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 ΌΔΌΝΤΙΚΗΣ ΠΡΌΦΎΛΑΞΗΣ &
ΧΕΙΡΌΎΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΙΓΜΌΡΕΙΌΎ
Swiss Dental Academy

Δρ. Ιωάννης Φουρμούζης

1987: Πτυχίο Όδοντιατρικής, Όδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου της 
Αθήνας.
1990-93: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Περιοδοντολογία, Προσθετική 
και Εμφυτευματολογία στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης στην Ελβετία.
1993: Διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Βέρνης.

1994-96: Επίκουρος Επισκέπτης Καθηγητής στο τμήμα Περιοδοντολογίας και Ακίνητης 
Προσθετικής στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης στην Ελβετία.
1996-06: Αναπληρωτής Επισκέπτης Καθηγητής στο τμήμα Περιοδοντολογίας και Ακίνητης 
Προσθετικής στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης στην Ελβετία.
1998: Τον Ιούνιο του 1998 εκλέχθηκε μέλος του προεδρείου του τμήματος Διαγνωστικής 
(Diagnostic Group) του IADR (International Association of Dental Research).
1994-01: Επιστημονικός συνεργάτης του εργαστηρίου Περιοδοντολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.
2001: Λέκτορας της Περιοδοντολογίας στην Όδοντιατρική σχολή του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
2001-04: Mέλος του editorial board του περιοδικού «Clinical Oral Implants Research».
2007: Επίκουρος Καθηγητής της Περιοδοντολογίας στην Όδοντιατρική σχολή του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 1992 έως σήμερα έχει παρουσιάσει πάνω από 200 εργασίες σε διεθνή και εθνικά 
συνέδρια. Έχει δημοσιεύσει περίπου 80 εργασίες σε ξενόγλωσσα και ελληνικά περιοδικά με 
υψηλό Citation index (>400 citations). 

ΑΘΗΝΑ

Δηλώσεις συμμετοχής: Οδοντιατρικά Αποστολίδη, κα Μαρία Γιαννακίδου
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 69 84 882 & 6977 781 928

Κόστος συμμετοχής: 100 €

(Δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%)

Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

IBAN ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 3201722220005222017194420
IBAN ALPHA: GR 1901407140714002320000697



ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:
Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018
Διάρκεια: 09.30 έως 16.30
Προσέλευση: 09.00 έως 09.30
Θεωρητικό μέρος: 09.30 έως 11.30
Πρακτικό μέρος: 12.00 έως 16.30
Χώρος διεξαγωγής:
Οδοντιατρικά Αποστολίδη
Φειδιππίδου 23 - ΤΚ 115 27 ΆΘΗΝΆ

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου 
θα πραγματοποιούνται διαλείμματα 
για καφέ και γεύμα.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν 

πιστοποίηση χρήσης στις

συσκευές Air-Flow® Master 

Piezon® και Piezon® Master 

Surgery της EMS και θα έχουν

το προνόμιο ειδικών εκπτώσεων.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΌ ΜΕΡΌΣ 
Πρόληψη και θεραπεία με την αυθεντική μέθοδο Air-Flow®, ιδανι-
κή για αποτελεσματική υπερουλική εφαρμογή και στίλβωση με αέρα 
και σόδα, σε συνδυασμό με τη χρήση της μεθόδου και υποουλικά για 
μείωση των περιοδοντικών θυλάκων, αφαίρεση του βιοϋμενίου και 
πρόληψη της περιεμφυτευματίτιδας.
Παρουσίαση και εφαρμογές πιεζοχειρουργικών μεθόδων για επεμ-
βάσεις υψηλής ακρίβειας με ασφάλεια και άνεση για τον ασθενή.

ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΜΕΡΌΣ 
Η συνδυαστική χρήση της αυθεντικής μεθόδου PIEZON® NO PAIN 
και σοδοβολής υπερουλικά και υποουλικά καθιστά την περιοδοντική 
θεραπεία γρήγορη και αποτελεσματική για το γιατρό και ανώδυνη για 
τον ασθενή.
Πρακτική επίδειξη της επεμβατικής διαδικασίας ανύψωσης εδά-
φους του ιγμορείου και εξάσκηση των συμμετεχόντων σε κατάλληλα 
διαμορφωμένες κεφαλές αμνών. Η χειρουργική παρέμβαση στη μία 
πλευρά του κρανίου περιλαμβάνει ανοιχτή προσπέλαση στο ιγμόρειο 
και εξοικείωση με τη χειρουργική τεχνική και στην άλλη πλευρά την 
ανοιχτή ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου με διατήρηση άθικτης 
της μεμβράνης του ιγμορείου.

Ερωτήσεις-Συζήτηση

Η εταιρεία μας Οδοντιατρικά Αποστολίδη 
σε συνεργασία με την Ελβετική EMS
οργανώνει το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 σεμινάριο με ειση-
γητή τον επίκουρο καθηγητή Περιοδοντολογίας του Πανεπι-
στημίου Αθηνών Ιωάννη Φουρμούζη. 
Θέμα του σεμιναρίου είναι: 
«Όδοντική Προφύλαξη και Χειρουργικές Τεχνικές 
Ανύψωσης Ιγμορείου».
Θα παρουσιαστούν η μεθοδολογία υπερουλικής και υποουλι-
κής απόξεσης και προφύλαξης των δοντιών με τη συνδυαστι-
κή χρήση υπερήχων και σοδοβολής, όπως επίσης τα πλεο-
νεκτήματα των χειρουργικών τεχνικών ανοιχτής προσπέλασης 
ιγμορείου, ατραυματικής εξαγωγής δοντιών και τοποθέτησης 
εμφυτευμάτων με τη χρήση πιεζοτόμου.
 


