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Το BRILLIANT COMPONEER είναι ένα προ – πολυμερισμένο , προκατασκευασμένο ρητινώδες 
κέλυφος αδαμαντίνης που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της άμεσης αποκατάστασης με ρητίνη, 
με τα πλεονεκτήματα των εργαστηριακά κατασκευασμένων όψεων. Το BRILLIANT COMPONEER 
προσφέρει ένα ανατομικό σχήμα και κάνει την άμεση αποκατάσταση ενός ή περισσότερων 
πρόσθιων δοντιών εύκολη. Η χρονοβόρα διαμόρφωση της ανατομικής μορφής και της επιφάνειας 
και η λεπτομερής προετοιμασία δεν απαιτείται πλέον. Ειδικά σχεδιασμένα νέα εργαλεία και 
αξεσουάρ καθιστούν εύκολη τη χρήση.

με Εισηγητή

Ilias Liapis DDS, CDT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Για ένα λαμπρό χαμόγελο
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Πρόγραμμα
 
Το σεμινάριο διδάσκει τις βασικές τεχνικές συγκόλλησης και εφαρμογής 
στην πρόσθια περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στις διάφορες ενδείξεις 
κατασκευής όψεων με το BRILLIANT COMPONEER. Διαγνωστικές ασκήσεις 
με διαφορετικές κλινικές περιπτώσεις θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους 
δικούς σας στόχους στην κλινική σας.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 � Διαγνωστικά: προβλήματα στη θέση των δοντιών, εσφαλμένη απόχρωση, 
καταστραμμένα δόντια και πολλά άλλα

 � Πώς μπορώ να κάνω ό, τι θέλω με το BRILLIANT COMPONEER

 � Τεχνικές συγκόλλησης

 � Τεχνικές εφαρμογής ρητινών, ιδιαίτερα με το BRILLIANT COMPONEER

 � Χαρακτηρισμός της επιφάνειας και του σχήματος

 � Διαμόρφωση , στίλβωση

ΣΤΟΧΟΣ

Μια αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση χρησιμοποιώντας σωστά 
βασικά εργαλεία, σε συνδυασμό με συμβουλές και τεχνικές που θα δώσουν 
ένα εγγυημένο, προβλέψιμο  και ποιοτικό αποτέλεσμα. 

 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)



ONE COAT 7 UNIVERSAL

BRILLIANT EverGlow

BRILLIANT COMPONEER

Σχετικά με τον εισηγητή

Ilias Liapis DDS, CDT

 � Ο Δρ.  Λιάπης Ηλίας από το 2016 διατηρεί το ιδιωτικό του ιατρείο όπου 
ασχολείται κυρίως με την οδοντιατρική εμφυτευματολογία και την  
αισθητική οδοντιατρική. 

 �  Προσπαθεί να εντάξει  σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές στην καθημερινή 
κλινική πράξη, με απώτερο σκοπό μια ολοκληρωμένη ψηφιακή ροή  
εργασίας.

 �  Αναζητώντας την επιστημονική τεκμηρίωση, ανακάλυψε το ενδιαφέρον  
του για την οδοντιατρική φωτογραφία, έναν τομέα άρρηκτα συνδεδεμένο 
με την αισθητική εν γένει.

2022 Ομιλητής  σε θέματα κατευθυνόμενης εμφυτευματολογίας για την Aksiontech.

2021 Εισηγητής σε ολοήμερα σεμινάρια προκατασκευασμένων όψεων ρητίνης  Brilliant Componeer.

2020 COLTENE Key opinion leader

2015 Αποφοίτηση από την Οδοντιατρική σχολή “Gr. T. Popa” στο Ιάσιο Ρουμανίας

2009 Αποφοίτηση από την σχολή Οδοντικής τεχνολογίας στην  Αθήνα.
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Κόστος και περισσότερες πληροφορίες
 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τέλος εγγραφής για έγκαιρη εγγραφή 80 €*, πρέπει να καταβληθεί 
3 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία του σεμιναρίου.

Κανονικό τέλος εγγραφής 100 €*, 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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