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                    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

                 10.00πμ - 10.30πμ: Προσέλευση – Εγγραφές

                                                         ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:   

  10.30πμ – 12.00πμ : “Σύγχρονο πρωτόκολλο αποκατάστασης οπισθίων
           ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών χωρίς άξονες  και στεφάνες”.

        Στο πρώτο αυτό μέρος αναλύονται τα  προβλήματα   αποκατάστασης των  οπισθίων ενδοδοντικά
        θεραπευμένων δοντιών και οι τρόποι επίλυσής τους που έχει στη διάθεσή του σήμερα ο κλινικός.
        Παρουσιάζονται τα υπέρ και κατά των διαφορετικών τρόπων αντιμετώπισης. 
        Αναπτύσσονται λεπτομερώς οι απαραίτητες προϋποθέσεις  επιτυχούς εκπλήρωσης των κλινικών
        διαδικασιών καθώς και η βιβλιογραφική τεκμηρίωση των κλινικών διαδικασιών. 

       Παρουσιάζεται   εκτενώς  το   νέο τροποποιημένο  πρωτόκολλο  κατασκευής και  συγκόλλησης

        έμμεσων κατασκευών  οι βελτιώσεις  που  αυτό επιφέρει σε  όλα τα  στάδια, από την παρασκευή
       του  δοντιού, την  άμεση κάλυψή  του, την αποτύπωση, τη  συγκόλληση  και την  λειτουργική και
        αισθητική  ενσωμάτωση της πρόσθεσης στο στοματογναθικό σύστημα.
       Με τη βοήθεια κλινικών  περιστατικών που  παρουσιάζονται βήμα  –  βήμα δίνεται η δυνατότητα 
       κατανόησης  των   διαδικασιών και  τονίζονται  τα  σημεία    προσοχής  σε  κάθε στάδιο   για   την  
       αποφυγή  συνήθων λαθών που  μπορεί  να γίνουν  κατά την εκτέλεση των κλινικών σταδίων   που 
        απαιτεί η διαδικασία κατασκευής και συγκόλλησης εμμέσων κατασκευών.

               12.00πμ – 13.00μμ: Διάλειμμα - Καφές 



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

        13.00 -14.30μμ: “Ενδορριζικοί άξονες. Πότε χρειάζονται, Γιατί και Πως.
                       Τα κρίσιμα σημεία προσοχής για μακρόχρονη κλινική επιτυχία.” 
              
               Στο τμήμα αυτό γίνεται σύντομη  βιβλιογραφική ανασκόπηση των  διαφόρων μεθόδων  που
               έχει σήμερα στη διάθεση του ο κλινικός προκειμένου  να  χρησιμοποιήσει ένα ενδοδοντικά
               θεραπευμένο δόντι ως στήριγμα προσθετικής εργασίας. 
               Παρουσιάζονται όλα τα είδη  ενδορριζικών  αξόνων, οι  ενδείξεις  εφαρμογής τους,  τα  υπέρ
                και κατά της κάθε επιλογής, περιγράφονται τα κλινικά βήματα εφαρμογής τους, καθώς και 
               τα απαραίτητα  σημεία  προσοχής για  την  αποφυγή    ιατρογενών    βλαβών  που  μπορεί να
               συμβούν   κατά την κατασκευή τους, με στόχο την    μακρόχρονη κλινική επιτυχία. 
               Με κλινικά περιστατικά αναλύεται βήμα – βήμα   η εφαρμογή τους στην καθημερινή πράξη.




