
everglow.coltene.com

ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ ΑΠΌ ΤΌ  
Α ΕΩΣ ΤΌ Ω

με Εισηγητή
Φώφη Καμποσιώρα DDS, MSc, PhD, FICD 

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΌ

05/11/2022



Πρόγραμμα
 
Το πρακτικό μέρος θα επικεντρωθεί στη χρήση μοντέρνων υλικών αποκατάστασης 
για τη δημιουργία άμεσων αισθητικών αποκαταστάσεων στα πρόσθια και στα οπίσθια 
δόντια. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκαταστήσουν μια IV ομάδας 
αλλοίωση κεντρικού τομέα,  χρησιμοποιώντας μήτρες σιλικόνης και μόνο δυο υλικά με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να εξασκηθούν στην I 
ομάδας αποκατάσταση χρησιμοποιώντας ένα υλικό, μία φορά. 

Το τρόχισμα και η στίλβωση της αποκατάστασης είναι ένας σημαντικός παράγοντας για 
βελτιστοποίηση του αισθητικού αποτελέσματος, επομένως θα ασκηθεί λεπτομερώς. 

 � Προπαρασκευή, επιλογή αποχρώσεων, συγκόλληση αδαμαντίνης και οδοντίνης, 
υλικά.

 � Τρόχισμα, στίλβωση

 � Αποκατάσταση IV ομάδας, διαστρωματική τεχνική, χτίσιμο ορίου, χαρακτηρισμός

 � Αποκατάσταση I ομάδας χρησιμοποιώντας τη stamp  technique και σταδιακή 
ανασύσταση 

 � Έμμεση αποκατάσταση οπίσθιων (Brilliant Crios), συγκόλληση και στίλβωση της 
αποκατάστασης

ΣΤΟΧΟΣ

Συνοψίζοντας ο σκοπός του πρακτικού σεμιναρίου είναι να ενοποιήσει μοντέρνες 
μεθόδους και υλικά με γνώση και σεβασμό της βιολογία της στοματικής κοιλότητας. 

09:00  – 12:00  Θεωρητικό μέρος (περιλ. διάλλειμα για καφέ)
12:00  – 13:00  Γεύμα
13:00  – 16:00  Πρακτικό μέρος (περιλ. διάλλειμα για καφέ)



DIATECH ShapeGuard

BRILLIANT EverGlow

Fill-Up!

ONE COAT 7 UNIVERSAL

Σχετικά με την Όμιλήτρια

Φώφη Καμποσιώρα DDS, MSc, PhD, FICD 

 � Επίκουρη Καθηγήτρια Προσθετικής, της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού  
& Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 � Πρώτη  Ελληνίδα γυναίκα Πρόεδρος της Πανευρωπαικής Προσθετικής Εταιρείας  

 � PhD Δίπλωμα από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 � Immediate Past President, European Prosthodontic Association (EPA). 

 � Ταμίας της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας.

 � Πιστοποιημένη Προσθετολόγος από την Ευρωπαϊκή Προσθετική Εταιρεία (EPA). 

 � Key Opinion Leader σε  Αισθητική Οδοντιατρική και  Ψηφιακή Οδοντιατρική.  
Έχει δώσει διαλέξεις σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως.

 � Τα τελευταία 30 χρόνια διεξάγει έρευνα στους τομείς των βιοϋλικών, της  
κλινικής προσθετικής, της αισθητικής οδοντιατρικής, των εμφυτευμάτων και  
της ψηφιακής οδοντιατρικής. 

 � Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 80 επιστημονικές εργασίες. 

 � Διατηρεί από το 1995 Ιδιωτικό Ιατρείο που εξειδικεύεται στην Προσθετική,  
την Αισθητική οδοντιατρική και τα Εμφυτεύματα.



Κόστος και περισσότερες πληροφορίες
 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τέλος εγγραφής για έγκαιρη εγγραφή 130 €*, πρέπει να καταβληθεί 
3 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία του σεμιναρίου.

Κανονικό τέλος εγγραφής 150 €*, ισχύει για όλες τις εγγραφές που 
πραγματοποιούνται λιγότερο από 3 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία 
του σεμιναρίου.

*+ΦΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μείνετε ενήμεροι για τις εκδηλώσεις μας και τα webinars 
που δημιουργούν προκλήσεις και αντίκτυπο στην Πύλη 
Εκδηλώσεων και Εκπαίδευσης.
coltene.com/events-education

Προώθηση πωλήσεων
Ελλάδα

Agni Derylak
+30 693 458 84 79

Agni.Derylak@coltene.com
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Πλατεία Ιπποδαμείας 8
Πειραιάς 18531 (2ος Οροφος)
Τηλ:2104172501  
www.dimoral.gr  • info@dimoral.gr


