ΝΕΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΔΩΡΕΑΝ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ
+ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Αισθητική Ζώνη και Σύνθετες Ρητίνες
Παντελής Σ. Κούρος

G R A N D

H O T E L

P A L A C E

Αποδομημένα αποτυπώματα. Συστατικά για
ακρίβεια και αισθητική επιτυχία.
Νικήτας Μορδοχάι
Ψηφιακά Κατευθυνόμενη Χειρουργική
Εμφυτευματολογία & Προσθετική
Επιεμφυτευματική Αποκατάσταση
Digital Concept
Τσάμης Χρήστος - Στράτος Αθανάσιος Νικολούδιας Νίκος
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ Υ Ν Ε ΧΟΥ Σ
ΟΔΟ Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι ΜΟ Ρ Φ ΩΣ Η Σ
σε συνεργασία

Δ Ι Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

Μ Ε Γ Α Σ

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Σ

SCIENTIFIC COLLABORATOR

Δ Ι Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ω Ν

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12-10-2019
Εγγραφές.
Στρογγυλό τραπέζι - Διαδραστική συζήτηση
Επιλογές οδοντικής αποκατάστασης ,
σύγχρονες απόψεις προσέγγισης
παρασκευών και υλικών .
Παντελής Κούρος , Νικήτας Μορδοχάι
Συντονιστής : Δημήτρης Καπαγιαννίδης
Διάλειμμά Καφέ
BITE NOW-SMILE NOW” Digital Concept
Ψηφιακά καθοδηγούμενη Οδοντιατρική
Τσάμης Χρήστος - Στράτος Αθανάσιος

Παντελής Σ. Κούρος

DDS, M.Sc, Ph.D

Αποφοίτησα από την Οδοντιατρική του ΑΠΘ το 1997. Ακολούθησα το άτυπο μεταπτυχιακό του τομέα Οδοντικής
Χειρουργικής αμέσως μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών μου καθηκόντων και αποφοίτησα το 2001. Στη
συνέχεια ασχολήθηκα με την αποκαταστατική οδοντιατρική σε ερευνητικό και κλινικό επίπεδο, δημοσιεύοντας
εργασίες σε σχέση με τη συγκόλληση και τη βιοσυμβατότητα των πολυμερών υλικών όπως και κλινικές
περιπτώσεις των εφαρμογών τους. Ολοκλήρωσα ένα μεγάλο ερευνητικό κύκλο με την υποστήριξη της
διδακτορικής μου θέσης πάνω στην invivo μελέτη των ιδιοτήτων συγκολλητικών συστημάτων το 2011. Το 2015
εντάχθηκα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “AestheticDentistry” του King’s College London το οποίο και
ολοκλήρωσα το 2018 με τον ανώτατο βαθμό (distinction). Το αντικείμενο της διπλωματικής μου διατριβής αφορά
τη μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων υλικών άμεσων αποκαταστάσεων με σκοπό τη δημιουργία μιας διαρκώς
ανανεούμενης βάσης δεδομένων και την πρόταση μιας νέας μεθόδου για την επιλογή του καταλληλότερου
υλικού στις πρόσθιες αποκαταστάσεις. Η μέθοδος υπεβλήθη στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για να
λάβει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία λογισμικού κινητών (application) υπό
την επωνυμία DentalShade Navigator® που είναι ανοικτά διαθέσιμη προς χρήση. Η αξιολόγηση επέκταση και
βελτίωση της μεθόδου θα αποτελέσει αντικείμενο περεταίρω διατριβών σε συνεργασία με το King’s College
London τις οποίες και θα επιβλέπω ως supervisor. Πέραν των ερευνητικών μου δραστηριοτήτων είμαι αδιάκοπα
τα τελευταία 20 έτη (από την εισαγωγή μου στο μεταπτυχιακό κι έπειτα) κομμάτι των εκπαιδευτικού δυναμικού
του ΑΠΘ, παρέχοντας υπηρεσίες τόσο στην προπτυχιακή όσο και στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των νέων
οδοντιάτρων. Από το 2012 και μέχρι σήμερα η σχέση αυτή έχει τη μορφή της σύμβασης εργασίας (ΕΛΚΕ), ενώ
εκκρεμεί η εκλογή μου στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή. Τα κλινικά και ερευνητικά αποτελέσματα της
εργασίας μου, παρουσιάζω σε σειρά εγχώριων και διεθνών εκδηλώσεων οδοντιατρικού ενδιαφέροντος, ενώ
συχνά μοιράζομαι κομμάτια της εμπειρίας μου με συναδέλφους μέσω των πρακτικών hands-on στα οποία
διδάσκω.

