
Η Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ  
διοργανώνει διήμερο σεμινάριο με θέμα:

Επιτυχημένη αναγεννητική θεραπεία  
στη χειρουργική στόματος  
και στην αισθητική της περιστοματικής περιοχής
Βήμα προς Βήμα εκπαίδευση στην διαχείριση αναγεννητικών τεχνικών 
στο μαλακό και σκληρό ιστό της στοματικής περιοχής καθώς και στην 
αναγέννηση του δέρματος και των χειλιών της περιστοματικής περιοχής.

υπό την αιγίδα της Aesthetica by Cleopatra Nacopoulos

Oμιλητές:
Dr. Joseph Choukroun 

MD - Pain Clinic

Επισκέπτης καθηγήτρια:
Κλεοπάτρα Νακοπούλου 

BSc, DDS, MSc, PhD

Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου: 

Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA 
Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα

ΔΙΗΜΕΡIΔΑ Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019



Πρόγραμμα Διήμερου Σεμιναρίου

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου

Το PRF στη χειρουργική στόματος με τον Dr. Joseph Choukroun

8:30-9:00 Εγγραφές
9:00-10:30  Συνάφεια των πρωτοκόλλων με την έννοια της φυγοκέντρησης χαμηλής 

δύναμης (LSCC): A-PRF +, i-PRF, Sticky Bone, ενδιαφέρον για την προεγχειρητική 
έγχυση του ενέσιμου i-PRF+

10:30-11:00 Διάλειμμα καφέ

11:00-13:00  Ενδείξεις και οδηγίες χρήσης 
Βιολογικοί παράγοντες για την μακροπρόθεσμη επιτυχία: Τάση και πίεση 
κρημνών, Βιταμίνη D, Χοληστερόλη.

13:00-14:00 Γεύμα

14:00-16:00  Περιεμφυτευματίτιδα και οστική απώλεια: Φυσιολογική προσέγγιση. Πρόληψη 
και λύσεις

16:00-16:30 Διάλειμμα καφέ

16:30-17:30  Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων και πρωτοκόλλων σύμφωνα με τις 
ενδείξεις.

17:30-18:00 Ζωντανή επίδειξη
18:00-20:00  Προαιρετικά: Σεμινάριο φλεβοκέντησης*  

(*Κόστος Σεμιναρίου 90€. Περιορισμένος αριθμός θέσεων)

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά με παράλληλη μετάφραση στα ελληνικά. 
Θα λειτουργήσει έκθεση οδοντιατρικών ειδών της εταιρείας Ιωάννης Τσαπραζης ΑΕ.

Για δηλώσεις συμμετοχής: Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ 
Τηλ.: 210 7716416 & 210 7751000 • e-mail: info@tsaprazis.gr

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  Συμμετοχή και για τις 2 μέρες  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800€
Ειδική τιμή για τους έλληνες συμμετέχοντες . . . . .  650€
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  320€

Διοργάνωση Διημερίδας
www.gmdahub.com
helpdesk@gmdahub.com

•  Βιολογικές αρχές που αφορούν το PRF και περιγραφή των διαφόρων πρωτοκόλλων ανάλογα 
με τη μείωση της ταχύτητα ανά λεπτό LSCC APRF , I-PRF and Sticky Bone αναφορά στη χρήση του 
I-PRF+ πριν το άνοιγμα του κρημνού για επιτάχυνση της επούλωσης 

•  Διαχείριση και λύσεις στην αντιμετώπιση της περιφυτευματίτιδας είτε αφορά φυσικό οστό είτε 
αναγεννηθέν - καινούργια βιβλιογραφικά δεδομένα βασιζόμενα στην ανατομία και φυσιολογία 



Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 

PRF στην αισθητική της περιστοματικής περιοχής - Κλεοπάτρα Νακοπούλου

08:30-09:00   Εγγραφές
09:00-10:00 Ο ρόλος του οδοντιάτρου στην αισθητική του προσώπου. DSD
10:00-11:00 Γήρανση και αντιγήρανση, χαρακτηριστικά και πρόληψη

11:00-11:30  Διάλειμμα καφέ

11:30-12:30  Ανατομία δέρματος και χειλέων.  Υλικά και τεχνικές

12:30-13:30  Γεύμα

13:30-15:30  Η χρήση των αυξητικών παραγόντων και βλαστοκυττάρων  
στην αναγέννηση της περιστοματικής περιοχής  
(i-PRF + & A-PRF liquid) - Cleopatra Technique TM

15:30-16:00   Διάλειμμα καφέ

16:00-17:00  Αιμοληψία - προετοιμασία ασθενούς - τεχνικές εφαρμογής - πρωτόκολλα
17:00-17:45  Το marketing για την προώθηση της νέας τεχνολογίας στο ιατρείο

Στόχος της 2ης ημέρας είναι οι νέες τάσεις στην αναγεννητική ιατρική για την αισθητική του 
προσώπου με τα έξυπνα παράγωγα αίματος. Cleopatra Technique ΤΜ

Η Καθ. Κλεοπάτρα Νακοπούλου, πρωτοπόρος στην αισθητική του προσώπου με τη χρήση 
ενέσιμου PRF, θα πραγματοποιήσει το σεμινάριο και θα μοιραστεί την εμπειρία της για τον 
τρόπο εισαγωγής αυτής της πρωτοποριακής τεχνολογίας στην καθημερινή κλινική πράξη.

