσου της υπηρεσίας CrossRef. Αυτό
σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά
στο διηνεκές ενώ θα αποτελεί και υλικό που
μπορεί να λάβει αναφορές (citable item) στο
μέλλον. Αυτή η δυνατότητα προσφέρεται
για πρώτη φορά σε συνέδριο της ΕΕΣΓΠΧ
και απαλλάσσει ουσιαστικά τους συγγραφείς
από το φόρτο διατήρησης των τόμων πρακτικών του συνεδρίου, καθώς το έργο τους
θα είναι πάντοτε διαθέσιμο, ιχνηλάσιμο και
διαθέσιμο για αναφορά στις μηχανές αναζήτησης ιατρικής βιβλιογραφίας.
Σας ανησυχεί το αν η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα επηρεάσει και τη διοργάνωση του συμποσίου;
Το HAOMS 2022 θα είναι το πρώτο πλήρως υβριδικό συνέδριο της ΕΕΣΓΠΧ. Η
επιλογή αυτή, που παρέχεται με αυξημένο
λειτουργικό κόστος, κατοχυρώνει ότι όλοι
οι σύνεδροι που θα εγγραφούν θα έχουν τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν το συνέδριο, ανεξαρτήτως της επιδημιολογικής εικόνας της Covid-19 τον Ιούνιο του 2022.
Φυσικά η ευχή όλων μας είναι οι περισσότεροι να βρεθούμε δια ζώσης, με μέτρα ασφαλείας, με τις απαιτούμενες αποστάσεις και τις
προβλεπόμενες χωρητικότητες. Έχει ληφθεί
μέριμνα για μεγάλες αίθουσες ομιλιών, που
παρά το αυξημένο κόστος, θα επιτρέψουν σε
όλους του συνέδρους να παρασταθούν δια
ζώσης σε όσες ομιλίες επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Η ίδια ακριβώς μέριμνα έχει
ληφθεί ως προς τις αίθουσες των Masterclass
και των Workshop του συνεδρίου.
Ποιες οι προκλήσεις μιας τέτοιας
διοργάνωσης εν μέσω ακόμα κάποιων περιοριστικών μέτρων αλλά
και ποιες οι προσδοκίες σας;
Αρχικά θέλαμε να προσκαλέσουμε επιστήμονες καταξιωμένους από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, που θα προσφέρουν καινούργια
γνώση αλλά και εμπειρία από παλαιότερες
δοκιμασμένες τεχνικές. Επίσης επιλέξαμε να
κάνουμε άνοιγμα και σε άλλες οδοντιατρικές
και ιατρικές ειδικότητες, ώστε να υπάρχει μια
σφαιρικότερη προσέγγιση.
Αν προσέξατε τη θεματολογία και τους
ομιλητές θα δείτε ότι παρουσιάζονται νέες
πρωτοπόρες τεχνικές και μέθοδοι παράλληλα με την παρουσίαση κλασικών γνώσεων.
Θέλουμε, επίσης, να δοθεί βήμα και σε καταξιωμένους Έλληνες συναδέλφους, οι οποίοι
είναι πλέον πάρα πολλοί και η επιλογή τους
ήταν πολύ δύσκολη. Υπήρξε προσπάθεια να

~

Στόχος του HAOMS 2022, μέσα από
το πλούσιο πρόγραμμά του,
είναι να αποκομίσουν οι σύνεδροι μια
ισορροπημένη γνώση αναφορικά
με τα οδοντικά εμφυτεύματα
και τη διαχείριση
του περιεμφυτευματικού οστού

δοθεί βήμα σε νέους συναδέλφους και σε
παλαιότερους που δεν εμφανίζονται τόσο
συχνά στα συνέδρια της ΕΕΣΓΠΧ.
Συνοψίζοντας, στοχεύουμε σε ένα ποιοτικό επιστημονικά συνέδριο, ποιοτικό στα
πρακτικά μέρη της διεξαγωγής του και παράλληλα κερδοφόρο για την εταιρεία. Είμαστε μια εταιρεία με λίγα μέλη και στηριζόμαστε σε αυτά τα έσοδα για να μπορούμε να
συνεχίζουμε να προσφέρουμε στο χώρο της
επιμόρφωσης τόσο για τα μέλη μας όσο και
για την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα.

*Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το
πρόγραμμα του συνεδρίου καθώς και για τις προϋποθέσεις συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον επίσημο ιστότοπο της εκδήλωσης στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.haoms2022.org
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Store Kro: Ένα exclusive συνέδριο για τη Φυσιολογία και Παθολογία
του Στοματογναθικού Συστήματος, για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Πατώντας με το ένα πόδι στην Οδοντιατρική και με το άλλο
στην Ιατρική, η ειδικότητα που ασχολείται με την Παθολογική Φυσιολογία του Στοματογναθικού συστήματος και ιδιαιτέρως με τον στοματοπροσωπικό πόνο, είναι μία πολύ ιδιαίτερη εξειδίκευση.
Τα μέλη της Εταιρείας συνέρχονται κάθε δύο χρόνια στο
πλαίσιο της Store Kro, σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.
Είναι ένα συνέδριο που βάζει πολύ ψηλά τον πήχη, τόσο
στο επιστημονικό, αλλά και στο κοινωνικό του σκέλος.
Μετά από ένα χρόνο αναβολής λόγω της πανδημίας, το
συνέδριο της Store Kro επιστρέφει και, για πρώτη φορά στα
χρονικά της, θα διεξαχθεί στην Ελλάδα.
Συνέντευξη στην Γεωργία Σάκκουλα
δημοσιογράφο

λειμμάτων και των παράλληλων κοινωνικών
δραστηριοτήτων.

Κύριε καθηγητά, πότε θα γίνει το
συνέδριο και τι σημαίνει το όνομα
Store Kro;
Το συνέδριο θα γίνει στις 19-22 Μαϊου, ημέρα Πέμπτη έως Κυριακή, στην Αθήνα, σε κεντρικό ξενοδοχείο της πλατείας Συντάγματος.
Η ονομασία Store Kro είναι το όνομα μιας
μπυραρίας στη Δανία, έξω από την Κοπεγχάγη, όπου σύχναζε ο βασιλιάς της Δανίας με
την παρέα του.
Το 1959, στην ίδια ταβέρνα, βρέθηκε μία
εξαίρετη ομάδα Επιστημόνων και Ακαδημαϊκών του χώρου μας, στα πλαίσια ενός συνεδρίου.
Πίνοντας τις μπύρες τους και συζητώντας
για τα μεγάλα και σπουδαία του χώρου μας,
σκέφτηκαν την ίδρυση μιας επιστημονικής
εταιρείας που κύριο μέλημά της θα ήταν η
επιστημονική έρευνα και γνώση επάνω στη
Φυσιολογία και στις λειτουργικές παθήσεις
του Στοματογναθικού συστήματος.
Η εταιρεία βαφτίστηκε με το όνομα της ταβέρνας εις ανάμνηση του γεγονότος και το
λογότυπο της Εταιρείας απεικονίζει το Βασιλικό στέμμα που ο βασιλιάς είχε φιλικά παραχωρήσει στη μπυραρία.
Πείτε μας λίγα λόγια για τη λειτουργία της εταιρείας.
Με το πέρασμα των δεκαετιών που μεσολάβησαν από την ίδρυσή της, το γνωσιακό της
υπόβαθρο επεκτάθηκε σε ευρύτερα πλαίσια
του ιατρικού χώρου που παραδοσιακά αποτελούσαν νομή του. Η διαχρονική επιστημονική ανέλιξη, σταδιακά, μας οδήγησε σε πεδία
όπως οι κεφαλαλγίες, τα αυτοάνοσα νοσήματα, τα κρανιοπροσωπικά άλγη και σύνδρομα
κλπ., καθώς και σε πληθώρα άλλων παθήσεων.
Ασφαλώς, με προκαθορισμένα διαγνωστικά και επεμβατικά όρια από αμφοτέρους,
Οδοντιάτρους και Ιατρούς. Κοινός στόχος η
διαγνωστική προσέγγιση, η θεραπεία, η παρηγορία και η συμπαράσταση των ασθενών
μας. Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους, η Παθολογική Φυσιολογία του Στοματογναθικού
συστήματος ισορροπεί στο μεταίχμιο της
Οδοντιατρικής και Ιατρικής.
Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο το γεγονός της
στενής συνεργασίας του χώρου μας, με πολλές ειδικότητες της Ιατρικής (Ρευματολογία,

Για το συνέδριο στην Αθήνα, υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα;

Tο «ΟΒ» συνάντησε
τον ομότιμο καθηγητή
της Οδοντιατρικής Σχολής
Αθηνών κ. Βύρωνα Δρούκα,
στον οποίο η Store Kro
ανέθεσε την προεδρία και
την διοργάνωση
του 32ου συνεδρίου της
στην Αθήνα.
Νευρολογία, Ω.Ρ.Λ., Ψυχιατρική κλπ.) και
ασφαλώς, και με τις λοιπές ειδικότητες της
Οδοντιατρικής.
Πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος
της Εταιρείας αφού η Εταιρεία είναι ένα κλειστό Club;
Ο αριθμός των τακτικών μελών της είναι
γύρω στους 100 και πλέον συναδέλφους,
κυρίως από την Κεντρική Ευρώπη, αλλά και
από άλλες χώρες Η.Π.Α., Βρετανία κλπ.
Το καταστατικό της προβλέπει 9 αυστηρούς κανόνες βάσει των οπoίων μπορεί ο ενδιαφερόμενος να γίνει μέλος της Store Kro.
Υπάρχουν 4 κατηγορίες:
• Οι επισκέπτες
• Τα φιλοξενούμενα μέλη
• Τα πλήρη μέλη και
• Οι εθνικοί εκπρόσωποι (Senior Members),
υπεύθυνοι για τη χώρα τους και εισηγούμενοι για την καταλληλότητα των νέων μελών.
Υπάρχει επίσης ένα κεντρικό όργανο το
Advisory Board, που έχει τη γενική εποπτεία. Το εκάστοτε συνέδριο οργανώνεται σε
ήσυχους κατά προτίμηση χώρους, εκτός κέντρου, σε μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα ιεραρχίας
και ίσως συντηρητισμού, θα έλεγα.
Για την περίπτωση της Αθήνας, σκόπιμα
επιλέξαμε το ιστορικό της κέντρο, για να
υπάρχει εύκολη πρόσβαση στους αρχαιολογικούς χώρους κατά τη διάρκεια των δια-

Το πρόγραμμα ακολουθεί αυστηρά το τυπικό της Εταιρείας από την ίδρυσή της. Μετά
το καλωσόρισμα, τα μέλη συγκεντρώνονται
σε μικρές ομάδες, σε ιδιαίτερους χώρους, για
ένα ποτό και λίγη κουβέντα. Ακολούθως και
πριν από το πρώτο επίσημο δείπνο, προηγείται ομιλία από έναν έγκριτο Ακαδημαϊκό,
προερχόμενο από διαφόρους Επιστημονικούς χώρους των θετικών, θεωρητικών και
κοινωνικών επιστημών.
Το θέμα επιλέγεται συνήθως από τον ομιλητή και δεν σχετίζεται με θέματα Ιατρικού ή
Οδοντιατρικού περιεχομένου.
Στην προκειμένη περίπτωση, η ομιλία θα
γίνει από τον Ομότιμο Καθηγητή της Ιστορίας και των Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ,
κ. Θ. Βερέμη, με θέμα το Δωδεκάθεο και με
επίκεντρο τη διένεξη της θεάς Αθηνάς και
του Ποσειδώνα, για το όνομα της πόλης. (Το
θέμα το ζήτησε, ευγενικά, η εκπρόσωπος της
Γερμανίας).
Στις ημέρες που θα ακολουθήσουν, παράλληλα με τις πρωινές και απογευματινές
συνεδρίες, θα παρεμβάλλονται επισκέψεις σε
αρχαιολογικούς χώρους, κυρίως στην Ακρόπολη, στο Σούνιο κλπ.
Τι αναμένετε από το επικείμενο συνέδριο;
Υπολογίζαμε ότι θα είχαμε 60-70 άτομα κατ’
ελάχιστο. Τελικώς, θα έρθουν 45-50 και
πάλι για το φόβο του Covid, γεγονός που
μας δημιούργησε οργανωτικά προβλήματα
και αλλαγές στο αρχικό πρόγραμμα, το οποίο
είχαμε καταρτίσει το 2021.
Από τη χώρα μας, μετέχουμε 7 από τα 8
τακτικά μέλη.
Το γνωσιακό αντικείμενο της Store
Kro, πώς σχετίζεται με τον Ελληνικό χώρο;
Επιστρέφοντας από τη Σουηδία, η εξειδίκευση στο χώρο της Φυσιολογίας του Στοματογναθικού συστήματος ήδη ανθούσε σε όλες
τις Σκανδιναβικές χώρες, με πρωτοστατούσα,
κυρίως, τη Σουηδία.
Σε συνεργασία με άξιους, καλούς και άριστους Ακαδημαϊκούς συναδέλφους, καθώς

και την αμέριστη συμπαράσταση της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών, δημιουργήθηκε
το αντικείμενο, αρχικά, της Γναθολογίας και,
ακολούθως, έλαβε το σωστό όνομα «Φυσιολογία του Στοματογναθικού συστήματος»,
ενταγμένη αρχικώς στην «Ακίνητη Προσθετική».
Στη συνέχεια και μέσα από εργώδεις προσπάθειες (Επιστημονικές, γραφειοκρατικές
και διοικητικές), ιδρύθηκε ανεξάρτητη κλινική «Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου» και με την προσθήκη «Κλινική Φυσιολογία του Στοματογναθικού», δευτερευόντως.
Σε όλη αυτή την πολυετή προσπάθεια,
καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε, στην ίδρυση
της κλινικής, ο τότε πρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών, Καθηγητής κ. Γ.
Βουγιουκλάκης, τόσο στο διοικητικό σκέλος, όσο και στο οικονομικό, με την άμεση
παρέμβαση και συνεργασία με το Υπουργείο
Παιδείας.
Το περιεχόμενο της διδασκαλίας εναρμονίζεται, σε γενικές γραμμές, με το πνεύμα και
τη φιλοσοφία της Store Kro και, προς αποφυγήν πάσης παρεξηγήσεως, η Store Kro
είναι μία Επιστημονική Εταιρεία υψηλού βεβαίως επιπέδου, ουδεμία όμως σχέση έχουσα
με τα Ακαδημαϊκά προγράμματα διδασκαλίας
και εκπαίδευσης.
Την ίδρυση της Κλινικής Στοματοπροσωπικού Πόνου και Φυσιολογίας του Στοματογναθικού συστήματος, ακολούθησε σχεδόν
άμεσα η οργάνωση μεταπτυχιακής κλινικής
εξειδίκευσης, τριετούς διάρκειας. Μέρος της
εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε κλινικές
της Ιατρικής (Ω.Ρ.Λ., Ρευματολογίας κλπ.).
Η σύνοδος της Αθήνας έχει κάποιο
ιδιαίτερο νόημα ή σημασία; Πόσο
εύκολη ήταν η διοργάνωση;
Θα έλεγα ότι ιδιαίτερη αξία για τους ξένους
μας είναι η λιακάδα που θα εισπράξουν και
που τόσο τους λείπει στις χώρες της «Θούλης», όπως τις αποκαλούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, καθώς και η παραδοσιακή μας φιλοξενία.
Η διοργάνωση έγινε από ένα ιδιαιτέρως
αξιόπιστο πρακτορείο, το “FREI Travel &
Congress”, άκρως εξειδικευμένο σε αυτού
του είδους τα συνέδρια, παράλληλα με τις
άοκνες προσπάθειες όλων των καλών συνεργατών και φίλων, Ακαδημαϊκών και μη,
που εξ’ αρχής, αγκάλιασαν τη διοργάνωση,
τιμώντας τη χώρα μας και τους Ακαδημαϊκούς
θεσμούς!
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Το Ναύπλιο υποδέχεται
το 20ό Παμπελοποννησιακό Οδοντιατρικό Συνέδριο
Στην τελική ευθεία μπαίνει το 20ό Παμπελοποννησιακό Οδοντιατρικό Συνέδριο και
βάζει πλώρη για το όμορφο Ναύπλιο. Από
24 έως 26 Ιουνίου ο καταξιωμένος επιστημονικός θεσμός επιστρέφει επιτέλους, έπειτα από δύο χρόνια αναβολών που προκάλεσε η πανδημία.
Το φετινό συνέδριο με θέμα: «Όταν η γνώση του χθες συναντά τις υποσχέσεις του
αύριο» φέρει την υπογραφή του προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αργολίδας κ. Δημήτρη Παπαδημόπουλου
ως προέδρου της οργανωτικής επιτροπής
και του Δρ. Ιωάννη Μελακόπουλου που
έχει αναλάβει τον συντονισμό του επιστημονικού μέρους. Βέβαια το λιθαράκι τους
έχουν βάλει ως συνδιοργανωτές όλοι οι
Οδοντιατρικοί Σύλλογοι Πελοποννήσου
και της Αιτωλοακαρνανίας.

Δ. Παπαδημόπουλος
Κύριε Παπαδημόπουλε, ο χρόνος μετράει αντίστροφα
για το 20ό Παμπελοποννησιακό Οδοντιατρικό Συνέδριο.
Είναι όλα έτοιμα;
Όντως, πλησιάζει η στιγμή όπου μετά από
δύο χρονιές συνεχόμενων αναβολών θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην πόλη μας
το 20ο Παμπελοποννησιακό Οδοντιατρικό
Συνέδριο, το οποίο μέσα από επανειλημμένες επιτυχημένες διοργανώσεις έχει εξελιχθεί
σε θεσμό. Ο οδοντιατρικός σύλλογος Αργολίδος σε συνεργασία με την περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμο Ναυπλιέων έχει
κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε
οι σύνεδροι να συμμετάσχουν σε ένα από τα
καλύτερα και μεγαλύτερα περιφερειακά συνέδρια.
Εκτός απ' το επιστημονικό πρόγραμμα, ετοιμάζετε κάτι και για το
κοινωνικό σκέλος του συνεδρίου
και τα συνοδά μέλη;
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν-ξεναγηθούν και να γνωρίσουν την
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Μοριοδοτείται
από το Ινστιτούτο
Επιστημονικών
Θεμάτων της Ε.Ο.Ο.
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παμπελοποννησιακό
οδοντιατρικό συνέδριο

«ΟΤΑΝ Η ΓΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΣΥΝΑΝΤΑ
ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»
Διοργανωτής

Οδοντιατρικός Σύλλογος Αργολίδας
Τόπος διεξαγωγής

Nafplia Palace Hotel/Ναύπλιο
Της Γεωργίας Σάκκουλα δημοσιογράφου

Με ένα πλούσιο επιστημονικό αλλά και
κοινωνικό πρόγραμμα, αφού προσφέρεται εξάλλου η πρώτη πρωτεύουσα του
ελληνικού κράτους με τα υπέροχα κτίρια
και σοκάκια που οδηγούν το βλέμμα στη
θάλασσα, το 20ό Παμπελοποννησιακό
Οδοντιατρικό Συνέδριο είναι μια ιδανική
ευκαιρία να ξανασμίξουν άνθρωποι της
οδοντιατρικής κοινότητας και φυσικά να
ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις
σε επιστημονικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο τεχνολογίας μέσα απ' την εμπορική
έκθεση που διαχρονικά συνοδεύει το συνέδριο.
Καθώς οι μέρες πλησιάζουν για το μεγάλο οδοντιατρικό γεγονός, απευθυνθήκαμε
στον κ. Παπαδημόπουλο και στον κ. Μελακόπουλο που μας μίλησαν για όλα όσα
έχουν ετοιμάσει για το συνέδριο.