Χρήστος Τσάμης

MDS, Χειρουργική Στόματος, Εμφυτευματολογία

Απόφοιτος μεταπτυχιακού προγράμματος Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας
και Ακτινολογίας ΑΠΘ, Απόφοιτος CDEP New York University College of Dentistry (εμφυτευματολογία και
στοματική αποκατάσταση). Μόνιμος επιστημονικός συνεργάτης της Ελληνικής Εταιρείας Συνεχούς
Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης και υπεύθυνος των προγραμμάτων εμφυτευματολογίας του Ινστιτούτου Μέριμνα.
Εργάζεται στην Οδοντιατρική Μέριμνα Θεσσαλονίκης με αποκλειστικό αντικείμενο την Εμφυτευματολογία και
τη Χειρουργική Στόματος. Παρουσία με πλήθος διαλέξεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό στον τομέα της
χειρουργικής των εμφυτευμάτων και της οστικής αναγέννησης.

Light Lunch
Πρακτικά σεμινάρια
Αποδομημένα αποτυπώματα. Συστατικά για
ακρίβεια και αισθητική επιτυχία.
Νικήτας Μορδοχάι

Αθανάσιος Στράτος

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.

Νικήτας Μορδοχάι

Χειρουργός Οδοντίατρος – Προσθετολόγος
Πτυχιούχος Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Πτυχιούχος Ανώτερης
Προσθετικής από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια (University of Southern California - USC) στο Λος
Άντζελες, Η.Π.Α. Πέντε φορές υπότροφος κατά τη διάρκεια των σπουδών στην Ελλάδα και στις Η.Π.Α.
Επιστημονικός συνεργάτης (2004-2006) στο USC, διδάσκοντας σε προπτυχιακούς φοιτητές σε θεωρητικό,
προκλινικό και κλινικό επίπεδο. Επιστημονικός συνεργάτης (2009-2012) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κινητής
Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας στο ΑΠΘ σε θεωρητικό και κλινικό επίπεδο. Επιστημονικός
συνεργάτης (2012-2015) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Προσθετικής στο ΑΠΘ σε θεωρητικό και κλινικό επίπεδο.
Επίσημος εκπαιδευτής προσθετικής επί εμφυτευμάτων στην Βόρεια Ελλάδα σε αμερικανική εταιρεία
εμφυτευμάτων (2012-παρόν). Συγγραφέας άρθρων σε ξένα περιοδικά και προσκεκλημένος ομιλητής σε ελληνικά
και διεθνή συνέδρια.

Δημήτριος Καπαγιαννίδης
Χειρουργός Οδοντίατρος

ΝΕΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΔΩΡΕΑΝ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ

Η δωρεάν Οδοντιατρική Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί
στο Grand Hotel Palace Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα, 54628 | +30 2310 549 000
Κόστος Συμμετοχής : Η συμμετοχή στην Οδοντιατρική
Ημερίδα πραγματοποιείται ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους
Οδοντιάτρους, Φοιτητές και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές,
ενώ για όσους επιθυμούν την συμμετοχή τους στα
Πρακτικά Σεμινάρια το κόστος είναι 60€.
Η συμμετοχή τόσο στο Θεωρητικό Μέρος όσο και στα
Πρακτικά Σεμινάρια περιλαμβάνει: Απαιτούμενη γραφική
ύλη, coffee break, μεσημεριανό γεύμα, πιστοποιητικό
παρακολούθησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στα πρακτικά
σεμινάρια είναι η παρακολούθηση του θεωρητικού
μέρους
Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.

