EASTMAN DENTAL INSTITUTE

AESTHETIC IMPLANT

PROSTHETICS
Σχεδιάζοντας και αποκαθιστώντας αισθητικά
τον επιεµφυτευµατικό ασθενή. Από το Α εως το Ω
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26 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Αυτός ο µετεκπαιδευτικός κύκλος µαθηµάτων έχει σχεδιαστεί για
οδοντιάτρους που επιθυµούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην
αισθητική προσθετική αποκατάταση των επιεµφυτευµατικών
τους ασθενών.
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Welcome to UCL Eastman Dental Institute
Welcome to UCL Eastman Dental Institute,
the world-leading, academic centre for
postgraduate dentistry and translational
research.

UCLH, many programmes also enjoy attendance
at inter-disciplinary clinics and other institutions
such as Great Ormond Street and the Royal Free
Hospital.

Our researchers are leaders in their fields with
many having pivotal roles in other organisations
such as the EPSRC, NIHR, Longitude Prize and
IADR as well as being editors of prominent journals.

Currently ranked 8th in the world, the Eastman
name is synonymous with excellence, trust and
respect. We produce accomplished graduates who
often go on to become national and international
sector leaders and pioneers.

Research

Our staff are committed to providing a supportive
research environment, with personal supervisors
ensuring graduates are guided and championed
throughout their time with us and beyond.

As part of UCL we offer students and staff the
opportunity to work with some of the greatest
intellects in the world, access state-of-the-art
facilities and collaborate with colleagues across
multiple fields and disciplines.
Our central London location is a gateway to one
of the world’s most exciting and diverse cities and
is convenient both for local dentists and those
travelling from around the UK or Europe.

We are also a world-class research centre offering
a range of doctorates. Much of our research is
focused upon preventing, diagnosing and treating
oral disorders such as childhood dental decay,
gum disease in adults and oral cancer.
However, our postgraduates and staff are also
engaged in research that has a wider impact on
public health, tackling antibiotic resistance, bone
repair and soft-tissue reconstruction.
The Institute achieved a good outcome in the
REF 2014 – with the highest corrected GPA in UK
Dentistry - and we have the highest number of
highly-cited papers in the UK.

Study
We offer an extensive range of high-quality,
postgraduate study opportunities including
Master’s degrees, specialty training, certificates,
diplomas, research-informed degrees and CPD
courses.
Our clinically-intensive programmes – both part
and full-time - feature small class sizes and are led
by international specialists. Many of our staff have
roles in national and international organisations
such as the Royal College of Surgeons, the
British Orthodontic Society and British Society of
Periodontology.
They have been recognised for their commitment
to providing an outstanding, supportive learning
environment and our graduates have high-quality
academic and clinical teaching and support.
The Institute has fully-equipped teaching
classrooms, seminar rooms, lecture theatres,
clinical spaces and laboratories. Superb clinical
access is ensured through our close relationship
with the Eastman Dental Hospital and, as part of

University College
London (UCL)
UCL is London’s leading multidisciplinary university, with more
than 13,000 staff and 38,000 students from 150 different
countries
Founded in 1826 in the heart of London, UCL was the first
university in England to welcome students of any religion and
the first to welcome women on equal terms with men
Its unique mix of pioneering research, leading academics and
clinicians, cutting-edge facilities, world-renowned partner
hospitals & institutions makes it one of the best places in the
world to undertake medical education.
UCL is number No 1 in London for Medicine, Top 10 in the
World for Medicine and Dentistry plus No 1 in Europe for
Medical Technology. We are looking for students who seek to
push the boundaries of current thinking and practice.
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Gianluca Paniz

Αθανάσιος Στράτος

Μαρία Γάτου

Ιωάννης Παπαθανασίου

DMD, Prosthodontist, Τuffts, Boston

D.D.S.. MSc
Prosthodontist (Ohio-State-University, USA)

DDS, MSc

PROGRAM DIRECTOR

EXTERNAL GUEST LECTURER

EXTERNAL GUEST LECTURER

EXTERNAL GUEST LECTURER

EXTERNAL GUEST LECTURER

Specialist in Prosthodontics Diplomate, American
Board of Prosthodontics Director, Aesthetic
Dentistry Programmes Principal Clinical Teaching
Fellow UCL Eastman Dental Institute-CPD

