ΑΘΗΝΑ, 12-13 Οκτωβρίου 2019

UMBRELLA CONCEPT
Αριστεύοντας στη διαμόρφωση
του προφίλ ανάδυσης

Ιωάννης
Βεργούλης

Alberto
Miselli

Αλέξανδρος
Τζοβαΐρης

ΣΆΒΒΑΤΟ

12 Οκτωβρίου

Alberto Miselli

ΟΜΙΛΙΕΣ

ΟΜΙΛΙΑ (3 ώρες)
Μέρος 1ο
- Βασικές αρχές της σύγχρονης Εμφυτευματολογίας. Μεθύστερη, πρώιμη και άμεση τοποθέτηση εμφυτεύματος.
Έμμεση έναντι Άμεσης Φόρτισης. Ενδείξεις και οφέλη από κάθε κατάσταση.
- Προσθετικός σχεδιασμός με βάση τις βιολογικές αρχές
- Μαλακοί ιστοί γύρω από ένα δόντι, ένα εμφύτευμα, μια νωδή περιοχή
- Ο ουλικός και βλεννογονικός βιότυπος και φαινότυπος
- Διαχείριση των μαλακών ιστών, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη χειρουργική τοποθέτηση εμφυτεύματος με εξατομικευμένα abutment επούλωσης και μεταβατικές αποκαταστάσεις
Μέρος 2ο
- Η μεταβατική αποκατάσταση, διαδικασία - «κλειδί» για την επιτυχία στην αισθητική ζώνη
- Επιλογή των εξαρτημάτων και των προσθετικών υλικών για την κατασκευή του εξατομικευμένου abutment επούλωσης, της μεταβατικής και μόνιμης αποκατάστασης
- Εξατομικευμένες στεφάνες, ναρθηκοποιημένες στεφάνες, υβριδική αποκατάσταση, επιεμφυτευματική αποκατάσταση
και αποκατάσταση υποστηριζόμενη από βλεννογόνο
- Κοχλιούμενη έναντι συγκολλούμενης αποκατάστασης
- Περιγραφή του Umbrella Concept: Απόλυτος έλεγχος του προφίλ ανάδυσης με το σύστημα Cervico VPI

Ιωάννης Βεργούλης
ΟΜΙΛΙΑ (2 ώρες)
Προφίλ ανάδυσης και αυχενικό προφίλ των περιεμφυτευματικών μαλακών ιστών: Ποια
είναι η συσχέτισή τους με βάση τα νέα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα; Πώς μπορούμε να
το διαχειριστούμε με έναν εύκολο, σύντομο και προβλέψιμο τρόπο;
Το προφίλ ανάδυσης και το αυχενικό προφίλ των μαλακών ιστών αποτελεί μία πραγματικά υποτιμημένη παράμετρο
της θεραπείας στη σύγχρονη Εμφυτευματολογία. Ακόμη και με μία αναδρομή στη δεκαετία του ’90 μπορούμε να
βρούμε ερευνητικά δεδομένα που τονίζουν τη βιολογική σημασία των περιεμφυτευματικών μαλακών ιστών. Ωστόσο,
οι διαθέσιμες τεχνικές για τη διαχείριση του προφίλ ανάδυσης δεν καθορίστηκαν ποτέ ως το πρότυπο θεραπείας για
όλες τις περιπτώσεις με εμφυτεύματα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός πως απαιτούν επιπλέον χρόνο, αυξάνουν
το κόστος της θεραπείας και είναι κάπως δύσκολη η κατάκτησή τους. Ωστόσο, τα νέα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα
σε αυτό το ζήτημα μαζί με το αυξημένο ποσοστό περιπτώσεων που προσβάλλονται από περιεμφυτευματίτιδα διεθνώς,
τονίζουν την ανάγκη για τους οδοντιάτρους που ασχολούνται με την Εμφυτευματολογία να επαναξιολογήσουν με κριτική
σκέψη τα σύγχρονα εφαρμοζόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα και να προσαρμοστούν στα νέα διαθέσιμα δεδομένα. Κατά
τη διάρκεια αυτής της παρουσίασης θα απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:
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ΣΆΒΒΑΤΟ

