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Intro - Εισαγωγή

Η φύση δε σταµατά ποτέ να µας καταπλήσσει µε τα ζωντανά της χρώµατα και τα εντυπωσιακά της σχήµατα, τα οποία συνεχώς αλλάζουν σε 
διαφορετικές συνθήκες φωτισµού και περιβάλλοντος. Η τελική συνολική εικόνα της αισθητικής αρµονίας φυλακίζει το µυαλό µας µε την ατοµικότητα 
και την ποικιλοµορφία της. Τα ολοκεραµικά µας δίνουν την δηµιουργική ελευθερία να µιµηθούµε την µοναδικότητα της φύσης και να δηµιουργήσουµε 
απόλυτα ρεαλιστικές αποκαταστάσεις, αποτυπώνοντας παιχνίδια φωτισµού,  πραγµατικά σχήµατα και υφές, χρώµατα µε την αναγκαία λάµψη και βάθος. 
Διάφορα συστατικά, κορυφαία τεχνολογία και µια σπίθα για το εξαιρετικό δηµιουργούν ακριβή έργα τέχνης που εναρµονίζονται οµαλά µε το φυσικό τους 
περιβάλλον.
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All Ceramics
Oλοκεραµικά

Η δηµιουργικότητα θέτει τα όρια της εκεί που η φύση αποτελεί σηµείο αναφοράς. 
Η αντιγραφή τυπικών καταστάσεων δεν είναι αρκετή. Σήµερα ερχόµαστε πιο 

κοντά σε δοµικές ιδιότητες φυσικών δοντιών µε τα κατάλληλα υλικά.

Αισθητική είναι ένα είδος φιλοσοφίας που πραγµατεύεται τη φύση και έκφραση της οµορφιάς 
και την σύλληψη του τι είναι καλλιτεχνικά έγκυρο ή όµορφο.



All Ceramics Ολοκεραµικά Case 1

Oλοκεραµική θήκη πρόσθιου άνω κεντρικού τοµέα για την αποκατάσταση της αισθητικής και της σχηµατικής αρµονίας.
Παλαιότερη ανασύσταση - ενδοδοντικά θεραπευµένο δόντι.



All Ceramics Ολοκεραµικά Case 2

“Υπήρξε µία κατάρρευση στο χαµόγελό µου πράγµα που έκανε 
δυσάρεστη την κοινωνικοποίησή µου. Τώρα µπορώ µε αυτοπεποίθηση 

να µιλάω στον κόσµο που καθηµερινά συναναστρέφοµαι.”

6 ολοκεραµικές θήκες στα πρόσθια άνω δόντια προς αντικατάσταση παλαιότερης προσθετικής για αισθητική και λειτουργική απόδοση.



All Ceramics Ολοκεραµικά Case  3

6 ολοκεραµικές θήκες άνω προσθίων λόγω αποτριβών και 
πολυσφραγισµένων δοντιών.

“Επιτέλους χαµογελάω χωρίς να κρύβω τα δόντια µου”.



All Ceramics Ολοκεραµικά Case 4

Συνδυασµός ολοκεραµικών 
αποκαταστάσεων και 
οδοντικών εµφυτευµάτων στα 
πρόσθια άνω δόντια για ένα 
αισθητικά λειτουργικό 
χαµόγελο.



6 ολοκεραµικές θήκες άνω προσθίων 
λόγω πολυσφραγισµένων και 

δυσχρωµικών δοντιών. 

All Ceramics Ολοκεραµικά Case  5

"Φοβόµουν ότι το χαµόγελό µου 
µπορεί να είναι αποκρουστικό στους 

τρίτους  κι έτσι απέφευγα να 
χαµογελάω. 

Τώρα χαµογελάω γεµάτη 
αυτοπεποίθηση  και νιώθω πολύ 

καλύτερα.”



All Ceramics Ολοκεραµικά Case 6

4 ολοκεραµικές θήκες στους άνω τοµείς 
για την αποκατάσταση λοξών 
πολυσφραγισµένων δοντιών.



