
Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
Η χρήση των αυξητικών παραγόντων στην αισθητική 

του προσώπου και τη στοματική χειρουργική.

14 - 15 Δεκεμβρίου 2019 - Αθήνα



Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

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

Ioannis Avgeris DDS
Dental & Implant Surgeon

Θεωρητικό μέρος: Θα παρουσιαστεί η θεωρία που διέπει τη χρήση των αυξητικών 
παραγόντων και των συμπυκνωμάτων του αίματος του ασθενούς (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.

Πρακτικό μέρος: Οριζόντια και κατακόρυφη ανάπλαση με εύκολο και προβλέψιμο τρόπο
• Εργασία σε πραγματικές συνθήκες
• Αιμοληψία από ειδικό
•  Χρήση της νέας ειδικής συσκευής PRF της ariston dental, για τη δημιουργία  

συμπυκνωμάτων αίματος
•  Δημιουργία 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.

(8.30 - 9.00 > Προσέλευση - καφές)

Ώρες 9.00 - 16.00
Κόστος συμμετοχής 120 €

Κόστος συμμετοχής και για τα 2 σεμινάρια 190 €
(Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)

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

Τόπος διεξαγωγής η έδρα της Ariston Dental:  
Λεωφ. Μεσογείων 467, Κτήριο Α, 5ος όροφος, 153 43 Αγία Παρασκευή



(9.00 - 9.30 > Προσέλευση - καφές)

Ώρες 9.30 - 15.00
Κόστος συμμετοχής 120 €

Κόστος συμμετοχής και για τα 2 σεμινάρια 190 €
(Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)

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

Τόπος διεξαγωγής η έδρα της Ariston Dental:  
Λεωφ. Μεσογείων 467, Κτήριο Α, 5ος όροφος, 153 43 Αγία Παρασκευή

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019

Η χρήση των αιμοπεταλιακών συμπυκνωμάτων (PRF/PRP) 
στην αισθητική της περιστοματικής χώρας και την ευρύτερη 
περιοχή του προσώπου.

Στο σεμινάριο θα γίνει επίδειξη εφαρμογής liquid PRF στην περιοχή του προσώπου σε ασθενή.

Χρήστος Κρασαδάκης MD, DDS, OMFS
Στοματικός & Γναθοπροσωπικός Χειρουργός



Dr Avgeris finished his studies at the Dental School of Athens, Greece,  
in 2002 with honor, while he achieved top scores (10/10) in undergraduate 
Oral Surgery and Prosthodontics. After developing his general dental skills, 
he found his passion in the field of Oral Rehabilitation. It was that moment 
that he decided to undertake postgraduate education in the full spectrum 

of Oral Rehabilitation, from reconstructive and implant surgery to prosthodontics. He received 
postgraduate training in Implant Dentistry and Reconstructive Surgery from the famous University  
of California in Los Angeles, USA, in Advanced Oral Surgery and Implantology from the Medical School 
of University of Bari in Italy and in Restorative Dentistry from the British Academy of Restorative 
Dentistry achieving the prestigious Diplomate Status. In addition, he received advanced training 
in reconstructive surgery in Zimmer Institute in Switzerland and in perio-implant microsurgery in 
Munich next to Otto Zhur and Markus Huerzeler. He lives in Athens where he maintains a private 
practice in Advanced Oral Rehabilitation (Implantology, Reconstructive Surgery and Prosthodontics) 
while he participates, as a lecturer, in many seminars, courses and congresses in the topics  
of implant microsurgery and implant supported oral rehabilitation.

Ioannis Avgeris
Dental & Implant Surgeon

Βιογραφικά Ομιλητών

Χρήστος Κρασαδάκης MD, DDS, OMFS
Στοματικός & Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

Ο Χρήστος Κρασαδάκης αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών το 2006. Εν συνεχεία φοίτησε στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου αποφοίτησε το 2010. Το έτος 2011 και 
για διάστημα ενός χρόνου, εργάστηκε ως ιατρός Γενικής Χειρουργικής στο 
Νοσοκομείο «Ευαγγελίστρια» της Τρίπολης.  Από το Μάιο του 2012 έως σήμερα 

εργάζεται ως ιατρός στην κλινική Στοματικής και  Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου 
ΚΑΤ Αττικής, συμμετέχοντας σε πολυάριθμα χειρουργεία με γενική και τοπική αναισθησία στην περιοχή 
του στόματος , του προσώπου και του τραχήλου. Έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας της Στοματικής και  
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής το Δεκέμβριο του 2016. Από το 2015 είναι μέλος του μεταπτυχιακού 
προγράμματος «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει αναπτύξει σημαντική επιστημονική δραστηριότητα στον τομέα της Αισθητικής Χειρουργικής 
στην περιοχή του προσώπου και του τραχήλου. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών εκπαιδευτής της  
Australasian Academy of Dento-Facial Aesthetics, βοηθώντας ενεργά άλλους ιατρούς στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό να ενσωματώσουν τις ενέσιμες αισθητικές επεμβάσεις στην καθημέρα κλινική πράξη 
(Botox, Dermal Fillers, Thread lifts, παράγωγα αίματος). Από τις αρχές του 2017 έως και σήμερα 
είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας  Αισθητικής και Ανάπλασης Προσώπου (FERAGreece).  
Έχει επίσης παρουσιάσει εργασίες σε πανελλήνια και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.



Κόστος συμμετοχής για 1 σεμινάριο 120 €
Κόστος συμμετοχής για 2 σεμινάρια 190 €

(Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)

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

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Ariston Dental:  
Λεωφ. Μεσογείων 467, Κτήριο Α, 5ος όροφος,  

153 43 Αγία Παρασκευή