~

Iδιαίτερη θέση θα έχουν τα κλινικά θέματα,
συνεδρίες δηλαδή με περιορισμένο αριθμό
συμμετεχόντων, ώστε να δοθεί σε αυτούς
η ευκαιρία να υποβάλλουν ερωτήσεις
και να λύσουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν
στην κλινική πράξη.
ιστορία της πόλης μας με τη βοήθεια ξεναγού. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται
κατά την εγγραφή. Μετά την εναρκτήρια τελετή στο χώρο του συνεδρίου και με θέα το
Ναύπλιο και τον Αργολικό κόλπο η μεικτή
πολυφωνική χορωδία του ΔΟΠΑΤ του Δήμου Ναυπλιέων θα μας προσφέρει μια μαγική
μουσική βραδιά. Επίσης ο Δήμος Ναυπλιέων
διοργανώνει πλήθος πολιτιστικών δράσεων
την περίοδο του συνεδρίου (ενημέρωση στην
ιστοσελίδα του Δήμου).
Καθώς η πανδημία ανέβαλε για δύο
χρόνια τη διεξαγωγή του συνεδρί-

ου, πόσο σημαντική πιστεύετε ότι
είναι η διεξαγωγή τέτοιων επιστημονικών εκδηλώσεων έπειτα από
μια παρατεταμένη περίοδο απομόνωσης και κυρίως διαδικτυακών εκπαιδευτικών δράσεων για τον οδοντιατρικό κλάδο;
Κατά την περίοδο των δύο τελευταίων ετών
οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν λόγω της
πανδημίας Covid-19 μας ανάγκασαν να οδηγηθούμε στις διαδικτυακές εκπαιδευτικές
δράσεις. Αυτές οι δράσεις ήταν μια λύση ανάγκης, οι οποίες κράτησαν ζωντανό το ενδια-

φέρον για επιστημονική ενημέρωση, καθώς
και την μεταξύ μας επαφή, μάς έδειξαν όμως
και πόσο σημαντική, αναγκαία και απαραίτητη είναι η διεξαγωγή εκδηλώσεων-συνεδρίων
με φυσική παρουσία. Μετά από δύο χρόνια
φυσικής «στέρησης» λοιπόν, το 20ό Παμπελοποννησιακό συνέδριο με την αρτιότητα του
επιστημονικού του προγράμματος έχει όλες
τις προϋποθέσεις για να ικανοποιήσει και
τους πιο απαιτητικούς συνέδρους.
Αναμένετε σημαντική συμμετοχή με
βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία;
Ελπίζουμε ότι η συμμετοχή λόγω αυτών που
προανέφερα αλλά και των μέχρι τώρα προεγγραφών θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο
για τα δεδομένα, πάντα, του συνεδρίου μας.
Η πανέμορφη πόλη μας είναι έτοιμη να σας
υποδεχθεί.
Καθώς το πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς
του Covid-19 είναι ρευστό, αν και
όλα δείχνουν πως πάμε για περαιτέρω χαλάρωση ενόψει καλοκαιριού,
ως οργανωτική επιτροπή λαμβάνετε
ειδική μέριμνα ώστε να νιώθουν οι
συμμετέχοντες περισσότερο ασφαλείς;
Οι σύνεδροι μπορούν να νιώθουν και θα είναι
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ασφαλείς μιας και στο χώρο του συνεδρίου
θα ισχύσουν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα
που θα προβλέπονται από τις υγειονομικές
αρχές κατά την περίοδο διεξαγωγής του.
Θα θέλατε να απευθύνετε κάποιο
κάλεσμα προς τους συναδέλφους
σας αναγνώστες του «Ο.Β.» για το
συνέδριο;
Ναι, θα ήθελα να πω στους αναγνώστες σας
και στους συναδέλφους μου ότι μετά από δύο
χρόνια αναμονής, τους δίνεται η ευκαιρία να
συμμετάσχουν σε μια γιορτή για τον κλάδο
μας. Διαφαίνεται ότι η πανδημία που ταλαιπώρησε όλοι την ανθρωπότητα τελειώνει.
Η ανάγκη μας για επιστημονική ενημέρωση
αλλά και για ανταλλαγή απόψεων με φυσική
παρουσία γίνεται πραγματικότητα και είναι
πλέον εφικτή μέσω της συμμετοχής μας στο
20ο Παμπελοποννησιακό συνέδριο. Σας περιμένουμε όλους.

Στους εξαιρετικούς χώρους του ξενοδοχείου Nafpia Palace, ένα από τα ομορφότερα της περιοχής,
που έχει στα «πόδια» του την πόλη του Ναυπλίου, θα φιλοξενηθούν οι εργασίες του συνεδρίου.

Αθ. Δεβλιώτης, στην τωρινή και μελλοντική του διάσταση.
Είχατε εμπειρία στο παρελθόν γύρω
απ' τη διοργάνωση του συγκεκριμέ-

νου συνεδρίου; Υπήρχαν δυσκολίες
και προκλήσεις λόγω της πανδημίας;

ρές στο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο ως
ομιλητής, αλλά πρώτη φορά έχω την τιμή
της διοργάνωσής του και θα προσπαθήσω να
ανταποκριθώ επάξια σε αυτή. Όπως διαφαίνεται και από την ερώτησή σας οι δυσκολίες λόγω της πανδημίας ήταν αναμενόμενες.
Παρά όμως τις δύσκολες συνθήκες όλοι οι
ομιλητές, με μεγάλη χαρά, απάντησαν θετικά
στην πρόσκλησή μας.
Θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους
καθηγητές από τις Οδοντιατρικές Σχολές
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης καθώς
και πολλοί καταξιωμένοι, αλλά και νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες συνάδελφοι, οι οποίοι
αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία του επιστημονικού μέρους του συνεδρίου. Τους ευχαριστώ όλους θερμά για την προθυμία τους
να στηρίξουν το συνέδριο, που συνεχίζει να
καταδεικνύει τη δυναμική του.

Είχα την ευκαιρία να συμμετέχω πολλές φο-

Ι. Μελακόπουλος

Πείτε μας λίγα λόγια για τους βασικούς του άξονες και σε ποιους
απευθύνεται.
Καθώς στο συνέδριο φροντίζουμε η θεματολογία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των
συναδέλφων, ιδιαίτερη θέση έχουν τα κλινικά θέματα, συνεδρίες δηλαδή με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, ώστε να δοθεί σε
αυτούς η ευκαιρία να υποβάλλουν ερωτήσεις
και να λύσουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην κλινική πράξη. Επίσης έχει γίνει
προσπάθεια για συνεχόμενες θεματικές ενότητες από διαφορετικούς ομιλητές. Κάποιες
από αυτές αφορούν τη συμβολή της Οδοντιατρικής στην αισθητική του προσώπου, τα
φάρμακα στις επείγουσες περιπτώσεις, και τη
χορήγηση αντιμικροβιακών χημειοθεραυπευτικών στην Οδοντιατρική. Έναυσμα για το
τελευταίο αυτό θέμα μας έδωσε η εκστρατεία
της FDI για τον περιορισμό της χορήγησή
τους από τον οδοντίατρο, ώστε να συμβάλλει στη μείωση της αντοχής των μικροβίων
σε αυτά. Πρέπει να πούμε εδώ βέβαια, ότι η
εκστρατεία είναι καθυστερημένη, καθώς έχει
ήδη σημάνει από το τέλος του προηγούμενου
αιώνα, το σήμα κινδύνου για το τέλος των
αντιβιοτικών.
Όπως είναι φυσικό δεν είναι δυνατό να
μη συμπεριληφθεί στο πρόγραμμά μας η
Συνεχιζόμενη Οδοντιατρική Εκπαίδευση,
διότι όλες οι επιστημονικές εκδηλώσεις σε
αυτό στοχεύουν. Θα έχουμε τη χαρά να μας
αναπτύξει το θέμα ο Πρόεδρος της ΕΟΟ κ.

Γ 19

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Από

5€ τώρα 4€

SUPER
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

*

15+5 ΔΩΡΟ

Φρέζα Κοπής Μετάλλου

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

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜ

Η ΦΡΕΖΑΣ

3€

TALON 12
TALON 12SU

Από

11€
τώρα

10€

SUPE
ΠΡΟΣΦ R
ΟΡΑ

FG 151
016/H:10mm/L:25mm

12+3 ΔΩΡ
ΤΕΛΙΚΗ

ΤΙΜΗ Φ

8€

ΡΕΖΑΣ

FG 151L

Ο

016/H:10mm/L:28mm

FG 152
016/H:10mm/L:25mm/Safe-End

FG 701

FG 330

FG 331

FG 245

Από

3,20€ τώρα 2,80€
SUPE
ΠΡΟΣΦ R
ΟΡΑ

FG 171

10+2 ΔΩΡ
ΤΕΛΙΚΗ

ΤΙΜΗ Φ

ΡΕΖΑΣ

2,35€

FG 557

Ο

FG 001
012/014/016/018

*Η προσφορά δεν ισχύει για τις TALON 12SU

Είναι γεγονός ότι για κάθε αύριο χρησιμοποιούνται πάντα βασικές γνώσεις του χθες. Σκοπός μας λοιπόν είναι, βασιζόμενοι σε αυτές να
αναπτυχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες
νέες τεχνικές, οι οποίες πλέον εφαρμόζονται
σε όλες τις ειδικότητες της Οδοντιατρικής.
Γι’ αυτό στο κατευθυνόμενο πρόγραμμα, και
ιδιαίτερα στα στρογγυλά τραπέζια, θα καλυφθούν οι εξελίξεις της νέας τεχνολογίας, οι
οποίες όπως είναι γνωστό έχουν κατακτήσει
πολύ υψηλά επίπεδα. Άλλα από αυτά είναι
προσβάσιμα σήμερα στον οδοντίατρο και
άλλα θα αξιοποιηθούν στο μέλλον.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.

Κύριε Μελακόπουλε πώς αντικατοπτρίζεται στο πρόγραμμα ο τίτλος του
συνεδρίου «όταν η
γνώση του χθες συναντά τις υποσχέσεις του αύριο»;
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5ο Αιγαιοπελαγίτικο
Οδοντιατρικό Συνέδριο
Όπως πολλές άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις έτσι και το 5ο Αιγαιοπελαγίτικο
Οδοντιατρικό Συνέδριο επιστρέφει με
Nικόλαος
Διακογεωγίου
Πρόεδρος του
Οδοντιατρικού Συλλόγου
Δωδεκανήσου

κάποια καθυστέρηση, αλλά με πλούσιο
πρόγραμμα για τους συνέδρους του.
Ο νησιωτικός θεσμός της Οδοντιατρικής,
που όλο και μεγαλώνει, δίνει ραντεβού
με τους νησιώτες -και όχι μόνο- οδοντιάτρους στη Ρόδο, 1-3 Ιουλίου. Ενόψει του
επικείμενου συνεδρίου, ο πρόεδρος του
Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου,
κ. Νίκος Διακογεωργίου μιλάει στο «Ο.Β.»
για το πρόγραμμα, τους ομιλητές και τους
στόχους της τριήμερης επιστημονικής συνάντησης στο νησί των ιπποτών.

Συνέντευξη στην Γεωργία Σάκκουλα
δημοσιογράφο

Κύριε Διακογεωργίου, έπειτα από
δύο χρόνια αναβολής λόγω της πανδημίας του Covid-19, το 5ο Αιγαιοπελαγίτικο Οδοντιατρικό Συνέδριο
πλησιάζει. Πείτε μας λίγα λόγια για
τη θεματολογία, το πρόγραμμα και
τους ομιλητές.
Δύο χρόνια περίπου μετά την εμφάνιση της
πανδημίας Covid-19 η διεθνής επιστημονική
κοινότητα κατάφερε να αντιμετωπίσει τις τραγικές επιπτώσεις της, με τα νέα εμβόλια και
τα νέας γενιάς αντιϊκά φάρμακα. Έτσι μετά
την άρση των περισσότερων υγειονομικών
περιοριστικών μέτρων, επανερχόμαστε στην
κανονικότητα και μας δίνεται η δυνατότητα
της οργάνωσης των συνεδρίων μας με φυσική
παρουσία των συνέδρων, που τόσο πολύ μας
έχει λείψει.
Ερχόμενος τώρα στο ερώτημά σας, το 5ο
Αιγαιοπελαγίτικο Οδοντιατρικό Συνέδριο θα
ανοίξει τις πύλες του την Παρασκευή 1η Ιουλίου, στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου
Ρόδος Παλάς στη Ρόδο και οι εργασίες του
θα διαρκέσουν έως την Κυριακή 3 Ιουλίου.
Την οργανωτική επιτροπή αποτελούν οι
πρόεδροι των αδελφοποιημένων Οδοντιατρικών Συλλόγων και το ΔΣ του οικοδεσπότη
Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου.
Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής και
του συνεδρίου είναι ο καθηγητής του ΑΠΘ
κ. Κοσμάς Τολίδης.
Τίτλος του συνεδρίου είναι: «Οι σύγχρονες
απαιτήσεις της οδοντιατρικής θεραπείας».
Στόχος μας είναι το επιστημονικό πρόγραμμα να συμπεριλάβει όλες τις πρόσφατες εξελίξεις σε όλους τους τομείς της οδοντιατρικής.
Το κατευθυνόμενο πρόγραμμα αποτελείται από 7 στρογγυλά τραπέζια και λίγες
εισηγήσεις. Τα στρογγυλά τραπέζια θα διαπραγματευθούν θέματα Στοματολογίας, Χειρουργικής, Προσθετικής, Αποκαταστατικής,
Περιοδοντολογίας, Ενδοδοντολογίας και

Ψηφιακών τεχνολογιών στην οδοντιατρική και μοιράστηκαν στα δύο πανεπιστήμια
ΕΚΠΑ και ΑΠΘ. Σε κάθε ένα στρογγυλό
τραπέζι υπάρχουν τρεις εισηγητές, ο συντονιστής και δύο ακόμα.
Παράλληλα θα υπάρχει αίθουσα ελεύθερων ανακοινώσεων και posters για νέους
συναδέλφους ή τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Τέλος το επιστημονικό πρόγραμμα συμπληρώνουν τα πρακτικά και κλινικά σεμινάρια.
Ομιλητές είναι καθηγητές και μέλη ΔΕΠ
του ΕΚΠΑ και ΑΠΘ καθώς και διακεκριμένοι Έλληνες κλινικοί. Γίνεται προσπάθεια
να υπάρχει και διεθνής συμμετοχή. Δεν είναι
υπερβολή αν θα πούμε ότι πρόκειται για ένα
μίνι Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο.
Σύντομα στο site του συνεδρίου θα ανακοινωθεί το προκαταρκτικό πρόγραμμα και
πολλές άλλες χρηστικές πληροφορίες όπως
ο τρόπος πληρωμής της συνδρομής, ενημέρωση για τα δωμάτια του ξενοδοχείου και το
κοινωνικό πρόγραμμα.
Ακόμα ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Δωδεκανήσου θα συντονίσει ένα στρογγυλό
τραπέζι επαγγελματικού - συνδικαλιστικού
ενδιαφέροντος με θέμα τη «Συνεχιζόμενη
Επαγγελματική Επιμόρφωση των Οδοντιάτρων». Ένα θέμα που απασχολεί τον κλάδο
μας. Άλλοι συζητούν και αναζητούν το τρό-

πο που θα ισχύσει και άλλοι δεν θέλουν να
ακούσουν κουβέντα για επιμόρφωση. Στο
τραπέζι θα μετέχουν ο πρόεδρος της ΕΟΟ
κ. Δεβλιώτης, ο πρόεδρος του ΙΕΘΕ καθηγητής κ. Αθανασίου, η ΓΓ της ΕΟΟ κ.
Μενενάκου, ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΟ
κ. Κατσίκης και ο πρόεδρος του συνεδρίου
καθηγητής κ. Τολίδης. Ελπίζουμε να βγουν
ασφαλή συμπεράσματα από τις τοποθετήσεις
των εισηγητών και με τη συμμετοχή των συναδέλφων.
Τέλος τις ημέρες του συνεδρίου θα λειτουργεί οδοντιατρική έκθεση σε κεντρικό
σημείο, μεταξύ των αιθουσών των συνεδριάσεων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
συνέδρων και των εμπόρων - χορηγών μας.

που θα ήταν ο πρόεδρος του συνεδρίου του
2020. Είχε εργαστεί με ζήλο και με τη βοήθεια του κ. Τολίδη, είχε ολοκληρώσει το
επιστημονικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή
πολλών καθηγητών από ελληνικά και ξένα
πανεπιστήμια. Όμως η αφυπηρέτησή του
αλλά και ο υποχρεωτικός περιορισμός του
προϋπολογισμού του συνεδρίου άλλαξαν τον
προγραμματισμό μας.

Έχουν γίνει αλλαγές σε σχέση με το
αρχικό πρόγραμμα του συνεδρίου
που ήταν προγραμματισμένο για
τον Ιούλιο του 2020;

Πιστεύω ότι μετά από τέσσερις ήδη διοργανώσεις και με την προετοιμασία της πέμπτης,
η απήχηση του Αιγαιοπελαγίτικου συνεδρίου
στους συναδέλφους είναι ευρεία και ουσιαστική. Αυτό προκύπτει από τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των συνέδρων του και από τη
διάχυτη ευχαρίστηση που εισπράττουμε από
αυτούς ως διοργανωτές.
Στόχος του συνεδρίου είναι να μεταφέρει
στους νησιώτες οδοντιάτρους τις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις της
οδοντιατρικής επιστήμης και να συμβάλει στη
συνεχή επαγγελματική επιμόρφωσή τους.
Ταυτόχρονα στέλνει και ένα ζεστό κάλεσμα
προς όλους τους Έλληνες οδοντιάτρους να
επισκεφθούν τα νησιά μας, να χαρούν τις
ομορφιές και τις θάλασσές τους, να νιώσουν
τη φιλοξενία τους και να γνωρίσουν τις πολιτιστικές αξίες που ακόμα κρατάμε άσβεστες.