All Ceramics Ολοκεραµικά Case  7

4 ολοκεραµικές θήκες άνω κεντρικών δοντιών για τη 
βελτίωση της αισθητικής και της δυσχρωµίας. 



All Ceramics Ολοκεραµικά Case 8

Mειωµένος χώρος - υπερσύγκλειση. Ολοκεραµικές 
αποκαταστάσεις στα πρόσθια άνω δόντια για την αύξηση της 
κατακόρυφης διάστασης προς δηµιουργία χώρου για τις πίσω 
περιοχές - εµφυτευµατικές αποκαταστάσεις, αλλά και µιας 
λειτουργικής πρόσθιας καθοδήγησης.

“Eίχα πόνο στο στόµα, 
πλέον έχει αλλάξει 
η ποιότητα ζωής µου”.



All Ceramics Ολοκεραµικά Case 9

6 ολοκεραµικές θήκες στα πρόσθια 
άνω δόντια προς αποκατάσταση 
παλαιότερης προσθετικής µε κύριο 
µέληµα τη µείωση του όγκου και την 
β ε λ τ ί ω σ η  τ η ς  α ι σ θ η τ ι κ ή ς .  
Τοποθέτηση εµφυτευµάτων στις 
πίσω περιοχές άνω και κάτω 
γνάθου.



All Ceramics Ολοκεραµικά Case 10

Mονή ολοκεραµική θήκη άνω κεντρικού 
τοµέα µετά από θραύση. Αποκατάσταση της 
λειτουργικότητας και της αισθητικής. 



All Ceramics Case 11

ολοκεραµικές θήκες και όψεις σε όλα σχεδόν 
τα δόντια της επάνω γνάθου λόγω 
προχωρηµένων αποτριβών σε νεαρή ηλικία.

Τα τελευταία χρόνια τα δόντια µου είχαν φθαρεί 
και είχε αλλοιωθεί η οµιλία µου. Πλέον, 
η οµιλία µου έχει βελτιωθεί όπως και το χαµόγελό µου."

Ολοκεραµικά



Οι όψεις πορσελάνης αποτελούνται από κεραµικό υλικό συνδεδεµένο στενά µε τα δόντια. Μπορούν να αλλάξουν σχήµα, χρώµα, και µέγεθος 
δοντιών χαρίζοντας εξαιρετικά αποτελέσµατα.

Porcelain Veneers
Όψεις Πορσελάνης

Η αναζήτηση της οµορφιάς έρχεται αναγκαστικά µέσα από την κατανόηση της ανθρώπινης ψυχής.



Porcelain Veneers  Όψεις πορσελάνης Case 1

Όψεις πορσελάνης στα επάνω δόντια για την 
αποκατάσταση της αισθητικής, σχηµατικής, χρωµατικής 
και λειτουργικής απόδοσης. Καπνίστρια - αποτριβές.

"Είχα έλλειψη αυτοπεποίθησης εξαιτίας του κίτρινου 
χαµόγελού µου. Τώρα βρίσκω λόγους να χαµογελάω."



Porcelain Veneers  Όψεις πορσελάνης Case 2

6 όψεις πορσελάνης στα άνω πρόσθια για ένα λειτουργικά αισθητικό χαµόγελο. Πολυσφραγισµένα δόντια.



Porcelain Veneers  Όψεις πορσελάνης Case 3

6 όψεις πορσελάνης στα άνω πρόσθια δόντια 
για ένα αισθητικά λειτουργικό χαµόγελο. 
Πρόταξη άνω κεντρικών.



Porcelain Veneers  Όψεις πορσελάνης Case 4

6 όψεις πορσελάνης στα άνω πρόσθια δόντια προς αποκατάσταση 
του ύψους των δοντιών και της αισθητικής. Αποτριβές.

"Τα δόντια µου ήταν µικρά και φαγωµένα. 
Τώρα νιώθω ότι τα δόντια µου αυτά τα είχα από πάντα, 
είναι σαν δικά µου και µπορώ να χαµογελάω”.



Porcelain Veneers  Όψεις πορσελάνης Case 5

Όψεις πορσελάνης στα πάνω δόντια προς 
αποκατάσταση της αισθητικής και  
σχηµατικής αρµονίας. Απώλεια µέσης 
γραµµής - συγγενής έλλειψη άνω πλάγιου 
τοµέα. “Δεν είχα το χαµόγελο που ονειρευόµουν. 

