Hellas

σύγχρονες τάσεις
στην εμφυτευματολογία
21.10.2016

Galaxy Hotel / Ηράκλειο

22.10.2016

THE MET HOTEL / Θεσσαλονίκη

Dr Nachum Samet
DMD, Prosthodontist
09.30 - 12.00

12.00 - 12.30
12.30 - 15.30

15.30 - 16.30
16.30 - 18.30

1. Σύγχρονες απόψεις στα πρωτόκολλα τρυπανισµού και φόρτισης.
Ο οµιλητής θα παρουσιάσει νέες τεχνικές τοποθέτησης εµφυτευµάτων χρησιµοποιώντας χαµηλότερες
στροφές, λιγότερους τρυπανισµούς και χωρίς τη χρήση ορού.
2. Σύνθετα σχέδια θεραπείας µε έµφαση στην διαδοχικότητα
των διαφόρων σταδίων.
3. ∆ηµιουργικές λύσεις για µεταβατικές αποκαταστάσεις.
4. Άµεσες φορτίσεις σε διάφορες θέσεις (άνω-κάτω γνάθος, εµπρόσθιες και οπίσθιες περιοχές,
µεµονωµένα εµφυτεύµατα και γέφυρες).
Τεχνικές διαµόρφωσης των περιεµφυτευµατικών ιστών στην αισθητική ζώνη µε την τοποθέτηση του
εµφυτεύµατος στη σωστή θέση και τη διαµόρφωση της άµεσης προσωρινής αποκατάστασης.
∆ιάλειµµα Καφέ
5. Τεχνικές τοποθέτησης εµφυτεύµατος σε επουλωµένο φατνίο ή άµεσα σε µετεξακτικό φατνίο
σε εµπρόσθιες και οπίσθιες περιοχές.
Λεπτοµερής προεγχειρητική ανάλυση και σχεδιασµός του περιστατικού, κατασκευή χειρουργικού οδηγού και
τοποθέτηση των ΤΜΑ στη σωστή θέση και κλίση για καλύτερα λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσµατα.
6. Τεχνικές, προβλήµατα και λύσεις στη χρήση των Locators σε επένθετες αποκαταστάσεις.
7. Προβλήµατα περιεµφυτευµατικών ιστών. Πρόληψη και διορθωτικές παρεµβάσεις.
Ελαφρύ γεύµα

hands - on course

1. Τοποθέτηση εµφυτευµάτων σε µοντέλο.
2. Τεχνικές αποτύπωσης ανοιχτού-κλειστού δισκάριου σε επίπεδο εµφυτεύµατος
και σε επίπεδο ΤΜΑ (διαβλεννογόνιου αbutment).
3. Επίδειξη τεχνικής διαµόρφωσης άµεσης προσωρινής για την κατευθυνόµενη επούλωση
των περιεµφυτευµατικών ιστών.

Dr Nachum Samet
DMD, Prosthodontist

Ο Dr. Nachum Samet είναι κάτοχος πτυχίου Οδοντιατρικής (1987), και ειδικότητας προσθετικής (1992) από το Hebrew University και Hadassah School of Dental
Medicine στην Ιερουσαλήµ, Ισραήλ.
Μεταξύ του 2003 και του 2008, ο Dr. Samet διετέλεσε ∆ιευθυντής του προπτυχιακού τµήµατος Προσθετικής στο Harvard School of Dental Medicine καθώς και
Επίκουρος Καθηγητής της Επανορθωτικής Οδοντιατρικής και Βιοϋλικών. Αυτή τη
στιγµή, εξακολουθεί να κατέχει µια θέση µερικής απασχόλησης στο Χάρβαρντ, και
είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου. Σε αναγνώριση για τη
σηµαντική συµβολή του, Dr. Samet έχει λάβει πολλά βραβεία, συµπεριλαµβανοµένου του "Distinguished Junior Faculty Award " από το Harvard School of Dental
Medicine.
Το 2007 τιµήθηκε από το Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ ως ένας από καλύτερους
καθηγητές του.
Ο Dr. Samet ασχολείται µε την αποκατάσταση οδοντικών εµφυτευµάτων για
πάνω από 20 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εργάζεται συνεχώς για

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 50 €
HANDS ON COURSE: 50 €

την ανάπτυξη των οδοντικών εµφυτευµάτων εξελίσσοντας νέες τεχνικές χειρουργικής και προσθετικής αποκατάστασης.
Μεταξύ 2010 και 2014, ο Dr. Samet κατείχε τη θέση του Vice President at MIS
Implants Technologies Ltd., ενώ εξακολουθεί να κατέχει µια θέση καθηγητή στο
Harvard. Οι κύριες αρµοδιότητές του εκεί είναι η αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται µε οδοντικά εµφυτεύµατα, καθώς και η εκτέλεση νέων ερευνητικών προγραµµάτων σε συνεργασία µε πανεπιστήµια και ερευνητικά ιδρύµατα, σε
περισσότερες από 30 χώρες.
Ο Dr. Samet έχει δηµοσιεύσει ένα µεγάλο αριθµό εργασιών στην παγκόσµια
βιβλιογραφία. Κάποια από αυτά τα άρθρα αποτελούν τµήµα του βασικού προγράµµατος σπουδών σε πάνω από 100 οδοντιατρικές σχολές σε πέντε ηπείρους.
Ο Dr. Samet είναι µέλος πολλών επιστηµονικών οργανώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της the Academy of Osseointegration, American College of
Prosthodontists, American Academy of Periodontology, and American Dental
Education Association, στην οποία ήταν Chair Elect in Section of Prosthodontics.

Για την συµµετοχή σας µπορείτε
να συµπληρώσετε την φόρµα εγγραφής
στο www.premium-events.gr

Διοργάνωση Ημερίδας

τηλ. 2310 226250, 2310 219407
e-mail: premium.conf@gmail.com
www.premium-events.gr

