
Η Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ  
διοργανώνει διήμερο σεμινάριο με θέμα:

Η χρήση των αυξητικών παραγώγων (i-PRF & A-PRF)  
στη χειρουργική των σκληρών και μαλακών ιστών καθώς 

και στην αναγέννηση της περιστοματικής περιοχής.  
Το δόντι ως αυτομόσχευμα για την αναγέννηση 

της φατνιακής ακρολοφίας. 
 

υπό την αιγίδα της  WAUPS Aesthetica

 Παρασκευή 19 & Σάββατο 20 Μαΐου 2017

Oμιλητές:
Prof. Itzhak Binderman DMD  

Dr. Joseph Choukroun 
Κλεοπάτρα Νακοπούλου BSc, DDS, MSc, PhD 

Delia Tuttle MD, DDS 

Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου: 

Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA 
Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα



“Gum Drop Technique”  
– μια διαδικασία κάλυψης της ρίζας με τους βιολογικούς παράγοντες A-PRF i-PRF 

Ο σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι να εισάγει μια νέα βιολογική προσέγγιση, 
η οποία περιλαμβάνει παράγωγα αίματος A-PRF i-PRF για την κάλυψη της ρίζας, μια λιγότερο 
επεμβατική τεχνική με ταχύτατη επούλωση, χωρίς να απαιτείται κάποιο σημείο δότη.
Η “Gum Drop Technique” είναι μια τροποποιημένη τεχνική Vista χρησιμοποιώντας το αίμα του 
ασθενή για να θεραπευτούν οι υφιζήσεις των ούλων του. Τα παράγωγα του αίματος μπορεί 
να είναι η λύση για τους ασθενείς μας που είναι δύσπιστοι σχετικά με τη χρήση μεμβρανών 
δέρματος από πτώματα ή προϊόντα ζωικής προέλευσης ή φέρουν έντονες θρησκευτικές 
πεποιθήσεις ή προσπερνούν τα παραδοσιακά μοσχεύματα και φυσικά εμείς επιτυγχάνουμε 
ταχύτατο χρόνο επούλωσης!! Η διαδικασία πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας μικροσκοπικά 
εργαλεία εκτομής όπως και στις λαπαροσκοπικές τεχνικές κατά τις χειρουργικές επεμβάσεις. Τα 
ούλα θα προωθηθούν «πέσουν» πάνω στην αδαμαντίνη σας, εκεί όπου ανήκουν.
H δυσκολία της τεχνικής “Gum Drop Technique” είναι ελάχιστη και η αποδοχή των ασθενών 
είναι υψηλότερη συγκριτικά με τα παραδοσιακά μοσχεύματα.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Παρασκευή 19 Μαΐου

Θεωρητικό Μέρος
09:30-10:15  Δορυφορική ομιλία Dr Joseph Choukroun. Εισαγωγή στην χρήση 

των αυξητικών παραγώντων (i-PRF & A-PRF) 

10:15-11:15  Προβλέψιμες διαδικασίες χρήσης αυτογενών μοσχευμάτων 
(δοντιού) για την αύξηση και διατήρηση της φατνιακής ακρολοφίας

11:15-11:45 Διάλειμμα καφέ

11:45-12:45  “Gum Drop Technique” – υλικά και χειρουργικά εργαλεία

12:45-13:30  Αισθητική της περιστοματικής περιοχής με τη χρήση i-PRF & A-PRF 
Cleopatra Nacopoulos Protocol 

13:30-14:30 Διάλειμμα καφέ

Πρακτικό μέρος Α Prof. Itzhak Binderman, DM

14:30-17:30       Προβλέψιμες διαδικασίες χρήσης αυτογενών μοσχευμάτων για την 
αύξηση και διατήρηση της φατνιακής ακρολοφίας
•  Βιολογικές απόψεις για την οστική αύξηση με τα καλύτερα βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. 
•  Αυτόλογα μοσχεύματα- αποτελούν το κύριο εργαλείο, τη χρυσή σταθερά στην 

καθημερινή εργασία σας.
•  Χρησιμοποιώντας τα εξαχθέντα δόντια ως 

μόσχευμα οδοντίνης- πραγματικές απόψεις για 
εσάς και τους ασθενείς σας.