Τώρα νιώθω ότι ακτινοβολώ”.



Porcelain Veneers  Όψεις πορσελάνης Case 6

Όψεις πορσελάνης σε άνω πρόσθια 
δόν τ ι α  γ ι α  ένα  α ισθη τ ικά  
λειτουργικό και όµορφο χαµόγελο. 
αποτριβές.



Porcelain Veneers  Όψεις πορσελάνης Case 7

6 όψεις πορσελάνης στα άνω πρόσθια δόντια για ένα αισθητικά λειτουργικό χαµόγελο. Παλαιότερο κάταγµα κεντρικών τοµέων.



Porcelain Veneers  Όψεις πορσελάνης Case 8

Συνδυασµός ολοκεραµικών αποκαταστάσεων για 
ένα λειτουργικά όµορφο χαµόγελο. Αντικατάσταση 
παλαιότερης προσθετικής εργασίας.

“Δεν έχω πια ανασφάλεια σχετικά µε το χαµόγελό 
µου.  Τώρα χαµογελάω µε αυτοπεποίθηση”.



Porcelain Veneers  Όψεις πορσελάνης Case 9

2 ολοκεραµικές όψεις στους πλάγιους άνω τοµείς και 
λεύκανση για βελτίωση της αισθητικής του χαµόγελου.

“Πλέον έχω αποκτήσει ένα λαµπερό χαµόγελο, αφήνοντας πίσω
την εικόνα των µικρών δοντιών µου”.



Porcelain Veneers  Όψεις πορσελάνης Case 10

6 Ολοκεραµικές όψεις πορσελάνεις 
στα πρόσθια δόντια για την 

αποκατάσταση πολυσφραγισµένων 
δοντιών και την απόδοση 
οµοιόµορφου χρώµατος.



Porcelain Veneers  Όψεις πορσελάνης Case 11

4 Ολοκεραµικές όψεις στα άνω 
πρόσθια δόντια για τη βελτίωση της 
αισθητικής και το κλείσιµο της 
αραιοδοντίας.



Πρόκειται για άµεσες αποκαταστάσεις ρητίνης στο οδοντιατρείο, οι οποίες µοιάζουν σχηµατικά µε τις όψεις πορσελάνης 
και γίνονται σε µια επίσκεψη. Υστερούν ελαφρώς σε χρωµατική απόδοση, µακροβιότητα και αντοχή. 

Συνήθως αναφέρονται σε νεαρές ηλικίες µε κενά µεταξύ δοντιών.

Πλάγιοι άνω τοµείς - διόρθωση πρόταξης.

Άνω τοµείς - αισθητική απόδοση χαµόγελου - σύγκλειση µεσοδοντίων.

Βonding  Όψεις ρητίνης

Κάτω τοµείς - κλείσιµο µεσοδόντιων χώρων.



Πρόκειται για σύνθετα περιστατικά µε εκτεταµένη οδοντική φθορά, συνήθως λόγω σφηξίµατος δοντιών, 
βαθιάς δήξης και απώλειας µασητικού επιπέδου, ανεξάρτητα από την ηλικία του ασθενούς.

Warn Dentition
Αποτριβές

Δύο πράγµατα είναι αναγκαία για την δουλειά µας, ακούραστη αντοχή και η δυσκολία να αφήσουµε 
κάτι στο οποίο έχουµε επενδύσει πολύ κόπο και χρόνο.

Albert Einstein



Warm Dentition  Aποτριβές Case 1

Oλοκεραµικές αποκαταστάσεις στα πρόσθια πάνω δόντια και εµφυτεύµατα σε πίσω άνω περιοχές για την 
αποκατάσταση ενός λειτουργικού µασητικού επιπέδου. Σύγκλειση µεσοδόντιων χώρων. Ανασυστάσεις 
ρητίνης σε πρόσθια κάτω δόντια για δηµιουργία ύψους σύγκλεισης και εµφυτεύµατα σε πίσω κάτω 
περιοχές για υποστήριξη.

