Οι εταιρείες

&
σας προσκαλούν σε ημερίδα με θέμα:

ΝΕΟ κεραμικό σύστημα για υψηλή αισθητική
στους μεταλλικούς σκελετούς.
ΟΜΙΛΗΤΕΣ

• Σπύρος Χατζηγεωργίου
• Thomas Backscheider
• Rüdiger Neugebauer

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020
τόπος διεξαγωγής

Ξενοδοχείο
Holiday Inn Αττικής Οδού
Την ημερίδα θα ακολουθήσει, στις 19 Ιανουαρίου 2020,
πρακτικό σεμινάριο από τον κ. Σπύρο Χατζηγεωργίου,
στο εργαστήριο DentaleLab, με περιορισμένες θέσεις συμμετοχής.

Απαραίτητη η επικοινωνία με την εταιρεία:
Μιλτιάδης Βιτσαρόπουλος Α.Ε.
Τηλ.: 210 65 41 340, Fax: 210 65 41 618

Bιογραφικά Σημειώματα

Σπύρος Χατζηγεωργίου

09:30 - 10:45

Ο Σπύρος Χατζηγεωργίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Από το 1990 διατηρεί οδοντοτεχνικό
εργαστήριο.
Το 2013 ξεκίνησε τη συνεργασία με την Kulzer έχοντας το πιλοτικό της εργαστήριο για την Ελλάδα.
Από το 2014 διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα κεραμικά υλικά και από το 2016 είναι world
opinion leader.
Το βιβλίο του Dental Ceramics-My theory in action για κεραμικά υλικά εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2018
το οποίο μέχρι σήμερα έχει διατεθεί σε πάνω από 42 χώρες.
Έχει αναπτύξει τεχνικές δόμησης κεραμικών υλικών και με την ενασχόλησή του καθημερινά με τους
ασθενείς δημιουργεί κεραμικές εργασίες με στόχο τη φυσικότητα.
Το απόφθεγμα των γνώσεων από αυτή την ενασχόληση παρουσιάζεται στα σεμινάρια και στις διαλέξεις
του με τίτλο «Η θεωρία μου στην πράξη».

Thomas Backscheider DTG

11:00 - 12:30
Θα υπάρχει παράλληλη μετάφραση.

•	Γεννήθηκε το 1959.
• Πήρε το πτυχίο του Οδοντοτεχνίτη από τη σχολή Ludwigshafen το 1980.
• Από το 1980 έως το 1995 εργάστηκε σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια στην Ιταλία και τη Γερμανία.
• Το 1996 δημιούργησε το δικό του εργαστήριο στο Pirmasens της Γερμανίας
• Από το 2015, είναι μέλος του Dental Technicians Guild.
• Έχει ειδικευτεί στην Αισθητική προσθίων δοντιών και σε επιεμφυτευματικές περιπτώσεις.
• Είναι εκπαιδευτής σε σεμινάρια κεραμικών.
•	Έχει δημοσιεύσει στο περιοδικό «Dental Dialogue», τεύχος 6/2015 και διάφορα άρθρα στο περιοδικό
«Dental Labor/Germany».

RÜdiger Neugebauer

13:30 - 15:30
Θα υπάρχει παράλληλη μετάφραση.

•
•
•
•
•

Γ εννήθηκε το 1965.
Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Οδοντοτεχνική, στο Πολυτεχνείο του Düsseldorf, Γερμανία το 1986.
Ίδρυσε δικό του Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, το 1987 στο Wuppertal, Γερμανία.
Το 1989 ίδρυσε το Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο Dentalmaia, στο Porto, Πορτογαλία.
Δίδαξε σε διάφορα μεταπτυχιακά σεμινάρια με θέματα: ακίνητη προσθετική, επιεμφυτευματικές
αποκαταστάσεις και συνδυασμένες περιπτώσεις.
• Έχει κάνει διάφορες εθνικές και διεθνείς διαλέξεις.
• Έχει κάνει διάφορες δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή περιοδικά.
• Είναι μέλος και εκπαιδευτής στην «International HeraCeram Academy».
• Είναι μέλος της ομάδας opinion leaders της Heraeus Kulzer.
• Από το 2011 είναι αντιπρόεδρος του Sped, Portuguese Society of Esthetic Dentistry.
• Ήταν διευθυντής του Εργαστηρίου Dentalmaia και του Dentalmaia Trainingcenter έως το 2014.
• Ίδρυσε το Dental Solution Network lab, το 2015 στο Porto της Πορτογαλίας.
• To 2017 ψηφίστηκε μέλος του «Damaged Goods Association».
• Μέχρι σήμερα, είναι διευθυντής του Dental Solution Laboratory.

Μεταξύ των ομιλιών, θα προσφερθεί καφές & ελαφρύ γεύμα.

Σύγχρονες μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις.
My theory in action.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Θα γίνει ανάλυση κλινικών περιστατικών και θα τεκμηριωθεί η ανάγκη νέων
φωτοδιαπερατών υλικών ακόμα και στη μεταλλοκεραμική.
Aυτήν την ανάγκη ήρθε να καλύψει το HeraCeram Saphir.

HeraCeram Saphir Διερευνήστε την τεχνολογία “Light Booster”
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εργασία σε μεταλλικούς σκελετούς είναι πάντα μια μεγάλη πρόκληση! Νέα σύγχρονα
κεραμικά λύνουν όλα τα πιθανά προβλήματα, αλληλεπιδρώντας με το φως με παρόμοιο
τρόπο όπως τα φυσικά δόντια.
Το κεραμικό HeraCeram Saphir αποδίδει φυσική οπαλινότητα σε όλη τη μάζα του
κεραμικού, με τον πιο εύκολο, γρήγορο κι αποτελεσματικό τρόπο. Επιπλέον, η νέα
σύγχρονη και μοναδική πάστα opaque θα αλλάξει την εργασιακή καθημερινότητά σας,
εξοικονομώντας χρόνο και εξαλείφοντας πιθανά λάθη.
Είτε αφορά παραγωγική μέθοδο ή εργασία με αποτελέσματα αποκλειστικά υψηλής
αισθητικής, μπορείτε να εξασφαλίσετε την ικανοποίηση του ασθενή!

HeraCeram Saphir - μεταλλοκεραμική
ή αποκατάσταση χωρίς μέταλλο;
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με τον τίτλο «Αποκαταστάσεις ελάχιστης επέμβασης», σκεφτόμαστε όψεις, μασητικούς
φλοιούς, στεφάνες 360, όψεις χωρίς παρασκευή. Αυτά, αντιπροσωπεύουν σήμερα την
τεχνολογία αιχμής για την αποκατάσταση του στόματος. Αντιπροσωπεύουν, επίσης, ό,τι
καλύτερο στην επικοινωνία και τον σχεδιασμό, μεταξύ του οδοντιάτρου και του
οδοντοτεχνίτη. Τί χρειαζόμαστε για να επιτύχουμε σε αυτό το είδος αποκατάστασης?

kulzer.com/heraceram-saphir

Νέο: HeraCeram Saphir
Αφήστε το ταλέντο σας να λάμψει στους μεταλλικούς
σκελετούς.
›› Νέα τεχνολογία “Light Booster”: Αυθεντική εμφάνιση και αληθινή
οπαλινότητα στους μεταλλικούς σκελετούς
›› Α πίστευτη πάστα Opaque: Εντυπωσιακή δύναμη κάλυψης σε εξαιρετικά
λεπτά στρώματα (60-100 μm)

Giving a hand to oral health.
Artwork by Thomas Backscheider

