
                       

ΗΜΕΡΙΔΑ             

Ψηφιακή αποτύπωση και ψηφιακός τρόπος εργασίας στο σύγχρονο 
οδοντιατρείο 

Σάββατο 11 Μαΐου 2019 

Η ΣΕΕ διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Ψηφιακή αποτύπωση και ψηφιακός τρόπος 
εργασίας στο σύγχρονο οδοντιατρείο». Η τεράστια ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας 
που παρατηρείται στις μέρες μας έχει αγγίξει και την Οδοντιατρική. Μεγάλη ποικιλία 
ψηφιακών συσκευών και λογισμικών υπόσχονται να μας βοηθήσουν στην καθημερινή 
κλινική πράξη. 

Σκοπός της ημερίδας είναι να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
ενσωματωθούν στο οδοντιατρείο τα νέα αυτά εργαλεία, προκειμένου να βελτιωθεί ο 
τρόπος εργασίας με ασφάλεια, προβλεψιμότητα, επαναλήψιμότητα και ταχύτητα όπου 
αυτό χρειάζεται. 

Θα παρουσιαστεί η ψηφιακή ροή εργασίας σε απλές αλλά και σε σύνθετες περιπτώσεις, 
μέσω  κλινικών παραδειγμάτων. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους ενδοστοματικούς σαρωτές και την ενδοστοματική 
ψηφιακή αποτύπωση κυρίως στην Προσθετική, τόσο σε φυσικά δόντια όσο και σε 
εμφυτεύματα.  

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Επιστημονικό Κέντρο της Εταιρείας, Καλλιρρόης 
17 Αθήνα, τηλ: 210 9214325. 

 

Πρόγραμμα 

09:00- 09:30    Εγγραφές  

09:30-  10:45   Αναλογική και Ψηφιακή αποτύπωση,  ομοιότητες - διαφορές 

                          - Ψηφιακή αποτύπωση σε δόντια 

                          - Ψηφιακή αποτύπωση σε εμφυτεύματα, ιδιαιτερότητες 

                          - Μπορούμε να αποτυπώσουμε ψηφιακά σε εκτεταμένα περιστατικά; 

                             Δ. Τασάκος         

10:45- 11:30  Διάλειμμα- καφές 

11:30- 12:00    Υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης, τι είναι, δόσεις, πεδία. 

                             Ο ρόλος της σε επίπεδο διάγνωσης και του ψηφιακού σχεδιασμού της               

                             Θεραπείας. Ν. Μακρής   

12:00- 13:45   Πλήρως ψηφιακή ροή εργασίας στο σύγχρονο οδοντιατρείο  



                          - Φωτογραφία, βίντεο, Face scan 

                          - Ψηφιακό προσωπικό τόξο 

                          - Ψηφιακή σχεδίαση του χαμόγελου, Smile Design 3Shape 

                          - ψηφιακός σχεδιασμός τοποθέτησης ων εμφυτευμάτων, Implant Studio 
3Shape 

                          - κλινικά παραδείγματά.  Δ. Τασάκος         

                            Ψηφιακή ροή εργασίας στο εργαστήριο 

                          - ψηφιακή εκτύπωση 

                          - κατασκευή χειρουργικού νάρθηκα 

                          - CAD-CAM συσκευές, υλικά, δυνατότητες. Γ. Νεοχωρίτης    

                         Συμπεράσματα και προβληματισμοί 

 

 
Συμμετέχουν: 
Μακρής Νίκος, Οδοντίατρος- Ακτινολόγος στόματος 
Νεοχωρίτης Γιώργος, Οδοντοτεχνίτης 
Τασάκος Δημήτρης, Οδοντίατρος 
 

Είσοδος ελεύθερη 

Χορηγός    

Χορηγούνται 3 ΜΕΕΟ 

Στους συναδέλφους οι οποίοι είναι από άλλο νομό (πλην Αττικής) αποδίδεται ένα επιπλέον 
μόριο για κάθε ημέρα παρακολούθησης, πλέον της προτεινόμενης μοριοδότησης.  

 