“Λόγω των φθαρµένων µου δοντιών 
αντιµετώπιζα συχνά προβλήµατα µε 
φλεγµονές και αναγκαζόµουν να παίρνω 
συχνά φαρµακευτικές αγωγές. Επίσης, η 
µασητική µου ικανότητα ήταν µειωµένη 
καθώς και η αισθητική. Πλέον, έχει 
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής µου και 
χαµογελάω µε κάθε ευκαιρία”.



Warm Dentition  Aποτριβές Case 2

Προχωρηµένες αποτριβές σε όλα τα δόντια. Γέφυρες µεταλλοπορσελάνης για την αποκατάσταση του ύψους σύγκλεισης, της πρόσθιας καθοδήγησης, 
της αισθητικής και µασητικής λειτουργίας.



Warm Dentition  Aποτριβές Case 3

Θήκες µεταλλοπορσελάνης στα πρόσθια άνω 6 δόντια για την αποκατάσταση του ύψους σύγκλεισης προς 
αντικατάσταση παλαιότερης προσθετικής εργασίας. Μηδενικός χώρος για δηµιουργία ενος οµαλού µασητικού 
επιπέδου - οστεοπλαστική. Εµφυτευµατικές αποκαταστάσεις σε πίσω περιοχές για υποστήριξη της 
σύγκλεισης.



Warm Dentition  Aποτριβές Case 4

Γέφυρες και θήκες µεταλλοπορσελάνης στην πάνω και κάτω γνάθο για την αποκατάσταση σύγκλεισης, αισθητικής και λειτουργίας.



Warm Dentition  Aποτριβές Case 5

Βαθιά δήξη, σφίξιµο δοντιών, ελαττωµένος χώρος. 
Ολοκεραµικές αποκαταστάσεις στα πρόσθια άνω 
δόντια, εµφυτεύµατα σε πίσω κάτω περιοχές. 
αισθητικό και λειτουργικό χαµόγελο.

"Αποφάσισα για αισθητικούς λόγους να 
φτιάξω τα δόντια µου. 
Με ενοχλούσαν τα παλιά µου 
σφραγίσµατα και η έντονη κλίση των 
δοντιών µου. 
Τώρα τα νιώθω σαν δικά µου και τα 
προσέχω πολύ" .



Πρόκειται για ένα µεταλλικό αόρατο σκελετό που περιβάλλεται από πορσελάνη. 
Προσφέρουν αισθητική, αντοχή και αποτελούν σήµερα το µεγαλύτερο σύνολο 

οδοντιατρικών αποκαταστάσεων.

Metal Ceramics
Μεταλλοπορσελάνες



Metal Ceramics Μεταλλοπορσελάνες Case  1

Αισθητική και λειτουργική 
αποκατάσταση πρόσθιας άνω 

σταυροειδούς σύγκλεισης. 
Απώλεια κεντρικού τοµέα.



Metal Ceramics Μεταλλοπορσελάνες Case  2

Μεµονωµένες θήκες  σε 3 πρόσθια άνω 
δόντια. Κάταγµα και ανασύσταση κεντρικού 
τοµέα.



Metal Ceramics Μεταλλοπορσελάνες Case  3

Μονές θήκες µεταλλοπορσελάνης σε πρόσθια άνω 
δόντια για ένα λειτουργικά αισθητικό χαµόγελο. 
Γέφυρες µεταλλοπορσελάνης σε οπίσθια δόντια. 



Metal Ceramics Μεταλλοπορσελάνες Case  4

Γέφυρες και θήκες µεταλλοπορσελάνης στην άνω γνάθο. Αντικατάσταση παλαιότερης 
προσθετικής.



Metal Ceramics Μεταλλοπορσελάνες Case  5

Μεµονωµένες θήκες 
µεταλλοπορσελάνης στα άνω 
πρόσθια δόντια, γέφυρες στα 
πίσω για αισθητικούς και 
λειτουργικούς λόγους. 
Αποκατάσταση σύγκλεισης - 
µασητικού επιπέδου. 
Πολυτερηδονισµός.

