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Μεταφράζοντας
τη βιολογία
σε επιτυχή οστική
αναγέννηση. 

Προσθετικά 
καθοδηγούμενη 
υπολογιστική 
χειρουργική

ΔΥΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ



Η χρήση των οστικών μοσχευμάτων στη 
σύγχρονη εμφυτευματολογία, όπως και 
στο ευρύτερο πεδίο της χειρουργικής του 
στόματος, αποσκοπεί στην αποκατάσταση της 
μορφολογίας, της δομής και της λειτουργίας 
του οστίτη ιστού. Οι εξελίξεις στον τομέα 
των βιοϋλικών, σε συνδυασμό με νεότερα 
επιστημονικά δεδομένα πάνω στη βιολογία 
των οστικών μοσχευμάτων, έχουν οδηγήσει 
στο σχεδιασμό καινοτόμων βιοενεργών 
συνθετικών οστικών υποκατάστατων. Τα 
υλικά αυτά, μέσω ελεγχόμενης δράσης με τη 
δέκτρια περιοχή και ταυτόχρονης σταδιακής 
αποδόμησης, οδηγούν σε ταχεία πλήρη οστική 
αναγέννηση και στην τελική δημιουργία 
ενός σκληρού ιστού πανομοιότυπου με το 
απολεσθέν οστό.

Σκοπός του παρόντος σεμιναρίου είναι 
η παρουσίαση των σύγχρονων οστικών 
μοσχευμάτων β-φωσφορικού τριασβεστίου/
θειικού ασβεστίου και η λεπτομερής 
ανάλυση της φιλοσοφίας και του τρόπου 
χρήσης τους σε ποικίλες εφαρμογές οστικής 
ανάπλασης γύρω από εμφυτεύματα, σε 
οστικά ελλείμματα ή για τον περιορισμό της 
απορρόφησης της φατνιακής ακρολοφίας 
μετά από εξαγωγές. Θα συζητηθούν εκτενώς 
όλα τα κλινικά πρωτόκολλα που έχουν 
αναπτυχθεί για την αποτελεσματική και 
προβλέψιμη χρήση των συγκεκριμένων 
υλικών, καθώς και όλα τα ερευνητικά 
δεδομένα που αφορούν στις διαδικασίες 
της οστεογένεσης, τη νεοαγγειογένεση, 
το ρόλο του περιοστέου και τη σημασία 
βασικών χειρουργικών και βιολογικών 
παραγόντων (όπως είναι η διαδικασία της 
εξαγωγής, ο χρόνος τοποθέτησης του 
οστικού μοσχεύματος και του εμφυτεύματος, 
η σταθερότητα του μοσχεύματος, η παρουσία 
φλεγμονής, συστηματικές καταστάσεις 
κ.α.), που καθορίζουν την έκβαση κάθε 
προσπάθειας οστικής ανάπλασης στην 
καθημερινή οδοντιατρική κλινική πράξη.
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Μεταφράζοντας
τη βιολογία
σε επιτυχή οστική
αναγέννηση. Μηνάς Λεβέντης,

DDS, MSc, PhD,
Research Manager of ΕthΟss

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9.00 - 9.30 Προσέλευση - Καφές 
9.30 - 11.30  Παρουσίαση
11.30 - 12.00  Διάλειμμα - Καφές 

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

50€
Η συμμετοχή των 50€ 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

ΔΥΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ



Πληροφορίες & δήλωση συμμετοχής, Ariston Dental (Κα Χατζημιχάλη): 210 80 30 341
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Προσθετικά 
καθοδηγούμενη
υπολογιστική 
χειρουργική. Γιάννης Αυγέρης

DDS, MS
Dental & Implant Surgeon

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Θεωρητικό μέρος 
Υπολογιστικά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία: 
Γιατί; Πότε; Πώς; Πιλοτική ή πλήρης καθοδήγηση;
Νέα γενιά εργαλείων και διαδικασιών της 
PALTOP – Advanced Dental Solutions
Παρουσίαση περιστατικών - Συζήτηση
Διάλειμμα - Σνακ 
 Επίδειξη τοποθέτησης εμφυτευμάτων με τη χρήση 
χειρουργικού οδηγού πλήρους καθοδήγησης, 
καθώς και άμεση προσωρινοποίηση αυτών, με οδηγό 
και προσθετική εργασία που έχουν σχεδιαστεί 
υπολογιστικά από προσθετική κατεύθυνση.