Ποια είναι η σημασία της ανάπτυξης ενός φυσικού προφίλ ανάδυσης και αυχενικού
προφίλ και πώς αυτή σχετίζεται με τα ακόλουθα:
Α. Το χειρουργικό, επανορθωτικό και εργαστηριακό στάδιο της θεραπείας
Β. Βιολογικές και τεχνικές επιπλοκές
Γ. Την ικανοποίηση του ασθενή και την καθιέρωση του οδοντιάτρου ως ΕΙΔΙΚΟΥ στο
πεδίο του.
Τέλος, θα παρουσιαστεί εκτενώς μία νέα μεθοδολογία με τη χρήση ενός καινοτόμου
συστήματος (Cervico της εταιρείας VPI) που απλοποιεί και επιταχύνει τα απαραίτητα
στάδια επιλογής, δημιουργίας και καταγραφής ενός ιδανικού προφίλ ανάδυσης και
αυχενικού. Όσον αφορά το σύστημα Cervico, θα καλυφθούν εκτενώς τα ακόλουθα ζητήματα με εύκολα κατανοητό τρόπο:
- Πλήρες κλινικό πρωτόκολλο χρήσης του συστήματος για τη σωστή επιλογή, δημιουργία, καταγραφή και αναπαραγωγή
του ιδανικού προφίλ ανάδυσης και αυχενικού προφίλ
- Επιπρόσθετες χρήσεις του Cervico Guide ως ένας χειρουργικός, επανορθωτικός και διαγνωστικός νάρθηκας
- Επιπρόσθετες χρήσεις του Cervico Mold για την κατασκευή εξατομικευμένων προσωρινών abutment, ντουμπλάρισμα
αξόνων αποτύπωσης προσωρινών αποκαταστάσεων, στοιχεία εξατομίκευσης για εργαστηριακά κατασκευασμένους
χειρουργικούς νάρθηκες και ακόμη περισσότερα.
- Ενσωμάτωση του συστήματος Cervico σε δισδιάστατα ψηφιακά πρωτόκολλα
- Ενσωμάτωση του συστήματος Cervico σε πρωτόκολλα CAD CAM
- Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η χρήση του συστήματος Cervico στο
οδοντιατρείο θα αναλυθούν πλήρως από διαφορετικές πτυχές. Αυτή η συγκεκριμένη παράμετρος θα προσεγγιστεί από
πολλές διαφορετικές γωνίες, συμπεριλαμβανομένων του χειρουργού, του προσθετολόγου, του οδοντοτεχνίτη, του
βοηθού οδοντιάτρου και του υπεύθυνου εμπορικής προώθησης του ιατρείου.
- Εξατομικευμένες στεφάνες, ναρθηκοποιημένες στεφάνες, υβριδικές προσθετικές αποκαταστάσεις, εμφυτευματικής
και βλεννογονικής στήριξης
- Κοχλιούμενες έναντι συγκολλούμενων αποκαταστάσεων
-Περιγραφή του Umbrella Concept: απόλυτος έλεγχος του προφίλ ανάδυσης με το σύστημα Cervico VPI