Οπωσδήποτε έγιναν σημαντικές αλλαγές.
Σταθερή όμως παρέμεινε η επιθυμία μας,
όπως στο συνέδριο του 2020 και στο συνέδριο του 2022, να παρουσιάσουμε τις νεότερες τάσεις της οδοντιατρικής προς όφελος
των συναδέλφων μας.
Στο σημείο αυτό θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον καθηγητή κ. Τσιχλάκη

Μετρώντας πια πέντε διοργανώσεις, ποια πιστεύετε ότι είναι η
απήχηση του Αιγαιοπελαγίτικου
Οδοντιατρικού
Συνεδρίου
και
ποιος ο στόχος του στην οδοντιατρική κοινότητα;

Αυτή τη φορά επιλέχθηκε ως τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου η
Ρόδος. Με ποιο κριτήριο έγινε η
επιλογή; Πέρα απ' το επιστημονικό πρόγραμμα, ετοιμάζετε κάτι ξεχωριστό στο κοινωνικό σκέλος της
διοργάνωσης;
ΡΟΔΟΣ

Για την ενημέρωση των αναγνωστών σας κ.
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Σάκκουλα και πριν απαντήσω στο ερώτημά
σας, θα κάνω μια μικρή αναδρομή στο θεσμό
του Αιγαιοπελαγίτικου.
Το πρώτο Αιγαιοπελαγίτικο έγινε στη
Ρόδο το 2012 με την αδελφοποίηση των
Οδοντιατρικών Συλλόγων Λέσβου, Χίου,
Σάμου και Δωδεκανήσου. Η ανώτατη οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου αποτελείται
από τους προέδρους των αδελφοποιημένων
Οδοντιατρικών Συλλόγων. Απόφαση της επιτροπής είναι το συνέδριο να διοργανώνεται
εκ περιτροπής στην έδρα κάθε αδελφοποιημένου Οδοντιατρικού Συλλόγου.
Έτσι το 2012 έγινε στη Ρόδο, ακολούθως
το 2014 έγινε στη Χίο, το 2016 στη Λέσβο
και το 2018 στη Σάμο. Στη Σάμο είχαμε τη
χαρά να εντάξουμε στην ομάδα μας τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων, ευελπιστώντας στο μέλλον να ενταχθούν και οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι της Κρήτης, ώστε όλοι

Μήνυμα του Προέδρου
της Ο.Ε. του συνεδρίου,
κ. Κοσμά Τολίδη
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη τιμή και
χαρά ανέλαβα την Επιστημονική ευθύνη του
5ου Αιγαιοπελαγίτικού
Οδοντιατρικού Συνεδρίου, που θα διεξαχθεί
στο όμορφο νησί της Ρόδου από την 1η
έως την 3η Ιουλίου 2022.
Το νησί των Ιπποτών μας περιμένει όλες
και όλους, στην αρχή του καλοκαιριού για
ένα συναρπαστικό τριήμερο απόκτησης
γνώσεων αλλά ταυτόχρονα χαλάρωσης και
ηρεμίας σ’ έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκόσμια.
Κύριο μέλημα της Οργανωτικής Επιτροπής αποτέλεσε από την αρχή, η επιλογή
θεμάτων που απασχολούν καθημερινά τον
κλινικό οδοντίατρο και η πρόσκληση αξιόλογων και σημαντικών ομιλητών που θα
αναπτύξουν αυτή τη θεματολογία. Πιστεύουμε ότι το καταφέραμε, καθώς το πρόγραμμα καλύπτει όλο ο φάσμα της κλινικής
οδοντιατρικής με εισηγήσεις και στρογγυλά
τραπέζια που αφορούν στα συμβάματα μετά
από χειρουργεία, η αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενή, στοματολογικά θέματα,
αισθητική αποκαταστατική οδοντιατρική,
ψηφιακή ροή στην κλινική πράξη, προσθετική, ενδοδοντία, θέματα συνεχούς επιμόρφωσης και μοριοδότησης των οδοντιάτρων
και πολλά άλλα. Το πολύ ενδιαφέρον θεωρητικό μέρος θα πλαισιωθεί με πληθώρα
πρακτικών σεμιναρίων που στοχεύουν στη
μετουσίωση της θεωρητικής γνώσης σε κλινική πράξη. Επίσης θα υπάρχουν συνεδρίες
ελεύθερων ανακοινώσεων και posters για
τους συναδέλφους που επιθυμούν να παρουσιάσουν τα πορίσματα και συμπεράσματα των επιστημονικών τους εργασιών. Τέλος
θα υπάρχει μία σημαντική εμπορική έκθεση
για την δια ζώσης ενημέρωσή μας πάνω στα
οδοντιατρικά προϊόντα μετά απ’ τα χρόνια
της πανδημίας.
Με την πεποίθηση ότι, το 5ο Αιγαιοπελαγίτικο Οδοντιατρικό Συνέδριο, θα αποτελέσει μία τομή στην ιστορία του θεσμού,
σας προσκαλώ να τιμήσετε τις εργασίες του
με την παρουσία σας και να εκμεταλλευθείτε παράλληλα την ευκαιρία να απολαύσετε
το μαγευτικό νησί της Ρόδου. Η Οργανωτική Επιτροπή καθώς και ο Οδοντιατρικός
Σύλλογος Δωδεκανήσων σκοπεύει να σας
προσφέρει αξέχαστες στιγμές φιλοξενίας, σ’
όσες και όσους επιλέξουν να παρευρεθούν,
σας περιμένουμε……
Κοσμάς Θ. Τολίδης
Καθηγητής, Δ/ντης Εργ. Οδοντικής
Χειρουργικής ΑΠΘ

ΛΙΝΔΟΣ

οι νησιωτικοί Σύλλογοι του αρχιπελάγους να
ανοίξουν την αγκαλιά τους και να περιλάβουν
το ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ.
Μετά το ταξίδι του συνεδρίου μας στα άλλα
νησιά επανέρχεται στην αφετηρία του, αφή-

νοντας λίγο χρόνο να προετοιμαστεί και να
αποκτήσει την αναγκαία τεχνογνωσία ο τελευταίος χρονικά αδελφοποιημένος Ο.Σ. των
Κυκλάδων για να είναι ο επόμενος διοργανωτής σύλλογος.
Το συνέδριο μας γίνεται ανά διετία. Στο

σημείο αυτό θέλω να σημειώσω την άποψη
όλων των αδελφών συλλόγων ότι τα περιφερειακά οδοντιατρικά Συνέδρια καλό θα
ήταν να γίνονταν ανά διετία. Έτσι δεν θα
υπάρχει επαναληψημότητα στο επιστημονικό πρόγραμμα, οι χορηγοί πιο εύκολα θα
συμμετείχαν στις εκθέσεις μας και τέλος η
συμμετοχή των συνέδρων θα είναι μεγαλύτερη. Σκεφτείτε δε πόσο θα δυνάμωναν τα
ΠΟΣ σε καινοτομία και μαζικότητα αν δεν
υπήρχαν κάθε χρόνο τόσα οδοντιατρικά συνέδρια.
Όσον αφορά στο κοινωνικό σκέλος της
διοργάνωσης, θα το καταστρώσουμε με ιδιαίτερο ζήλο. Εκτός από τα δύο γκαλά, την
πρώτη και τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου
προγραμματίζονται περιηγήσεις και εκδρομές
στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, στη Λίνδο,
ημερήσια εκδρομή στη Σύμη και στη Μαρμαρίδα της Τουρκίας.
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Η κορυφαία στην Ελλάδα έκθεση οδοντιατρικώνοδοντοτεχνικών ειδών ανοίγει τις πύλες της
20 - 22 Μαΐου 2022, στο MEC Παιανίας
Συνέντευξη στην Γεωργία Σάκκουλα
δημοσιογράφο

Η Έκθεση DENTAL 2022 επιστρέφει τον Μάιο στην Αθήνα μετά την
αναβολή της έκθεσης για δύο έτη
λόγω της πανδημίας. Τι να περιμένουμε απ' τη Dental 2022;

Λία Παπάζογλου
Πρόεδρος του
Πανελλήνιου Συνδέσμου
Εμπόρων Εισαγωγέων
ΟδοντιατρικώνΟδοντοτεχνικών Ειδών

Η έκθεση Dental η μεγαλύτερη έκθεση
οδοντιατρικών - οδοντοτεχνικών ειδών στην
Ελλάδα, ένας καταξιωμένος πια θεσμός αναφοράς
για τον κλάδο της Οδοντιατρικής και της Οδοντικής
Τεχνολογίας, ανανεώνει το ραντεβού της με το
κοινό αυτό τον Μάιο.
Από τις 20 έως και τις 22 Μαΐου 2022 η «καρδιά»
της οδοντιατρικής αγοράς θα χτυπά στο MEC
Παιανίας, όπου οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του
κλάδου θα δώσουν το «παρών» στη Dental 2022.
Παραδοσιακά η Dental παρουσιάζει όλα
τα προϊόντα που χρειάζεται ο σύγχρονος
οδοντίατρος και οδοντοτεχνίτης, και φυσικά
συστήνει καινούργιες τεχνολογίες και προϊόντα
αιχμής. Ειδικά φέτος αποτελεί και μια ιδανική
ευκαιρία να ξαναβρεθούμε όλοι από κοντά και
να ενημερωθούμε για ό,τι καινούργιο κυκλοφορεί
στον τομέα της Οδοντιατρικής και της Οδοντικής
Τεχνολογίας, αφού η πανδημία του Covid-19 ήταν
ο λόγος που η έκθεση Dental αναβλήθηκε για δύο
συνεχόμενα έτη. Η απουσία εκθέσεων και μεγάλων
ενημερωτικών εκδηλώσεων για περίπου δύο
χρόνια κατέστησε ακόμα πιο έντονη την ανάγκη
για δια ζώσης επικοινωνία και αυτό μαρτυρά το
μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς συμμετεχόντων.
Tο «ΟΒ» συνάντησε την πρόεδρο του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Εμπόρων και Εισαγωγέων
Οδοντιατρικών και Οδοντοτεχνικών Ειδών
Λία Παπάζογλου που μας μίλησε για όλα όσα
θα δούμε στη φετινή Dental.

Αυτό που επιζητούμε είναι η επανεκκίνηση
της αγοράς μετά την πανδημία, κυρίως μέσω
της αναθέρμανσης της προσωπικής επαφής
κι επικοινωνίας με τους πελάτες μας – οδοντιάτρους και οδοντοτεχνίτες, που τα τελευταία τέσσερα χρόνια έλειψε σε όλους μας!
Παραδοσιακά η Dental παρουσιάζει όλες τις νέες τεχνολογίες και
προϊόντα αιχμής. Κάτι ανάλογο θα
φιλοξενήσει και φέτος στα περίπτερά της φανταζόμαστε. Η απουσία
τεσσάρων ετών σημαίνει ότι αυτή
τη φορά θα δει πιο πολλά ο επισκέπτης;
Η Dental 2022 θα διεξαχθεί σε ένα εξαιρετικά οργανωμένο κι ευχάριστο χώρο, για την
παρουσίαση και προβολή όλων, των πλέον
σύγχρονων, εξελιγμένων και πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο των
οδοντιατρικών ειδών, πολύ δε περισσότερο
αφού πραγματοποιείται μετά από απουσία
τεσσάρων και πλέον ετών, κατά τη διάρκεια
των οποίων η πρόοδος της οδοντιατρικής
επιστήμης και οι τεχνολογικές εξελίξεις στο
χώρο της ήταν ραγδαίες και κυριολεκτικά
εντυπωσιακές!
Πράγματι, η φετινή διοργάνωση θα δώσει
την ευκαιρία στους επισκέπτες οδοντιάτρους
και λοιπούς επαγγελματίες του κλάδου να
θαυμάσουν από κοντά πληθώρα νέων, καινοτόμων προϊόντων που ενσωματώνουν όλες
τις εξελίξεις της επιστήμης και τεχνολογίες
αιχμής, που αναπτύχθηκαν τα τελευταία αυτά
τέσσερα χρόνια που μεσολάβησαν από την
προηγούμενη έκθεσή μας και που θα συντελέσουν στην κατακόρυφη βελτίωση των
παρεχομένων από τους οδοντιάτρους υπηρεσιών.
Περιμένετε μεγάλη συμμετοχή ή
διακρίνετε επιφυλακτικότητα λόγω
της ρευστής επιδημιολογικής κατάστασης;
Ήδη, μπορώ να σας πληροφορήσω ότι από
την πλευρά των μελών μας - επιχειρήσεων
εμπορίας οδοντιατρικών ειδών, η συμμετοχή
θα είναι σχεδόν καθολική! Ο ενθουσιασμός
των μελών μας είναι απερίγραπτος!
Αλλά και από τα μηνύματα που παίρνουμε
από τους πελάτες μας – οδοντιάτρους όσο
και οδοντοτεχνίτες, είμαστε σίγουροι ότι και
η προσέλευση τους, από την Αθήνα, αλλά
και από όλη την Ελλάδα, θα είναι εντυπωσιακή.
Τι μέριμνα έχει ληφθεί ώστε να
πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα μια
έκθεση τέτοιου μεγέθους;
Όπως κι εσείς γνωρίζετε η πανδημία στη
χώρα μας βρίσκεται σε ύφεση, λόγος άλλωστε για τον οποίο και αποφασίσαμε να προ-

χωρήσουμε στην διοργάνωση της Dental
2022.
Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να καθησυχάσουμε τυχόν εύλογες ανησυχίες όσων
παρευρεθούν, είτε ως επισκέπτες είτε ως εκθέτες, σας διαβεβαιώνουμε ότι στη Dental
2022 θα ληφθούν και θα τηρηθούν αυστηρά
και απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα που η Πολιτεία
θα κρίνει τότε ως απαραίτητα για τη διασφάλιση της υγείας μας.
Πού πιστεύετε ότι οφείλεται η
επιτυχία του θεσμού DENTAL και
πόσο απαιτητική είναι μια τέτοια
εκδήλωση από πλευράς διοργάνωσης;
Η επιτυχία της DENTAL πάντα οφειλόταν
στη μεγάλη συμμετοχή, δραστηριοποίηση κι
επαγγελματισμό των μελών μας, στην άρτια
και υψηλού επιπέδου διοργάνωσή της, αλλά
κυρίως στην αθρόα προσέλευση σύσσωμου
του οδοντιατρικού-οδοντοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού της χώρας μας. Είμαστε σίγουροι ότι και φέτος θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους.
Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί!

~

Η φετινή διοργάνωση
θα δώσει την ευκαιρία
στους επισκέπτες
να θαυμάσουν από
κοντά πληθώρα νέων,
καινοτόμων προϊόντων
που ενσωματώνουν
όλες τις εξελίξεις
της επιστήμης και
τεχνολογίες αιχμής,
που αναπτύχθηκαν
τα τελευταία
τέσσερα χρόνια που
μεσολάβησαν από την
προηγούμενη έκθεση
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Όλα όσα θα δείτε στη Dental 2022
Σχεδόν 60 εταιρείες θα διαθέτουν περίπτερο στην έκθεση Dental 2022, που
διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων και Εισαγωγέων Οδο-

ACIONMED ΜΟΝ. ΕΠΕ
Περίπτερο: Γ 13

Η ACTIONMED 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, FARO και άλλους, έχει την
δυνατότητα να καλύπτει τις οποιεσδήποτε ανάγκες σε προϊόντα, αναλώσιμα και service των
παραπάνω οίκων.
Στην Dental 2022 θα παρουσιάσουμε τις
νέες συνεργασίες μας με τους οίκους SIGER,
GALBIATI, OMNI, WELLCON, Dr. MACH.
Nέα προϊόντα που θα παρουσιαστούν είναι:
• ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ
• ΚΛΙΒΑΝΟΙ
• ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ
• ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
• ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
• ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
• ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για
να είναι οι πελάτες μας ικανοποιημένοι ως προς
την τιμή την ποιότητα των προϊόντων μας και
των υπηρεσιών μας.

BIODENTICA

Περίπτερο: Γ 15
Η εταιρεία BIODENTICA (Γιαλόγλου Νίκος)
δραστηριοποιείται στο χώρο των οδοντιατρικών και οδοντοτεχνικών υλικών, διανέμοντας
προϊόντα των εταιρειών:
• YAMAHACHI DENTAL JAPAN
-Τεχνητά δόντια οδοντοστοιχιών (CompositeNanoSilica-Acrylic)
-Ακρυλικά

ντιατρικών και Οδοντοτεχνικών Ειδών.
Το «Ο.Β.» αφού απευθύνθηκε στο σύνολο των εκθετών της Dental 2022
παρουσιάζει τις εταιρείες που αντα-

-CAD/CAM (pmma/wax)
-Αρθρωτήρες
-Υλικά λείανσης / στίλβωσης
-Κεριά
• DIASWISS / STODDARD / ΗΑΤΗΟ
-Εγγλυφίδες
-Χειρουργικές φρέζες
-Διαμάντια
-Δίσκοι
-Λάστιχα λείανσης- στίλβωσης
-Οργανικά διαμάντια
• DENTAL DIREKT
-Δίσκοι ζιρκονίας
- Ειδικά υγρά προβαφής για εξατομίκευση ζιρκονίου προ-sintering
-Κεραμικές μάζες και βαφές για microlayering
σε ζιρκόνιο
-Σετ καθαρισμού sintering
-Ρητινώδης κονία συγκόλλησης ζιρκονίας
Σας προσκαλούμε στο περίπτερό μας στην
έκθεση Dental 2022, 20-22 Μαΐου.

BONTEMPI HELLAS
Περίπτερο: Γ 09

Η εταιρεία BONTEMPI HELLAS - ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ROSSO BARBARA
O.E. ειδικεύεται στον χώρο των οδοντιατρικών και χειρουργικών εργαλείων καλύπτοντας
ανελλιπώς τις ανάγκες των γιατρών όλων των
ειδικοτήτων.
Η γκάμα των προϊόντων περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων εργαλεία:
• εξακτικής
• προσθετικής
• περιοδοντίου
• ορθοδοντικής
• ενδοδοντίας
• οδοντικής χειρουργικής
• γναθοχειρουργικής
Η πολυετής εμπειρία στον ιατρικό χώρο μαζί
με την υψηλή ποιότητα και τις ανταγωνιστικές
τιμές των προϊόντων, τα οποία απολαμβάνουν
τη διαρκή εμπιστοσύνη των γιατρών, καθιέρωσαν την παρουσία της στην ελληνική αγορά και

ποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και μας
δίνουν μια πρόγευση του τι θα παρουσιάσουν στην πολυαναμενόμενη
έκθεση.

την καθιστούν πρώτη επιλογή στον τομέα των
εργαλείων.
Θα μας βρείτε στην έκθεση Dental 2022 με
μεγάλη ποικιλία εκθεμάτων.

ροντας ό,τι πιο σύγχρονο και καινοτόμο σε
υλικά και μηχανήματα που διευκολύνουν τις
οδοντιατρικές εργασίες και εγγυώνται μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στους ασθενείς.
Στην έκθεση Dental 2022 θα δώσει το «παρών» και θα παρουσιάσει τα κορυφαία προϊόντα
που εμπορεύεται και προτάσεις από διάφορες
εταιρείες του χώρου της Οδοντιατρικής.

COSMODENTALΜΑΒΙΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Περίπτερο: A 08

Η COSMODENTAL- ΜΑΒΙΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και αντιπροσωπεία οδοντιατρικών ειδών
για περισσότερο από 30 χρόνια και είναι μία
από τις πιο δυναμικές ελληνικές εταιρείες.
Χάρη στην εξειδίκευση, τη σύγχρονη τεχνογνωσία και την πολύτιμη εμπειρία των συνεργατών της, η Cosmodental μπορεί να καλύψει με
συνέπεια και υπευθυνότητα, 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:
3M, COLTENE, MicroMega, EMS, MEDICOM, TRANSCODENT, SOGEVA, VDW,
HAHNENKRATT, EDENTA, HOPEN, ARDENT, AXIS DENTAL, PERFECTION PLUS,
LARIDENT, OCC, STODDARD, APLLEDENTAL, HENKE, MEDIPAC, DIRECTA.

ÕÓÓ· ∂ÏÌ¿ÔÁÏÔ˘ ∂.¶.∂.
DENTAL EXPERT
Περίπτερο: B 15

Με πολύχρονη παρουσία στον χώρο της Οδοντιατρικής, η εταιρεία Dental Expert βρίσκεται
σταθερά στο πλευρό του οδοντιάτρου προσφέ-

DENTAL LINE EBΕΠΕ
Περίπτερο: Α 06

Η πορεία της εταιρείας μας (1980-2022), με
ιδρυτή τον Δεβερίκο Γεώργιο, στον οδοντιατρικό χώρο ξεκινάει το 1980, αντιπροσωπεύοντας κατά αποκλειστικότητα πολλούς γνωστούς
οίκους του εξωτερικού και εξυπηρετώντας με
υπευθυνότητα τους Έλληνες οδοντιάτρους,
οδοντοτεχνίτες και καταστήματα λιανικής πώλησης.
Μερικά χρόνια αργότερα, το 1989, πρωτοπορούμε και ξεκινάμε να κατασκευάζουμε ελληνικά οδοντιατρικά αποτυπωτικά υλικά, αρχικά
μόνο σιλικόνες συμπύκνωσης και αλγινικά.
Μετά από εκτεταμένες έρευνες, καινοτομούμε και προσθέτουμε στη γκάμα των παραγομένων υλικών μας, τις σιλικόνες αθροιστικού τύπου (βινυλοπολυσιλοξάνες) και οδοντοτεχνικές
σιλικόνες.
Τα προϊόντα μας παράγονται στην Ελλάδα,
με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας & ασφάλειας (ISO 13485:2016 & ISO 9001:2015) στις
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας μας.
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 ταυτόχρονα
επενδύουμε και στην επινόηση νέων προϊόντων
και παραγωγικών διαδικασιών.
Παράλληλα με τα υλικά που κατασκευάζουμε, συνεχίζουμε τις εισαγωγές ποιοτικών προϊόντων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες ενός
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σύγχρονου οδοντιατρείου & οδοντοτεχνικού
εργαστηρίου.
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 αξίες και το όραμα του ιδρυτή της εταιρείας.