Ο Gianluca Paniz πηρέ το πτυχίο οδοντιατρικής
από το Πανεπιστήμιο της Padova (Italy) το
2002. Στη συνεχεία μετέβηκε στο Πανεπιστήμιο
TUFTS (Boston, USA) οπού απέκτησε το
δίπλωμα
προχωρημένης
μετεκπαίδευσης
στην
Προσθετολογία (Certificate of Advanced
Education in Prosthodontics -2006) και Master
of Science (2006).

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.

Η Μαρία Γάτου αποφοίτησε από την Γερμανική Σχολή
Αθηνών (Deutsche Schule Athen). Πήρε το πτυχίο της
Οδοντιατρικής στην Γερμανία στο Christian Albrechts
University, Kiel.

Ο κ. Ιωάννης Παπαθανασίου γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1988. Αποφοίτησε από την
Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2011.

Από το 1993-1996 φοίτησε στο Ohio-State-University,
College of Dentistry, USA, απ’ όπου απέκτησε τον τίτλο
του ειδικού προσθετολόγου καθώς και το Masters στην
Προσθετική. Τις περιόδους 1991-1993 και 1996-1998
εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα της Ακίνητης
Προσθετικής. Είναι μέλος της Ομοιοπαθητικής
Ακαδημίας και παρακολουθεί το τριετές εκπαιδευτικό
της πρόγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
European Committee for Homeopathy (ECH) και της
Liga Medicorum Homeopathica Internationalis (LMHI).

Την περίοδο 2012-2015 συνέχισε τις σπουδές του
ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο πρόγραμμα
Κλινικής Εξειδίκευσης στην Προσθετική της
Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Τιμήθηκε με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ) για τις μεταπτυχιακές του
σπουδές.

Konstantina Dina Dedi
DipDS, MS, FACP

Η Dr. Κωνσταντίνα Ντίνα Ντεντή απέκτησε τον
τίτλο του ειδικού προσθετολόγου (συνδυάζει
τη γνώση συναντικειμένου της Ακίνητης,
Κινητής και Εμφυτευματικής Προσθετικής) το
1997 και το Master στην Στοματική Βιολογία
(M.Sc) το 1999 από την Οδοντιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου του Μισούρι-Κάνσας,
στις ΗΠΑ, καθώς και τον τίτλο στην
Γναθοπροσωπική Προσθετική Οδοντιατρική
Ογκολογία το 1998 από το Πανεπιστήμιο του
Τέξας στο Χιούστον στο καρκινικό κέντρο
Anderson των ΗΠΑ.
Μετά ολοκλήρωσε ένα χρόνο ως υπότροφος
οδοντιατρικός διδάσκων στην Οδοντιατρική
σχολή του Πανεπιστημίου της North Carolina
των ΗΠΑ. Η ένωση Προσθετολόγων της
Αμερικής απένειμε τον αξιομνημόνευτο τίτλο
του διπλώματος του ειδικού στην Dr. Ντεντή το
2002.
Έχει παρουσιάσει πολυάριθμες ομιλίες και
μαθήματα σε σεμινάρια συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, Ευρώπη και στη Μέση
Ανατολή στην πρόσθια αισθητική και την
άμεση
φόρτιση
των
οδοντικών
εμφυτευμάτων. H Dr. Ντεντή είναι Principal
Clinical Teaching Fellow, Director Aesthetic
Dentistry Programs του UCL Eastman Dental
Insitute CPD.

