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Ημερίδα: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εισηγήτρια: Φώφη Καμποσιώρα*

Θεωρητικό σεμινάριο:

Δημιουργώντας  άμεσες  αισθητικές  αποκαταστάσεις  
με  απλά  και  προβλέψιμα  βήματα .

 Οι άµεσες αισθητικές αποκαταστάσεις βρίσκονται εδώ και αρκετά χρόνια στο 
επίκεντρο της οδοντιατρικής κλινικής πρακτικής. Παράγοντες, όπως ο µετασχηµατισµός των 
κοινωνικών προτύπων, η άµεση επικοινωνία µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς 
και η τροποποίηση των αισθητικών προτύπων, οδήγησαν σε µια σταθερή αύξηση του 
ενδιαφέροντος των οδοντιάτρων για αισθητικές αποκαταστάσεις. Η ικανότητα των κλινικών 
οδοντιάτρων να παρέχουν άµεσες αισθητικές αποκαταστάσεις, επεκτείνει την εµπιστοσύνη των 
ασθενών, καθιστώντας τες ένα σηµαντικό εργαλείο διαχείρισης οδοντιατρείου. 

Η παρουσίαση αυτή, µέσω της εκτεταµένης θεωρητικής εκπαίδευσης, επιτρέπει στον 
κλινικό ιατρό να εξοικειωθεί µε το συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον των αισθητικών 
κανόνων. Θα επικεντρωθεί στα χαρακτηριστικά και τη χρήση των πιο σύγχρονων υλικών για τη 
δηµιουργία άµεσων αισθητικών αποκαταστάσεων για πρόσθια και οπίσθια δόντια. Παρόλο που 
θα παρουσιαστεί η φιλοσοφία των τεχνικών διαστρωµάτωσης, ο στόχος της παρουσίασης θα 
είναι η χρήση απλουστευµένων τεχνικών που οδηγούν σε αισθητικά αποτελέσµατα. Θα 
παρουσιαστούν διάφορες στρατηγικές µάρκετινγκ για την ενσωµάτωση τέτοιων 
αποκαταστάσεων σε οποιαδήποτε οδοντιατρείο. 
 Συµπερασµατικά, ο τελικός σκοπός του σεµιναρίου είναι η ενσωµάτωση σύγχρονων 
µεθόδων και υλικών µε γνώση και σεβασµό στο βιολογικό περιβάλλον  της στοµατικής 
κοιλότητας. 

Πρακτικό σεμινάριο:

Δημιουργώντας  άμεσες  αισθητικές  αποκαταστάσεις  
με  απλά  και  προβλέψιμα  βήματα .

Οι άµεσες αισθητικές αποκαταστάσεις βρίσκονται εδώ και αρκετά χρόνια στο επίκεντρο 
της οδοντιατρικής κλινικής πρακτικής. Η ικανότητα των κλινικών οδοντιάτρων να παρέχουν 
άµεσες αισθητικές αποκαταστάσεις, επεκτείνει την εµπιστοσύνη των ασθενών, καθιστώντας τες 
ένα σηµαντικό εργαλείο διαχείρισης ασθενών. 

Αυτό το πρακτικό σεµινάριο θα επικεντρωθεί στη χρήση σύγχρονων πολυµερών υλικών 
για τη δηµιουργία άµεσων αισθητικών αποκαταστάσεων για πρόσθια και οπίσθια δόντια.  

Οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκαταστήσουν µία κοιλότητα κατηγορίας 
IV σε ένα τοµέα της άνω γνάθου, χρησιµοποιώντας µήτρες σιλικόνης και µόνο δύο υλικά µε 
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να αποκαταστήσουν µια οπίσθια 
κοιλότητα τάξης Ι χρησιµοποιώντας ένα υλικό, µία φορά.  

Το φινίρισµα και η στίλβωση των αποκαταστάσεων είναι ένας σηµαντικός παράγοντας 
για την ενίσχυση του αισθητικού αποτελέσµατος, εποµένως θα συζητηθεί λεπτοµερώς. 

Σάββατο 25-6-22 σε Συνεργασία µε την 

  

και την επιχείρηση Οδοντιατρικών ειδών  

ΣΤΕΦΙΚΟΥ ΒΑΣΩ

Το Σεµινάριο 
µοριοδοτείται. 