• Συζήτηση κλινικών περιστατικών.
• Παρουσίαση DEMO του Smart Dentin Grinder

Δικαίωμα Συμμετοχής:
Συμμετοχή στο Θεωρητικό μέρος 50€ 
Συμμετοχή στο Α Πρακτικό Prof. Itzhak Binderman, Demo Smart Dentin Grinder  150€ 
Συμμετοχή στο Β Πρακτικό μέρος Delia Tuttle MD, DDS 300€
Παρακολούθηση 20/5 live χειρουργεία 
Κλεοπάτρα Νακοπούλου BSc, DDS, MSc, PhD & Delia Tuttle MD, DDS 700€

Aπαραίτητη η δήλωση συμμετοχής λόγω περιορισμένων θέσεων

 

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία: 

GMDA HUB:   Βεργοβίτσης 4, Αθήνα 
Tηλ.: 212 1049842 & 6944-586177 
e-mail: helpdesk@gmdahub.com

Χορηγός Εκδήλωσης
        ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΑΕ

Πρακτικό μέρος B Delia Tuttle

14:30-19:00 Gum Drop Technique
•  Η κατανόηση της επιστημονικά τεκμηριωμένης βιβλιογραφίας πίσω από την καθαυτή 

διαδικασία

•  Η εκμάθηση των χειρουργικών βημάτων χρησιμοποιώντας βίντεο και φωτογραφικό  
υλικό κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου - εργαλεία  μικροχειρουργικής

•  Διαδικασία παρασκευής i-PRF & A-PRF  
•  Hands On σε γνάθους χοίρων της τεχνικής “Gum Drop Technique”
•  Ερωτήσεις και απαντήσεις επί της τεχνικής.

Σάββατο 20 Μαΐου

Θεωρητικό Μέρος
09:00-10:00  H χρήση των αυξητικών παραγώντων στην αναγέννηση των  

σκληρών και μαλακών ιστών - Κλεοπάτρα Νακοπούλου 

10:00-11:00  Περιγραφή της Gum Drop Technique , υλικά και χειρουργικά 
εργαλεία - Delia Tuttle

11:00-11:30 Διάλειμμα καφέ

11:30-14:30 Ζωντανά χειρουργεία

14:30-15:30 Διάλειμμα μεσημεριανού

15:30-18:30 Πρακτική σε κεφαλές χοίρων

 Ερωτήσεις και απαντήσεις 



Βιογραφικό Σημείωμα

Dr. Joseph Choukroun
(Νίκαια, Γαλλία)

Αναισθησιολόγος, ειδικός στη 
διαχείριση πόνου, Εφευρέτης 
της τεχνικής PRF 

Diploma:

1979 Ιατρική, Πανεπιστήμιο Μοντπελιέ, Γαλλία

1981 Αναισθησιολογία, Πανεπιστήμιο Μονπελιέ, Γαλλία

1986 Σπουδή στην Διαχείριση πόνου, Πανεπιστήμιο Στρασβούργου, Γαλλία

Επαγγελματική εμπειρία:

Επικεφαλής προσωπικού:  Ιδιωτικό κέντρο θεραπείας πόνου 
Οδός rue Gioffredo 49, 06000, Νίκαια, Γαλλία

Εφευρέτης της τεχνικής PRF® «Ινώδες πλούσιο σε αιμοπετάλια» (αυτόλογοι 
αυξητικοί παράγοντες αιμοπεταλίων) 2000.

Επιστημονικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΟΑ : Medical Oasis 
Association/Λουγκάνο Ελβετία.  Διδάσκει σε Πανεπιστήμια ανά τον κόσμο 
σχετικά με τη διαχείριση του πόνου στη χειρουργική του στόματος και την οστική 
μηχανική.

Πρόεδρος του συνεδρίου “Sufac” του διεθνούς συμποσίου των αυξητικών 
παραγόντων που διοργανώνεται στη Νίκαια από το 2003, κάθε δύο χρόνια. 
 
www.syfac.com

Βιογραφικό Σημείωμα

Prof. Itzhak Binderman, DMD

Καθηγητής στην Οδοντιατρική, στο τμήμα της Βιολογίας Στόματος, στην 
Οδοντιατρική Σχολή και στο τμήμα της Βιοϊατρικής τεχνολογίας, τμήμα Μηχανικών, 
στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, Ισραήλ.

Ο καθηγητής Binderman έχει εργαστεί ως περιοδοντολόγος και προσθετολόγος 
για 40 χρόνια και είναι ένας από τους πρώτους που εισήγαγε τα οδοντιατρικά 
εμφυτεύματα στο Ισραήλ. 

