«Αυξητικοί Παράγοντες και βιολογικές µεµβράνες
στην επούλωση και αναγέννηση των σκληρών
και µαλακών ιστών, στην καθηµερινή οδοντιατρική πράξη».

SEMINAR
Βελτιώνουµε τις επουλωτικές
διαδικασίες!

Η τεχνολογία των έξυπνων συµπυκνωµάτων
αίµατος στην υπηρεσία του ασθενή.

Try new things. Don’t be afraid.
Step out of your comfort zones and soar!
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Γιάννης Αυγέρης

DDS, MS
Dental & Implant Surgeon

Θεωρητικό µέρος:
∆ιάρκεια Θα παρουσιαστεί η θεωρία που διέπει τη χρήση των αυξητικών
2 ωρών παραγόντων και των συµπυκνωµάτων του αίµατος του ασθενούς
(09:00 – 11:00) (ως αυτόλογη θεραπεία) στην εµφυτευµατολογία και την
ανάπλαση των µαλακών και σκληρών ιστών.
Θα αναλυθούν τα διάφορα πρωτόκολλα, τα αποτελέσµατά τους
και η εξέλιξή τους, καθώς και η ελεύθερη επιλογή του έµπειρου
κλινικού στη δηµιουργία των παραγώγων που απαιτούνται ανά
περίπτωση.
∆ιάλειµµα
για καφέ, σνακ
(11:00 – 11:30)
Πρακτικό µέρος:
«Οριζόντια και κατακόρυφη ανάπλαση
µε εύκολο και προβλέψιµο τρόπο»
∆ιάρκεια
3 ωρών
(11:30 – 14:30)

• Εργασία σε πραγµατικές συνθήκες
• Αιµοληψία από ειδικό
• Χρήση της νέας ειδικής συσκευής PRF της ariston dental,
για τη δηµιουργία συµπυκνωµάτων αίµατος
• ∆ηµιουργία οστικών µοσχευµάτων µε την φιλοσοφία του
sticky bone καθώς και βιολογικών µεµβρανών από A-PRF™
• Επίδειξη οριζόντιας και κατακόρυφης ανάπλασης ελλειµµατικής
ακρολοφίας επί οµοιώµατος γνάθου.
Κόστος συµµετοχής 90€

Η συµµετοχή των 90€ θα θεωρηθεί ως προκαταβολή και θα αφαιρεθεί
από την πρώτη παραγγελία σας στα αντίστοιχα προϊόντα.

Τόπος διεξαγωγής η έδρα µας:
Λεωφ. Μεσογείων 467, Κτήριο Α, 50S όροφος, 153 43 Αγία Παρασκευή
Απαραίτητη είναι η δήλωση συµµετοχής, λόγω περιορισµένου αριθµού θέσεων.

Πληροφορίες & δήλωση συµµετοχής,
Ariston Dental (Κα Χατζηµιχάλη): 210 80 30 341
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Γιάννης Αυγέρης

DDS, MS
Dental & Implant Surgeon

2002: Doctor of Dental Surgery (DDS),
Dental School of Athens, National and Kapodistrian University
2006: Internship in Implant Dentistry, Loma Linda University,
Los Angeles, USA
2008: Master Program in Implant Dentistry, University of California,
Los Angeles, UCLA, USA
2010: PG Diploma in Implant Surgery, British Academy of Dental
Implantology, UK
2011: PG Diploma in Restorative Dentistry, British Academy
of Restorative Dentistry, UK
2017: Master II Livello (MSc) Oral Surgery and Dental Implantology,
Medical School, University of Bari, Italy
Private practice limited in Implant and Reconstructive
Dentoalveolar Surgery

Πληροφορίες & δήλωση συµµετοχής,
Ariston Dental (Κα Χατζηµιχάλη): 210 80 30 341