DMD, Προσθετολόγος

Αισθητική Ζώνη και Σύνθετες Ρητίνες
Παντελής Σ. Κούρος
Ψηφιακά Κατευθυνόμενη Χειρουργική
Εμφυτευματολογία & Προσθετική
Επιεμφυτευματική Αποκατάσταση – Digital
Concept
Τσάμης Χρήστος - Στράτος Αθανάσιος Νικολούδιας Νίκος

ΧΡΗΣΙΜΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έτος γέννησης 1956. Εισαγωγή, κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων στην Οδοντιατρική σχολή του ΑΠΘ το 1974.
Το 1976 εγγραφή στην οδοντοτεχνική σχολή «ΠΑΣΤΕΡ» Θεσσαλονίκης. Από το 1980 και μετά εξάσκηση γενικής
οδοντιατρικής με ιδιαίτερη ενασχόληση με την προσθετική και κυρίως με το χρώμα των αποκαταστάσεων
διατηρώντας εργαστήριο προσθετικής. Το 1996 παρακολούθηση μεταπτυχιακού CDE προγράμματος σε
εμφυτεύματα στο NYU. To 1997 παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος στην προσθετική του ΑΠΘ.
Το 2005 παρακολούθηση μεταπτυχιακού CDE προγράμματος στην Αισθητική στο NYU.
Συγγραφή άρθρων και συμμετοχή σε συνέδρια και διαλέξεις σε οδοντοτεχνίτες και οδοντογιατρούς με
παρουσίαση θεμάτων που αφορούν την Αισθητική των προσθετικών αποκαταστάσεων. Συγγραφή του βιβλίου
«ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΏΝ: Βασικές Αρχές Χρωματομετρίας» 2006, University
Studio Press. Θεσσαλονίκη. Εσχάτως συνεργασίες με επιστημονικές, εκπαιδευτικές και εμπορικές εταιρείες για
την διοργάνωση σεμιναρίων στην προσθετική αποκατάσταση του στόματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2109734000

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Αποδοµηµένα αποτυπώµατα.
Συστατικά για ακρίβεια και αισθητική
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Το Ινστιτούτο Μέριµνα - Κέντρο ∆ια Βίου
Μάθησης- Επιπέδου 1, ιδρύθηκε το 2008 και
είναι το µοναδικό πιστοποιηµένο και
αδειοδοτηµένο κέντρο συνεχιζόµενης
Οδοντιατρικής εκπαίδευσης από το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και τον επίσηµο φορέα
αυτού, Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης
Προσόντων & επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) µε αριθµό
αδείας 2101624 τόσο για τις δοµές του όσο
και για τα προγράµµατα του.

Το Ινστιτούτο Μέριμνα Στηρίζει την προσπάθεια των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδας

Αισθητική Ζώνη και Σύνθετες
Ρητίνες

Νικήτας Μορδοχάι

Παντελής Σ. Κούρος

Πρακτικό σεµινάριο αποτύπωσης δοντιών και εµφυτευµάτων. Η τελική
αποτύπωση είναι τεκµηριωµένα η πλέον αγχωτική συνεδρία και για εµάς
και για τους ασθενείς µας. Η προσοχή στη λεπτοµέρεια, σε κάθε βήµα, θα
µας οδηγήσει σε προβλέψιµα αποτελέσµατα, ξανά και ξανά. Για να
πετύχουµε αποτυπώµατα µε ευκολία και επαναληψιµότητα, ώστε να
δηµιουργήσουµε ανθεκτικές στο χρόνο αισθητικές αποκαταστάσεις, είναι
απαραίτητο να εκτελέσουµε σωστά κάποια στάδια από την αρχή της
θεραπείας. Μέγιστη σηµασία έχει η υγεία των περιοδοντικών ιστών. Επίσης,
χρειάζονται προσεκτικές παρασκευές, καθώς και µεταβατικές
αποκαταστάσεις που σέβονται τη βιολογία. Τέλος, θα πρέπει να
ακολουθήσουµε ένα απλό πρωτόκολλο προετοιµασίας των ιστών. Η
εφαρµογή των παραπάνω προπαρασκευαστικών βηµάτων θα µας
χαρίσει την αναγκαία πεποίθηση στο ραντεβού της αποτύπωσης.
Κατά το ραντεβού αυτό πρέπει να αποφασίσουµε ποια τεχνική
αποτύπωσης θα διαλέξουµε. Έχουµε παρασκευάσει τα δόντια για
στεφάνες και γέφυρες ή για ένθετα/επένθετα; Τι πρέπει να προσέξουµε,
όταν έχουµε υπο-ουλικές περιοχές; Είναι 1-2 δόντια ή περισσότερα; Πώς
µπορούµε να ελέγξουµε την υγρασία; Έχουµε βοηθό ή όχι; Αν έχουµε
εµφυτεύµατα, υπερέχει η σιλικόνη ή ο πολυαιθέρας; Προτιµούµε
αποτυπώµατα ανοιχτού ή κλειστού δισκαρίου; Ειδικά στην αισθητική
ζώνη, πώς κάνουµε διαµόρφωση των µαλακών ιστών και στη συνέχεια
την µεταφέρουµε στον τεχνίτη µας; Βοηθάει το ατοµικό δισκάριο;
Όλα τα παραπάνω θα τα αναλύσουµε µαζί στο πρακτικό σεµινάριο, για να
λύσουµε, κατά το δυνατόν, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε. Τέλος, θα
συζητήσουµε ένα εκτενές πρωτόκολλο λήψης αποτυπωµάτων που
παρουσιάζει όλα τα βήµατα της πλέον συχνής και αξιόπιστης τεχνικής.