12 Οκτωβρίου

ΟΜΙΛΙΕΣ

Αλέξανδρος Τζοβαΐρης
ΟΜΙΛΙΑ (2 ώρες)
Βελτιστοποίηση των μαλακών και σκληρών ιστών σε μονήρεις αποκαταστάσεις και
μερικώς νωδές περιοχές με το VPI Cervico
- Δημιουργία αυχενικού προφίλ: Προκλήσεις με βάση την τοπογραφία της περιοχής και το χρόνο της τοποθέτησης του
εμφυτεύματος.
- Ροή εργασίας ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων σε άμεση
τοποθέτηση εμφυτευμάτων και σε νωδές περιοχές.
- Ταξινόμηση μετεξακτικού φατνίου.
- Η τεχνική mIVAN για βελτιστοποίηση των σκληρών και μαλακών ιστών κατά τη διατήρηση του φατνίου σε άνω
πρόσθιες περιοχές.
- Εισαγωγή μίας καινοτόμου τεχνικής για βελτιστοποίηση των μαλακών και σκληρών ιστών κατά τη διατήρηση του
φατνίου σε οπίσθιες περιοχές.
- Βιολογικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτεύματος σε πρωτόκολλα μεθύστερης τοποθέτησης.
- Διαχείριση της νωδής περιοχής για βελτιστοποίηση των ιστών: Τεχνική Tent Pole, σχεδιασμός τομής, αναδιαμόρφωση
abutment, αναδιαμόρφωση της επιφάνειας, μόσχευμα συνδετικού ιστού.
- Κρημνός Apron και τεχνική Ωμέγα για οπίσθιες νωδές περιοχές.
- Διαχείριση των περιοχών με γεφυρώματα.
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ΚΥΡΙΑΚΗ

&
Alberto Miselli

13 Οκτωβρίου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Ιωάννης Βεργούλης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (3 ώρες)
Μέρος 1ο
Παρασκευή προσωρινού abutment με βάση το Umbrella Concept σε εκμαγείο
Μέρος 2ο
Παρασκευή εξατομικευμένων abutment επούλωσης και μεταφοράς με το Cervico VPI Umbrella Concept
Σύστημα Cervico. Πρακτική εκπαίδευση.
- Πλήρης περιγραφή όλων των μερών του συστήματος Cervico. Πώς καθένα από αυτά τα μέρη σχετίζεται ή προσαρμόζεται
στα σύγχρονα συστήματα εμφυτευμάτων και τα κλινικά πρωτόκολλα που εφαρμόζει ο οδοντίατρος.
- Πρακτική εξάσκηση στη χρήση του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης demo kits και εκπαιδευτικών
εκμαγείων. Στόχος αυτού του σεμιναρίου θα είναι ο καθένας από τους συμμετέχοντες να μπορεί να κατανοήσει και
να εφαρμόσει τα προτεινόμενα πρωτόκολλα άμεσα μετά το τέλος του σεμιναρίου, έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει
στους ασθενείς του την καλύτερη ποιότητα θεραπείας και να “κτίσει” την καθιέρωσή του ως ένας ΕΙΔΙΚΟΣ στο
συγκεκριμένο πεδίο.

Αλέξανδρος Τζοβαΐρης
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (3 ώρες)
Βελτιστοποίηση μαλακών/σκληρών ιστών γύρω από το μονήρες εμφύτευμα
- Ένα πρακτικό σεμινάριο που θα δώσει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να μάθει βήμα προς βήμα και να αναπαράγει
την τεχνική mIVAN για διατήρηση φατνίου σε πρόσθιες περιοχές και μία καινοτόμο τεχνική για τις οπίσθιες περιοχές.
Θα δοθεί, επίσης, έμφαση σε τεχνικές διαχείρισης μαλακών ιστών για την αποκατάσταση του αυχενικού προφίλ γύρω
από εξατομικευμένα abutment κατά τη διάρκεια του πρακτικού σεμιναρίου.
- Λήψη μοσχεύματος συνδετικού ιστού, Περίδεση μείζονος υπερώιας αρτηρίας, κρημνός Apron.
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MEET THE INSTRUCTORS
• Graduated in Dentistry at the Universidad Central Venezuela 1980
•S
 pecialist in Implantology of ESI Barcelona Spain and Ceyesov, Veracruz Mexico
•P
 rofessor of the Management in Private Dentistry in Pre-degree of the Faculty
of Dentistry of the Universidad Santa Maria, Caracas Venezuela
•P
 rofessor in the Master of Dental Implants at the Universidad Santa Maria,
Caracas Venezuela
•G
 uest Professor at the Postgraduate Course in Oral Surgery at the Faculty of
Dentistry in Universidad Central de Venezuela
•G
 uest Professor at the ESI Institute Superior Studies of Implantology Barcelona
Spain