DDS, MSc

Την επόμενη χρονιά ολοκλήρωσε τις σπουδές
του στον τομέα της Αισθητικής οδοντιατρικής
και του χορηγήθηκε η πιστοποίηση Certificate
of Advanced Education in Esthetic Dentistry
(2007).
Αυτή την στιγμή ο Gianluca Paniz είναι
Επίκουρος καθηγητής στον τομέα προσθετικής
και αποκαταστατικής οδοντιατρικής του
πανεπιστήμιου TUFTS καθώς και επισκέπτης
καθηγητής στον τομέα Εμφυτευματολογίας του
πανεπιστήμιου της Padova (Italy).
Ο Gianluca Paniz είναι διπλωματούχος της
Αμερικανικής εταιρίας προσθετολόγων, μέλος
της Ιταλικής εταιρίας προσθετικής, ενεργό
μέλος της Ιταλικής εταιρίας αισθητικής
οδοντιατρικής
και
πρόεδρος
του
επιστημονικού συμβούλιου της Ιταλικής
εταιρίας οστεοενσωμάτωσης. Είναι υποψήφιος
διδάκτορας στο University of Catalunya, Barcelona, Spain.
Ο Gianluca Paniz στο ιδιωτικό του ιατρείο στην
Padova
(Italy)
εξασκεί
αποκλειστικά
προσθετική.

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.

Η Μαρία Γάτου είναι κάτοχος πτυχίων έξι ξένων
γλωσσών : αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, γαλλικά,
ισπανικά, πορτογαλικά Διατηρεί το προσωπικό της
ιατρείο από το 1996 στην Αθήνα

Είναι συγγραφέας αρκετών δημοσιεύσεων σε
διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με
θέμα την Προσθετική και την Αισθητική. Είναι
μέλος της κλινικής ομάδας της Οδοντιατρικής
Μέριμνας Αθηνών με αποκλειστική κλινική
άσκηση στην Προσθετική και την Αισθητική
Οδοντιατρική.

EASTMAN DENTAL INSTITUTE

Ηµέρα 1η 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 Θεωρία: Κωνσταντίνα Ντίνα Ντεντή

Ηµέρα 3η 03 ΜΑΪΟΥ 2019

“Θεραπευτικός σχεδιασµός από το Α ως το Ω ”

Μεταβατικές αποκαταστάσεις στην Εµφυτευµατολογία

Προσθετικά και αισθητικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτεύματος.
Απαραίτητα διαγνωστικά στοιχεία πριν το χειρουργείο.
Ακτινογραφικός έλεγχος. Ακτινογραφικοί και χειρουργικοί οδηγοί.
Καταγραφές για ολικές αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων.
Ακινητές και κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις με εμφυτεύματα για την αποκατάσταση ολικά ή
μερικά νωδών ασθενών, ενδείξεις, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε λύσης.

Κλινικά στάδια ολικών ακίνητων αποκαταστάσεων επί εμφυτευμάτων.
Επιλογή διαβλεννογόνιων στηριγμάτων.
Ιδανική σύνδεση στηρίγματος και εμφυτεύματος.
Κοχλιούμενες ή συγκολλούμενες αποκαταστάσεις.

HANDS-ON: Αποτυπωση σε εκμαγεία απο κάθε συμμετέχοντα
Ηµέρα 2η 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 Θεωρία: Κωνσταντίνα Ντίνα Ντεντή
Θεραπευτικός σχεδιασµός, Μέρος 2o
Αρχές σύγκλεισης στα εµφυτεύµατα.

Οδοντική αποτριβή και βρυγμός σε επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις. Εξισορρόπηση
σύγκλεισης σε επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις. Επίδραση των συγκλεισιακών δυνάμεων στα εμφυτεύματα. Αποκατάσταση
της κάθετης διάστασης σύγκλεισης.

Θεωρία: Gianluca Paniz

Μεταβατικές αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων. Προσθετική καθοδήγηση της επούλωσης μαλακών ιστών.
Διαμόρφωση του προφίλ ανάδυσης ων μαλακών ιστών.
Μεταφορά του προφίλ ανάδυσης από τις μεταβατική στην τελική αποκατάσταση.

Άµεση φόρτιση.

Πρωτόκολλα και κλινικά στάδια. Επίδειξη περιπτώσεων.

Ηµέρα 4η 04 ΜΑΪΟΥ 2019
Θεωρία: Κωνσταντίνα Ντίνα Ντεντή, Αθανάσιος Στράτος, Ιωάννης Παπαθανασίου
“Η ψηφιακή εποχή”
Ψηφιακη αποτύπωση.
Ψηφιακή σχεδίαση εξατομικευμένων διαβλεννογόνιων
στηριγμάτων και μεταλλικού σκελετού.
Τεχνικές laser sintering και milling.