Σύγχρονες απόψεις για τα όρια, τις δυνατότητες και τις χρήσεις του
υλικού Η αποκατάσταση των ελλειµµάτων των σκληρών οδοντικών
ιστών στην πρόσθια ζώνη είναι διαδικασία υψηλών αισθητικών
απαιτήσεων καθώς η αποτυχία απόδοσης φυσικής ανατοµίας και
χρώµατος γίνεται άµεσα αντιληπτό και έχει σηµαντική επίδραση
στην ψυχοσύνθεση του ασθενούς. Όµως εξίσου σηµαντικό είναι και
η απόδοση της σωστής ανατοµίας των λειτουργικών υπερώιων
επιφανειών καθώς αλλαγές στον πρόσθιο λειτουργικό φάκελο
µπορεί να έχουν επιπτώσεις όχι µόνο στην αποκατάσταση αλλά και
γενικότερα στη λειτουργία του στοµατογναθικού συστήµατος, ενίοτε
µε καταστροφικές συνέπειες.

Κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου θα πραγµατοποιηθούν οι
παρακάτω κλινικές και εργαστηριακές διαδικασίες:
1. Επίδειξη επιλογής και τοποθέτησης δισκαρίων για διαγνωστικά
αποτυπώµατα σε αισθητικά περιστατικά.
2. Επίδειξη µεθόδων ελέγχου της υγρασίας στο πεδίο προς
αποτύπωση για δύσκολες ή εκτεταµένες περιπτώσεις.
3. Λήψη αποτυπώµατος σε εκµαγεία µε δύο τεχνικές:
· ∆ιφασικό αποτύπωµα: ζύµη – λεπτόρρευστο µε τη χρήση διάκενου.
· Μονοφασικό αποτύπωµα: παχύρρευστο – λεπτόρρευστο.
4. Κατασκευή εξατοµικευµένου κώνου αποτύπωσης.
5. Αποτύπωση εµφυτεύµατος µε την τεχνική του κλειστού δισκαρίου.
· Σύνδεση εργαστηριακού ανάλογου στον κώνο αποτύπωσης και
µεταφορά στο αποτύπωµα.
6. Αποτύπωση εµφυτεύµατος µε την τεχνική του ανοιχτού δισκαρίου.
· Χρήση εξατοµικευµένου κώνου αποτύπωσης.
· Σύνδεση εργαστηριακού ανάλογου στον κώνο αποτύπωσης µέσα
στο αποτύπωµα.

Κόστος Συµµετοχής 60€ ∆ώρα αξίας 40€
Με την υποστήριξη του Συνεταιρισµού
Οδοντιάτρων Θεσσαλονίκης.

Στο θεωρητικό µέρος θα συζητηθούν οι µέθοδοι αντιγραφής,
διάγνωσης και αναπαραγωγής του πρόσθιου οδηγού, οι τρόποι για
προβλέψιµο αποτέλεσµα όταν επιλέγουµε να τον τροποποιήσουµε,
καθώς και οι µέθοδοι καταγραφής και αναπαραγωγής της
µικροανατοµίας και του χρώµατος.
Στο πρακτικό µέρος θα γίνει άσκηση στις αποκαταστάσεις µε
χρήση κλειδιού σιλικόνης και διαστρωµατική τεχνική, καθώς και
συζήτηση σε διάφορες επιλογές και κλινικά σενάρια.