DENTAL LINΚ ΙΚΕ
Περίπτερο: Γ 21

Η Dental Link ΙΚΕ θα βρίσκεται στο περίπτερο
Γ21, όπου θα παρουσιάσει οδοντιατρικά, ορθοδοντικά και οδοντοτεχνικά προϊόντα.
Μεταξύ άλλων οι επισκέπτες θα βρουν οδοντιατρικά προϊόντα από τις εταιρείες HARVARD
DENTAL, EVE και ELA: αποτυπωτικά, κονίες, ρητίνες, καινοτόμα προϊόντα στίλβωσης
με διαμαντολάστιχο για το ιατρείο, προϊόντα
stripping, φρέζες carbite κοπής μετάλλου,
αφαίρεσης και διαμόρφωσης.
Επίσης, το περίπτερο της Dental Link θα
εκθέσει ορθοδοντικά προϊόντα από την εταιρεία DENTAURUM: Όλα τα νέα προϊόντα της
εταιρείας, brackets μεταλλικά και κεραμικά, το
σύστημα ορθοδοντικών εμφυτευμάτων Tomas,
το σύστημα μετατόπισης άνω γομφίων AMDA,
αλλά και πακέτα προσφορών.
Επίσης θα εκτίθενται και οδοντοτεχνικά
προϊόντα από τις εταιρείες DENTAURUM,
EVE, YETI DENTAL, TECHIM GROUP, BIOART, EDENTA, RHEIN 83, MEGA - PHYSIK,
DENTIFY και ELA. Οι επισκέπτες της έκθεσης
θα δουν πολλά νέα προϊόντα, πλάκες Ζιρκονίου, PMMA, κέρινες πλάκες, τροχολιθους &
δίσκους Ζιρκονίου. Επιπλέον θα γίνει ειδική
παρουσίαση στο σύστημα CERA MOTION
ONE TOUCH και σε έτοιμες κεραμικές πάστες
για μονολιθικές εργασίες Ζιρκονίου και ολοκεραμικών. Εκτός απ' την παρουσίαση και την
ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
πάρουν και προσφορές.

DENTAL PROGRESS ΕΠΕ
Περίπτερο: Γ 23

Η εταιρία Dental Progress ΕΠΕ δραστηριοποιείται στην ελληνική οδοντιατρική αγορά με
αντικείμενο την εισαγωγή, εμπορία και διανομή
οδοντιατρικών σκευασμάτων, φαρμάκων, αναλωσίμων, εργαλείων και συσκευών.
Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην οδό
Φωκίδος & Κορωπίου 7 (πλησίον της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ). Στον χώρο της εταιρίας υπάρχει έκθεση των προϊόντων, τα γραφεία
της επιχείρησης, ειδικά διαμορφωμένος χώρος
για τη διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων,
και η αποθήκη των προϊόντων. Τα στελέχη της
Dental Progress είναι εφοδιασμένα με επιστημονική κατάρτιση και τις απαραίτητες γνώσεις
του αντικειμένου ενώ παράλληλα διαθέτουν
ιδιαίτερη εμπειρία στην διαχείριση των προμηθειών των σύγχρονων οδοντιατρικών ιατρείων
και κλινικών.
Κατά την διάρκεια της Dental 2022 θα γίνει
παρουσίαση της τεχνολογίας APS που βρίσκει
εφαρμογή στις ρητίνες Vittra APS και Opus
Bulk Fill APS,στους συγκολλητικούς παράγοντες Ambar APS και στις κονίες Allcem APS.
Παράλληλα οι ιατροί θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να διαπιστώσουν τον
λόγο που τα συστήματα λεύκανσης Whiteness
Perfect και White Class βραβεύονται παγκοσμίως ως κορυφαία από τα DENTAL ADVISOR
συνεχόμενα για τα έτη 2020, 2021, 2022!
Η Dental Progress ΕΠΕ αντιπροσωπεύει και
διανέμει προϊόντα από γνωστούς οίκους του
εξωτερικού όπως F.G.M., Top Dental, Virofex,
Premium Plus, G&Z, Zhermack, Tor VM,
Daniel Kuerten, Gap, Larident, Medistock,
Bossklein, Stoddard κ.α.

DENTALCOM Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.
Περίπτερο: Β 21

Ο ιδρυτής της εταιρείας Γεώργιος Παπάζογλου
βρίσκεται στον οδοντιατρικό χώρο από το
1954 σαν οδοντοτεχνικό εργαστήριο.
Το 2021 γιορτάσαμε τα 40 ΧΡΟΝΙΑ της
εταιρείας DENTALCOM Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΑΕ και την επέκτασή της στον τομέα εμπορίας
οδοντοτεχνικών & οδοντιατρικών ειδών (υλικών, εργαλείων & συσκευών).
Από το τέλος του 1999 οπότε και σταμάτησε
η λειτουργία του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου,
η έδρα της εταιρείας μας έχει μεταφερθεί σε
ιδιόκτητο χώρο 800m2, επιτυγχάνοντας έτσι
τη σύγχρονη οργάνωση και άριστη λειτουργικότητα της επιχείρησης η οποία είναι η πρώτη
εταιρεία του οδοντιατρικού χώρου που πιστο-

ποιήθηκε με ISO 9001 & EN 1348/04
Σκοπός της εταιρείας μας 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 είδη από 30 και πλέον οίκους του
εξωτερικού:
ASADENTAL,
ACTEON,
BIEN-AIR, BELLOTI, CARLO DE GIORGI,
DENTALFARM,
DEDECO,
DETAX,
DENTSPLY, DEGUDENT, FORESTADENT,
HANDLER,
HORICO,
KEYSTONE,
LASCOD, MEDIMARK, MEGADENTAL,
COLTENE-(MICRO-MEGA),
NOUVAG,
RESISTA, SPOFA, STODDARD, VERTEX3D SYSTEMS
• Παρουσιάζουμε τα προϊόντα μας μέσω δικών
μας διοργανώσεων (Webinars-Hands on) και

επίσης συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις διαφόρων Συλλόγων και Επιστημονικών Εταιρειών.
• Προσφέρουμε άμεση και φιλική εξυπηρέτηση
εξασφαλίζοντας παράδοση εντός λίγων ωρών
(24ώρου).

DENTALTRADE ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
Περίπτερο: Β 20

Η εταιρεία «Καποδίστρια» δραστηριοποιείται
στο χώρο των οδοντιατρικών από το 1993.
Αντιπροσωπεύοντας οίκους του εξωτερικού οπως η Ιtena Clinical, Hygitech, R&S,
Dispotech, Medistock, Medibase, Proclinic
αλλά και σε συνεργασία με όλες τις εταιρείες
της αγοράς και με εμπειρία 45 ετών, ο Σπύρος
Καποδίστριας και το προσωπικό της εταιρείας
είναι πάντα εκεί για να σας εξυπηρετήσουν.
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DENTICA - Ι. ΚΟΥΡΝΙΑΣ ΑΕ
Περίπτερο: B 5

Mε παρουσία από 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.
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 2022 θα παρουσιάσουμε τα
υψηλής τεχνολογία μηχανήματα των εργοστασίων που αντιπροσωπεύουμε ανάμεσά τους τα
εξής:
1. Το νέο επαναστατικό ενδοστοματικό σκάνερ CEREC Primescan που προσφέρει
βάθος σάρωσης 20 mm και ανασύνθεση
50.000εικ/δευτερόλεπτο (πατέντα του εργοστασίου), αποτελώντας αποδεδειγμένα το
πιο εξελιγμένο scanner στην παγκόσμια αγορά, με ασυναγώνιστο συνδυασμό ακρίβειας,
ταχύτητας και ευχρησίας. Η βιβλιογραφία
αποδεικνύει πως είναι το πιο αξιόπιστο μηχάνημα για αποτύπωση πλήρους τόξου, χωρίς
στρεβλώσεις.
2. Το εξελιγμένο κοπτικό ιατρείου Cerec
Primemill με δυνατότητα κοπής μονής στεφάνης ζιρκονίου σε 5 λεπτά, με εξελιγμένα
εργαλεία κοπής 0,5 mm για ανατομικές λεπτομέρειες, ενσωματωμένη οθόνη αφής 7”,
κάμερα για σάρωση μπλοκ, σαρωτή RFID για
ανάγνωση των εργαλείων κοπής των υλικών
και πολλά άλλα!
3. Το μηχάνημα CBCT / ORTHOPHOS SL 3D
με dcs τεχνολογία (όχι ccd/cmos) και πολλαπλές λήψεις! Πρόκειται για μηχάνημα CONE
BEAM όγκου μέχρι και 11 διάμετρος Χ 10
ύψος (ώστε να απεικονίζεται σε μια λήψη οι
γνάθοι και οι κροταφογναθικές). Είναι σημαντικό για την προστασία του ασθενούς ότι θα
έχετε 3D απεικονίσεις με δόση μιας απλής
πανοραμικής. Με δυνατότητα γνωμάτευσης
και σχεδιασμό νεύρου σε κάθε reporter!
Προσφέρει άριστη ευκρίνεια με τη χαμηλότερη δόση, διότι διαθέτει σένσορες άμεσης
απεικόνισης (χωρίς παρεμβολή φωτοηλεκτρικών πλακών). Διατίθεται και σε έκδοση 3D
με High- Definition ποιότητα εικόνας και 2
επιπλέον όγκους σάρωσης από το 11Χ10 σε
8Χ8 και 5Χ5,5. Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα σύνδεσης με CAD CAM (cerec) για
το σχέδιο θεραπείας εμφυτευμάτων.

Dimoral
Dimitrakopoulos
DIMORAL

Περίπτερο: Γ 24
H Dimoral Δημητρακόπουλος ΙΚΕ είναι μία νέα
εταιρεία με πολύ βαθιές ρίζες. Τρίτη γενιά αυτή
την στιγμή με μία ιστορία 75 και πλέον ετών
στον χώρο της εμπορίας οδοντιατρικών ειδών.
Μερικά από τα προϊόντα που θα παρουσιάσουμε στην έκθεση Dental 2022
1. Ολοκληρωμένα συστήματα εμφυτευμάτων

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΒΗΜΑ
Dentium και Dentis, σύστημα υπολογιστικά
καθοδηγούμενης τοποθέτησης εμφυτευμάτων, ψηφιακές λύσεις, σύστημα ανύψωσης
ιγμορείου, σετ εργαλείων Bone Profiler, σετ
GBR κ.α
2. Συσκευή UV για την αύξηση της υδροφιλικότητας των εμφυτευμάτων, «SQUVA»
3. Μετρητής σταθερότητας και οστεοενσωμάτωσης εμφυτευμάτων, «Trust Easy Check»
4. Μεμβράνες κολλαγόνου, οστικά μοσχεύματα, χοίρεια, βόεια, ανθρώπινα με κυρίαρχο το
καινοτόμο βόειο μόσχευμα S1 της Medpark
5. Μοτέρ χειρουργικά
6. Ενέσιμα εμφυτεύματα (Υαλουρονικό οξύ)
Monalisa, Apriline.
7. Προβολείς χειρουργείου του οίκου Luvis.
8. Ιατρικός ρουχισμός Confezioni Cambiano.
9. Α
 πολυμαντικά του Ελβετικού οίκου Oroclean
Chemie.
10. Π
 ροϊόντα αιχμής των πλέον αξιόπιστων
εταιριών Coltene, Voco, Bms, αναλώσιμα
καθημερινής χρήσης, από αξιόλογους και
αξιόπιστους οίκους του εξωτερικού.
Και όλα αυτά σε εκπληκτικές τιμές…

ECODENT MEDICAL
Περίπτερο: Γ 10

Η ECODENT MEDICAL προμηθεύει τους
οδοντιάτρους με προϊόντα των μεγαλύτερων
κατασκευαστικών οίκων όπως: ECOLAB,
3M-ESPE, COLTENE, VOCO, ZHERMACK,
SEPTODONT, SWORD, DENTSPLY, ROE
KO, KERR, SDI, DMG, IVOCLAR, KULZER,
BIENAIR, EMS, EURONDA, KURARAY
και με ιατρικά ενδύματα της εταιρίας 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
H Ecodent Medical αντιπροσωπεύει τα
προϊόντα της γνωστής γερμανικής εταιρείας
ECOLAB για τον καθαρισμό-απολύμανση οδοντιατρικών εργαλείων, μικροεργαλείων, αναρρόφησης, μικρών και μεγάλων επιφανειών, χειρολαβών και χεριών.

ELEMENT DENTAL
Περίπτερο: A 14

Οι ρίζες της εταιρείας βρίσκονται στο 1977,
οπότε και ιδρύθηκε από τον Σοφοκλή Παλκογιάννη. Το 1986 ξεκίνησε η πρωτοποριακή, για
τα δεδομένα της εποχής, παραγωγή οδοντιατρικών κραμάτων στην Ελλάδα.
Το 1998 η επωνυμία της εταιρείας αλλάζει
σε Element Dental - Παλκογιάννης Αθανάσιος. Από τότε έως σήμερα εδραιώνει σημαντικές αποκλειστικές συνεργασίες όπως με την
Major Prodotti Dentari, την Btlock, την Cortex
Dental Implants Industries Ltd και ασχολείται με
την εμπορία ακρυλικών δοντιών για κατασκευή
τεχνητών οδοντοστοιχιών, οδοντιατρικών εμφυτευμάτων, προσθετικών και εργαλείων. Επίσης διαθέτει στην αγορά πλάκες ζιρκονίου για
ολοκεραμικές αποκαταστάσεις της KYOCERA
Fineceramics Precision GmbH.
Στα πλαίσια της προσπάθειας για συνεχή εξέλιξη και ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις,
το 2011 εγκαθιστά την μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα υπερσύγχρονη μονάδα Laser
Sintering EOS για την κατασκευή μεταλλικών
σκελετών.
Παράλληλα σε συνεργασία με την εταιρεία
Smart Optics, διαθέτει scanner, συσκευές

σάρωσης εκμαγείων. Επιπρόσθετα παρέχει το
λογισμικό exocad Dental CAD για σχεδιασμό
γεφυρών, εμφυτευμάτων, μερικών οδοντοστοιχιών κ.α. καθώς και το λογισμικό exoplan για
σχεδιασμό τοποθέτησης εμφυτευμάτων.
Στην έκθεση Dental 2022, θα παρουσιάσει
επίσης, το νέο ενδοστοματικό scanner Corscan
και το printer από Cortex Dental ενώ από
Smart Optics το νέο scanner Vinyl UXD.
Η εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO.

πρεσάρη 8 διαφορετικά εκμαγεία Ορθοδοντικής.
Β) Τ
 ους νέους νάρθηκες Ορθοδοντικής της
ERKODENT (ERKODUR-Aligner).
Γ) Τ
 η νέα σειρά ρητινών για 3D PRINTING Της HARZlabs.
Δ) Νέα σειρά ακρυλικών εν ψυχρώ,γ ια την Ορθοδοντική της MEGADENTAL.
Ε) Τ
 ην εταιρεία LABIONIQ με σειρές πινέλων
και παλέτες πορσελάνης.

ipm dental – ΜΗΤΣΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΜΑKIS ASSATOF M.IKE

Η εταιρεία διανύει την πέμπτη δεκαετία παρουσίας στον χώρο των οδοντιατρικών ειδών με
την αντιπροσώπευση και διάθεση των εργαλείων του HuFriedyGroup στην ελληνική αγορά.
Μέσα σε αυτό το διάστημα μας δόθηκε η δυνατότητα να εδραιώσουμε μια σχέση αξιοπιστίας
και εμπιστοσύνης με τον οδοντιατρικό κόσμο
βήμα-βήμα 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 του HuFriedyGroup, να ενημερωθούν για τις προσφορές καθώς και για νέα
προϊόντα.

Η εμπειρία των σαράντα χρόνων, η συνεχής
παρουσία μου στον χώρο των οδοντιατρικών ειδών, εργαλείων και μηχανημάτων και
έχοντας παρακαταθήκη το όνομά μου στην
αγορά με οδήγησαν στην δημιουργία της
«ΜΑKIS ASSATOF M.IKE».
Με συνέπεια, σοβαρότητα και πάντα με
γνώμονα την άψογη συνεργασία και εξυπηρέτηση των οδοντιάτρων θα συμμετέχω στην
«DENTAL 2022» με πρωτοποριακά πρoϊόντα,
value for money και με μεγάλες προσφορές. Θα
βρίσκομαι στο Περίπτερο Α11 και θα παρουσιάσω τις εταιρείες:
α) ΙΤΕΝΑ: Kωνίες , ρητίνες ,αποτυπωτικά υλικά,
άξονες υαλονημάτων
β) FALCON: Οδοντιατρικά Εργαλεία
γ) IONYΧ: Εντοπιστές Ακροριζίου
δ) P
 REMIUM PLUS: μικροσυσκευές, χειρολαβές και αναλώσιμα είδη
ε)TRIDENT: Ακτινογραφικά Μηχανήματα και
Ψηφιακές Ακτινογραφίες.

JPD - ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΝΤΙΔΗ

MEDICAL BODYGUARD

Περίπτερο: Γ 11

Περίπτερο: Α 03

Από το 1952, η Αφοί Καλαντίδη είναι μια δυναμική εταιρεία η οποία εισάγει και κατασκευάζει μηχανήματα και εργαλεία υψηλής ποιότητας
για οδοντιάτρους και οδοντοτεχνικά εργαστήρια στην Ελλάδα καθώς και σε ολόκληρο τον
κόσμο τα οποία υποστηρίζει άμεσα, διαθέτοντας μια άρτια τεχνική βάση.
Η JPD Αφοί Καλαντίδη συνεργάζεται με τις
γνωστότερες εταιρείες στον χώρο της οδοντιατρικής και οδοντοτεχνικής όπως 3Shape, Vhf,
Asiga κ.α., για να σας παρέχει την κορυφαία
τεχνολογία του σήμερα.
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.
Στην έκθεση DENTAL 2022 θα παρουσιάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της
ψηφιακής οδοντιατρικής, από την ενδοστοματική σάρωση έως τη τελική κατασκευή.

LABSHOP-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Α. & Δ.
Περίπτερο: Γ 26

H εταιρεία LABSHOP-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Α. &
Δ. με πολλές δεκαετίες στο χώρο του Οδοντοτεχνικού εργαστηρίου και Οδοντιατρίων.
Σε συνεργασία με καταξιωμένους οίκους του
εξωτερικού, σας δίνει την δυνατότητα επιλογής
Υλικών-Εργαλείων-Μηχανημάτων, σε προσιτες
τιμες.
Στην έκθεση DENTAL 2022 η εταιρεία θα
παρουσιάση τα εξής νέα προϊόντα.
Α) Την νέα μηχανή θερμοδιαμόρφωσης της
ERKODENT (ERKOPRESS 240) η οποία
με ένα φύλλο νάρθηκα, εντελώς αυτόματα

Περίπτερο: A 11

Περίπτερο: Γ 25

Η Medical Bodyguard (MBG) ιδρύθηκε στη
Θεσσαλονίκη το 1993 με πρωταρχικό στόχο
την έκφραση μιας διαφορετικής άποψης στο
ιατρικό ένδυμα.
Σήμερα, επιλέγοντας τα καλύτερα υφάσματα
που διαθέτει η παγκόσμια αγορά (Αμερικής, Ευρώπης) συνδυάζει άριστα την ποικιλία των σχεδίων με τη λειτουργικότητα και τη προστασία,
ανταποκρινόμενη σε μία νέα γραμμή, ανάλογη
με την τάση της μόδας στο επαγγελματικό ένδυμα..
Τα υφάσματα που χρησιμοποιεί είναι φιλικά
προς το δέρμα και το περιβάλλον σύμφωνα με
τη πιστοποίηση OEKO-TEXT Standard 100.
Είναι εγγυημένα για την αντοχή τους, πλένονται
σε υψηλές θερμοκρασίες, επιδέχονται βιομηχανικό καθαρισμό, αποστειρώνονται σε αυτόκαυστo ατμού, δεν λεκιάζουν, δεν τσαλακώνουν.
Η MBG ποιοτική και διαφοροποιημένη προσαρμόζεται σε όλα τα στυλ και τις απαιτήσεις.
Διαθέτει στολές εργασίας για το διοικητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό.
Με Ελληνική κατασκευή σε άρτια εξοπλισμένο χώρο και με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, η φιλοσοφία της εξυπηρέτησης παραμένει
προτεραιότητα της MBG, για αυτό και οι πελάτες της την επιβραβεύουν με την εμπιστοσύνη
τους.