Επένθετες Οδοντοστοιχίες επί εµφυτευµάτων.
Τα κλινικά στάδια των κινητών αποταστάσεων επι εμφυτευμάτων.
Επιλογή σχεδίασης και συνδέσμων. Επίδειξη περιπτώσεων.

Πολυµερή υλικά στην Προσθετική επί Εµφυτευµάτων.
Ακίνητες υβριδικές αποκαταστάσεις. Πολυμερή υλικά υψηλής αντοχής για
την κατασκευή επιεμφυτευματικών σκελετών. Επίδειξη περιπτώσεων.
Αντιμετώπιση προβλημάτων έδρασης των αποκαταστάσεων.
Πιθανές επιπλοκές και αντιμετώπιση.

“Η τέχνη της αποτύπωσης ”
Επιλογή τεχνικής, αξόνων αποτύπωσης και υλικών για κάθε περίπτωση.
Παρουσιάση τεχνικών αποτύπωσης κλειστού και ανοικτού δισκαρίου.
Εξατομίκευση αξόνων αποτύπωσης.
Ναρθηκοποίησης αξόνων αποτύπωσης.
Ταυτόχρονη αποτύπωση δοντιών και εμφυτευμάτων.
Αξιολόγηση επάρκειας ενός αποτυπώματος. Χρήσιμες συμβουλές.

HANDS-ON
Κατασκευή μεταβατικών αποκαταστάσων σε εκμαγεία.Μεταφορά προφίλ ανάδυσης των ούλων από τις μεταβατικές
αποκαταστάσεις και Εξατομικευση των αξόνων αποτύπωσης για την μεταφορά του προφίλ ανάδυσης των μαλακών ιστών.

3D Printing Cast

Sintering Framework

Milling Framework

ΠΡΑΚΤΙΚΟ CAD-CAM
Στο συγκεκριµένο πρακτικό θα γίνει ανάλυση όλων των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας για την κατασκευή
αποκαταστάσεων υψηλής ακρίβειας, αντοχής και αισθητικής. Ο κάθε συµµετέχοντας θα µπορεί να εξοικειωθεί µε τη
χρήση των εξαρτηµάτων που είναι απαραίτητα για την µετάβαση απο την κλασσική αποτύπωση και αποκατάσταση,
στην ψηφιακή αποτύπωση, το σχεδιασµό και τα στάδια κατασκευής µιας αποκατάστασης µε την τεχνολογία CAD CAM.

Γενικές Πληροφορίες

Διάρκεια:
Ημερομηνίες:

Λ.Βουλιαγμένης 272Α, Αγιος Δημήτριος, Αθήνα Τ.Κ.:
173 43
(Έξοδος σταθμού ΜΕΤΡΟ Αγ.Δημητρίου)
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 97 34000
www.merimnaseminars.gr
4 Διδακτικές Ημέρες
29-30 Μαρτίου & 03-04 Μαΐου 2019

Γλώσσα:
Κόστος Συμμετοχής:

Ελληνικά
1000 €

Τοποθεσία:

UCL Eastman Certificate of Attendance
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι συμμετέχοντες
θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης( Certificate of Attendance) του UCL Eastman
Dental Institute Continuing Professional Development, που πιστοποιεί την απόκτηση
26 CPD Credit Hours.
Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό το πιστοποιητικό δεν αποτελεί μεταπτυχιακό τίτλο του
UCL Eastman Dental Institute.

*Προυπόθεση ολοκλήρωσης του Προγράμματος «UCL Aesthetic Implant Prosthetics» είναι
η υποχρεωτική παρακολούθηση της Ενότητας Κλινικής Συμμετοχής του ίδιου
προγράμματος .

UCL Eastman Dental Institute
Continuing Professional Development

123 Grays Inn Rd London WC1X 8WD
Tel.: +44 (0)20 79051234
Web: http://www.ucl.ac.uk/eastman/cpd

