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Η Ημερίδα προσφερεταί δΩρεαΝ στουσ οδοΝτοτεχΝίτεσ

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στην εταιρεία:
Μιλτιάδης Βιτσαρόπουλος Α.Ε., Τηλ.: 210 65 41 340, Fax: 210 65 41 618

Μονολιθικές αποκαταστάσεις ζιρκονίας DIMA ML  
με χρωστικές Universal Stains 

& ουλικές αποχρώσεις της πορσελάνης HeraCeram 750

HeraCeram 750 & Matrix

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

• Zsolt Kovacs CDT
• Σπύρος Χατζηγεωργίου

Οι εταιρείες 

& 

ΑΙθΟυΣΑ ΣΕΜΙνΑρΙων Μ. ΒΙΤΣΑρΟπΟυΛΟΣ Α.Ε.

Μεσογείων 348, Αγ. Παρασκευή (1os όροφος)

σας προσκαλούν σε σεμινάριο με θέματα:



 

• Γεννήθηκε το 1965 στην Ουγγαρία.

•  Το 1985 έλαβε το πτυχίο του στην Οδοντοτεχνική από το Polytechnics School στο 

Miskolc.

•  Από το 1986 έως το 1989 εργάστηκε σε εξαγωγικό εργαστήριο στη Βουδαπέστη, 

αποκλειστικά για τη Γερμανία και την Ελβετία.

•  Από το 1987 έως το 1988 συμμετείχε σε αρκετά εντατικά σεμινάρια οδοντιατρικών 

κεραμικών στο Dental Teply Laboratory στο Chur/Ελβετία.

•  Το 1990 ξεκινά στο  Dentalmaia Laboratory στην Πορτογαλία, όπου εργάζεται ως 

επικεφαλής κεραμίστας.

•  Από τον Ιούνιο του 2017 είναι Διευθύνων Οδοντοτεχνίτης στο InoveSmile Dental Laboratory και ομιλητής στα 

σεμινάρια του Centro de Estudos de Medicina Dentária do Amial.

•  Έχει πείρα στις κεραμικές ανακατασκευές, επιεμφυτευματικές εργασίες στη στοματική αναμόρφωση και στον 

ανατομικό σχεδιασμό CAD-CAM.

•  Είναι ομιλητής σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και συν-συγγραφέας αρκετών δημοσιεύσεων σε διεθνή έντυπα.

• Είναι opinion leader της Ακαδημίας HeraCeram.

Bιογραφικά Σημειώματα

Zsolt Kovacs CDT

Γεννήθηκε το 1965, σπούδασε οδοντοτεχνική το 1983 στην ιδιωτική σχολή ΣΒΙΕ και το 

1990 άνοιξε το πρώτο εργαστήριο.

Πάντα είχε μια ιδιαίτερη κλίση στις τέχνες (ζωγραφική, θέατρο), όπου στο επαγγελματικό 

του πεδίο, με έμφαση στις αισθητικές αποκαταστάσεις, καλύπτει αυτές τις αναζητήσεις 

του.

Από το 2004 ξεκίνησε να κατασκευάζει σκελετούς ζιρκονίου, μπαίνοντας δυναμικά στο 

χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας και από το 2007 διοργάνωνε θεωρητικά και πρακτικά 

σεμινάρια κεραμικών με την ολλανδική εταιρεία Elephant.

Από το 2013 το εργαστήριό του DentaleLab, αποτελεί πιλοτικό εργαστήριο  της 

εταιρείας Kulzer στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας την τεχνική υποστήριξη των κεραμικών υλικών Heraceram.

Το 2015, η εταιρεία Kulzer τον συμπεριέλαβε στην ομάδα τεχνικών συμβούλων για τα νέα κεραμικά υλικά,  

συμβάλλοντας στη βελτίωση και ολοκλήρωση του υλικού Heraceram Zirkonia 750.

Διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για όλη τη σειρά των κεραμικών υλικών HeraCeram, δίνοντας έμφαση στο 

σύστημα αναπαραγωγής οπτικών ιδιοτήτων ΜΑΤRIX.

σπύρος χατζηγεωργίου



 

09:30  - 11:00 Σπύρος Χατζηγεωργίου:  
 «Η θεωρία μου στην πράξη». 
  Ανάλυση κλινικών περιστατικών με ολοκεραμικά, διαστρωματωμένα 

με το κεραμικό σύστημα HeraCeram Zirkonia 750.

11:00  - 11:30 Διάλειμμα για καφέ

11:30  - 13:00 Zsolt Kovacs: 
 -  Θεματική εξερεύνηση μέσω προβολής εικόνων.

 - Επιρροή του φωτός.

 - Ανακαλύπτοντας τον αισθητικό κώδικα.

 - Δυναμική φωτός και Matrix.

 - Ροζ και λευκή αισθητική.

 - Ουλικές αποχρώσεις. 

13:00  - 13:30 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα

13:30  - 16:00   Zsolt Kovacs:   
Επίδειξη της τεχνικής τοποθέτησης χρωστικών Universal 
Stains σε πολυστρωματική Ζιρκονία DIMA ML και 
διαστρωμάτωσης της πορσελάνης ούλων HeraCeram 750.

πρόγραμμα 2/3/2018

Χάρη στα σύγχρονα συστήματα κεραμικών και τις νέες ουλικές αποχρώσεις, η πρόκληση κατασκευής αισθητικής 
προσθετικής εργασίας σε εμφυτεύματα και σε ατροφική άνω γνάθο, έχει τώρα απλοποιηθεί.

Οι μονολιθικές προσθετικές εργασίες με τη χρήση πολυστρωματικής ζιρκονίας και χρωστικών Universal stains 
δίνουν λύσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα περιστατικά.

Εκεί όπου δεν επιτυγχάνει η χειρουργική διαδικασία με μόσχευμα οστού και μαλακού ιστού, η πορσελάνη ούλων 
προσφέρει μια εναλλακτική και αισθητική λύση.

Στο σεμινάριο αυτό, θα αναθεωρήσουμε, θα εφαρμόσουμε τη φιλοσοφία του κεραμικού MATRIX και θα 
ολοκληρώσουμε με την τεχνική διαστρωμάτωσης της ουλικής πορσελάνης.

Περίληψη

σεμινάριο HeraCeram Matrix, μονολιθικών αποκαταστάσεων 
με χρωστικές Universal Stains & ουλικές αποχρώσεις.
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ΚΕΝΤΡΙΚΑ
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ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Giving a hand to oral health.

HeraCeram®  Zirkonia 750 
Η τέλεια λύση για LiSi και ζιρκονία. 