Alberto Miselli

DDS, PG Dipl Implantology, V Prof

• Guest lecturer at The Ceyesov University Veracruz Mexico
•N
 ational and International Lecturer of theoretical courses - Practical in
Implantology and Prosthesis Implant Supported

Dr. Ioannis Vergoullis graduated from the Dental School of the Kapodestrian
University of Athens, Greece in 1999. He received his Certificate in Periodontics
and Masters degree in Oral Biology from the Louisiana State University School of
Dentistry, New Orleans, USA in 2005.
Since 2006, Dr Vergoullis is the leading Periodontist at the Vergoullis Dental Clinic
in Rhodes, Greece and in 2010 he became a Visiting Assistant Professor of the
Periodontics Department at the Louisiana State University School of Dentistry in
New Orleans, USA.
Dr. Vergoullis is a Diplomate of the American Board of Periodontology and a
Fellow and Diplomate of the International Congress of Oral Implantologists (ICOI).
He is also an International member of the American Academy of Periodontology
and the ICOI and an honorary member of the Aesthetic Academies of Greece,
Lithuania and Bulgaria.

Ιωάννης Βεργούλης
DDS, MSC Periodontology

Dr. Vergoullis has been an invited keynote speaker in several international
meetings in Greece, Spain, Lithuania, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Ukraine,
Netherlands, USA and Germany and his main topic of interest is laser assisted
periodontal treatment and implantology.
Dr. Vergoullis is the co-inventor of the Cervico System by VPI and currently holds
seven patents in the field of Dental Implantology.

Born in 1975 in Thessaloniki having both French and Greek nationality, Alexander
Tzovairis practices Periodontology and Implantology exclusively since 2002 in
Greece, Luxembourg and in Belgium where he currently lives. He got his DDS
degree at the Dental School of the Aristotle University of Thessaloniki and his
Master degree in Periodontics at the Catholic University of Leuven - Brussels.

Αλέξανδρος Τζοβαΐρης

Since then, he attended several Master courses to enhance his specialization
on the fields of minimal invasive Periodontics and Implantology. He is a key
opinion leader for Innovato Holdings and he is currently an active contributor in
case report publishing in various media platforms. His areas of interest are soft
and hard tissue management and optimization around dental implants in both
immediate and delayed protocols.

DDS, MClinDent Periodontology

UMBRELLA CONCEPT
Mastering the emergence profile

Early
Bird
Για δήλωση και εξόφληση συμμετοχής έως τις 31/7/19:
Κόστος συμμετοχής για το θεωρητικό μέρος
(Σάββατο 12/10) > 295€
Κόστος συμμετοχής για τα πρακτικά σεμινάρια
(Κυριακή 13/10) > 295€
Κόστος συμμετοχής για εγγραφή και στις 2 ημέρες
(Σάββατο 12/10 & Κυριακή 13/10) > 490€ (αντί 590€)
Για τους συμμετέχοντες και στις 2 ημέρες, από το πληρωτέο ποσό θα δοθεί επιστροφή
ύψους 100€ για την αγορά προϊόντων που θα παρουσιαστούν στα σεμινάρια.
(Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)

Κόστος συμμετοχής για το θεωρητικό μέρος
(Σάββατο 12/10) > 395€
Κόστος συμμετοχής για τα πρακτικά σεμινάρια
(Κυριακή 13/10) > 395€
Κόστος συμμετοχής για εγγραφή και στις 2 ημέρες
(Σάββατο 12/10 & Κυριακή 13/10) > 690€ (αντί 790€)
Για τους συμμετέχοντες και στις 2 ημέρες, από το πληρωτέο ποσό θα δοθεί επιστροφή
ύψους 100€ για την αγορά προϊόντων που θα παρουσιαστούν στα σεμινάρια.
(Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)

Χορηγός επικοινωνίας

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων:
Ariston Dental Αθήνας (κα Αναστασία Χατζημιχάλη)
Τηλ.: 210 80 30 341

