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ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Υπό το φως της πιο σύγχρονης οδοντιατρικής γνώσης, σήμερα μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι η 
συγκλεισιακή σταθερότητα είναι το πιο πολύτιμο κεφάλαιο που πρέπει να διατηρήσει ο οδοντίατρος ή, 
στην περίπτωση κάποιας παθολογίας, να ανακτήσει.

Το πρόγραμμα προτείνει μία συστηματική προσέγγιση της Ελαστοδοντικής Θεραπείας® με σκοπό τη 
βοήθεια του κλινικού για την ασφαλή αντιμετώπιση κάθε ορθοδοντικής θεραπείας σε ασθενείς που 
βρίσκονται στην ανάπτυξη και σε ενήλικες, περνώντας από το πιο απλό περιστατικό στο πιο σύνθετο.

Η χρήση της Ελαστοδοντικής Θεραπείας® είναι απαραίτητο μέσο για να πετύχετε το βέλτιστο τελικό 
αποτέλεσμα, και από αισθητική αλλά και από λειτουργική άποψη. Στην πραγματικότητα μέσω αυτής της 
τεχνικής είναι δυνατό να δουλέψουμε στη θέση της κάτω γνάθου και στη σύγκλειση, που παίζει ένα πολύ 
σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της μυοσκελετικής ισορροπίας και στάσης του οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν όλες οι βήμα-βήμα λειτουργικές φάσεις των 
διαφόρων κλινικών διαδικασιών. Θα δοθούν με σαφήνεια οι πολλές κλινικές πτυχές της καθημερινής 
πρακτικής, ώστε να διατεθεί ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο που επιτρέπει να ελαχιστοποιηθεί η 
πιθανότητα αποτυχίας της θεραπείας και να λυθούν πιθανά σύνθετα προβλήματα με απλούς τρόπους, 
χάρη στην παρουσίαση περιστατικών και την εξομοίωση των θεραπειών απευθείας σε εκμαγεία.

Το σεμινάριο έχει ένα καινοτόμο σχεδιασμό με κλινική οπτική, παρέχοντας αμέσως στον εκπαιδευόμενο 
την ευκαιρία να εφαρμόσει τις έννοιες που αποκτήθηκαν θεωρητικά. Απευθύνεται σε ορθοδοντικούς, 
προσθετικούς και γενικούς οδοντιάτρους, που θέλουν να προσεγγίσουν την κλινική περίπτωση με 
λειτουργικό, βιολογικό τρόπο σε σχέση με την σύγκλειση και τη στάση του σώματος.

Αποφοίτησε με αριστείο από την Οδοντιατρική Σχολή και ειδικεύτηκε στην Ορθοδοντική στο 
Πανεπιστήμιο του Μιλάνο. Ειδικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου του Μιλάνο για θέματα Παιδοδοντίας 
έως τον Οκτώβριο του 2019. Συγγραφέας εκδόσεων σε εθνικά και διεθνή περιοδικά.

Συγγραφέας μίας νέας ορθοδοντικής τεχνικής στην αναπτυξιακή ηλικία και στους ενήλικες: η 
Ελαστοδοντική Θεραπεία®. Ομιλητής στην Ιταλία και στο εξωτερικό.

Επιστημονικός διευθυντής του ερευνητικού έργου Amcop Micerium στην Ιταλία και στο εξωτερικό. 
Ανεξάρτητος επαγγελματίας στην Ιταλία, όπου ασχολείται αποκλειστικά με την Ορθοδοντική και την 
Αισθητική Οδοντιατρική, συνεργάζεται με ειδικούς σε άλλους κλάδους για την επίλυση ιδιαίτερα 
περίπλοκων περιπτώσεων. 

Συνεργάζεται με τον dr. Lorenzo Vanini, στην Ελβετία, στην επίλυση ιδιαίτερα περίπλοκων ορθοδοντικών 
περιπτώσεων που αντιμετωπίζονται με την Ελαστοδοντική Θεραπεία®.