ΜΕΜΟDENT A.E.
Περίπτερο: B 07

Η MEMODENT με περισσότερα από 40 χρόνια
παρουσίας στον κλάδο, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει τη διεύρυνση του
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Variolink Esthetic
®

Η αισθητική ρητινώδης κονία

Εκπληκτικά απλή
απόδοση αισθητικής
Η ρητινώδης κονία για επίτευξη εξαιρετικής αισθητικής
με εύκολη και φιλική διαδικασία
• Ισορροπημένο και συνοπτικό σύστημα απόδοσης των αποχρώσεων
• Άριστη σταθερότητα αποχρώσεων χάρη στη σύνθεση χωρίς αμίνες
• Εύκολη και ελεγχόμενη απομάκρυνση περίσσειας

Ιδανικό

για

Ιδανικό

για

www.ivoclarvivadent.gr
Επίσημοι διανομείς
Ελλάδας
Oral Vision
• Μάγερ 13 / 104 38 Αθήνα / τηλ: 210 77 55 900 /
• Τσιμισκή 34 / 546 23 Θεσσαλονίκη / τηλ: 2310 253 800 / www.oralvision.gr

Κύπρου
Dentalcon
• Λ. Αναστασιάδη 1 / 2012 Λευκωσία / τηλ: 22 466 000 /
www.dentalcon.com.cy
www.ivoclarvivadent.com

SADENT
• 1 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου / 190 02 Παιανία / τηλ: 211 10 22 900 /
• Τετραπόλεως 4 / 115 27 Γουδή / τηλ: 210 77 77 608 /
• Ν. Τέλογλου 7 / 546 36 Θεσσαλονίκη / τηλ: 2310 968 799 / www.sadent.com

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein |
Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60
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προϊοντικού της χαρτοφυλακίου, που ολοκληρώνεται και διενεργείται από τη νεοσυσταθείσα
εταιρία ORAL VISION, με εγκαταστάσεις σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ο όμιλος των εταιριών μας καλύπτει πλέον
κάθε ανάγκη του οδοντιατρείου σας ή του οδοντοτεχνικού σας εργαστηρίου προσφέροντάς
σας προϊόντα των πιο αναγνωρίσιμων brands
της αγοράς, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:
3M-ESPE, 3M-UNITEK, BA-INTERNATIONAL, BAUMAN, CEKA-ALPHADENT, CBM
DEGUDENT (VITALLIUM-CELTRA-CERAMCO-CERCON), DENTSPLY-SIRONA DELTADENT, DFS, EFFEGI, ERKODENT, EURONDA, HAHNENKRATT, HU-FRIEDY GROUP,
INTENSIV,
IVOCLAR-VIVADENT,
LEIBINGER, POLODENT, PREMIUM PLUS,
RENFERT,
SCHUTZ,
SMI,
STODDARD, UGIN-DENTAIRE, W&H, YETI,
ZHERMACK, ZIRKOZAN.
Σας περιμένουμε στο περίπτερό μας, όπου
θα παρουσιαστούν νέα προϊόντα, ειδικά πακέτα προσφορών και έξυπνες προτάσεις για την
αρτιότερη λειτουργία του ιατρείου ή του εργαστηρίου σας. Με τη βοήθεια των συνεργατών
μας θα βρούμε τις κατάλληλες λύσεις για τον
επαγγελματικό σας χώρο.

MICRODENT

Περίπτερο: A 12
Για να λειτουργήσει ένα οδοντοτεχνικό εργαστήριο χρειάζεται αρχικά μία γκάμα μηχανημάτων αλλά πολύ βασικό είναι να έχει πίσω του
μία γρήγορη και καλή τεχνική κάλυψη από έναν
έμπειρο τεχνικό που θα παρέχει τις υπηρεσίες
του σε ελάχιστο χρόνο (συχνά και αυθημερόν)
και φυσικά σε προσιτές τιμές.
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Η εταιρεία MICRODENT δραστηριοποιείται
στο χώρο αυτό παρέχοντας όλη τη σειρά μηχανημάτων τα οποία χρειάζεται ένα οδοντοτεχνικό εργαστήριο όπως: Micromotors, Steamer,
Trimmer, Απορροφήσεις, Αμμοβολές όλων των
τύπων, Φούρνους, Vacuum, Μοτέρ Γυαλίσματος κλπ.
Ελπίζουμε λοιπόν σε μία καρποφόρα συνεργασία.

Στόχος μας παραμένει η καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση των πελατών μας με ήθος, ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων και ανταγωνιστικές τιμές.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ
ΥΛΙΚΩΝ
NDS –Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ
Χ. ΝΙΚΟΛΌΠΟΥΛΟΣ
& ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΣΙΑ ΟΕ
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Περίπτερο: Α 16
ΚΡΗΤΩΝ 65 & ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΖΕΒΑ 17Α
ΤΗΛ.: 210.90.16.096
στόχος
της210επιχείρησης
την αρχή της
ΤΗΛ.:Ο210
9210741,
9210742, 210από
9016096
EMAIL:
naldental@gmail.com
ίδρυσής
της, ηταν η ολοκληρωμένη εξυπηρέwww.facebook.com/ΝalDental12

NALDENTAL-ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Περίπτερο: A 01

Η εταιρεία Αλεξόπουλος Νικόλαος-Naldental,
δραστηριοποιείται στον χώρο των οδοντιατρικών προϊόντων τα τελευταία 10 χρόνια. Μέσα
σε αυτό το διάστημα η εταιρεία μας διαγράφει
μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία.
Από το 2017 εισάγουμε πλέον σημαντική γκάμα οδοντιατρικών προϊόντων (ρητίνες,
οδοντιατρικά εργαλεία, διαμάντια κ.α.), έχοντας εντάξει στο δυναμικό μας συνεργασίες
με αξιόλογες εταιρείες του εξωτερικού, όπως
VERICOM, HAHNEKRATT, SUNSHINE,
LARIDENT, ANGER, PREMIUM PLUS κ.α.
Η αγάπη και το ενδιαφέρον μας για τον οδοντιατρικό κλάδο, η εμπειρία του ανθρώπινου
δυναμικού μας, καθώς και τα υψηλά standards,
που έχουμε θέσει στην εξυπηρέτηση των πελατών μας, μας έχουν επιτρέψει να δημιουργήσουμε μια καλή εικόνα στον οδοντιατρικό κλάδο.
Αυτή την εικόνα προσπαθούμε διαρκώς να βελτιώνουμε, διατηρώντας πάντα την αξιοπιστία
και τη συνέπεια, που μας χαρακτηρίζει σαν εταιρεία. Στα πλαίσια αυτής της βελτίωσης εντάσσουμε και τη συνεχή προώθηση νέων ποιοτικών και οικονομικών προϊόντων, αναζητώντας
νέες συνεργασίες με εταιρείες του εξωτερικού.

τηση των πελατών της, με αντικείμενο εμπορία
και διανομή οδοντιατρικών και οδοντοτεχνικών
υλικών υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών.
Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για
να είναι οι πελάτες μας ικανοποιημένοι ως προς
την τιμή και την ποιότητα των προιόντων μας
και των υπηρεσιών μας.
Οι συνεργασίες της επεκτείνονται διαρκώς
με διεθνείς κατασκευαστικές επιχειρήσεις, έτσι
ώστε να μπορεί να προμηθεύει τους πελάτες της
με ένα ευρύ φάσμα προιόντων εξοπλισμού και
αναλωσίμων.
Στο περίπτερό μας θα παρουσιάσουμε τα νέα
προϊόντα της εταιρείας Smile Line και καθώς
θα γίνουν ομιλίες για τα προϊόντα της εταιρείας
Meisinger / Bone Managment
Oι εταιρείες που αντιπροσωπεύουμε:
• Smile Line – Πινέλα κεραμικής, παλέττες, εργαλεία πορσελάνης-κεριού & ρητινών, προϊόντα φωτογράφισης κ.α
• Meisinger / Bone Managment - Διαμάντια,
φρέζες Carbide, τροχολιθάκια πορσελάνης &
μετάλλου, χειρουργικές φρέζες
• EVE – Λάστιχα γυαλίσματος για πορσελάνη-ζιρκόνια-ρητίνες
• Protechno – Γύψοι, πυροχώματα, ακρυλικά,
κράματα, σιλικόνες
• Al Dente – Κεριά, πλάκες σιλικόνης

• Imerys – Οξείδια αλουμινιόυ
• ORO Dental – Θήκες και ρολλά αποστείρωσεις κ.α
Επίσης: Song Young – Novodent – DVA

NEODENT ΑΕ

Περίπτερο: Β 06
Η Neodent ΑΕ είναι η μεγαλύτερη καθετοποιημένη εργοστασιακή μονάδα παραγωγής οδοντιατρικών μηχανημάτων στη ΝΑ Ευρώπη. Διατηρεί την πιο σύγχρονη έκθεση σε Θεσσαλονίκη
& Αθήνα. Επίσης, διαθέτει το πιο ολοκληρωμένο e-shop αναλωσίμων (www.dentalequipment.
gr) και ένα νέο καινοτόμο πρόγραμμα πιστότητας. Στελεχώνεται από μία ευέλικτη ομάδα
έμπειρων συνεργατών, η οποία θέτει ως στόχο
την βέλτιστη προσέγγιση και κάλυψη των αναγκών του κάθε οδοντιατρείου ξεχωριστά.
Από το 1993 η παρουσία της γίνεται διεθνής,
με τις οδοντιατρικές έδρες TRITON & TRITON
PLUS+ να πρωταγωνιστούν. Βασικός πυλώνας
αυτής της επιτυχίας είναι η 5ετής εγγύηση,
τόσο στα μηχανικά όσο και στα ηλεκτρονικά
μέρη. Σε αυτό συμβάλλει και η 24/7 πιστοποιημένη τεχνική υποστήριξη, από το έμπειρο και
άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.
Προσφέρεται εκτεταμένη ποικιλία προϊόντων, αποσκοπώντας στην παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών, από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως. Στο περίπτερό μας θα ενημερωθείτε για όλα τα προϊόντα μας μεταξύ των
οποίων και η νέα Αμερικανική εταιρεία Biolase
με τα laser EpicX & Waterlase, το Prophylaxis
Master της EMS, τη συσκευή υπερήχων Vector
Paro της Durr και το μικροσκόπιο Alpha Air 3
& 6 της Seiler.
Ανυπομονούμε να σας δούμε στο περίπτερο
μας, γεμάτοι νέες προτάσεις και προϊόντα.
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ORAL INNOVATION
Περίπτερο: Γ 12

Η εταιρεία Oral Innovation εισάγει και εμπορεύεται οδοντιατρικά και οδοντοτεχνικά προϊόντα και μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
Συνεργάζεται με διεθνείς οίκους της Ευρώπης
και της Αμερικής και προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και καινοτομίας στους τομείς της
Οδοντιατρικής και της Οδοντικής Τεχνολογίας.
• H πορσελάνη Creation, δημιούργημα του διεθνής φήμης οδοντοτεχνίτη Willi Geller από
το 1988, εμπνευσμένη από την επιθυμία για
τέλειες, σχεδόν φυσικές αποκαταστάσεις.
• Η AmannGirrbach, πρωτοπόρος στην οδοντιατρική τεχνολογία CadCam, είναι ένας από
τους κορυφαίους καινοτόμους στην ψηφιακή
οδοντιατρική προσθετική.
• Η Micerium, με την πρώτη διαστρωματική
ρητίνη υψηλών αισθητικών αποκαταστάσεων,
την Enamel plus HRi.
• Οι νάρθηκες AMCOP, μας εισάγουν στην
Ελαστοδοντική - τη νέα ορθοδοντική θεραπεία.
• H Meoplant, με το οικονομικό γερμανικό
εμφύτευμα της αγοράς, κωνικής σύνδεσης
με 6γωνο, με ειδικό σπείρωμα για συλλογή
οστού και κοινή προσθετική πλατφόρμα.
Με εμπειρία, εξειδίκευση και γνώση, και με
την αξιοποίηση εργαλείων υψηλής τεχνολογίας
και καινοτομίας, επιθυμεί να αποτελέσει αρωγό
σας, παρέχοντας άρτιες λύσεις.

αναλώσιμα και μικροσυσκευές
• METASYS: χειρουργικές αναρροφήσεις, αεροσυμπιεστές
• DENMAT: LASER και αναλώσιμα
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ
• IVOCLAR: συσκευές και αναλώσιμα
• 3SHAPE: εργαστηριακά Scanner
• RENFERT: αναλώσιμα, μηχανήματα
• WHIPMIX: εκτυπωτές 3D, γύψοι, πυροχώματα, αρθρωτήρες
• ΝSK: εργαστηριακά μικρομότορ και αερότορ
• NTI: περιστροφικά εργαλεία

SMALTO PASTELLI-ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ
Περίπτερο: Α 10

Η Smalto Pastelli, ως συνέχεια της Γεωργιάδης από το 1974, επιμένει εδώ και 24 χρόνια

σταθερά, παρά το κρίσιμο των εποχών που
διανύουμε, να στηρίζει τον οδοντίατρο. Με
τις τελευταίες εισαγωγές εταιρειών διαφόρων
προϊόντων, αναλώσιμων και εργαλείων, καταφέρνουμε να διατηρούμε το κόστος σε χαμηλά
επίπεδα, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα ψηλά, μειώνοντας χρόνο, χρήμα και κόπο.
Παράλληλα συνεχίζουμε τη διανομή όλων ανεξαιρέτως των γνωστών εταιριών, ανανεώνουμε
επίσης και διευρύνουμε τη γκάμα της Pastelli με
την απαράμιλλη τεχνική της εδώ και 94 έτη, για
την όσο το δυνατόν πιο επαγγελματική εμφάνιση όλων των ιατρικών ειδικοτήτων.
Όλα αυτά τα χρόνια συνεχούς προσπάθειας
και επιβίωσής μας, οφείλονται φυσικά σε όλους
όσους μας στήριξαν, βασιζόμενοι στην άμεση
εξυπηρέτηση, στην ενημέρωση και τέλος στην
έντιμη και ειλικρινή μας συνεργασία.
Ήδη έχει ανανεωθεί και συνεχίζει να εμπλουτίζεται το website: www.pastelli.gr, όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα παραπάνω.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΟΕ
Περίπτερο: Β 12

Η εταιρεία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ
ιδρύθηκε το 1929 στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε ως ένα κατάστημα λιανικής πώλησης οδοντιατρικών προϊόντων, με πελάτες κυρίως στη
Βόρεια Ελλάδα. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα κέρδισε την εμπιστοσύνη των πελατών
της, με κεντρικό άξονα επιτυχίας την πώληση
προϊόντων πρώτης ποιότητας. Σύντομα, η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της σε όλη
την ελληνική επικράτεια και εκτός Ελληνικών
συνόρων.
Σήμερα, με οδηγό την ενενηντάχρονη και
Συνέχεια στη σελίδα 44

SADENT ΑΕΒΕ

Περίπτερο: Β 01
H Sadent ιδρύθηκε το 1925 ως Οδοντιατρικά Σαρηγιάννη. Στις νέες εγκαταστάσεις της
εταιρείας στην Παιανία Αττικής θα βρείτε τη
μεγαλύτερη μόνιμη έκθεση οδοντιατρικών και
οδοντοτεχνικών μηχανημάτων και ειδών στην
Ελλάδα.
Στην έκθεση Dental 2022 θα δώσει το «παρών» μέσα απ' το περίπτερο Β1 όπου θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο τρόπο ψηφιακής εργασίας για το οδοντιατρείο και το εργαστήριο.
Full Digital Workflow με τις κορυφαίες λύσεις
της 3Shape και της Ιvoclar, ενδοστοματική και
επιτραπέζια ψηφιακή αποτύπωση, εκτυπωτές
3D, κοπτικά CAD/CAM, λογισμικά για την
προσθετική, τα εμφυτεύματα και την ορθοδοντική.
Τα προϊόντα που θα βρείτε:
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
• 3SHAPE: ΤRIOS ψηφιακή ενδοστοματική
αποτύπωση
• IVOCLAR: συσκευές και αναλώσιμα για ψηφιακή και αναλογική οδοντιατρική
• NOBEL BIOCARE: εμφυτεύματα, μοσχεύματα, μεμβράνες
• ALPHA BIO: εμφυτεύματα
• BOTISS: μοσχεύματα, μεμβράνες
• A-DEC: οδοντιατρικά μηχανήματα
• BELMONT: οδοντιατρικά μηχανήματα, ακτινογραφικά
• RAY: εξωστοματική και ενδοστοματική ψηφιακή απεικόνιση (πανοραμικά 3D, 2D, ακτινογραφικά, πλάκες φωσφόρου)
• ΝSK: κοπτικά εργαλεία, μικροσυσκευές
• 3Μ: αναλώσιμα, μικροσυσκευές
• KERR ENDODONTICS (SYBRONENDO):
εργαλεία, αναλώσιμα, μικροσυσκευές
• ACKURETTA: εκτυπωτές 3D
• ΒΙSCO: υλικά
• PHILIPS: λευκαντικά ZOOM!
• EURONDA: αυτόκαυστοι, αναλώσιμα
• ZHERMAC: αναλώσιμα
• NTI: περιστροφικά εργαλεία
• HELMUT ZEPF: εργαλεία χειρός
• PERIOPTIX: λούπες
• ACTEON (SATELEC – PIERRE ROLLAND):

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

B 16
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πλέον εμπειρία ως πρωτοπόρου στον οδοντιατρικό χώρο και με καταστήματα στην Αθήνα και
στη Θεσσαλονίκη, καινοτομούν, προσφέρουν
και υπηρετούν τον οδοντιατρικό χώρο με ένα
δίκτυο πωλήσεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και service. Η εταιρεία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ αντιπροσωπεύει μεγάλους οίκους του εξωτερικού όπως:
• Planmeca, Φινλανδία
• Newtom, Ιταλία
• Kulzer, Γερμανία
• EMS S.A., Ελβετία
• Acteon Group-Satelec, Γαλλία
• J&J, σειρά Listerine
• LM, Φινλανδία
• Score, Ολλανδία
Με σεβασμό στους πελάτες μας και στη δέσμευσή μας για παροχή άριστης ποιότητας προϊόντων και εξοπλισμού, τα ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ έχουν τη χαρά και την τιμή να
επισφραγίσουν τρεις νέες αποκλειστικές συμφωνίες με μεγάλους οίκους του εξωτερικού:
• Formlabs, ΗΠΑ
• Orascoptic, ΗΠΑ
• Futudent, Φινλανδία
Η ποιότητα και ο επαγγελματισμός είναι η
υπογραφή μας!

ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.

ΔΟΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Περίπτερο: Α 09

Η Δομή Πληροφορικής είναι μια σύγχρονη
εταιρεία στον χώρο της πληροφορικής με κύρια ειδίκευση στην ανάπτυξη οδοντιατρικών
εφαρμογών. Είναι γεγονός πως η πολύχρονη
εμπειρία των στελεχών μας σε συνδυασμό με
την επιστημονική τους κατάρτιση, μας έχουν
καθιερώσει στην συνείδηση του οδοντιατρικού
κόσμου ως την κορυφαία εταιρεία παροχής τεχνολογικών λύσεων και εφαρμογών.
Πιστοί στο τρίπτυχο ασφάλεια, ποιότητα,
αξιοπιστία, τα τελευταία 30 χρόνια εξελίσσουμε
συνεχώς τα λογισμικά μας, αφουγκραζόμενοι
τις ανάγκες των συνεργατών μας αλλά και τις
ιδιαίτερες επιταγές της αγοράς. Το λογισμικό
DentalWin, η ναυαρχίδα της εταιρείας μας,
με περισσότερες από 5.000 εγκαταστάσεις
σε Ελλάδα και Κύπρο, αποτελεί ένα εργαλείο
απαραίτητο για το σύγχρονο οδοντιατρείο αποτελώντας τη βέλτιστη λύση μηχανογράφησης,
προσφέροντας στο χρήστη υποδειγματική οργάνωση, οικονομική πληρότητα, αναβάθμιση
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον ασθενή
και φυσικά ασφάλεια. Η δυνατότητα σύνδεσης
του DentalWin με την πλατφόρμα MyData,
αλλά και η δυνατότητα της Cloud εγκατάστασης είναι μόνο μερικά από τα συγκριτικά του
πλεονεκτήματα.

Περίπτερο: Β 04

Η εταιρεία Μιλτιάδης Βιτσαρόπουλος Α.Ε.
ιδρύθηκε από τον Μιλτιάδη Βιτσαρόπουλο το
1970 με έδρα την πλατεία Κάνιγγος. Τη δεκαετία του 1990 μεταφέρθηκε στην Αγία Παρασκευή όπου και εδράζεται μέχρι σήμερα.
Έπειτα από πέντε δεκαετίες στο χώρο του
εμπορίου οδοντιατρικών υλικών έχει δημιουργήσει και θεμελιώσει συνεργασίες με διακεκριμένους προμηθευτές από όλο τον κόσμο με
σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους επαγγελματίες του οδοντιατρικού κλάδου.
Τη διοίκηση της εταιρείας σήμερα έχουν αναλάβει οι Θανάσης και Γιώργος Βιτσαρόπουλος.
Για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας
επενδύουν διαρκώς τόσο στην εκπαίδευση και
στην εξειδίκευση του προσωπικού όσο στην
ενημέρωση-αναζήτηση νέων πρωτοποριακών
υλικών και τεχνολογιών.
Στην έκθεση DENTAL 2022 θα έχετε την
ευκαιρία να δείτε από κοντά νέα προϊόντα ψηφιακής τεχνολογίας όπως ενδοστοματικό σαρωτή της εταιρείας Carestream, τρισδιάστατο
εκτυπωτή της εταιρείας SprintRay, κοπτικά μηχανήματα της εταιρείας Aidite, προϊόντα από τις
νέες μας συνεργασίες με τις εταιρείες Yamakin,
Omnia και όλες τις καινοτομίες από τις εταιρείες DMG, SDI, Polydentia, Bredent Medical,
Osteobiol, Κulzer, Merz Dental και τους υπόλοιπους οίκους που αντιπροσωπεύουμε.
Σας περιμένουμε στο περίπτερο μας για να
σας εξυπηρετήσουμε.

ΜΑΥΡΑΕΙΔΌΠΟΥΛΟΣ Δ. Α.Ε.
Περίπτερο: Β 22

Η Δ. Μαυραειδόπουλος Α.Ε. ιδρύθηκε το
1969 από τον Δημήτρη Μαυραειδόπουλο, έναν
άνθρωπο με αγάπη και όραμα για τον οδοντιατρικό και οδοντοτεχνικό χώρο. Έχοντας αυτό
ως βάση και γνώμονα την ποιότητα και τις διαχρονικές αξίες, εξελιχθήκαμε μέσα στην πορεία
των χρόνων, παρέχοντας εκπαίδευση και προϊόντα που αποδείχθηκαν πολύτιμοι συνεργάτες
όσων μας εμπιστεύθηκαν.
Η Δ. Μαυραειδόπουλος Α.Ε. προσφέρει στην αγορά, ένα ευρύ φάσμα προϊόντων,
όπως οδοντικά εμφυτεύματα (DentsplySirona
Implants),
μοσχεύματα
(DentsplySirona,
Osteogenics, NanoBone, OSSIX, TBF), μεμβράνες (Osteogenics,OSSIX, Bioteck), ράμματα (Osteogenics, Serag Wiessner), συσκευές
(Osstell) κ.α., που σε συνδυασμό με την βαθιά
κατάρτησή μας στηρίζουμε τους πελάτες μας.
Σας περιμένουμε στο περίπτερό μας να σας
δούμε από κοντά και να σας ενημερώσουμε για
τα νέα προϊόντα μας.

ΝΕΓΡΙΝ ΙΝ DENTAL
Περίπτερο: Β 19

ΓΙΟΥΝΙΚΟΝ ΕΛΛΑΣ
Περίπτερο: Β 13

Η εταιρεία οδοντοτεχνικών, οδοντιατρικών ειδών και μηχανημάτων ΓΙΟΥΝΙΚΟΝ ΕΛΛΑΣ
μετράει δέκα χρόνια παρουσίας στην ελληνική
αγορά.
Στην έκθεση Dental 2022 οι επισκέπτες
μπορούν να ανακαλύψουν καινούργιες αποκλειστικότητες, και όλα τα νέα και τις προσφορές
της ΓΙΟΥΝΙΚΟΝ ΕΛΛΑΣ.

γνωρίσουν από κοντά τις νέες μας προτάσεις:
• Ενδοστοματικός σαρωτής HERON IOS
• Αυτόκαυστος κλίβανος Class B T-Edge
Tuttnauer
• Ασύρματος εντοπιστής ακροριζίου WireleX
• Πρωτοποριακές λύσεις των εμφυτευμάτων
MIS
• Laser 980nm K2 mobile HULASER κ.α.
Στους ενδιαφερόμενους θα δοθεί η ευκαιρία
να εξασκηθούν στο σύστημα κατευθυνόμενης
εμφυτευματολογίας MGuide & στον ενδοστοματικό σαρωτή HERON IOS.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ:
• Εμφυτευματολογία: MIS Implant Technologies
(συστήματα εμφυτευμάτων: V3, C1, SEVEN/
βιουλικά /MGuide), TSF (αλλομοσχεύματα), Collagen AT (μεμβράνες οστικής ανάπλασης) Techbiomatbone (ξενομόσχευμα)
Physio Brushless 3000 (χειρουργικό μοτέρ),
DENTFLEX (χειρολαβές).
• Ψηφιακή Οδοντιατρική: HERON IOS (ενδοστοματικός σαρωτής)
• Συσκευές: TUTTNAUER (αυτόκαυστοι κλίβανοι), ForumTec (εντοπιστές ακροριζίου
WireleX & Novapex, Spotter), DentalFuge
D08 (συσκευή φυγοκέντρισης), HULASER
(laser 980nm), Actto (ηλεκτροτόμος)
• Αναλώσιμα: BJM (κονία εμφυτευμάτων CemImplant), SILMET (ρητίνες Profil), EDS (υλικά ενδοδοντίας), SOFIC (βελόνες), VISTA
(EDTA, βελόνες διακλεισμού), PSP (κονίες),
STRAUSS (εγγλυφίδες διαμαντέ, χειρουργικές φρέζες, οδοντιατρικά kits).
Οι επισκέπτες του περιπτέρου μας θα επωφεληθούν από τις δελεαστικές προσφορές που
ετοιμάσαμε ειδικά για την DENTAL 2022.

Από το 1978 η εταιρεία μας ΝΕΓΡΙΝ ΙΝ Dental
δραστηριοποιείται δυναμικά στον οδοντιατρικό
χώρο.
Η διαδρομή μας υπήρξε μια διαρκής αναμέτρηση με τον εαυτό μας για συνεχή βελτίωση
για πρωτοπορία, για συνέπεια και επαγγελματισμό έχοντας πάντα βασικό γνώμονα την ανθρώπινη σχέση.
Ποιότητα με την σωστή τιμή είναι πρωταρχικός στόχος μας και το μεγάλο απόθεμα προϊόντων και ανταλλακτικών η επιτυχία μας.
Κατά την διάρκεια της DENTAL 2022, στο
περίπτερο μας, οι επισκέπτες θα μπορέσουν να
ενημερωθούν για όλα μας τα προϊόντα και να

ΟΔΟΝΤΕΜΠΟΡΙΚΉ ΚΑΛΛΙΘΈΑΣ
Περίπτερο: Β 16

Από το 1989 η Οδοντεμπορική Καλλιθέας έχει
κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων οδοντιάτρων, οι οποίοι μέσα από τη συνεχή και
διαρκή υποστήριξή τους μας έχουν εδραιώσει
στον οδοντιατρικό χώρο.
Στην Dental 2022, θα σας περιμένουμε για
άλλη μια φορά για να μας δοθεί η ευκαιρία να
σας ενημερώσουμε για τα νέα προϊόντα που
αντιπροσωπεύει η εταιρεία μας, αλλά και για
τις «ειδικές προσφορές» που θα ισχύσουν στην
έκθεση.
Για πρώτη φορά, σε έκθεση στην Ελλάδα, θα
υπάρχει η παρουσίαση της καινούριας συσκευής Airflow Prophylaxis Master, του Ελβετικού
οίκου EMS, που αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα. Θα έχετε τη δυνατότητα να δοκιμάσετε
τη συσκευή, καθώς και να ενημερωθείτε για το
πως η δική σας κλινική μπορεί να πιστοποιηθεί με το Guided Biofilm Therapy (GBT) Club.
Επιπλέον αυτού θα μπορείτε να δείτε και τις
υπόλοιπες συσκευές της EMS, όπως το AirFlow
Handy III, το Piezon Master 700 και τα Piezon
150 & 250.
Επίσης στο περίπτερό μας θα μπορέσετε να
δείτε τις συσκευές λεύκανσης Beyond II Ultra
& Beyond Polus Advanced, του Αμερικάνικου
οίκου Beyond. Η Beyond είναι η νικήτρια του
κορυφαίου συστήματος λεύκανσης στο ιατρείο,
από το Dental Advisor για 12 συνεχόμενα έτη.
Επιπλέον θα μπορείτε να δείτε τη νέα γκάμα
τροχηλάτων και οδοντιατρικών καθισμάτων του
Ιταλικού οίκου Zilfor.
Τέλος όσον αφορά τα αναλώσιμα προϊόντα,
η εταιρεία μας διακινεί σχεδόν όλα τα γνωστά
brands της Ελληνικής αγοράς. Ελάτε στο περίπτερό μας για να σας ενημερώσουμε για τις «ειδικές προσφορές» σε προϊόντα εταιρειών όπως
Ultradent, GC, VDW, 3M ESPE, Dentsply,
Coltene, Kulzer, RTD, Bisico, Intermed,
Premier, Ghimas, DMG κλπ.
Σας περιμένουμε!

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΈΣ ΕΚΔΌΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΌΠΟΥΛΟΣ
Περίπτερο: Γ 08

Οι Οδοντιατρικές Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος βρίσκονται κοντά στον Έλληνα οδοντίατρο τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια.
Στην έκθεση Dental 2022 θα παρουσιάσουν
όλες τις ελληνικές και τις νεότερες ξενόγλωσσες εκδόσεις των οίκων Quintessence, Elsevier,
Thieme με τιμές έκθεσης και προσφορές.
Οι επισκέπτες μπορούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους και με πιστωτική κάρτα
καθώς και με άτοκες δόσεις.
Νέα Έκδοση: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
• Ακίνητη-Κινητή Προσθετική • Προσθετική
επί Εμφυτευμάτων • Γναθοπροσωπική Προσθετική • Περιοδοντολογία • Ορθοδοντική
I. Klineberg, E. Eckert,
Μετάφραση-Επιμέλεια: Δημήτριος Τορτοπίδης,
Αναπληρωτής καθηγητής Προσθετικής Α.Π.Θ.

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΙΚΕ
Περίπτερο: Γ 06

Η εταιρεία 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/HYGENIC/DIATECH,
NORDISKA, BIEN AIR, ΑΝΤΗΟGYR, KERR
HAWE, DENTSPLY RINN, CMS DENTAL/
SOFT CORE, TEKNOMEDICAL, VDW,
DENTALFILM, EMS, EURONDA, EDENTA,
FFDM-THOMAS, HAHNENKRATT, ΒΕCHT,
BAUSCH, DENDIA WERK, DIRECTA, KEMDENT, STODDARD, RESORBA 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 COMPANIES IN GREECE»
και πιστοποιημένη για το σύστημα διαχείρισης,
σύμφωνα με την ΥΠ. ΑΠΟΦ. 1348/2004
αλλά και το νέο EN ISO 9001:2015.
Στην έκθεση θα παρουσιάσει τους Κώνους
Κολλαγόνου PARASORB. Μετά από κάθε
εξαγωγή υπάρχει κίνδυνος απώλειας οστού και
υποχώρησης των φατνιακών τοιχωμάτων. 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: Γ 14

Η εταιρεία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ είναι μια οικογενειακή επιχείρηση από το 1989
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Ancient Bangladeshi Deconstructed Garam masala spice fusion

BECAUSE
INGREDIENTS
MATTER

THE PERFECT BLEND
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As likeminded epicureans, it’s always good to know that
the people creating the things you love are experienced,
knowledgeable and above all, passionate about what you do.
More than just a product; White Dental Beauty Professional Tooth
Whitening Systems are delivered with the highest levels of quality,
leading clinicians, giving you the ultimate confidence that
the product you are using is among the best.

Dental Expert - ÕÓÓ· ∂ÏÌ¿ÔÁÏÔ˘ ∂.¶.∂.
Ο Εξειδικευµένοσ Συνεργάτησ του Οδοντιατρείου σασ
ºÂÈ‰È›‰Ô˘ 30, 11527, ∞ı‹Ó· , ∆ËÏ.: 210 7770739, 210 7770749, º·Í: 210 7770716, e-mail: anna@dental-expert.gr
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και συνεργάζεται με τις παρακάτω εταιρείες:
• President Dental (Γερμ.). Ρητίνες νανοκεραμικές, μικροϋβριδικές
• Bart medical (Ιταλία). Νάρθηκες, Συσκευή για
νάρθηκες
• Pidental (Ουγγαρία).Φρόντα Ηλεκτρική Ανοξείδωτη, IVOMAT
• Goldent (Ουγγαρία). Δόντια-χρωματολόγιο
Vita
• Astra, Loran (Ιταλία). Πάγκοι διπλοί- μονοί
εργαστηρίων
• ΒΜS (Ιταλία). Βινυλ-πολυσιλοξάνες,κλπ.
• Hahnenkratt (Γερμανία). Kάτοπτρα απλά,ροδίου
• Εdenta (Ελβετία). Οδοντιατρικά-οδοντοτεχνικά
• Sanger (Γερμανία.Γάντια
• ΤOR VM ( Ρωσία).Σφήνες, τεχνικά τοιχώματα,
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ταινίες σελυλόιντ
• ΤΚD (Ιταλία). Χειρολαβές οδοντιατρικές, συσκευή υπερήχων
• Swedish (Σουηδίας). Οδοντιατρικά υλικά
• Sirio (Ιταλίας). Οδοντοτεχνικά μηχανήματα
• Simed (Ιταλία). Οδοντοτεχνικά μηχανήματα
• Kenda (Ελβετία). Λάστιχα ρητινών-ζιρκονίου
• Intensiv (Ελβετία). Διαμάντια
• Ardent ( Σουηδία). Αμάλγαμα
• Stoddard (Αγγλία). Οδοντιατρικά-οδοντοτεχνικά
• Hoffmann (Γερμανία). Κονίες συγκολλήσεων
• B-Productions (Ελβετία). Αερότορ απλά/με
νερό
• Dental Market (Ιταλία). Πετσέτες,σιελαντλίες,
εργαλεία
• Overfibers (Ιταλία). Άξονες υαλονημάτων
• ΑΖ (Ελβετία). Πορσελάνη μεταλλοκεραμική
και ζιρκονίου
• Eisenbacher (Γερμανία). Πυρόχωμα, μέταλλα,

velmix, οξείδια αλουμινίου
• Spident (Κορέα). Αδροποιητές, κώνοι χάρτου,
γουταπέρκας, βελόνες
• Geosoft (Ρωσία). Μοτέρ ενδοδοντίας, εντοπιστής ακροριζίου
• Kenda (Ελβετία). Λάστιχα ρητινών-ζιρκονίου
• MVK (Γερμανία). Μικρομότορ 35000-50000
στροφές

Η τριανταπεντάχρονη και πλεον παρουσία
της, η εμπειρία της απο την μηχανογράφηση
εκατοντάδων οδοντιατρείων, πολυϊατρείων,
κλινικών, νοσοκομείων σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό, ωθούν τα στελέχη
της Προοπτικής στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταύτιση της υψηλής τεχνολογίας με την
οδοντιατρική επιστήμη.
Η εταιρεία διαθέτει εφαρμογές για διαχείριση Οδοντιατρείου, Οδοντιατρικών Συλλόγων,
Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου καθώς και την
δυνατότητα για ανάπτυξη εφαρμογών κατά παραγγελία.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ. ΛΙΓΝΟΣ

Περίπτερο: Γ16

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ιδρύθηκε το 1986 με σκοπό
τη παροχή υψηλής ποιοτητας υπηρεσιών σε θέματα μηχανογράφησης, εκπαίδευσης και οργάνωσης των οδοντιατρείων.

ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Περίπτερο: Β23

Η επιχείρηση ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (www.stefmed.eu) λειτουργεί
από το 1999 και δραστηριοποιείται στο χώρο
των οδοντιατρικών μηχανημάτων και αναλώσιμων ειδών των οδοντιατρείων.
Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου λειτουργεί έκθεση,
οργανωμένο εργαστήριο επισκευής οδοντιατρικών και οδοντοτεχνικών μηχανημάτων, καθώς
επίσης αποθήκη και γραφεία.
Η επιχείρηση συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους κατασκευαστικούς
οίκους οδοντιατρικών μηχανημάτων και συσκευών. Εμπορεύεται και υποστηρίζει τεχνικά σε όλη
την Ελλάδα όλα τα προϊόντα της. Διαθέτει συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα και έχει πιστοποιημένες παροχές σε εμπορία και τεχνική υποστήριξη από το 2001. Πεδίο δραστηριότητας της
είναι ο Δημόσιος Τομέας (ΥΠΕ, νοσοκομεία,
εκπαιδευτικά ιδρύματα) και Ιδιωτικός τομέας.

ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Περίπτερο: Β02

Η εταιρεία «Στρούμπος» ιδρύθηκε το 1960
και συνεχίζει έως και την σημερινή εποχή μία
επιτυχημένη και πρωτοπόρα πορεία. Ανάμεσα
στις καινοτομίες τις οποίες εισήγαγε στην Ελληνική αγορά είναι η Μέταλλο - Πορσελάνη,
τα εμφυτεύματα, τα συστήματα παραγωγής
Cad/Cam και συγκεκριμένα Τρισδιάστατους
Σαρωτές (Σκάνερ), Προγράμματα Ψηφιακού
Σχεδιασμού Οδοντοτεχνικής, Μηχανήματα
Ελικοτόμησης, διάτρυσης και τροχισμού στα
Οδοντοτεχνικά (Milling Cam Machines), καθώς και μηχανήματα Συν-Πυροσωμάτωσης
SLM (Selective Laser Melting).
Η ταχεία ανάπτυξη της εταιρείας οφείλεται στη βαθειά τεχνογνωσία της και μεταφορά αυτής στην πελατεία της, προσφέροντας
πάντα λύσεις με το «Κλειδί στο Χέρι» (Turn
Key Solutions). Η υποστήριξη της πελατείας
αυτής μετά την πώληση είναι πρωταρχικής
σημασίας πολιτική της εταιρείας.
Επί του παρόντος η διοίκηση της εταιρείας
γίνεται από τον Χάρη Στρούμπο Δρ., M.Sc.,
Ph.D.,
Στην έκθεση Dental 2022 θα παρουσιαστούν καινοτομίες
• βιομηχανικά Custom Abutments
• Clearcorrect a Straumann Brand Ορθοδοντικές θεραπείες με διαφανείς νάρθηκες
• Ενδοαστοματικά Οδοντιατρικά σκάνερ
• Ρητίνες Straumann Digital
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ΤΣΑΠΡΆΖΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ Α.Ε.
Περίπτερο: Β 09
Η εταιρεία Ιωάννης Τσαπράζης Α.Ε. δραστηριοποιείται στην τομέα των οδοντιατρικών και ορθοδοντικών για περισσότερο από 6 δεκαετίες!
Με την πολυετή παρουσία και τη συσσωρευμένη εμπειρία στο κλάδο, 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 Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την
διανομή αναισθητικών φυσίγγων του γαλλικού
οίκου Septodont και παράλληλα αντιπροσωπεύει τους οίκους: Sword για εργαλεία, Cavex
Holland B.V σε αποτυπωτικά και λευκαντικά, Kuraray Noritake Dental σε ρητίνες, συγκολλητικούς και κονίες, Hager & Werken,
Mani Inc σε μικροερφαλιεα ενδοδοντιας , Rock
y MountainOrthodontics, Abrasive Technologi
es, Garrison Dental, Zantomed, Kemdent, Jeil
Μedical Solutions, Dr. Hinz, Process Inc., κ.α.
Στην Dental 2022 θα δείτε τις νέες ρητίνες Majesty ES-2 Universal, τα νέα μηχανοκίνητα εργαλεία ενδοδοντίας Mani JIZAI κ.α.
Παράλληλα, οι πωλητές μας θα σας ενημερώσουν για τις εξελίξεις στα προϊόντα BiodentineTM & τη συσκευή φυγοκέντρισης
αίματος  CHOUKROUNTM PRF.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο
www.tsaprazis.gr ή ακολουθήστε μας στο
Facebook και στο Instagram για να ενημερωθείτε για τις νέες μας οικονομικές προσφορές!

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Περίπτερο: Γ 07

H tsoukaladental είναι μια σύγχρονη επιχείρηση με έδρα στην Αττική και 10ετή παρουσία
στον κλάδο. Στόχο έχει την ικανοποίηση των
αναγκών του πελάτη -οδοντιάτρου & οδοντοτεχνίτη-. Επενδύει σε γνώση και εμπλουτίζει τη
γκάμα των προϊόντων της, καθώς παρακολουθεί
τις τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου.

€160
Έκδoση: «ΟΒ». ©2013. Σελίδεσ: 936

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
Τηλ. 210 3814 939

Ένα απ' τα προϊόντα που θα παρουσιάσει
στην έκθεση Dental 2022 είναι το Soft liner:
ένα αυτοπολυμεριζόμενο προσωρινό υλικό για
μαλακή αναγόμωση που προσφέρει μακροχρόνια ανακούφιση και μεγάλη άνεση σε χρήστες
οδον/χιών με υποχωρημένους, πεπλατυσμένους, επώδυνους ιστούς των ούλων.
Άγευστο και άοσμο παραμένει μόνιμα μαλακό
για αυξημένη άνεση. Είναι χρήσιμο να ανακουφίζονται οι περιοχές πίεσης για να παρέχουν
στήριξη και απορρόφηση κραδασμών κατά τη
διάρκεια της επούλωσης των εμφυτευμάτων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε έμμεση είτε
σε άμεση διαδικασία επανασχεδιασμού.
Χρώμα: Διαφανές ροζ
Πλεονεκτήματα:
• Δεν ερεθίζει τα ούλα.
• Εύκολη ανάμειξη
• Αφαιρείται εύκολα σε περίπτωση που χρειάζεται επιπλέον θεραπεία

• Κολλάει από μόνο του και επιτρέπει να γίνουν
προσθήκες
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λειτουργικό
αποτυπωτικό υλικό.
• Πλήρως ελαστικό και ανθεκτικό

ΦΑΡΑΤΖΗ ΜΩΡΙΣ Α.Ε.
Περίπτερο: Β 14

128 χρόνια και συνεχίζουμε …
Η εταιρεία ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην οδοντιατρική αγορά από το
1894, γεγονός που την καθιστά την αρχαιότερη εταιρεία της αγοράς όχι μόνο στην Ελλάδα,
αλλά και στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
Η ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ Α.Ε συνεχίζει όλα

αυτά τα χρόνια την επιτυχημένη της πορεία και
αναπτύσσεται διαρκώς επιτυγχάνοντας αποκλειστικές συνεργασίες με μεγάλα και αξιόπιστα
εργοστάσια του εξωτερικού, όπως: GC, KAVO,
DENTSPLY, AESCULAP, BEGO, BREDENT,
DURR, KOMET, MELAG, VDW, VITA.
Η οικογένεια μας μεγαλώνει διαρκώς απασχολώντας 55 άτομα, με άρτια ενημερωμένους συμβούλους πωλήσεων, εξειδικευμένους τεχνικούς
με πολυετή εμπειρία και άριστα εκπαιδευμένο
διοικητικό προσωπικό. Με τους συνεργάτες μας
καλύπτουμε τη Βόρεια, Δυτική & Κεντρική Ελλάδα, Πελοπόννησο και την Κρήτη.
Η εξαγορά της KAVO από την PLANMECA
το 2022, ανοίγει νέους ορίζοντες στον ποιοτικό εξοπλισμό του οδοντιατρείου που θα μπορέσετε να διαπιστώσετε κατά την επίσκεψη σας
στο περίπτερό μας.
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ΦΛΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Περίπτερο: Α 17

Η εταιρεία ΦΛΩΡΟΣ DENTAL ιδρύθηκε το
1981. Εισάγουμε και αντιπροσωπεύουμε υλικά
υψηλής ποιότητας που εξελίσσουν και αναβαθμίζουν το οδοντιατρείο και οδοντοτεχνικό εργαστήριο.
Ακολουθώντας διαρκώς τις ανάγκες της αγοράς, προσφέρουμε δοκιμασμένα και επώνυμα
προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές. Η τεχνογνωσία και η πολυετής εμπειρία στον χώρο
των οδοντιατρικών μας δίνει την δυνατότητα να
παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης.

Στο περίπτερο της εταιρείας μας θα γίνει παρουσίαση των προϊόντων των εταιρειών που
αντιπροσωπεύουμε:
• RHEIN'83. Συστήματα σφαιρικών συνδέσμων
και σύστημα OT EQUATOR για κινητή και
ακίνητη προσθετική επί εμφυτευμάτων
• VELOPEX - AQUACARE. Συσκευή αμμοβολής & σοδοβολής
• FANTA. Εργαλεία ενδοδοντίας
• EIGHTEETH.Συσκευές ενδοδοντίας, ενδοστοματικό σκάνερ.
• ADMETEC. Εξατομικευμένες μεγεθυντικές
λούπες
• ZUMAX. Οδοντιατρικά μικροσκόπια
• TOR VM. Τεχνητά τοιχώματα, συστήματα λείανσης, συστήματα απομόνωσης
• FEGURAMED. Προϊόντα υψηλής ποιότητας
για το οδοντοτεχνικό εργαστήριο
• SERVO DENTAL. Γερμανικοί σύνδεσμοι
ακριβείας
• MODEL TRAY. Σύστημα κατασκευής εκμαγείων χωρίς καρφίδες

• MADESPA. Αποτυπωτικά υλικά, ρητίνες, χρυσίζων κράμα, τεχνητά δόντια οδοντοστοιχιών
• RODER. Ενδοστοματικά κάτοπτρα

ΦΥΡΙΠΠΗΣ Ι.Ν. ΜΟΝ. ΕΠΕ
Περίπτερο: Γ 19

Η εταιρεία Ι.Ν.Φυριππής Μον Ε.Π.Ε, δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο των οδοντιατρικών από το 1937, και είναι μια απο τις πρώτες
εταιρίες, 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, Frank Dental, Bausch,
Hahnenkratt 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 τις
Ελληνικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες, η εταιρία
μας διαθέτει πιστοποίηση ISO:9001-2015
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....

Σημαντική ανάπτυξη για τον Όμιλο Ivoclar
Η εταιρεία οδοντιατρικής και ιατρικής
τεχνολογίας, με έδρα το Λιχτενστάιν,
γνώρισε ισχυρή ανάπτυξη το οικονομικό έτος 2021, επιτυγχάνοντας κύκλο
εργασιών άνω των 840 εκατομμυρίων
ελβετικών φράγκων. Όλοι οι παρακάτω παράγοντες συνέβαλαν στην αύξηση
του μεριδίου της αγοράς για τον Όμιλο Ivoclar, καθώς και στην επίτευξη
του υψηλότερου κύκλου εργασιών στην
ιστορία της εταιρείας: η εισαγωγή μιας
σειράς επιτυχημένων νέων προϊόντων,
η επέκταση σε νέες γεωγραφικές περιοχές, η αλλαγή στην επωνυμία και η
αυξημένη ζήτηση από τους πελάτες.
Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους,
μετά την ύφεση του κλάδου το δύσκολο οικονομικό έτος 2020, ο Όμιλος Ivoclar κατάφερε όχι μόνο να επιτύχει σημαντικά κέρδη, αλλά και να ξεπεράσει το προηγούμενο
ρεκόρ του κύκλου εργασιών του, που είχε
σημειωθεί το 2019. Ο συνολικός όγκος πωλήσεων του Ομίλου το 2021 ήταν παραπάνω από 840 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα:
31,2% ενισχυμένος από το 2020 και 7,8%
από το 2019.
Ενώ το 2020 πολλά οδοντιατρεία και εργαστήρια έπρεπε να κλείσουν προσωρινά ή
να λειτουργήσουν μόνο για επείγοντα περιστατικά, η παγκόσμια οικονομία έπρεπε
να αντιμετωπίσει προβλήματα συμφόρησης
στην εφοδιαστική αλυσίδα, λόγω έλλειψης
πρώτων υλών και περιορισμένης μεταφορικής ικανότητας το 2021. Ωστόσο, ο Όμιλος
επηρεάστηκε ελάχιστα από αυτές τις προκλήσεις, ως αποτέλεσμα της πρόνοιας στην
πολιτική προμηθειών, του προσεκτικού σχεδιασμού της εφοδιαστικής ροής, και των εργαζομένων με υψηλά κίνητρα. Ως επακόλουθο, ο Όμιλος ήταν σε θέση να προμηθεύει
με προϊόντα του, όλων των κατηγοριών, σε
ολόκληρο τον κόσμο.

Επιτυχημένα προϊόντα για τη ροή
εργασίας σε οδοντιατρεία και
οδοντοτεχνικά εργαστήρια
Ο Όμιλος Ivoclar κατασκευάζει προϊόντα ιατρικής τεχνολογίας και υποστηρίζει το έργο
οδοντιάτρων και οδοντοτεχνιτών, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις. Η ανάπτυξη
των προϊόντων εστιάζεται στην βελτίωση της
αποτελεσματικότητας, της αισθητικής και της
ποιότητας. Η προσέγγιση αυτή βοήθησε την
οικογενειακή επιχείρηση να αυξήσει τις πωλήσεις της, στον τομέα των ολοκληρωμένων

Ο Όμιλος Ivoclar με έδρα το πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, πρόσφατα άλλαξε την επωνυμία του
με θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξή του.

Ο Όμιλος Ivoclar οργάνωσε για τους πελάτες του
τη συναρπαστική περιοδεία «Live Experience
Tour». Αυτή η καινοτόμος σειρά εκδηλώσεων
επέτρεψε στην εταιρεία να επικοινωνήσει δια
ζώσης με τους πελάτες της, ακόμη και κατά τη
διάρκεια της πανδημίας. Οι εκδηλώσεις της περιοδείας πρόσφεραν πληροφορίες, έμπνευση
και προσωπική επικοινωνία. Είναι προγραμματισμένο να επαναληφθεί το 2022.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Diego Gabathuler
αποδίδει την επιτυχία της εταιρείας στην ισχυρή
αφοσίωση των εργαζομένων της.

λύσεων για οδοντιατρεία και εργαστήρια, το
οικονομικό έτος 2021.
Ο κύκλος εργασιών των Οδοντιατρικών
αυξήθηκε κατά +39,2% σε σύγκριση με το
προηγούμενο έτος. Η κατηγορία των Άμεσων Αποκαταστάσεων συνεισέφερε κυρίως
σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα λόγω της
μεγάλης ζήτησης σε εμφρακτικά υλικά. Τα
συνοδευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται
κατά τη διαδικασία αποκατάστασης σημείωσαν επίσης αύξηση στις πωλήσεις: για παράδειγμα, ο συγκολλητικός παράγοντας Adhese
Universal, ο οποίος, από το 2021, είναι δι-

αθέσιμος σε νέα φιλικότερη προς τον χρήστη συσκευασία στυλό, και το OptraGate,
το οποίο προσφέρει μια δοκιμασμένη λύση
για αύξηση της άνεσης των ασθενών και της
αποτελεσματικότητας του επεμβαίνοντος. Αύξηση τζίρου σημειώθηκε και στα υλικά Προσθετικής. Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση
στην προμήθεια κεραμικών μπλοκ μηχανικής
κοπής συμπεριλαμβανομένων και των φούρνων που απαιτούνται για την αντίστοιχη ροή
εργασίας. Οι αποδοτικές αυτές συσκευές
μειώνουν περαιτέρω τον χρόνο επεξεργασίας για την κατασκευή των αποκαταστάσεων.
Ένας νέος φούρνος, ο Programat CS6, παρουσιάστηκε το 2021.
Ο κύκλος εργασιών των Οδοντοτεχνικών
αυξήθηκε κατά +23,1%, κυρίως λόγω των
ψηφιακών λύσεων. Η Ivoclar κατασκευάζει
δίσκους οξειδίου του ζιρκονίου, όπως το IPS
e.max ZirCAD Prime Esthetic που κυκλοφόρησε το 2021. Εξειδικευμένες συσκευές για
την ψηφιακή ροή εργασίας αυτής της κατηγορίας βελτιστοποιούν τη διαδικασία κατασκευής στο εργαστήριο, όπως για παράδειγμα οι
νέοι σαρωτές PrograScan PS3 και PS5 που
παρουσιάζουν βελτιωμένη απόδοση και εξαιρετικά αποτελέσματα.

Ανάπτυξη ταχύτερη από την αγορά
Το 2021, οι πωλήσεις του Ομίλου Ivoclar
αυξήθηκαν σε όλες τις επιχειρηματικές του
περιοχές: +61,3% στη Λατινική Αμερική,
+36% στη Βόρεια Αμερική, +31% στην
EΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική)
και +17,2% στην Ασία-Ειρηνικό. Και στις
τέσσερις περιοχές, ο Όμιλος αναπτύχθηκε
ταχύτερα από την αγορά, γεγονός που του
επέτρεψε να αποκτήσει νέα μερίδια της αγοράς. Οι αναπτυσσόμενες αγορές εντός αυτών
των περιοχών συνέβαλαν επίσης σε αυτήν
την εξέλιξη – ιδίως η Ινδία (+89,6%), η Βραζιλία (+72,2%), το Μεξικό (+46,8%) και η
Κίνα (+16%).
Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Όμιλος Ivoclar
δεν μπόρεσε να συμμετάσχει σε εμπορικές
εκθέσεις ή να πραγματοποιήσει μαθήματα
εκπαίδευσης δια ζώσης στα 71 εκπαιδευτικά του κέντρα σε όλο τον κόσμο. «Παρόλα
αυτά, κατά την διάρκεια αυτής της δύσκολης
περιόδου, μπορέσαμε να παρέχουμε βέλτιστη
εξυπηρέτηση στους πελάτες μας σε όλους
τους τομείς, αναπτύσσοντας δημιουργικές
λύσεις», λέει ο Diego Gabathuler, Διευθύνων
Σύμβουλος του Ομίλου. Για παράδειγμα, η
εταιρεία πρόσφερε εξαιρετικές ευκαιρίες για

εξ αποστάσεως μάθηση, μέσω της νέας διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας της,
Ivoclar Academy. Επιπλέον, μια διεθνής σειρά εκδηλώσεων «The Live Experience Tour»,
δημιούργησε ένα ασφαλές περιβάλλον, στο
οποίο οι άνθρωποι μπορούσαν να συναντηθούν, να αλληλεπιδράσουν, να εμπνεύσουν,
να μάθουν και να δικτυωθούν.

Επένδυση στον παράγοντα επιτυχίας
των ανθρώπων
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Gabathuler είναι
πεπεισμένος ότι η επιτυχία του οικονομικού
έτους 2021 πρέπει να αποδοθεί σε μεγάλο
βαθμό στην εξαιρετική τεχνογνωσία και δέσμευση των εργαζομένων της εταιρείας σε
όλο τον κόσμο, επειδή κατάφεραν να ικανοποιήσουν τις υψηλές απαιτήσεις των πελατών
και να υλοποιήσουν τον σχεδιασμό της εταιρείας.
Στα τέλη Δεκεμβρίου 2021, ο Όμιλος
Ivoclar είχε συνολικό προσωπικό 3.548
υπαλλήλους. Αφού το 2020 καλύφθηκαν
μόνο μερικές επιλεγμένες θέσεις, το οικονομικό έτος 2021 δημιουργήθηκαν περισσότερες από 200 νέες θέσεις εργασίας. Περίπου
100 από τις θέσεις αυτές εξακολουθούν να
διαφημίζονται παγκοσμίως για να προσελκύσουν τους κατάλληλους ανθρώπους.
Η εταιρεία επενδύει σε μεγάλο βαθμό σε
σύγχρονες συνθήκες εργασίας και υποδομές
σε όλες τις εγκαταστάσεις της παγκοσμίως.
Το νέο παγκόσμιο κέντρο διανομής που ξεκίνησε να λειτουργεί στο Ellwangen (Γερμανία)
το 2021 αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Από εκεί, περίπου 17.000 προϊόντα
αποστέλλονται σε περισσότερες από 130
χώρες.

Η προοπτική για το έτος 2022
Ως αποτέλεσμα της τρέχουσας αβέβαιης γεωπολιτικής κατάστασης, ο Όμιλος Ivoclar
είναι συγκρατημένα αισιόδοξος για το μέλλον
παρά τα πολύ θετικά αποτελέσματα πωλήσεων του πρώτου τριμήνου του νέου οικονομικού έτους. Στη συνέχεια, νέα προϊόντα
θα λανσαριστούν το 2022, τα οποία θα αναδείξουν το καινοτόμο πνεύμα της εταιρείας.
Ήδη εκπονούνται τα σχετικά προγράμματα
εκπαίδευσης και υπηρεσιών για οδοντιάτρους
και οδοντοτεχνίτες.
Περισσότερες πληροφορίες για τον Όμιλο Ivoclar είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση
ivoclar.com
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
ΣΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΤΙΔΑ
από τη Διάγνωση στην Αντιμετώπιση
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΣΗΣ

2022 – 2023
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ
Ανακοινώνεται η έναρξη του νέου προγράμματος εξειδικευμένης
επιμόρφωσης οδοντιάτρων στα εμφυτεύματα με τίτλο:

«Οδοντικά εμφυτεύματα. Διάγνωση,
χειρουργική και προσθετική διαδικασία»
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που είναι ετήσιο, είναι εγκεκριμένο από
το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚεΔιΒιΜ) του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με την ολοκλήρωση
του προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό
επιμόρφωσης υπογεγραμμένο και από τον αρμόδιο φορέα.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
στην κα Σοφία Παπανικολάου, sopapan@dent.uoa.gr
και 210 7461145, ώρες γραφείου.

