Δωρεάν Συμμετοχή

Ψηφιακή Κατασκευή
Οδοντικών Αποκαταστάσεων
με Πρακτική Επίδειξη

Αναλυτική παρουσίαση μέσω Hands-on
του Milling DGShape-Roland

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ομιλητές
Στράτος Αθανάσιος
DMD, Prosthodontist, Πρώην Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου TUFTS Boston, USA
Απόφοιτος του Πανεπιστημίου TUFTS Boston στο τμήμα της Προσθετικής. Μέλος της American Dental Association και του American College of Prosthodontics. Πρώην Επισκέπτης Επίκουρος καθηγητής του τμήματος της
προσθετικής του Πανεπιστημίου TUFTS Boston. Επιστημονικός συνεργάτης της Ελληνικής Εταιρείας Συνεχούς
Οδοντιατρικής Επιμόρφωσης. Εργάζεται στην Οδοντιατρική Μέριμνα Θεσσαλονίκης με αποκλειστικό αντικείμενο
την Προσθετική Οδοντιατρική. Παρουσιάσεις και παρουσία σε διεθνή συνέδρια και συμπόσια με θέματα
Αισθητική Οδοντιατρική, Προσθετική Εμφυτευμάτων και Γναθοπροσωπική Προσθετική.

Ανάλυση Σεμιναρίου
Στο παρόν σεμινάριο παρουσιάζονται από το Α εως το Ω οι δυνατότητες και η χρήση των
κοπτικών μηχανημάτων για τη κατασκευή αποκαταστάσεων milling με χρήση νέων υλικών όπως
Zirconium, e-max και PEEK.
Θα γίνει αναλυτική παρουσίαση κλινικών περιστατικών και πρακτική επίδειξη κατασκευής
επιεφυτευματικών αποκαταστάσεων βήμα προς βήμα. Θα ακολουθήσει εκτενής παρουσίαση του
κοπτικού DGShape-Roland

Πρόγραμμα Ημέρας
11:00 - 12:00
12:00 - 12:30

Μούτσιος Αλέξανδρος
Οδοντοτεχνίτης, Εξειδικευθείς στην ψηφιακή και ροµποτική Οδοντοτεχνική
Απόφοιτος της σχολής Οδοντικής Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Αθηνών.
Εξειδικεύεται στην ψηφιακή και ροµποτική οδοντοτεχνική, τον ψηφιακό βιοσχεδιασµό και την κατασκευή κερα
µικών και ολοκεραµικών αποκαταστάσεων. Έχει λάβει µέρος σε συνέδρια εντός και εκτός Ελλάδας. Ασκεί την
ειδικότητα του ως επικεφαλής του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου της Οδοντιατρικής Μέριµνας Θεσσαλονίκης.

12:30 - 13:00
13:00 - 13:30

13:30 - 14:00

Εξατομικευμένη Κοπή - Οργάνωση & Διαχείριση Εργασιών - Παρουσίαση
λογισμικού προγράμματος Millbox της CIMSystems
Γιώργος Κουλόλι, Οδοντοτεχνίτης, Τμήμα Dental Atlas Digital AE

14:00 - 15:00

Ερωτήσεις

Τμήμα ATLAS DIGITAL
Στέλιος Σκαρμούτσος,
Industrial Designer CAD/CAM Applications, Τμήμα Dental Atlas Digital AE
Γιώργος Κουλόλι,
Οδοντοτεχνίτης, Τμήμα Dental Atlas Digital AE

Κλινική Εφαρμογή της ψηφιακής προσθετικής και επιλογή υλικών
Στράτος Αθανάσιος
Κανόνες σχεδιασμού, κατασκευής και χρωματική εξατομίκευση μονολιθικών
αποκαταστάσεων ζιρκονίου
Μούτσιος Αλέξανδρος
Διάλλειμα για Καφέ-Σνακ
Τεχνολογία CAD/CAM για οδοντοτεχνίτες - Παρουσίαση Κοπτικών Συστημάτων
DGShape-Roland
Στέλιος Σκαρμούτσος, Industrial Designer CAD/CAM Applications,
Τμήμα Dental Atlas Digital AE
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Roland DWX-52DCi
Το Απόλυτο Κοπτικό για 24ωρη Παραγωγή
Το DWX-52DCi έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει την παραγωγικότητα και το κέρδος του εργαστηρίου σας. Με
το νέο λογισμικό ελέγχου απόδοσης DWINDEX, αυτόματο σύστημα αλλαγής δίσκων 6 θέσεων, αυτόματο
σύστημα αλλαγής εργαλείων 15 θέσεων και άλλες αυτοματοποιημένες λειτουργίες, το DWX-52DCi σας
προσφέρει μια εξαιρετικά ισχυρή, αποδοτική και προσιτή λύση παραγωγής οδοντικών αποκαταστάσεων.
Αυξήστε την παραγωγικότητά σας με ένα κοπτικό που μπορεί να εργάζεται ακόμα και όταν το εργαστήριό
σας είναι κλειστό!

DWX-52DCi
Υψηλή Ποιότητα, Κοπή Ακριβείας
Ένα ισχυρό και σταθερό ball screw-driven σύστημα αξόνων κόβει υψηλής ποιότητας σύνθετες οδοντικές
αποκαταστάσεις. Η ταυτόχρονη περιστροφή και κλίση των δίσκων, που επιτυγχάνεται χάρη στην 5
αξονική κίνηση, επιτρέπει την κοπή βαθιών εσοχών, αποκαταστάσεων πλήρους τόξου και άλλων
προσθετικών εργασιών.
Ένα σύστημα πίεσης αέρα αλλάζει αυτόματα την ποσότητα του αέρα ανάλογα με τον τύπο του υλικού,
εξαλείφοντας τα σφάλματα ελέγχου του αέρα κατά την κοπή.

Εύκολη Λειτουργία
Χρησιμοποιήστε τον πίνακα Virtual Machine Panel (VPanel) για να αλλάξετε αυτόματα τις
μεταχειρισμένες φρέζες (λειτουργία Intelligent Changer), να διεξάγετε διαγνωστικά του μηχανήματος, να
πραγματοποιήσετε βαθμονόμηση (calibration) του κοπτικού με το πάτημα ενός κουμπιού, και να λάβετε
ειδοποιήσεις μέσω email σχετικά με την κατάσταση κοπής. Το DWX-52DCi διαθέτει επίσης έναν
ενσωματωμένο ιονιστή, ο οποίος μειώνει τον στατικό ηλεκτρισμό, βοηθώντας στη μείωση των
υπολειμμάτων κοπής όταν εργάζεστε με υλικά όπως το PMMA.
Στα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνεται μία LED λάμπα η οποία δείχνει την κατάσταση της μηχανής και
ένας χρήσιμος αποθηκευτικός χώρος για φρέζες και άλλα αξεσουάρ.

Αξιοπιστία και Υποστήριξη
Η “DGShape by Roland” νοιάζεται για τις ανάγκες σας και συνεχίζει την καταξιωμένη πορεία της Roland
καθιστώντας την παραγωγή υψηλής ποιότητας οικονομικών οδοντικών προσθετικών εργασιών απίστευτα
εύκολη για τα εργαστήρια, ενώ επιπλέον βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της ροής εργασίας.
H Atlas Digital AE, επίσημη αντιπροσωπεία της Roland, σας εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των
μηχανημάτων σας, και την υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη που στηρίζεται στην πολύχρονη εμπειρία
και τεχνογνωσία της στη ψηφιακή τεχνολογία.
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