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή της αισθητικής του προσώπου ως μέσου 
βελτίωσης της συνολικής εμφάνισης του ασθενούς και δεν περιορίζεται στην οδοντιατρική του 
κατάσταση. Η χρήση του υγρού i-PRF + & A-PRF (Cleopatra TechniqueTM) είναι μια καινοτόμος 
διαδικασία για την αναζωογόνηση του δέρματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
καθημερινή πρακτική, με τη μέγιστη αναλογία κόστους / οφέλους τόσο για τον ιατρό όσο και 
για τον ασθενή. Θα παρουσιαστούν όλες οι τεχνικές ένεσης βήμα προς βήμα, καθώς και οι 
οδηγίες πριν και μετά τη θεραπεία και η διαχείριση των επιπλοκών. Οι επαγγελματίες υγείας 
έχουν ενσωματώσει με επιτυχία τους αυξητικούς παράγοντες στις πρακτικές τους, συχνά σε 
συνδυασμό με άλλες μορφές όπως το υαλουρονικό οξύ, τις ενέσεις botulinum toxin, τα 
νήματα PDO και τις θεραπείες με λέιζερ.



Dr. Joseph Choukroun MD 
Pain Clinic
(Νίκαια, Γαλλία)

Αναισθησιολόγος, ειδικός στη 
διαχείριση πόνου, Εφευρέτης της 
τεχνικής PRF 

Diploma:

1979 Ιατρική, Πανεπιστήμιο Μονπελιέ, 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 “Syfac” του διεθνούς συμποσίου των αυξητικών 
παραγόντων που διοργανώνεται στη Νίκαια από το 2003, κάθε δύο χρόνια.

Βιογραφικό Σημείωμα



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

1985: Bachelor of Science in Biology, GANNON University USA

1991: Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

1998: Master degree στη Βιολογία Στόματος, Οδοντιατρική Σχολή 
Πανεπιστημίου Αθηνών

1998: Κλινική εξειδίκευση στην Περιοδοντολογία, Οδοντιατρική Σχολή 
Πανεπιστημίου Αθηνών

1993 -1998: Επιστημονικός συνεργάτης Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Αθηνών

2005: Certificate Master Degree of SOLA Academy, Πανεπιστήμιο Βιέννης

2007: Εκπαίδευση στην Αισθητική της περιστοματικής περιοχής με τη χρήση 
fillers και αυξητικών παραγόντων, Beverly Hills California

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

2013: Diplomate Certificate Degree of ICOI

2015: Διδακτορικό στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

2015: Επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού εργαστηρίου μυοσκελετικών 
παθήσεων του νοσοκομείου Κ.Α.Τ.

2015: MSc στην Αισθητική Ιατρική, Queen Mary University of London

2018: Visiting Professor of Nicolae Testemitanu, Κρατικό Πανεπιστήμιο της 
Ιατρικής και Φαρμακευτικής της Μολδαβίας

Δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με θέμα 
την Οστική αναγέννηση (GBR) με την χρήση P.R.P., P.R.F. implants and laser.

 

Βιογραφικό Σημείωμα

Διεύθυνση: 
Λ. Κηφισίας 103, 115 23 Αμπελόκηποι 
Τηλ. ιατρείου 210 6451049, 210 6458243 
Fax 210 6451049 
Email: cleopatra.nacopoulou@yahoo.gr



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

∏ È‰¤· ÙÔ˘ CHOUKROUN PRFì
(ÈÓÒ‰Ô˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ÛÂ ·ÈÌÔÂÙ¿ÏÈ·)
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·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.

Ενδείξεις
Χειρουργική στόµατος

- Εµφυτευµατολογία
- Οστικά µοσχεύµατα
- Ανύψωση ιγµορείου
- Πλαστική χειρουργική µαλακών ιστών
- Αποκατάσταση φατνίου

Ορθοπεδική
Αναγεννητική ιατρική
Δερµατολογία
Αισθητική του προσώπου
Διαχείριση πόνου αρθρώσεων

√È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙ· ÚˆÙfiÎÔÏÏ·
CHOUKROUN PRFì 

NEO: Sticky bone & Facial aesthetics

Νέο PRF BOX
µε τεφλόν θήκη
διαµόρφωσης

µεµβρανών

Custom
Manual

Programs

Διαθέσιμα
3 φιαλίδια

Συσκευή φυγοκέντρησης PRF DUO Quattro 
Ειδικά σχεδιασµένη για τα 6 διαφορετικά 
PRF πρωτόκολλα 
Διαθέτει πρόσθετη θέση χειροκίνητης 
ρύθµισης ώστε να επιλέξετε 
και να αποθηκεύσετε 
τις παραµέτρους 
που επιθυµείτε. 
2 χρονιά εγγύηση