Έχει ασχοληθεί με την έρευνα του οστού στο Ιατρικό Κέντρο του Τελ Αβίβ οπου 
έχει αποκτήσει βραβεία και επαίνους ως επικεφαλής ερευνητικών και κλινικών 
ινστιτούτων, όπως το Εθνικό Ινστιτούτο για την Υγεία, Bethesda

Εργάστηκε ως ο κύριος ερευνητής για τη NASA, USA της Ιατρικής σχολής του 
Πανεπιστημίου Κορνέλ, στη Ν.Υόρκη

Έχει εκδώσει πάνω από 100 επιστημονικά άρθρα και ερευνητικές μελέτες στα πιο 
έγκυρα επιστημονικά περιοδικά όπως Science, JDR κτλ.

Επίτιμο μέλος στα International Congress of Oral Implantology (ICOI); Deutche 
Geselshaft of Zahnartzliche Implantologie (DGZI)



Βιογραφικό Σημείωμα

Delia Tuttle MD, DDS

2009 Οδοντιατρική Σχολή του UCLA 

“Dean’s Leadership Award” 

Γενική Οδοντίατρος που εξειδικεύεται σε προηγμένες αναγεννητικές τεχνικές για 
την επιδιόρθωση του περιοδοντίου, χρησιμοποιώντας αυξηντικούς παράγοντες - 
i-PRF & A-PRF

Αισθητική Οδοντιατρική, οστικά μοσχέυματα, κινητή και ακίνητη προσθετική

Gum Drop Technique

Βιογραφικό Σημείωμα

Κλεοπάτρα Νακοπούλου 
BSc, DDS, MSc, PhD
Οδοντίατρος - Περιοδοντολόγος

Bachelor of science στη Βιολογία, GANNON University ΗΠΑ, το 1985. 

1991 πτυχίο οδοντιατρικής, της Οδοντιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Master στην Βιολογία στόματος και κλινική εξειδίκευση στην Περιοδοντολογία, 
(επιστημονικός συνεργάτης έως το 1998). 

2005 Certificate Master Degree of SOLA Academy, του Πανεπιστημίου της Βιέννης. 

2007 Αισθητική της περιστοματικής περιοχής με την χρήση fillers, botox και 
αυξητικών παραγόντων στο Beverly Hills California, ΗΠΑ.

2008 Associate Fellowship of WCLI (World Clinical Laser Institute). 

2013 Diplomate Certificate Degree of ICOI.

2015 Διδάκτωρ στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών,

2015-2017 Aesthetic Medicine MSc στο Queen Mary University London.

Επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού εργαστηρίου Μυοσκελετικών 
παθήσεων του Νοσοκομείου Κ.Α.Τ. 

Δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Πρόεδρος της Ελληνικής εταιρείας στοματικών εφαρμογών Laser (HELSOLA), WAUPS 
Greece και WAUPS Aesthetica. 

Εκπρόσωπος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας 



ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ
Μιχαλακοπούλου 157, Γουδή 115 27,  Τηλ.: 210 7716.416, 210 7751.000, Fax: 210 7711.100, e-mail: info@tsaprazis.gr, www.tsaprazis.gr

CHOUKROUN PRF TM SYSTEM

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

Η ιδέα του CHOUKROUN PRFTM (ινώδους πλούσιου σε αιµοπετάλια) βασίζεται
στη φυγοκέντρηση του ολικού αίµατος απουσία αντιπηκτικών.

Ενδείξεις
Χειρουργική στόµατος

- Εµφυτευµατολογία
- Οστικά µοσχεύµατα
- Ανόρθωση ιγµορείου
- Χειρουργική µαλακών ιστών
- Αποκατάσταση φατνίου

Ορθοπεδική
Αναγεννητική ιατρική
Δερµατολογία
Αισθητική

Nέο - 2 «έξυπνα» πρωτόκολλα
Προηγµένο- PRF: CHOUKROUN Α-PRFTM

Ο θρόµβος του ινώδους περιέχει σε πλειοψηφία 
αιµοπετάλια και λευκά αιµοσφαίρια.

Ενέσιµο- PRF: CHOUKROUN i-PRFTM

Το υγρό περιέχει σε πλειοψηφία αιµοπετάλια, 
λευκά αιµοσφαίρια και πολυάριθµα 
βλαστοκύτταρα. Το νέο πρωτόκολλο του i-PRFTM. 
Αυτό το «SUPER PRF» µπορεί να εφαρµοστεί µε 
δύο τρόπους: 

Να εγχυθεί στον ιστό, αυξάνοντας την 
αγγείωση και συµµετέχοντας στη δηµιουργία 
νέου κολλαγόνου.
Να εγχυθεί σε σωµατίδια (βιοϋλικά): το οστικό 
µόσχευµα θα στερεοποιηθεί σε 1 λεπτό.