Επιτυχημένη η ημερίδα της Dental Expert
στο Ευγενίδειο Ίδρυμα
Ο Σπύρος Φλωράτος ανέλυσε τις κλινικές αντιλήψεις
Επιτυχίας στην Ενδοδοντία
Όπως έχει φανεί και σε παλαιότερη έρευνά μας (Χ.Κ. Οδοντιατρικό Βήμα 2016),
από τα πλέον δημοφιλή θέματα στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση είναι η ενδοδοντία
και η εμφυτευματολογία. Παρ’ όλα αυτά
εντυπωσιασθήκαμε από την ανταπόκριση
των Οδοντιάτρων στην ενδοδοντική ημερίδα που διοργάνωσε η Dental Xpert στις
19/3/2022, στο Ευγενίδειο Ίδρυμα. Η
προσέλευση ήταν αρκετά μεγάλη, με πάνω
από 300 συνέδρους από διάφορα σημεία
της Ελλάδας, οι οποίοι έμειναν μέχρι το
τέλος της ημερίδας.
Βασικές παράμετροι επιτυχίας ήταν:
1) η εξαιρετική διοργάνωση με άφθονα
μέσα, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί και η
κλήρωση για δύο μοτέρ ενδοδοντίας που
έγινε μετά το γεύμα.
2) η θεματολογία, μια και στάθηκε ακριβώς
πάνω στις εξελίξεις και τα πιο φλέγοντα θέματα στην ενδοδοντία. Αυτές είναι οι εξελίξεις στα περιστροφικά εργαλεία (από το
1993 που πρωτοεμφανίσθηκαν) με τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων τους, του
σχήματος των σπειρών, τη μείωση της κωνικότητας τους στο 0,4 (από 0,8 και 0,6)
και την προσαρμογή τους στον ενδελεχή
καθαρισμό ακόμη και οβάλ ρ. σωλήνων.
Επίσης, σημαντικότατο είναι πλέον στη
διάγνωση και στη θεραπεία των ενδοδοντικών βλαβών και της οδοντικής ανατομίας,
το CBCT. Αναφορικά με την ενδοδοντική
έμφραξη τα νέα βιοκεραμικά sealers έφε-

ραν ακόμη μια τομή με την τεχνική έμφραξης του ενός κώνου.
3) Ο ομιλητής κ. Σπύρος Φλωράτος, ο
οποίος αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα φλέγοντα θέματα στην ενδοδοντία και περιέγραψε με τον ξεχωριστό του τρόπο ακούραστα
από τις 9:00 μέχρι τις 18.00. Ιδιαίτερα
αναφέρθηκε στα εργαλεία RaCe EVO,
τα οποία λόγω των χαρακτηριστικών τους
(ειδική μεταλλουργία, σχέδιο σπείρας,
θερμική επεξεργασία) έχουν μεγάλη αντίσταση στην κόπωση περιστροφής, χαμηλό
screwing effect, μικρή τάση στην οδοντίνη και υψηλή ευλυγισία καθιστώντας αυτές κατάλληλες και για C κ S σχήματος
κεκαμμένους ρ. σωλήνες. Υπακούοντας
στην ανάγκη για μικρότερη απώλεια οδοντικής ουσίας του σχεδιασμού (συνήθως
0,4 η μέγιστη κωνικότητα συνήθως είναι
0,4 και σπάνια 0,6. Φυσικά μίλησε και για
το XPF, που είναι είναι η νέα τάση στην
ενδοδοντία καθαρισμού των τοιχωμάτων,
ιδίως των μη κυλινδρικών ρ. σωλήνων,το
ενδοδοντικό φύραμα.
Για την έμφραξη τόνισε ότι το TOTALFILL έχει οστεοεπαγωγική δράση, βιοσυμβατότητα, εξαιρετικές φυσικές αντιμικροβιακές και εμφρακτικές ιδιότητες,
καθιστώντας αυτό ιδανικό για φύραμα,
διατρήσεις, απορροφήσεις και ανάστροφες
εμφράξεις.
Χρήστος Κωνσταντινίδης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Συνεργασία
Δρ.
ρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ε. ΝΤΟΚΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
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TIMH: €

ΕΚΔΟΣΗ: 2020 • ΣΕΛΙΔΕΣ: 500 • ΦΩΤΟΓΡΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
ΑΦΙΕΣ: 1.180

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Ανατομία περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών ιστών
2. Επούλωση των περιεμφυτευματικών ιστών μετά την τοποθέτηση
των εμφυτευμάτων
3. Tαξινόμηση των περιεμφυτευματικών νόσων
4. Aιτιολογικός παράγοντας και παράγοντες κινδύνου για την
εγκατάσταση περιεμφυτευματικών νόσων
5. Επιδημιολογία περιεμφυτευματικών νόσων
6. Επιτυχία και επιβίωση των εμφυτευμάτων
7. Διάγνωση των περιεμφυτευματικών νόσων
8. Θεραπευτική αντιμετώπιση των περιεμφυτευματικών νόσων.
Αθροιστική παρεμβατική υποστηρικτική θεραπεία
9. Φάση ελέγχου της φλεγμονής
10. Ταξινόμηση των περιεμφυτευματικών οστικών βλαβών
11. Φάση αποκατάστασης των βλαβών: Aνοικτή απομάκρυνση
εναποθέσεων - Δημιουργία νέας πρόσφυσης με τη βοήθεια laser Aφαιρετικές τεχνικές
12. Φάση αποκατάστασης των βλαβών: Αναπλαστικές τεχνικές
13. Αποκαταστατική χειρουργική μαλακών ιστών
14. Αποτελεσματικότητα της περιεμφυτευματικής θεραπείας
15. Εξαγωγή εμφυτεύματος
16. Εφαρμογές laser στη θεραπεία της περιεμφυτευματίτιδας
17. Διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος σε ασθενείς με
εμφυτεύματα
18. Διάβρωση του τιτανίου και περιεμφυτευματικές βλάβες που
οφείλονται σε αυτή
19. Βιβλιογραφικές παραπομπές
20. Ευρετήριο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
Ι ΩΑ Ν Ν Η Σ

Κ Α Ρ Κ ΑΤΖΟΥΛ Η Σ

Σκουφά 64, 106 80 Αθήνα,
Τηλ. 210 3814 939,
www. odvima.gr,
e-mail: odvima@otenet.gr
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι συμμετέχοντες τις εργασίες της ημερίδας.
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Ανταύγειες Λόγου και Τέχνης
Του Γεράσιμου Δουβίτσα Αναπληρωτή Καθηγητή Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Σύγχρονοι Έλληνες Ποιητές
Γιώργος Κάρτες
(1928 – 2012)

του επίτιμου δημότη, ο Δήμος Αχιλλείων, η
ΕΡΤ3, το Ίδρυμα Αθ. Μπότση, καθώς και ο
Δήμος της Κέρκυρας με το «Μετάλλιο Αξιοσύνης». Τον τίμησαν, επίσης, το 2009 ο Δήμος
Καλαμαριάς κι ο Σύλλογος Κερκυραίων Θεσσαλονίκης.
Ποίηση
• Αντιφεγγίσματα της ψυχής μου (1945)
• Δευτέρα Παρουσία (1948)
• Σάντερμαχ (1954)
• Απόψε η γη καίε (1958)
• Ποιήματα 5 (1965)
• Εσωτερική υπόθεσις (1974)
• Ποιήματα (1976)
• Ατομικός Φάκελλος (1982)
• Ενδόμηση (1991)
• Βιο-λογία (1994)
• Οίκος Ενοχής (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών)
(1999)
• Το λάλον αίμα (2003)
• Κατά παντός υπευθύνου (2007)
• Η Μέθοδος των τριών + 1 (2009)
• 111

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1928. Το πλήρες
όνομά του ήταν Γεώργιος-Αρμάνδος-Αλέξανδρος. Σπούδασε ζωγραφική στην ΑΣΚΤ και
ήταν διπλωματούχος της Δραματικής Σχολής
του Εθνικού Θεάτρου. Συνέχισε με σπουδές
τηλεόρασης στην Αυστρία και την Ιταλία. Από
το 1949 ως το 1965 εργάστηκε στο ραδιόφωνο, όπου σκηνοθέτησε ραδιοφωνικά και
θεατρικά έργα κι έγραψε 500 περίπου εκπομπές, μεταξύ των οποίων τις σειρές «Σύγχρονη
Πνευματική Ελλάδα» και το ηχητικό ντοκιμαντέρ «Η Φωνή του 20ού αιώνα», το πρώτο που
μεταδόθηκε από την Ελληνική Ραδιοφωνία
Δοκίμια - μελέτες
και το Ρ.Ι.Κύπρου.
• Το ραδιόφωνο και η αισθητική του (1955)
Από την έναρξη λειτουργίας της τηλεόρα• Γνωριμία με την Τηλεόραση (1962)
σης, το 1965, ήταν από τα βασικά της στελέ• Ραδιόφωνο και Τηλεόραση (1966)
χη. Παράλληλα, δημοσίευε σχετικά άρθρα σε
• Εισαγωγή στη Τηλεόραση (1966)
εξειδικευμένα περιοδικά (όπως την «Τεχνική
• Ιστορικά της Τηλεόρασης (1979)
Εκλογή») και συνεργαζόταν σε εγκυκλοπαιδι• Δοκιμές για την Τηλεόραση (1976)
κά λεξικά. Οι μελέτες του για τα ΜΜΕ εγκαι• Κείμενα Επικοινωνίας (1981)
νίασαν την ελληνική βιβλιογραφία του είδους.
• Τηλεόραση: Θέσεις και καταθέσεις (1986)
Είχε κάνει ανακοινώσεις και ομιλίες, τόσο
• Αναφορά στο ζωγράφο Ερνέστο Κάρτερ
στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ενώ
(1996)
διατηρούσε στήλη κριτικής ραδιοφώνου στην
•
Ο Ζωγράφος Γεώργιος Σαμαρτζής (1997)
«Εκλογή» της Ελένης Βλάχου και τηλεόρασης
•
Ανιχνεύσεις και εκτιμήσεις (1998)
στις «Εικόνες» της εφημερίδας «Έθνος».
•
Παναγιώτη Σ. Σαμαρτζή: «Καθημερούσιαι
Αμέσως μετά τη μεταπολίτευση το 1974,
Ειδήσεις» 1854-67. Πρόλογος, επιμέλεια
παρουσίασε στην τηλεόραση τις «Ειδήσεις»
κειμένων (2000)
και εκπομπές της σειράς «Μια ταινία, μια συ•
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση - Ιστορία
ζήτηση».
και ιστορίες (2004)
Στα Γράμματα εμφανίστηκε σε ηλικία δε•
Ανιχνεύσεις και εκτιμήσεις, β΄ τόμος (2008)
καεφτά χρονών με την ποιητική συλλογή
•
Οι δικοί μου της Κέρκυρας (2009)
«Αντιφεγγίσματα της ψυχής μου» κι ως τώρα
•
Τέχνη και επικοινωνία (2010)
έχουν εκδοθεί 33 βιβλία του και τρία στο εξωτερικό. Έργα του μεταφράστηκαν
Κατά παντός υπευθύνου
στα γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά,
ρουμανικά, τουρκικά, ουγγρικά,
Το κακό παράγινε αλγεινό
ισπανικά και βουλγαρικά, δημοκι είναι σκεβρωμένοι οι ώμοι μας
σιευμένα σε ξένες ανθολογίες και
απ’ το φορτίο των τάφων.
λογοτεχνικά περιοδικά.
Ήταν επίτιμος πρόεδρος της
Ποιος κερατάς κρατάει τα κίνητρα
Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών
και ξεχειλώνει τις αόρατες τρύπες
και επίτιμος γενικός γραμματέας
και μολύνει το θολό με μελανιές του Κάτω κόσμου;
της Ένωσης Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών.
Οι πληγές της Γης, μεγάλε, αιμορραγούν
Ο Γιώργος Κάρτερ διετέλεκι ο Θάνατος απέθανε στα γέλια
σε διευθυντής Τηλεόρασης της
για το βαθύ μας πένθος.
ΕΡΤ-1, διευθυντής Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης της ΕΡΤ-2, μέλος
Ποιος είσαι, ρε συ, που στράβωσες τον άξονα
του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού
και με τα τοξικά ξαλοίφεις απ’ τα ύψιστα
Συμβουλίου, Πρόεδρος της Ε. Ε.
ό,τι θεϊκό θυμάμαι ακόμα.
Λογοτεχνών, μέλος της COM.E.S
(Ευρωπαίων συγγραφέων) και επαΚάνεις διπλό κλικ δεξιά, το ξέρω
νειλημμένα πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Εθνικού
ενώ τ’ αγαπημένα μου χαροπαλεύουν
θεάτρου. Το 1973 παρουσίασε το
σ’ αλλόφυλλο φάκελο.
τηλεπαιχνίδι «Τηλεσταυρόλεξο».
Το πνευματικό και ποιητικό του
Όποιος κι αν είσαι
έργο βράβευσε η Ακαδημία Αθηισόθεος, θύμα ή ανάθεμα
νών, ο Δήμος της Φλωρεντίας με
θα ‘ρθει μαθές ο καιρός του Όρθρου…
αργυρό μετάλλιο και τον τίτλο
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Πάνος Καπώνης
O Πάνος Καπώ
νης
είναι
ένας
από τους πρώτους
χρονολογικά ποιη
τές της «Γενιάς του
'70». Γεννήθηκε στις
25 Μαρτίου 1947
στο Αγρίνιο. Σπού
δασε
οικονομικά
και νομικά στα
Πανεπιστήμια Θεσ
σαλονίκης και Αθηνών, καθώς και σκηνοθεσία.
Γράφει και δημοσιεύει ποίηση από το 1966.
Οι πρώτες του ποιητικές συλλογές ήταν
«Κοκτέιλ» (1972), «Μεταμορφώσεις του Ιερεμία»
(San Francisco, 1977). Ποίηματα, διηγήματα
και δoκίμια του έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς
σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά στην
Ελλάδα και τις ΗΠΑ, σε ανθολογίες και άλλα
έντυπα. Από τους ιδρυτές, μαζί με τον ποιητή
Ντίνο Σιώτη, και επί χρόνια γενικός γραμματέας
του λογοτεχνικού σωματείου «Κοινωνία των
Δεκάτων», υπήρξε μέλος της συντακτικής
ομάδας του περιοδικού «(δε)κατα». Από τους
ιδρυτές, επίσης, της «Ένωσης Αιτωλοακαρνάνων
Λογοτεχνών», διετέλεσε γενικός γραμματέας
της. Είναι δικηγόρος Αθηνών. Έχει διδάξει
Φαρμακευτικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο
Πατρών. Παράλληλα με τη λογοτεχνία έχει
συγγράψει πέντε τόμους πανεπιστημιακών
συγγραμμάτων Φαρμακευτικού Δικαίου.
Εργογραφία
• «Ποιητική Ανθολογία Νέων» (1968).
• «Ανθολογία Νέας Ελληνικής Γενιάς Αγκύρας»
(1971).
• «Αντι Ανθολογία» (Δ. Ιατρόπουλου, 1971).
• «Κοκτέιλ» (1972), έκδοση εκτός εμπορίου.
• «Μεταμορφώσεις του Ιερεμία» (San Francisco
1977), εκδόσεις Wire Press (ποιήματα 19711975).
• «Ποίηση '80» (Θ. Νιάρχου-Αντ. Φωστιέρη,
ανθολογία Θεσσαλονίκη 1980), εκδόσεις
Εγνατία.
• «Αρχιπέλαγος Αϋπνίας» (1993) εκδόσεις
Αίολος, συγκεντρωτική έκδοση.
• «Ζωγραφιά Λαλούσα» (Δ. Πιστικού, ανθολογία
1997), εκδόσεις Δωδώνη.
• «Ανθολογία Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών»
(2002), εκδόσεις ΕΑΛ.
• «Κοκτέιλ Β» 2η έκδοση (2008), εκδόσεις
ΓΚΟΝΗ, (ποιήματα 1966-1972).
• «Αφετηρίες Μνήμης» (επιμέλεια 2008).
Έκδοση της Ένωσης Αιτωλοακαρνάνων
Λογοτεχνών (διηγήματα - αφηγήματα).
• «Τα ποιήματα του 2007» (2008), εκδόσεις
Κοινωνία των (δε)κάτων [ανθολογία].
• «Σπινθήρες Καλωδίου» (2009), εκδόσεις
Τυπωθήτω Γ. Δαρδανός. (ποιήματα 19942004).
• «Τα ποιήματα του 2008» (2009), εκδόσεις
Κοινωνία των (δε)κάτων [ανθολογία].
• «Ναρκωτικά Σύννεφα» (2010), εκδόσεις
ΓΚΟΝΗ, (ποιήματα 1979-1989).
• «Τα ποιήματα του 2009» (2010), εκδόσεις
Κοινωνία των (δε)κάτων, [ανθολογία].
• «Κύβος» (2011), εκδόσεις Κοινωνία των (δε)
κάτων, [ποιήματα 2005-2008].
• «Πρόσωπα στην Ομίχλη» (2012), εκδόσεις
Απόπειρα, [δοκίμια].
• «Το μελάνι φωνάζει-η 17 Νοέμβρη στη
λογοτεχνία» (Αθήνα 2013), εκδόσεις
Γαβριηλίδης [ανθολογία].

• «Αντί Ναυαγίου» (Αθήνα 2014), εκδόσεις
Κουκούτσι, [ποιήματα 2009-2012].
• «Ξένων αιμάτων τρύγος» (2014), εκδόσεις
Γαβριηλίδης [ανθολογία ποιημάτων Γιώργος
Χ. Θεοχάρης].
• «Χνάρια στο φιλιατρό των φίλων» (2015),
εκδόσεις Γαβριηλίδης [ανθολογία ποιημάτων
Γιώργος Χ. Θεοχάρης].
• «Ο ταχυδρόμος φέρνει γράμματα ποιήματα»
(2017), εκδόσεις ΕΛΤΑ [ανθολογία ποιημάτων
Ηλίας Γκρης].
• «Η ΥΒΡΙΣ» (2017), εκδόσεις Παρουσία
[μυθιστόρημα].
• «Εγκυκλοπαίδεια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Χάρη Πάτση» (2017), εκδόσεις Χ. Πάτση
[ανθολογία Λογοτεχνίας 2016].
• «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ» (Δεκέμβριος 2017), εκδόσεις
της Εστίας [αφιέρωμα στη Γενιά του '70].

Αρχαίο Τραμ
Iερογλυφικά σανδάλια
Οδηγούσαν το κέλυφος του γρανίτη
Σε ανάποδες πυραμίδες και ήχους
Αιγυπτιακούς
Ανορθόδοξους στις λείες επιφάνειες
Των κώνων
Της μετενσάρκωσης των οφθαλμών μας
Απέραντη η λεωφόρος της ερήμου
Στο σχήμα ενός συμβόλου ζωής
Με σκόνη αιώνων
Να ανεμίζει τις υπναλέες μούμιες
Υπεράνω των φοινίκων
Στην κατεύθυνση της Λιβύης
Το αρχαίο τραμ έτριζε
Από τ” αρχαία χρόνια δίπλα στη θάλασσα
Σκουριασμένη διαδρομή
Από το Ναυτικό Όμιλο Αλεξανδρείας
Μέχρι την οδό Σελίμ
Ένθα τα μεγάφωνα του Ισλάμ
Ιερά κιγκιδώματα όμως μας στρίμωξαν
Στις οξειδώσεις των οχημάτων
Άμα τη αφίξει μας
Κάτω από τους τρούλους και περιπατητές
Σε ελληνικά κλασικά κατάλοιπα
Και το παλιό μεγαλείο της παραλίας.

Χριστούγεννα 1967
Ακίνητα μεσημέρια
πάνω από κόκκινες ξεθωριασμένες
στέγες που κάπνιζαν
ανάμεσα από κεραίες γυμνές
τους βάραιναν τα βλέφαρα.
Η δέσμευση, η πολιτεία
των φοινίκων
που αναγεννήθηκαν απ” τα τανκς.
Ούτε μια φωνή έστω απ” τις
κουρούνες που ζεσταίνονταν
στα καμπαναριά ή τον αέρα
που τους είχε ξεχάσει
μέσα στα κελιά.
Φέτος η ζεστασιά τυποποιήθηκε
σε μικρούς μαύρους σωλήνες
πυροβόλων.
Ο Χριστός κουράστηκε
να ξαναγιεννιέται λυτρωτής
κάθε χρόνο.

