
Το πρώτο «όλα σε ένα» βιοσυµβατό και βιοενεργό υποκατάστατο
της οδοντίνης που τοποθετείται όπου εκείνη έχει καταστραφεί.

BiodentineTM
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Συσκευασία
Kουτί των 15 καψουλών και 
15 αµπουλών µονών δόσεων

Kουτί των 5 καψουλών και
5 αµπουλών µονών δόσεων

Αποκαταστάσεις µύλης
• Μόνιµες εµφράξεις οδοντίνης

• Εν τω βάθει κοιλότητες
• Κάλυψη πολφού

• Πολφοτοµή
• Προσωρινές εµφράξεις αδαµαντίνης

Ενδοδοντικές θεραπείες
• Διατρήσεις τοιχωµάτων ριζών
• Διάτρηση πολφικού θαλάµου

• Εσωτερικές/εξωτερικές απορροφήσεις
• Διάτρηση ακρορριζίου

• Χειρουργική ακρορριζίου

Ως το πρώτο όλα σε ένα βιοενεργό υποκατάστατο 
οδοντίνης, το BiodentineTM µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν 
καταστρέφεται η οδοντίνη, σε µυλικές ή ριζικές εφαρµογές.

Βοηθά στην επανασβεστίωση της οδοντίνης, διατηρεί 
τη ζωτικότητα και προάγει την επούλωση του πολφού. 
Αντικαθιστά πλήρως την οδοντίνη αφού εµφανίζει 
παρόµοιες βιολογικές και µηχανικές ιδιότητες µε εκείνη. 

Βελτιώνοντας την κλινική επεξεργασία του BiodentineTM, 
η Septodont ανακοινώνει ότι συγκολλώντας τη σύνθετη 
ρητίνη πάνω από το BiodentineTM στην ίδια συνεδρία 
έχουµε µια αποδεδειγµένα ασφαλή και αποτελεσµατική 
αποκατάσταση του δοντιού σε µια συνεδρία.

Aσφαλής και αποτελεσµατική αποκατάσταση του δοντιού σε µια συνεδρία!

ΔΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ
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8η ημερίδα Συνεχούς Επιμόρφωσης 
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 με θέμα:

Κλινική εμπειρία 5 ετών με το Biodentine 
στην προστασία και θεραπεία του πολφού 

στα παιδιά και στους εφήβους 
και στο οδοντικό τραύμα. 

Ιδιότητες υλικού, ενδείξεις, κλινική εφαρμογή.

ςάββατο 14 Μαΐου 2016 
09:30-14:00

Ξενοδοχείο «CROWN PLAZA»
Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα

Xoρηγός: 
Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ

Oμιλητής:
Prof Dr Luc Martens



Κλινική εμπειρία 5 ετών με το Biodentine στην προστασία και 
θεραπεία του πολφού στα παιδιά και στους εφήβους και στο 
οδοντικό τραύμα. 
Ιδιότητες υλικού, ενδείξεις, κλινική εφαρμογή.

Prof Dr Luc C. Martens, Γάνδη, Βέλγιο 
Η διατήρηση και η προστασία του οδοντικού πολφού με ιδιαίτερη έμφαση στην 
αναγέννηση είναι η καινούργια θεραπευτική στρατηγική στον τομέα της Παιδοδοντιατρικής, 
της Ενδοδοντολογίας και της οδοντικής Τραυματολογίας. Η χρήση υδατικής κονίας 
πυριτικού ασβεστίου εμφανίζεται να ενεργοποιεί την πρόσληψη και διαφοροποίηση, 
ελέγχει τους παράγοντες διαφοροποίησης (γονιδιακή έκφραση) και προάγει την 
αναγέννηση της οδοντίνης. Η βελτιωμένη γνώση του βιουλικού και του κυτταρικού 
επιπέδου μας κατεύθυνε στη δημιουργία και την τροποποίηση πολλών νέων 
οδοντιατρικών κονιών για να επιτύχουμε τους προαναφερόμενους στόχους. Η BiodentineTM 
(Septodont Ltd., Saint-Maur-des-Fosses, Γαλλία) είναι η νέα ανόργανη κονία αποκατάστασης 
πυριτικού τριασβεστίου (Ca3SiO5) και προβάλλεται ως «βιοενεργό υποκατάστατο της 
οδοντίνης». Το υλικό εμφανίζεται να κατέχει καλύτερες φυσικές και βιολογικές ιδιότητες 
συγκρινόμενο με τις άλλες κονίες πυριτικού τριασβεστίου όπως το μίγμα τριοξειδίων 
μετάλλων (ΜΤΑ) και το BioaggregateTM (Bioaggregate). Στο σεμινάριο, αφού γίνει μια 
σύντομη εισαγωγή στο υλικό αυτό, θα ακολουθήσει μια συνολική αναφορά στην κλινική 
του χρήση σε παιδιά, με ιδιαίτερη εστίαση στα οδοντικά τραύματα.

