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22 Νοεμβρίου 2014 

Κατανόηση 

 και χρήση των συνθέτων ρητινών 

Από την GC 

 

Ανώτερη Εκπαίδευση και Πρακτική 
Άσκηση στις Σύνθετες Ρητίνες από 
την Dr.Simone Moretto 

 Dr. Simone Moretto  
 

Η Dr. Simone αποφοίτησε από την Οδοντιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Campinas στη Βραζιλία. 

Στη συνέχεια πήρε τίτλο ειδίκευσης, Master και PhD 

στην Επανορθωτική Οδοντιατρική του Πανεπιστημίου 
του Sao Paulo, Βραζιλία, ολοκληρώνοντας τμήμα της 
εκπαίδευσής της στο κέντρο έρευνας BIOMAT – του 

Καθολικού Πανεπιστημίου της Leuven, στο Βέλγιο. 

 
Σαν ερευνήτρια έχει ένα εκτεταμένο επιστημονικό 

υπόβαθρο βασισμένο σε ερευνητικές μελέτες που έχουν 

δημοσιευθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά του χώρου 

και με παρουσιάσεις σε πολλά διεθνή συνέδρια 

Με 14 χρόνια κλινικής εμπειρίας και με καθαρή επιστημονική 
ακαδημαϊκή εκπαίδευση έχει χτίσει μία μακροχρόνια 

επαγγελματική εμπειρία που τη στηρίζει σε ομιλίες και σεμινάρια 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης αλλά και διδασκαλίας ως Επίκουρη 

Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ibirapuera στη Βραζιλία. 

 
Προσφάτως συνεργάστηκε με την GC Europe N.V.ως τεχνικός 

σύμβουλος και διευθυντής εκπαίδευσης συμπληρώνοντας την ομάδα 
των ειδικών και συμβάλλοντας στα σεμινάρια εκπαίδευσης της GC με 

μία καλά ισορροπημένη θέση μεταξύ κλινικής και  
επιστημονικής εμπειρίας. 

 

 

ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.             

     Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014 

Φειδιππίδου 41, 1ος όροφος, Γουδή                       

Ώρα προσέλευσης 9:00 π.μ. 

Κράτηση θέσης μέχρι 19 Νοεμβρίου 2014  

με την καταβολή της συμμετοχής. 

Κόστος συμμετοχής: 50 €                  

 Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:                                                  

210-7489 031  Μαρία Τσάτσουλη                      

6932-978369 Μάρθα Παπαχαραλάμπους 

 

 

Χορήγηση πιστοποιητικού                

για το Σεμινάριο 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα σεμιναρίου 

 Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014 
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Προσέλευση 
 
Ομιλία: 

 Γενική ανασκόπηση των συνθέτων ρητινών της GC με ειδική περιγραφή της ρητίνης G-aenial, 
του καθορισμού των αποχρώσεων και της διαστρωματικής τεχνικής.  

 Γενική ανασκόπηση των αξόνων υαλονημάτων (οικογένεια προϊόντων Stick Tech) και του 
υλικού ανασύστασης μύλης Gradia core 

 
Επίδειξη και Πρακτική Άσκηση: 
Διαστρωμάτωση σε κοιλότητας IV ομάδας: εφαρμογή αδιαφάνειας οδοντίνης, και αποχρώσεων 
οδοντίνης και αδαμαντίνης 
 
Γεύμα 
 
 
Επίδειξη και Πρακτική Άσκηση: 
Ολοκλήρωση της διαστρωματικής τεχνικής για την κοιλότητας IV ομάδας και τεχνική διαμόρφωσης 
και λείανσης 
 
Επίδειξη και Πρακτική Άσκηση: 
II Ομάδα: G-aenial Universal flo (λεπτόρρευστη) ή G-aenial Posterior (οπισθίων): εφαρμογή 
των αποχρώσεων της οδοντίνης και αδαμαντίνης καθώς και των χρωστικών 
 
 
Τέλος σεμιναρίου 
 

 

Ανώτερη εκπαίδευση: Εισαγωγή στη Διαστρωματική Τεχνική 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αυτής θα συζητηθεί και θα επιδειχθεί μία εύκολη στην 
εκμάθηση διαστρωματική τεχνική και θα δοθούν βασικές οδηγίες για σωστή επιλογή 
απόχρωσης. Αυτό το σεμινάριο θα συνεισφέρει στη διαμόρφωση ενός επιπέδου 
δημιουργικής ελευθερίας που ταιριάζει στις υφιστάμενες τεχνικές εργασίες του κάθε 
συμμετέχοντα και τις καθημερινές κλινικές απαιτήσεις. Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα 
είναι εφικτή η άνετη εφαρμογή της διαστρωματικής τεχνικής σε όλες τις αποκαταστάσεις 
συνθέτων ρητινών. Η εφαρμογή της αδιαφάνειας οδοντίνης, της απόχρωσης οδοντίνης και 
αδαμαντίνης καθώς και των ειδικών διαφανειών για ανατομικούς χαρακτηρισμούς θα 
γίνει δεύτερη φύση. 
 

 

 

   