Για το 
θεωρητικό : 

3 Μόρια 
Για το πρακτικό:  

4,5 Μόρια

mailto:osk@otenet.gr
http://www.oskozanis.gr
mailto:info@oskozanis.gr
mailto:osk@otenet.gr
http://www.oskozanis.gr
mailto:info@oskozanis.gr








* Βιογραφικό Σηµείωµα Φώφη Καµποσιώρα, 
DDS, MSc, PhD, FICD Επίκουρη Καθηγήτρια 
Προσθετικής, ΕΚΠΑ  
Η Φώφη Καµποσιώρα έχει ειδικευθεί στην Προσθετική και 
σήµερα κατέχει τη θέση της Επίκουρης Καθηγήτριας στην 
Προσθετική στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έλαβε πτυχίο 
Οδοντιατρικής από το Πανεπιστήµιο Αθηνών. Έλαβε Ειδικότητα 
Προσθετικής και Master of Science από το University of North 
Carolina at Chapel Hill, ΗΠΑ όπου και δίδαξε για ένα χρόνο. Στη 
συνέχεια έλαβε το διδακτορικό της δίπλωµα από το Πανεπιστήµιο 

Αθηνών. Τα τελευταία 20 χρόνια διδάσκει Ακίνητη και Κινητή Προσθετική σε Προπτυχιακό και 
Μεταπτυχιακό επίπεδο και παράλληλα διεξάγει έρευνα στην Προσθετική σε τοµείς που αφορούν 
την κλινική έρευνα, τα βιοϋλικά και την αισθητική οδοντιατρική. Έχει δηµοσιεύσει πάνω από 70 
επιστηµονικές εργασίες και έχει λάβει σηµαντικά βραβεία. Έχει δώσει διαλέξεις και επιστηµονικές 
παρουσιάσεις σε πάνω από 30 χώρες σε όλο τον κόσµο και έχει οριστεί ως κριτής για πολλά διεθνή 
επιστηµονικά περιοδικά. Είναι Certified Prosthodontist από την Ευρωπαϊκή Προσθετική Εταιρεία 
(EPA). Είναι Opinion Leader για εταιρείες οδοντιατρικών υλικών και εµ- φυτευµάτων. Διατηρεί 
ιδιωτικό ιατρείο από το 1995 αποκλειστικά για προσθετική, αισθητική οδοντιατρική και 
εµφυτεύµατα. Τα τελευταία 5 χρόνια έχει εκλεγεί µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Προσθετικής Εταιρείας (EPA) της οποίας ήταν Πρόεδρος το 2020 και κατέχει την 
θέση του Ταµία στο Διοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας.

Πρόγραμμα Ημερίδας
       ΩΡΑ  

09:30 – 12:30     Θεωρητικό µέρος (συµπεριλαµβάνεται διάλλειµα για καφέ) 

12:00 – 13:00    Ελαφρύ γεύµα. (για όσους δηλώσουν το Πρακτικό) 

13:00 – 16:00    Πρακτικό µέρος (συµπεριλαµβάνεται διάλλειµα για καφέ) 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Η συµµετοχή στο Θεωρητικό µέρος είναι ΔΩΡΕΑΝ. 
Για το Πρακτικό µέρος  η συµµετοχή είναι στα 120 € και οι συµµετέχοντες λαµβάνουν 
δωρεάν το αντίστοιχο kit υλικών του σεµιναρίου αξίας 250 €. 
Περιέχει: 3 συρ. ρητίνης +12 κάψουλες ρητίνης +1 συρ.flow + 1 syr.fillup οπισθίων + Μονοδοσικού συγκολητικου 
+ ενεργοποιητη συγκολητικου + 2 λάστιχα λείανσης ρητινών + ροδέλα shape guard 
+ affinis putty βαση150ml+καταλυτης 150ml. 

Στεφίκου Βάσω :  6979172681  ,  24310-35618 
Στεφίκος Γρηγόρης: 69879554847 , 2410-533426 
Σκούρα Σοφία:  6936646963

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  

Με Την Συμμετοχή Και Χορηγία Της Εταιρείας

Το ΠΡΑΚΤΙΚΌ σεμινάριο είναι περιορισμένο σε 20 συμμετέχοντες. 

Αν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι πολύ μικρός, δικαιούμαστε να ακυρώσουμε το σεμινάριο. 

Ση µ ε ί ω σ η

Το Σεµινάριο 
µοριοδοτείται. 

Για το 
θεωρητικό : 

3 Μόρια 
Για το πρακτικό:  

4,5 Μόρια