Μια σειρά κλινικών περιστατικών με 2-5 χρόνια επανελέγχων θα παρουσιαστούν και 
θα γίνει επίδειξη της διαδικασίας χειρισμού του υλικού συμπεριλαμβανομένου και 
της εφαρμογής του σε πλαστικό ριζικό σωλήνα, ο οποίος απομιμείται έναν ατελώς 
διαμορφωμένο ριζικό σωλήνα τομέα.

πρόγραμμα
09:30 - 10:30  Προεδρείο-Συντονισμός: Καθηγητής Κ. Ουλής, Διευθυντής 

Παιδοδοντιατρικής ΕΚΠΑ
Κλινική εμπειρία 5 ετών με το Biodentine στην προστασία 
και θεραπεία του πολφού στα παιδιά και στους εφήβους 
και στο οδοντικό τραύμα. Ιδιότητες υλικού, ενδείξεις, 
κλινική εφαρμογή. Luc Martens

10:30 - 10:45 Διάλειμμα καφέ
10:45 - 12:00 ςυνέχεια ομιλίας Luc Martens
12:00 - 12:15  άνασκόπηση Κλινικών εφαρμογών - ςυμπεράσματα  

Κωνσταντίνος Ουλής 
12:15 - 12:45 Ελαφρύ γεύμα
12:45 - 13:45  Κλινική επίδειξη σε τεχνητά δόντια με συμμετοχή των 

παρακολουθούντων
Συντονιστής Οργανωτικής Επιτροπής:   Γ. Βαδιάκας, Μέλος Δ.ς. Ελληνικής 

παιδοδοντικής Εταιρείας
Οργανωτική επιτροπή:  ςιγάλας νίκος, Τζουανάκη Κατερίνα, 

Χατζηδημητρίου Κωνσταντίνα, Δεϊμέζη Μαρία

H είσοδος είναι ελεύθερη
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 
παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία:
Ιωάννης Τςάπράζης άΕ
Τηλ.: 210 7716.416, 210 7751.000, 210 7750.140 • Ε-mail: info@tsaprazis.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα άγγλικά.

Ο Prof Dr Luc Martens αποφοίτησε από 
το Πανεπιστήμιου της Γάνδης, στο Βέλγιο 
(1980). Από το 1985 είναι υπεύθυνος για το 
τμήμα της Παιδοδοντιατρικής και Ατόμων 
με Ειδικές Ανάγκες του Πανεπιστημίου 
της Γάνδης στο Βέλγιο και συντονίζει το 
μεταπτυχιακό τμήμα. Έχει παρουσιάσει 7 
διατριβές και είναι ο κύριος συγγραφέας 
ή συμμετείχε στη συγγραφή 120 διεθνών 
δημοσιεύσεων και περισσότερων των 
100 εθνικών δημοσιεύσεων. Επίσης έχει 
εκδώσει ή συμμετείχε στην έκδοση 4 
εγχειριδίων. Ήταν εξωτερικός εξεταστής 
στα μεταπτυχιακά προγράμματα στο Λήντς, 
Άμστερνταμ και Κουάλα Λουμπούρ. 

Ο Prof Martens έχει υπάρξει ιδρυτικό 
μέλος και τέως Πρόεδρος της Βελγικής (BAPD) και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 
της Παιδοδοντιατρικής (EAPD). Επίσης έχει διατελέσει Πρόεδρος της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Αναπηρίας και Στοματικής Υγείας (iADH). Oργάνωσε στην 
Μπρύζ το 3ο Πανευρωπαϊκό συνέδριο Παιδοδοντιατρικής (1996) και το 4ο 
Ευρωπαϊκό συνέδριο Laser (ESOLA) στο Βέλγιο (2007). Το 20ο συνέδριο του iADH 
φιλοξενήθηκε από αυτόν στη Γάνδη (2010).

O Prof Martens είναι ομιλητής διεθνώς και προσκαλείται συχνά από διοργανωτές 
συνεδρίων, πρακτικών σεμιναρίων και ημερίδων. Εδώ και 5 έτη ένα από τα 
πιο σημαντικά ερευνητικά θέματα της ομάδας του είναι οι κονίες τριπυριτικού 
ασβεστίου, ειδικά το Biodentine στον ανθρώπινο πολφικό ιστό.

Βιογραφικό ςημείωμα 
Prof Dr Luc Martens


