
LECTURER

Powered by Christian Coachman and Livio Yoshinaga

Held by Christos Markopoulos

18-19-20 Νοεμβρίου 2016
3 ή μ ε ρ ο  Π ρ α κ τ ι κ ό  Σ ε μ ι ν ά ρ ι ο



Held by Christos Markopoulos

Χρήστος Μαρκόπουλος  DT,DDS,ICOI

Απόφοιτος της Οδοντοτεχνικής σχολής ΠΑΣΤΕΡ το 1997
με έμφαση στο λειτουργικό και διαγνωστικό κέρωμα.
Απόφοιτος της Οδοντιατρικής σχολής  του Πανεπιστημίου
OVIDIUS Constanta Ρουμανίας το 2003 συνεχίζοντας την
εξειδίκευση του στην Χειρουργική στόματος και εμφυτευμα-
τολογίας.  Απο το 2013 αποτελεί πιστοποιημένο DSD Lecturer
με το concept του Christian Coachman & Livio Yoshinaga δίνει
διαλέξεις  και διοργανώνει πιστοποιημένα πρακτικά  που
αφορούν το DSD concept την φωτογραφία και video στην 
Αισθητική Οδοντιατρική.
Mέλος του International Congres of Oral Implantologists,
πιστοποιημένος εκπαιδευτής στην πιεζοχειρουργική της
εταιρείας ESACROM,Ενεργό μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας
Αισθητικής Οδοντιατρικής,μέλος του International Federation
of Esthetic Dentistry.
Το ιδιωτικό του ιατρείο βρίσκεται στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης
δίνοντας έμφαση στην Εμφυτευματολογία,Αισθητική
Οδοντιατρική και τον Ψηφιακό σχεδιασμό χαμόγελου
(Digital Smile Design concept)και τον συνδιασμό του με
την τεχνολογία CAD-CAM.

Εκπαιδευτής
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PHOTO
VIDEO
DSD hands on course
Παρουσίαση Ζωντανού Περιστατικού

Τι θα μάθετε:

Τι περιλαμβάνονται στο 3ήμερο πιστοποιημένο
DSD hands on course:

• Ψηφιακή οργάνωση στο ιατρείο
• Βήμα-βήμα εκμάθηση του ψηφιακού σχεδιασμού χαμόγελου DSD σύμφωνα

με το concept του Christian Coachman και Livio Yoshinaga
• Βασικές αρχές φωτογραφίας και video για το DSD και πρακτική εξάσκηση
• Πως να μεταφέρετε όλα τα ψηφιακά δεδομένα στο εκμαγείο και στη

συνέχεια ενδοστοματικά.
• Πως να παρουσιάζετε το DSD στους ασθενείς σας
• Πως το DSD λειτουργεί σαν εργαλείο marketing-Emotional Dentistry

• Όλα τα ψηφιακά templates τα οποία θα δοθούν στους συμμετέχοντες,
τα οποία είναι απαραίτητα για το DSD

• Έντυπο υλικό
• Μεσημεριανά Branches
• 2 δείπνα με όλους τους συμμετέχοντες.
• Επίσημο πιστοποιητικό παρακολούθησης του DSD concept
• Μοναδικά προνόμια σε σεμινάρια κλινικών του εξωτερικού.
• Εγγραφή στα πιστοποιημένα DSD μέλη.



Αναλυτικό Πρόγραμμα

1η Ημέρα

2η Ημέρα

3η Ημέρα

• Θεωρία και βασικές τεχνικές γνώσεις για το DSD στην καθημερινή κλινική πράξη
• Ψηφιακή οργάνωση στο ιατρείο
• Παρουσίαση περιστατικών
• Σημαντικότητα και χρήση του DSD
• Πρωτόκολλο DSD
• Ψηφιακή φωτογραφία -video
• Πρωτόκολλα φωτογράφησης για το DSD
• Εξοπλισμός
• Δείπνο με όλους τους συμμετέχοντες

• Επανάληψη του πρωτοκόλλου για τον
ψηφιακό σχεδιασμό του χαμογελου.

• Παρουσίαση ζωντανού περιστατικού.

• Βήμα προς βήμα ψηφιακός σχεδιασμός χαμογέλου
• Μεταφορά του ψηφιακού σχεδιασμού στο εκμαγείο εργασίας
• Διαγνωστικό κέρωμα (wax-up) και mock-up
• Μεταφορά όλων των δεδομένων ενδοστοματικά.
• Δείπνο με όλους τους συμμετέχοντες.
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Απαραίτητος εξοπλισμός από τους συμμετέχοντες
• Laptop με Powerpoint 2010 ή Apple MAC με Keynote 2009
• Mouse
• Προαιρετικά φωτογραφικές μηχανές DSLR για πρακτική εξάσκηση

μεταξύ των συμμετεχόντων στα πρωτόκολλα φωτογράφησης για το DSD

Γενικές Πληροφορίες
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