Γέφυρες µεταλλοπορσελάνης 
στα πάνω πρόσθια δόντια. 
Περιοδοντίτιδα - απώλεια 

µασητικού επιπέδου. 
Εµφυτεύµατα σε κάτω πίσω 

περιοχές.



Τα εµφυτεύµατα αποτελούν το µέλλον της οδοντιατρικής και αντικαθιστούν µε 
φυσικό τρόπο χαµένα δόντια.

Dental Implants
Οδοντικά εµφυτεύµατα

Το να δοκιµάσεις και να αποτύχεις είναι τρόπος να µάθεις. Το να αποτύχεις να 
δοκιµάσεις σηµαίνει να υποφέρεις την ανεκτίµητη απώλεια του τι µπορεί να είχε 

συµβεί.
Chester Barnard



Dental Implants Οδοντικά εµφυτεύµατα Case  1Case  1

Συγκολλούµενη εµφυτευµατική αποκατάσταση άνω 
κυνόδοντα µετά από κάταγµα του φυσικού δοντιού. 
Γέφυρα µεταλλοπορσελάνης σε πίσω άνω δεξιά δόντια. 
Παλαιότερες εµφυτευµατικές αποκαταστάσεις σε πίσω 
κάτω περιοχές.



Dental Implants Οδοντικά εµφυτεύµατα Case 2  

Σ ύ ν θ ε τ η  ε π ι ε µ φ υ τ ε υ µ α τ ι κ ή  
αποκατάσταση της κάτω γνάθου σε 4 
εµφυτεύµατα και 3 δόντια. Full arch - 
διατοξικό περιστατικό.



Dental Implants Οδοντικά εµφυτεύµατα Case  3

Τοποθέτηση µονού πλάγιου εµφυτευµατικού 
τοµέα. Διατοξικό περιστατικό πάνω γνάθου 
µε 2 ξεχωριστές γέφυρες. Δεξιά γέφυρα 
µεταλλοπορσελάνης σε δόντια. Κέντρο και 
αριστερά εµφυτευµατική συγκολλούµενη 
γέφυρα σε ένα καινούριο και 3 παλιότερα 
εµφυτεύµατα.



Dental Implants Οδοντικά εµφυτεύµατα Case  4

Fast & fix άµεση φόρτιση - αποκατάσταση 6 εµφυτευµάτων στην επάνω γνάθο. Προσωρινή γέφυρα την ηµέρα του χειρουργείου (same day teeth) για 
την αποφυγή χρήσης ολικής οδοντοστοιχίας. Μόνιµη αποκατάσταση µε συγκολλούµενη γέφυρα µεταλλοπορσελάνης 5 µήνες αργότερα.



Dental Implants Οδοντικά εµφυτεύµατα Case  5

Αll on 4 - late loading. Διατοξική κοχλιούµενη γέφυρα µεταλλοπορσελάνης σε 4 
εµφυτεύµατα στην άνω γνάθο. 2 αξονικά και 2 πλάγια εµφυτεύµατα σε πίσω 
περιοχές προς αποφυγή οστικών µοσχευµάτων. Μόνιµη αποκατάσταση 3 µήνες 
αργότερα.



Dental Implants Οδοντικά εµφυτεύµατα Case  6

5 εµφυτεύµατα στην άνω γνάθο - διατοξική 
αποκατάσταση - late loading. Τα δόντια 
αφαιρέθηκαν λόγω προχωρηµένης 
περιοδοντίτιδας. Μόνιµη αποκατάσταση µε 
κοχλιούµενη γέφυρα µεταλλοπορσελάνης 5 
µήνες αργότερα.



Dental Implants Οδοντικά εµφυτεύµατα Case  7

6 εµφυτεύµατα στην επάνω γνάθο, late loading, διατοξικό 
περιστατικό, έντονο ουλικό χαµόγελο - οστεοπλαστική, 
ανορθώσεις ιγµορείου αµφοτερόπλευρα. Μόνιµη αποκατάσταση 
µε κοχλιούµενη γέφυρα µεταλλοπορσελάνης 5 µήνες αργότερα.



