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CEREC Primescan: Το  «πολύ καλό» γίνεται «τέλειο»
O νέος ενδοστοματικός σαρωτής CEREC
Primescan, με τη σφραγίδα ποιότητας της
Dentsply Sirona, έρχεται να αλλάξει τα δε-
δομένα στο χώρο της ψηφιακής αποτύ-
πωσης. Με μεγαλύτερη ακρίβεια στη σά-

ρωση και γρήγορη και εύκολη επεξεργα-
σία των δεδομένων, ο ενδοστοματικός
αυτός σαρωτής αντιπροσωπεύει ένα άλμα
στην ποιότητα. Το «ΟΒ» μίλησε με τον
οδοντίατρο κ. Γιώργο Σιαβίκη, ο οποίος

αποφάσισε να «επενδύσει» στη νέα αυτή
τεχνολογία και μοιράζεται μαζί μας την εμ-
πειρία του από την ένταξη του CEREC Pri-
mescan στη καθημερινή ροή εργασίας
του οδοντιατρείου του.

Κύριε Σιαβίκη, ποιοι ήταν οι λόγοι που σας

οδήγησαν στο να «επενδύσετε» στην τε-

χνολογία του CEREC Primescan;

Πριν από μερικά χρόνια όταν αποφάσισα να

επενδύσω στο κομμάτι της ψηφιακής οδοντια-

τρικής, αυτό βρισκόταν στην Ελλάδα ακόμα σε

εμβρυικό στάδιο. Σε πολλά όμως, συνέδρια

στα οποία συμμετείχα στο εξωτερικό όλα έδει-

χναν την τάση προς τον ψηφιακό αυτό κόσμο.

Αυτό λοιπόν, αποτέλεσε το έναυσμα και μετά

από έρευνα τόσο όσον αφορά τον καλύτερο

δυνατό εξοπλισμό όσο και τις δυνατότητες

αξιοποίησής του αποφάσισα να κάνω αυτό το

βήμα. Η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ πλέον να

φανταστώ την καθημερινή μου εργασία χωρίς

την ψηφιακή αποτύπωση. Κατά την άποψη

μου, η τεχνολογία στον τομέα αυτό αναπτύχθη-

κε τεράστια τα τελευταία χρόνια. Από τη μία

πλευρά, αυτό οφείλεται στις ενημερώσεις λογι-

σμικού. Ο υπολογισμός των μοντέλων 3-D, η

ποιότητα των σχεδιασμένων αποκαταστάσεων

και η ακρίβεια της προσαρμογής βελτιώνονται

συνεχώς. Από την άλλη πλευρά, ο ενδοστομα-

τικός σαρωτής CEREC Primescan, ο οποίος ει-

σήλθε στην αγορά, επιταχύνει και απλοποιεί τη

διαδικασία αισθητά και παράγει αποτελέσματα

που μέχρι τώρα ήταν ελάχιστα δυνατά. Η απο-

τύπωση ήταν ήδη πολύ καλή πριν, αλλά τώρα

είναι απλά καλύτερη.

Mπορείτε να μας περιγράψετε πώς η νέα

αυτή τεχνολογία έχει βελτιώσει τη ροή ερ-

γασίας στο οδοντιατρείο σας;

Η εμπειρία μου με το CEREC είναι ένα όμορφο

ταξίδι. Από την πρώτη στιγμή που ενσωματώ-

θηκε στην καθημερινή οδοντιατρική μου πρά-

ξη άλλαξε τον τρόπο λειτουργίας ολόκληρου

του ιατρείου, μειώνοντας κατά πολύ το χρόνο

στην οδοντιατρική καρέκλα, προσφέροντας

μου ευχέρεια και περισσότερες επιλογές τόσο

στο κομμάτι των εμφυτευμάτων όσο και στις αι-

σθητικές αποκαταστάσεις. Το CEREC μου δί-

νει τη δυνατότητα να τοποθετώ ολοκεραμικές

αποκαταστάσεις μέσα σε ένα ραντεβού αλλά

και να αποστέλνω άμεσα σε οποιοδήποτε εργα-

στήριο το ψηφιακό αποτύπωμα του ασθενή,

αφού πρόκειται για ένα ανοιχτό σύστημα. Κά-

ποιος πρέπει μόνο να εξετάσει τα διάφορα βή-

ματα της διαδικασίας: Να επιλεγεί το υλικό για

την αποτύπωση και η πρώτη φορά μπορεί να

μην λειτουργεί τέλεια, οπότε πρέπει να επανα-

λάβετε ορισμένα βήματα. Όλα αυτά μπορούν

να παραλειφθούν αν χρησιμοποιείτε ψηφιακή

αποτύπωση. 