Dr. Filippo Cardarelli
Οδοντίατρος-Ειδικευθείς στην Ορθοδοντική
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟ



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΗΜΕΡΑ 1η – Παρασκευή 24/09/2021
Ώρα προσέλευσης: 08:30
Ώρα έναρξης: 09:00
Διάλλειμα για φαγητό: 13:00-14:00
Ώρα λήξης: 18:30

Πρόγραμμα
Η Ελαστοδοντική Θεραπεία®: ο Ελαστοδοντικός Χώρος
Σύγκλειση και στάση του σώματος: μυθολογία ή επιστήμη;
Οι συγκλεισιακοί παράγοντες της στάσης του σώματος.
Νέος τρόπος λειτουργίας στην ορθοδοντική: έλεγχος της ορθοδοντικής στάσης.
Οι προσχηματισμένες ελαστοδοντικές συσκευές – οι συσκευές AMCOP.
Εξατομικευμένες ελαστοδοντικές συσκευές.
Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων βήμα-βήμα.
Θεραπεία της 2ης οδοντιατρικής και σκελετικής τάξης.
Θεραπεία της οδοντιατρικής και σκελετικής χασμοδοντίας.
Θεραπεία της 3ης τάξης: βήμα-βήμα

ΗΜΕΡΑ 2η – Σάββατο 25/09/2021
Ώρα προσέλευσης: 08:30
Ώρα έναρξης: 09:00
Διάλλειμα για φαγητό: 13:00-14:00
Ώρα λήξης: 17:00

Πρόγραμμα
Πώς να κάνετε τις δύσκολες περιπτώσεις εύκολες σε ασθενείς στην ανάπτυξη και σε ενήλικες.
Διαχείριση των ελαστοδοντικών συσκευών.
Η κάθετη διάσταση: πώς να την επιτύχετε λειτουργικά.
Εγκάρσια ανάπτυξη της γνάθου χρησιμοποιώντας τις ελαστοδοντικές συσκευές.
Η χρονική στιγμή για τη διόρθωση του προγναθισμού και της οριζόντιας πρόταξης.
Συχνά προβλήματα της ορθοδοντικής θεραπείας: πώς να τα αντιμετωπίσετε με την Ελαστοδοντική Θεραπεία.
Η χρήση των ελαστοδοντικών συσκευών για προσθετικούς σκοπούς.
Ισχυρισμός: πώς να αποφύγετε την υποτροπή

Πρακτική άσκηση με νάρθηκες ανάλογες του τύπου της δυσλειτουργίας (πάνω σε τυποποιημένα εκμαγεία)
Συλλογική συζήτηση με τον επόπτη των κλινικών περιστατικών που θα προταθούν από τους συμμετέχοντες. 
Συστήνεται να φέρετε εκμαγεία, ακτινογραφίες, φωτογραφίες κλινικών περιστατικών που αντιμετωπίσατε, 
που αντιμετωπίζετε ή που είναι να ξεκινήσετε την ορθοδοντική θεραπεία.

Η τεκμηρίωση θα πρέπει να είναι οργανωμένη σε μορφή PDF, Power Point ή Keynote για τη διευκόλυνση της 
συζήτησης.

* Τα υλικά που χρειάζονται για την πρακτική άσκηση θα διατεθούν από τον dr. Cardarelli και την Micerium 
Group

Οι συμμετέχοντες που έχουν στη διάθεσή τους καλά τεκμηριωμένα κλινικά περιστατικά θα έχουν την 
δυνατότητα να εξασκηθούν στο περιστατικό τους.



Τεκμηρίωση που χρειάζεστε για την επιλογή του σωστού
AMCOP ελαστοδοντικού μηχανήματος

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τεκμηρίωση για ασθενείς κάτω των 6 ετών

Εξωστοματικές φωτογραφίες
Ενδοστοματικές φωτογραφίες
Σκανάρισμα των τόξων
Ανίχνευση του σχήματος των τόξων με κερί σύγκλεισης (εάν δεν υπάρχει σκάνερ)
Μέτρηση του πλάτους του οδοντικού τόξου
Διάγνωση της δυσλειτουργίας
Επιλογή του κατάλληλου AMCOP

Τεκμηρίωση για ασθενείς πάνω από 6 ετών
Ορθοπαντιγραφία
Τηλεακτινογραφία + κεφαλομετρικό ίχνος
Εξωστοματικές φωτογραφίες
Ενδοστοματικές φωτογραφίες
Αλγινικό αποτύπωμα ή ενδοστοματικό σκανάρισμα
Ανίχνευση του σχήματος των τόξων
Μέτρηση του πλάτους του οδοντικού τόξου
Διάγνωση της δυσλειτουργίας
Επιλογή του κατάλληλου AMCOP

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Παρασκευή 24 και Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021
Χώρος Διεξαγωγής: IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΡΙΜΝΑ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Λ.Βουλιαγμένης 272Α, Αγιος Δημήτριος, Αθήνα Τ.Κ.: 173 43
(Έξοδος σταθμού ΜΕΤΡΟ Αγ.Δημητρίου)
Κόστος Συμμετοχής: 190€
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