Dental Implants Οδοντικά εµφυτεύµατα Case  8

Άµεση φόρτιση και τοποθέτηση κεντρικού τοµέα της 
άνω γνάθου µετά από κάταγµα. Προσωρινή 
αποκατάσταση µε ακρυλική θήκη την ίδια µέρα. 
Μόνιµη αποκατάσταση 5 µήνες αργότερα µε 
ολοκεραµικό abutment ζιρκονίου. Κοχλιούµενη 
αποκατάσταση.



Dental Implants Οδοντικά εµφυτεύµατα Case  9

Προχωρηµένη περιοδοντίτιδα. Διατοξική αποκατάσταση all on 4 µε 4 
εµφυτεύµατα στην επάνω γνάθο - late loading. 2 αξονικά και 2 λοξά 
εµφυτεύµατα προς αποφυγή οστικών µοσχευµάτων. Μόνιµη κοχλιούµενη 
γέφυρα µεταλλοπορσελάνης 5 µήνες αργότερα.



Dental Implants Οδοντικά εµφυτεύµατα Case  10

Σύνθετη διατοξική εµφυτευµατική αποκατάσταση άνω γνάθου µε 5 εµφυτεύµατα - 
άµεση φόρτιση (same day teeth). Αξονικά και λοξά εµφυτεύµατα σε πίσω 
περιοχές, οστικά µοσχεύµατα, ανόρθωση ιγµορείου πίσω αριστερά. Μόνιµη 
αποκατάσταση 8 µήνες αργότερα. Δόντια και προηγούµενα εµφυτεύµατα 
αφαιρέθηκαν, λόγω προχωρηµένης περιοδοντίτιδας.

¨Η κατάστασή µου ήταν απελπιστική. 
Τώρα νιώθω υγιέστατη στοµατικά και υπέροχη αισθητικά¨.

Ήταν αναγκαία η αποκατάσταση του στόµατός µου. Τα δόντια είχαν κινητικότητα. 
Τώρα είµαι γεµάτη αυτοπεποίθηση και ικανοποίηση µε το νέο µου στόµα”.



Dental Implants Οδοντικά εµφυτεύµατα Case  111

Αll on 4 late loading. Διατοξική κοχλιούµενη 
γέφυρα στην επάνω γνάθο µε 4 εµφυτεύµατα. 
2 αξονικά και 2 υπό γωνία σε πίσω περιοχές. 
Μόνιµη προσθετική 5 µήνες αργότερα.



Dental Implants Οδοντικά εµφυτεύµατα Case  12

Κοχλιούµενη εµφυτευµατική γέφυρα µεταλλοπορσελάνης σε 4 
εµφυτεύµατα για την αποφυγή χρήσης µερικής οδοντοστοιχίας. 
Πάνω δεξιά µεµονωµένες θήκες µεταλλοπορσελάνης. Διάρκεια 
θεραπείας 3 µήνες. Μετεξακτική τοποθέτηση εµφυτεύµατος 
στην περιοχή του πάνω κυνόδοντα.



Dental Implants Οδοντικά εµφυτεύµατα Case  13

Αισθητική ολοκεραµική αποκατάσταση 2 άνω κεντρικών τοµέων. Χειρουργική 
τοποθέτηση εµφυτεύµατος και υποβλεννογόνιων µοσχευµάτων µαλακών ιστών 
από την υπερώα. Προσωρινή κρεµαστή αποκατάσταση για 3 µήνες. Προσωρινή 
αποκατάσταση µε ακρυλική θήκη στο εµφύτευµα για τους επόµενους 2 µήνες. 
Μόνιµες ολοκεραµικές αποκαταστάσεις στους 2 κεντρικούς - emax. Χρόνος 
θεραπείας 8 µήνες.



Dental Implants Οδοντικά εµφυτεύµατα Case  14

Διατοξική κοχλιούµενη αποκατάσταση της επάνω 
γνάθου σε 6 εµφυτεύµατα λόγω περιοδοντίτιδας 
- late loading οστικά µοσχεύµατα - ανορθώσεις 
ιγµορείου. Κάτω αµφοτερόπλευρη αποκατάσταση 
µε εµφυτευµατικές γέφυρες σε πίσω περιοχές. 
Χρόνος θεραπείας 6 - 7 µήνες.