Πόσο εύκολο ήταν να εξοικειωθείτε με τη

χρήση της συσκευής;

Πλέον το λογισμικό είναι πολύ φιλικό στο χρή-

στη και η καμπύλη εκμάθησης πολύ γρήγορη.

Βασισμένο και σε τεχνητή νοημοσύνη τα καθο-

δηγούμενα βήματα που πρέπει να κάνει κάποι-

ος για να φθάσει στο σχεδιασμό και στην κοπή

μιας αποκατάστασης είναι ελάχιστα και απλά. 

Ποια είναι τα σχόλια που λαμβάνετε από

τους ασθενείς σας; 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι επίσης ένα εξαι-

ρετικό εργαλείο επικοινωνίας. Κατά τη διάρ-

κεια της ψηφιακής αποτύπωσης, ο ασθενής

βιώνει το τι συμβαίνει, βλέπει την κατάσταση

του στόματος στην οθόνη και είναι πολύ πιο εύ-

κολο να καταλάβει πού και γιατί η θεραπεία εί-

ναι απαραίτητη. Οι ασθενείς πλέον ζητάνε από

μόνοι τους να κλείσουν ραντεβού, ώστε να εί-

ναι έτοιμοι με την αποκατάσταση σε μία μόνο

συνεδρία. 

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλατε να απευ-

θύνετε σε κάποιον συνάδελφό σας, ο οποί-

ος διστάζει να «επενδύσει» στη ψηφιακή

αποτύπωση;

Η ψηφιακή τεχνολογία και αποτύπωση έχει κά-

νει άλματα τα τελευταία χρόνια. Εάν χρειάζον-

ται υποουλικές παρασκευές, ο σαρωτής μπορεί

επίσης να φτάσει σε τέτοιο βάθος. Μέχρι τώρα,

αυτό ήταν ένα ζήτημα που πολλοί άνθρωποι

έθεσαν ως επιχείρημα κατά της ψηφιακής εντύ-

πωσης. Περιοχές που ήταν δύσκολο να αποτυ-

πωθούν, τώρα αποτυπώνονται εύκολα με το

Primescan, χωρίς να χρειάζεται να καταβάλ-

λουν μεγάλη προσπάθεια. Μπορούμε πλέον,

να σαρώσουμε ολικά νωδούς ασθενείς για

επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις και να

έχουμε παθητική έδραση των αποκαταστάσε-

ών μας. Αυτό είναι πραγματικά ένα μεγάλο πλε-

ονέκτημα. 

Μια άλλη σημαντική βελτίωση είναι η εικονική

σχεδίαση του ορίου της αποκατάστασης. Αυ-

τό είναι πολύ σημαντικό για την περαιτέρω

επεξεργασία της σάρωσης, διότι, αφενός,

απλοποιεί την περαιτέρω διαδικασία σχεδια-

σμού και κατασκευής της αποκατάστασης

στην πράξη. Από την άλλη πλευρά, η σάρωση

παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτεί το

εργαστήριο. Μπορεί να δουλέψει στο μοντέ-

λο, και να ρυθμίσει εύκολα τη σύγκλιση και το

δάγκωμα. Το μέλλον δεν είναι η ψηφιακή

οδοντιατρική. Η ψηφιακή οδοντιατρική είναι

το παρόν.

Το εξαιρετικά φιλικά προς το χρήστη λογισμικό
καθιστά την καμπύλη χρόνου εκμάθησης πολύ
σύντομη.

Το CEREC Primescan εμπλέκει τον ασθενή στη
θεραπευτική διαδικασία, συμβάλλοντας στην κα-
λύτερη επικοινωνία οδοντιάτρου-ασθενούς.

Για την παραγωγή των αλγινικών

αποτυπωτικών υλικών της Cavex

χρησιμοποιούνται διάφορες πρώ-

τες ύλες: αλγινικά φύκια, διατομικές

ενισχυτικές ουσίες, σταθεροποι-

ητές, δραστικά συστατικά, γεύσεις

και βαφές χρωματισμού. Προκειμέ-

νου να ληφθούν από το ανθρώπινο

μάτι εύκολα αναγνωρίσιμα χρώματα

απαλών τόνων, οι χρωστικές βαφές

προ-αναμειγνύονται με διοξείδιο

του τιτανίου. Για πολλά χρόνια, αυ-

τή είναι η συνήθης διαδικασία για

την κατασκευή των αλγινικών απο-

τυπωτικών υλικών της Cavex.

