Με την υποστήριξη:

ΣΆΒΒΑΤΟ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
DAIOS LUXURY LIVING HOTEL
Λ.ΝΙΚΗΣ 59, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΕΙΑΚΟ MASTER COURSE
Νικόλαος Αργυρόπουλος
Χειρουργός Οδοντίατρος
Αποφοίτησε από την οδοντιατρική σχολή του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1981. Το 1982-1983
εκπαιδεύτηκε στο Royal Hospital Dental school, University
of London, στη χειρουργική στόματος και στην προσθετική. Το
1986 εκπαιδεύτηκε στο σύστημα Brånemark, στο Göteborg της
Σουηδίας και το 1987 στο σύστημα IMZ και Frialit. Επίσης το 1987
αναδείχθηκε σε teaching mentor της εταιρείας εμφυτευμάτων 3i
implant innovation. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη
και ειδικεύεται στη χειρουργική τοποθέτηση και προσθετική
αποκατάσταση εμφυτευμάτων. Συμμετέχει τακτικά ως εκπαιδευτής
σε σεμινάρια εμφυτευμάτων χειρουργικά και προσθετικά.

ΑΝΥΨΩΣΗ
ΕΔΑΦΟΥΣ
ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ
ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΟ ΓΡΙΦΟ
Ομιλητής:

Νικόλαος Αργυρόπουλος
Χειρουργός Οδοντίατρος

Δηλώσεις συμμετοχής: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΆ ΑΠΟΣΤΟΛΊΔΗ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 201 301
Κόστος συμμετοχής: 90 €*
Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
IBAN ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 3201722220005222017194420
IBAN ALPHA: GR 1901407140714002320000697
IBAN EUROBANK: GR 2102600420000540201006780
*Ο ΦΠΑ 24% δεν περιλαμβάνεται στην τιμή

Με την υποστήριξη:

Οι εταιρείες, ΜΗΤΣΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.,

ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε., ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Θ. Α.Ε. και
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ οργανώνουν το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019
σεμινάριο με εισηγητή τον κύριο Νικόλαο Αργυρόπουλο.
Θέμα του σεμιναρίου είναι:

ΑΝΎΨΩΣΗ ΕΔΆΦΟΥΣ ΙΓΜΟΡΕΊΟΥ
ΒΉΜΑ ΠΡΟΣ ΒΉΜΑ ΛΎΝΟΥΜΕ ΤΟ ΓΡΊΦΟ
Στο MASTER COURSE θα παρουσιαστούν:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

A

Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου θα γίνει ιστορική αναδρομή στη βιολογία,
την ανατομία-αιμάτωση-νεύρωση-ιστολογία-λειτουργία της περιοχής, τους
ανατομικούς δεσμούς και τις διάφορες δυσκολίες.
Θα γίνει επίσης κατηγοριοποίηση του οστού και των προς υπό αποκατάσταση
βλαβών.

B

Στο δεύτερο μέρος θα γίνει ανάλυση των ειδών των οστικών μοσχευμάτων και
των μεμβρανών.
Θα γίνει ανάλυση όλων των τρόπων ανύψωσης του εδάφους ιγμορείου. Από
minimal invasive sinus lift έως την ανοικτή ανύψωση με την δημιουργία
παράπλευρου οστικού παραθύρου.
Θα αναφερθούμε στις τυχόν επιπλοκές και στις αντίστοιχες λύσεις.

Γ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Οι εκπαιδευόμενοι θα πραγματοποιήσουν με συσκευή πιεζοτόμου Piezotome Cube,
Acteon, σε αυγά, την τομή του κελύφους και την αποκόλληση της ινώδους μεμβράνης
τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν την αίσθηση της παρασκευής του
πλαγίου οστικού παραθύρου και της αποκόλλησης της μεμβράνης του ιγμορείου.
Κατόπιν θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν με τη συσκευή Piezotome Cube,
σε κεφαλές χοίρων, τη διάνοιξη του κρημνού, τη δημιουργία του οστικού φρεατίου, την
πλήρωση του ιγμορείου με οστικό μόσχευμα, τη σύγκλειση του οστικού παραθύρου με
μεμβράνη κολλαγόνου, την καθήλωσή της με καρφίδες και τέλος τη σύγκλειση του
κρημνού με εξειδικευμένα μονόκλονα ατραυματικά ράμματα.

Θα μιλήσουμε αναλυτικά για τις ενδείξεις και αντενδείξεις ως προς την τέλεση
αυτής καθαυτής της ανοικτής επέμβασης, αλλά και ως προς την τοποθέτηση
ταυτόχρονη η μη των εμφυτευμάτων.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Στο τρίτο μέρος του θεωρητικού, θα αναλύσουμε τη Διάγνωση και τη Μελέτη της
ψηφιακής ακτινογραφίας (κωνικής δέσμης) επί πραγματικών περιστατικών.
Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν το σχέδιο
θεραπείας και οστικής ανάπλασης με τη μέθοδο ανύψωσης εδάφους
ιγμορείου, των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών.
Θα σχεδιάσουμε την επέμβαση βήμα-βήμα και θα συζητήσουμε για τη
διάνοιξη των κρημνών και τη συρραφή τους.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΌ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΜΈΡΟΣ:

Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019*
Προσέλευση 10:00 - 10:30
10:30 - 17:00

*Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα πραγματοποιούνται διαλλείματα για καφέ και γεύμα