Dental Implants Οδοντικά εµφυτεύµατα Case  15

Σύνθετη αποκατάσταση πρόσθιας σταυροειδούς σύγκλεισης µε 3 εµφυτεύµατα στην πρόσθια 
περιοχή - γέφυρες και θήκες µεταλλοπορσελάνης σε πίσω πάνω και κάτω περιοχές. Οστικά 
µοσχεύµατα - αφαίρεση έγκλειστου κυνόδοντα. Χρόνος θεραπείας 5 - 6 µήνες.



Dental Implants Οδοντικά εµφυτεύµατα Case  16

Διατοξική συγκολλούµενη 
αποκατάσταση στην άνω γνάθο µε 2 
εµφυτεύµατα µπροστά και 2 πίσω 
αριστερά. δεξιά γέφυρα 
µεταλλοπορσελάνης. Ανόρθωση 
ιγµορείου αριστερά. Χρόνος 
θεραπείας  6 - 7 µήνες.



Dental Implants Οδοντικά εµφυτεύµατα Case  17

Διατοξική αποκατάσταση στην άνω και κάτω γνάθο µε εµφυτεύµατα και γέφυρες 
µεταλλοπορσελάνης, προς αποφυγή χρήσης µερικής οδοντοστοιχίας. Οστικά µοσχεύµατα, 
ελαττωµένο εύρος οστικής ακρολοφίας. Χρόνος θεραπείας 5 µήνες.



Dental Implants Case  18

Συγγενής έλλειψη και µικροδοντία στους πλάγιους άνω τοµείς. Τοποθέτηση 
µονού εµφυτεύµατος µετά το πέρας της ορθοδοντικής θεραπείας και την 
ενηλικίωση, προσωρινή διαµόρφωση ουλικών ιστών µετά την τοποθέτηση µε 
µονοπτέρυγη γέφυρα τύπoυ maryland - µηδενικός εκτροχισµός. 3 µήνες µετά 
µόνιµη προσθετική του 12 µε συγκολούµενη θήκη µεταλλοπορσελάνης και του 
22 µε ολοκεραµική όψη.

εµφυτεύµαταΟδοντικά 



Μεµονωµένες συγκολλούµενες αποκαταστάσεις µεταλλοπορσελάνης σε 
εµφυτεύµατα στη θέση των άνω προγοµφίων. Χρόνος θεραπείας 3 µήνες.

Dental Implants Οδοντικά εµφυτεύµατα Case  19



Τραυµατική εξαγωγή του κεντρικού τοµέα της άνω και ουλική απώλεια. Τοποθέτηση εµφυτεύµατος 2 µήνες 
µετεξακτικά, υποβλεννογόνιο µόσχευµα µαλακών ιστών από την υπερώα και προσωρινή αποκατάσταση µε 
κρεµαστή γέφυρα. Προσωρινή ακρυλική θήκη στο εµφύτευµα 3 µήνες αργότερα για περαιτέρω διαµόρφωση 
µαλακών ιστών. Μόνιµο abutment ζιρκονίου µε εξατοµικευµένη κατασκευή στο εµφύτευµα και 2 
ολοκεραµικές θήκες emax στους κεντρικούς της άνω 2 µήνες αργότερα. Συνολικός χρόνος αποκατάστασης 9 
µήνες.

Dental Implants Οδοντικά εµφυτεύµατα Case  20



Dentures
Οδοντοστοιχίες

Όταν όλα ή κάποια δόντια λείπουν, οι ολικές οδοντοστοιχίες αποτελούν µια λύση. 
Μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες χρησιµοποιούνται για να αποκαταστήσουν την 

λειτουργία της µάσησης, της φώνησης αλλά και την αισθητική.

Kaizen: σήµερα καλύτερα από χτες, χειρότερα από αύριο. 
(Japanese philosophy)



Επένθετη ολική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου µε 2 εµφυτεύµατα.