Σαρωμένα αποτυπώματα
Καθώς η ψηφιοποίηση έγινε ολοέ-

να πιο σημαντική στην οδοντιατρι-

κή πράξη, υπήρξαν αιτήματα από

τους αντιπροσώπους και τους πελά-

τες της εταιρείας να κάνουν ψηφια-

κές σαρώσεις των αποτυπωμάτων

του στόματος.

Η ομάδα έρευνας και ανάπτυξης της

Cavex, πραγματοποίησε μια πρώτη

αξιολόγηση των διαθέσιμων σαρω-

τών αποτύπωσης και των τεχνικών

τους και ελήφθησαν δοκιμαστικές

σαρώσεις (δηλ. Nobel Biocare, Ax-

aDent, Kulzer, EGS). Τα αλγινικά

αποτυπωτικά υλικά που περιέχουν

ισχυρές βαφές σε συνδυασμό με το

διοξείδιο του τιτανίου βρέθηκαν να

εμφανίζουν την υψηλότερη ικανό-

τητα σάρωσης. Το διοξείδιο του τι-

τανίου είναι γνωστό για έναν πολύ

υψηλό δείκτη αντανάκλασης, ο

οποίος είναι χρήσιμος για την αντα-

νάκλαση των φώτων του σαρωτή (το

κόκκινο του μπλε). 

Ευτυχώς, όλα τα αλγινικά αποτυπω-

τικά υλικά της Cavex έχουν ήδη μια

ορισμένη ποσότητα διοξειδίου του

τιτανίου. Όμως, κατά τη διάρκεια

της ανάπτυξης τoυ Cavex Cream

απoφασίστηκε να αναπτυχθεί η ιδα-

νική συγκέντρωση με αποτέλεσμα

τη μέγιστη ικανότητα σάρωσης.

Μια σύγκριση με τους ανταγωνι-

στές  (Aroma Fine - GC, Hydrogum

- Zhermack, Jeltrate Dentsply) φα-

νέρωσε  ότι όλα τα αλγινικά είναι

ορατά σε σαρωτές αποτύπωσης,

ωστόσο, το Cavex Cream έδειξε σα-

φώς την υψηλότερη λεπτομέρεια.

Cavex ScanSpray 
Για τα αλγινικά αποτυπωτικά υλικά

που δεν έχουν υψηλό το διοξείδιο

του τιτανίου ή όταν απαιτούνται πε-

ρισσότερες λεπτομέρειες, μπορεί

να χρησιμοποιηθεί μια επιπλέον

επίστρωση με σπρέι διοξειδίου του

τιτανίου. Αρκετές μάρκες που χρη-

σιμοποιήθηκαν για αποτυπώματα

σιλικόνης ελέγχθηκαν, ωστόσο

πολλές από αυτές τις μάρκες βασί-

ζονταν στο πετρέλαιο. Επειδή το

πετρέλαιο μπορεί να επηρεάσει την

επιφάνεια ενός αλγινικού αποτυπώ-

ματος, επιλέχθηκε ένα σπρέι σάρω-

σης με βάση τη σκόνη που είναι

συμβατό με όλα τα αποτυπωτικά

υλικά. Αυτή η σύνθεση ξηρής σκό-

νης δεν παρεμβαίνει στην επιφάνεια

του αλγινικού και διατηρεί την υψη-

λή ακρίβεια των αποτυπωμάτων. Με

την παρουσιάση του Cavex Scan -

Spray κατά τη διάρκεια του IDS

2019 μπορεί επίσημα να ανακοινω-

θεί ότι όλα τα αποτυπώματα  μπόρε-

σαν να σαρωθούν!

Εικόνα: 
Αριστερά ψεκασμός = Cavex Scan-
Spray ξηρός ψεκασμός 
Δεξιά ψεκασμός = Matcon υγρός ψε-
κασμός 

Η τέλεια ψηφιοποίηση των αλγινικών αποτυπωμάτων

Εικόνες: Οι σαρώσεις πραγματοποιούνται με EGGS σαρωτή χωρίς διοξείδιο
του τιτανίου.

Cavex Holland B.V. 

www.cavex.nl

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιωάννης Τσαπράζης Α.Ε.

www.tsaprazis.gr

Cavex ScanSpray Matcon υγρός ψεκασμός 