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

50€

Περιγραφή σεμιναρίου: Το σεμινάριο αυτό θα παρουσιάσει νέες ροές εργασίας που 
συμπεριλαμβάνουν χειρουργικά εργαλεία και εργαλεία προσθετικής αποκατάστασης που 
απλοποιούν και βελτιστοποιούν τις χειρουργικές και προσθετικές διαδικασίες. Θα παρουσιαστεί 
μία νέα γενιά εργαλείων για την υπολογιστικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων από 
προσθετική κατεύθυνση, που αντιμετωπίζουν τους περιορισμούς στα υπάρχοντα συστήματα.
  
“Νέες ροές εργασίας διευρύνουν το πεδίο εργασίας για συναρπαστικές 
πιθανότητες  θεραπευτικής αγωγής”. Michael Klein D.D.S., USA.

Πρακτική επίδειξη: Η πρακτική επίδειξη θα καλύψει τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη 
συλλογή δεδομένων καθώς και το σχεδιασμό 3ης γενιάς υπολογιστικά καθοδηγούμενης 
τοποθέτησης εμφυτευμάτων. 
Θα παρουσιαστεί το καινοτόμο και εργονομικό χειρουργικό σετ πατενταρισμένων εργαλείων 
και θα τοποθετηθούν εμφυτεύματα σε προ εκτυπωμένο εκμαγείο, ενώ τέλος, θα γίνει 
τοποθέτηση άμεσης μεταβατικής προσθετικής εργασίας που θα έχει σχεδιαστεί 
και κατασκευαστεί εκ των προτέρων.

12:00 – 13:30

13:30 – 14:00
14:00 – 15:00

Η συμμετοχή των 50€ 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.

ΔΥΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
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Ο Μηνάς Λεβέντης αποφοίτησε το 1999 από την Οδοντιατρική 
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Στο διάστημα 2000 έως 2003 πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές 
του σπουδές στο ίδιο πανεπιστήμιο στον Τομέα της Παθοβιολογίας 
Στόματος με κλινική εξειδίκευση στη Χειρουργική του Στόματος, 
ενώ το 2010 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο ΕΚΠΑ 
στο αντικείμενο των οστικών μοσχευμάτων και των αυξητικών 
παραγόντων.

Το διάστημα 2000 έως 2012 υπήρξε Επιστημονικός Συνεργάτης 
της ΣΓΠΧ Κλινικής στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών, καθώς 
και της ΣΓΠΧ Κλινικής του Γ.Π.Ν.Α. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». 
Τα τελευταία χρόνια είναι ερευνητής στο Εργαστήριο Πειραματικής 
Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης "Ν. Σ. Χρηστέας" της Ιατρικής 
Σχολής Αθηνών διεξάγοντας ποικίλες έρευνες στο πεδίο κυρίως της 
οστικής αναγέννησης και της ανάπτυξης σύγχρονων συνθετικών 
βιοϋλικών.

Ο Μηνάς Λεβέντης πραγματοποιεί ομιλίες και σεμινάρια στην Ελλάδα και 
το Εξωτερικό σε θέματα εμφυτευματολογίας και χειρουργικής στόματος.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 40 άρθρα σε έγκριτα ελληνικά 
και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ είναι ενεργό μέλος πολλών 
επιστημονικών εταιριών, Fellow και Diplomate του International 
Congress of Oral Implantologists (ICOI), και ανήκει στο διδακτικό 
προσωπικό της Association of Dental Implantology (ADI) στην Αγγλία.  

Μηνάς Λεβέντης,
DDS, MSc, PhD,
Research Manager of ethoss



 
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 (Εμφυτεύματα και Επανορθωτική Χειρουργική)

John Avgeris
DDS, MS
Dental & Implant Surgeon