Κόστος Συµµετοχής 60€ (∆ώρα αξίας 40€)

Με την υποστήριξη του Συνεταιρισµού
Οδοντιάτρων Θεσσαλονίκης.

Ψηφιακά Κατευθυνόµενη
Χειρουργική Εµφυτευµατολογία &
Προσθετική Επιεµφυτευµατική
Αποκατάσταση – Digital Concept
Τσάμης Χρήστος - Στράτος Αθανάσιος Νικολούδιας Νίκος
Κατά τη διάρκεια του 3ωρου πρακτικού σεµιναρίου, θα γίνει
λεπτοµερής ανάλυση όλων των σταδίων της ψηφιακής
καθοδηγούµενης οδοντιατρικής. Ξεκινώντας από την ανάλυση
του CBCT, περνώντας στο διαγνωστικό κέρωµα- Virtual WaxUp, συνθέτοντας το smile design, φτάνοντας στην κατασκευή
του χειρουργικού νάρθηκα, για την ψηφιακά κατευθυνόµενη
τοποθέτηση εµφυτευµάτων.
Ολοκληρώνοντας το σχέδιο θεραπείας θα καταλήξουµε στην
παράδοση της τελικής επιεµφυτευµατικής αποκατάστασης,
ψηφιακά καθοδηγούµενης και αυτης. Οι συµµετέχοντες θα
ασκηθούν σε όλα τα παραπάνω σε ειδικά ψηφιακά
εκτυπωµένα µοντέλα.

Κόστος Συµµετοχής 60€

ΧΡΗΣΙΜΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τοποθεσία ∆ιεξαγωγής: Grand Hotel Palace
Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 54628
+30 2310 549 000

ΝΕΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Κόστος Συµµετοχής : Η συµµετοχή στην Οδοντιατρική
Ηµερίδα πραγµατοποιείται ∆ΩΡΕΑΝ για όλους τους
Οδοντιάτρους, Φοιτητές και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, ενώ για
όσους επιθυµούν την συµµετοχή τους στα Πρακτικά Σεµινάρια
το κόστος είναι 60€.

ΔΩΡΕΑΝ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ

Η συµµετοχή τόσο στο Θεωρητικό Μέρος όσο και στα Πρακτικά
Σεµινάρια περιλαµβάνει: Απαιτούµενη γραφική ύλη, coffee
break, µεσηµεριανό γεύµα, πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή στα πρακτικά
σεµινάρια είναι η παρακολούθηση του θεωρητικού µέρους
G R A N D

Ο αριθµός των συµµετεχόντων είναι περιορισµένος και θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

H O T E L

P A L A C E

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΓΓΡΑΦΕΣ
www.merimnaseminars.gr | 2109734000

Δ Ι Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ
σε συνεργασία

Μ Ε Γ Α Σ

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν

SCIENTIFIC COLLABORATOR

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ω Ν

Δ Ι Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ω Ν
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NO SHARPENING...

DO YOU
REALLY
BELIEVE IT?

EVEREDGE 2.0
THE MOST ADVANCED SCALER EVER
STAYS
SHARPER
EVEN LONGER

UNCOATED
PERFORMANCE

SHARP CURETTE (CROSS SECTION)
SHARP INSTRUMENTS REMOVE
ENTIRE DEPOSITS

TOOTH
AND ROOT
SURFACE

DEPOSIT

CURETTE, LATERAL SIDE

ipm dental Μητσης Π.Iωαννης & Σια Ο.E. | Κρυσταλλη 101, 16231 Βυρωνας
Tel.: 0030-210-7649760 | Mail: info@ipmdental.gr
www.ipmdental.gr
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REVOLUTIONARY
TESTING
SYSTEM

NEW
FINELY-HONED
FINISH

DIAMOND
KNURL
METAL HANDLE

DULL CURETTE (CROSS SECTION)
DULL INSTRUMENTS ONLY “BURNISH”
OR REMOVE PART OF A DEPOSIT