"Δεν µπορούσα να µασήσω καλά, 
αλλά τώρα τρώω πολύ καλά και είµαι ευχαριστηµένος“.

Απλή ολική οδοντοστοιχία πάνω γνάθου.

Dentures οδοντοστοιχίες Case  1



Επένθετη ολική οδοντοστοιχία άνω γνάθου µε ένα εµφύτευµα και µια ενδοριζική µπάρα πάνω σε δόντια.

Dentures οδοντοστοιχίες Case  2



Επένθετη ολική οδοντοστοιχία άνω γνάθου µε 2 ball 
attachments ενδοριζικά στηριζόµενα στην επάνω γνάθο. 
Επιεµφυτευµατική ολική οδοντοστοιχία στην κάτω γνάθο µε 2 
εµφυτεύµατα.

Dentures οδοντοστοιχίες Case  3



2 σύνθετες µερικές οδοντοστοιχίες στην επάνω γνάθο µε συνδέσµους και οδοντική στήριξη.

Dentures οδοντοστοιχίες Case  4



Mini εµφυτεύµατα στην κάτω 
γνάθο και ολική οδοντοστοιχία µε 
αυξηµένη συγκράτηση - 
σταθερότητα.

Dentures οδοντοστοιχίες Case  5



Ολικές εµφυτευµατικές οδοντοστοιχίες στην άνω και κάτω γνάθο µε 
παράλληλη χρήση οδοντικών ενδοριζικών συνδέσµων.

Dentures οδοντοστοιχίες Case  6



Σύνθετη µερική οδοντοστοιχία της άνω γνάθου εµφυτευµατικά και οδοντικά 
στηριζόµενη. Locators και τηλεσκοπικοί σύνδεσµοι.

Dentures οδοντοστοιχίες Case  7



Σύνθετη επένθετη ολική οδοντοστοιχία της άνω γνάθου οδοντικά στηριζόµενη. Οριζόντιες 
ενδοριζικές µπάρες.

Dentures οδοντοστοιχίες Case  8



Επένθετες ολικές οδοντοστοιχίες άνω και κάτω γνάθου µε 
εφυτεύµατα. Locator attachments.

Dentures οδοντοστοιχίες Case  9



Eπένθετη ολική οδοντοστοιχία κάτω 
γνάθου µε εµφυτεύµατα και συνδέσµους 
locators. Aπλή ολική οδοντοστοιχία στην 
επάνω γνάθο.

Dentures οδοντοστοιχίες Case  10



Esthetic Fillings Αισθητικές Εµφράξεις

Μια έµφραξη αντικαθιστά τµήµα 
τερηδονισµένου ή σπασµένου δοντιού. 
Όταν µιλάµε για ένθετα ή επένθετα 
πρόκειται για εργαστηριακές εµφράξεις 
θεωρητικά µε καλύτερη εφαρµογή και 
αντοχή στο µέλλον.

Ανασύσταση κοπτικής γωνίας κεντρικού τοµέα.

Ανασύσταση κοπτικής γωνίας κυνόδοντα, ώστε να µοίαζει µε πλάγιο τοµέα.



Εµφράξεις 1ης οµάδας κάτω γοµφίων

Εµφράξεις 3ης οµάδας
κεντρικών

Ανασύσταση πλάγιου τοµέα

Αντικατάσταση πρόσθιων εµφράξεων Αντικατάσταση έµφραξης 
αµαλγάµατος

Esthetic Fillings Αισθητικές Εµφράξεις



Inlay Eπένθετο

Επένθετη έµφραξη ενδοδοντικά 
θεραπευµένου κάτω γοµφίου

Αντικατάσταση έµφραξης αµαλγάµατος µε χρήση ελαστικού αποµονωτήρα 

Esthetic Fillings Αισθητικές Εµφράξεις



Bleaching Λεύκανση

Λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευµένων 
δοντιών και δισκάρια.

Συνδυαστική λεύκανση - power bleaching 
(ιατρείο) και λεύκανση στο σπίτι (δισκάρια).



Case 1

Case 4 Case 5 Case 6

Case 2 Case 3

Bleaching Λεύκανση



Orthodontics Ορθοδοντική

Αποκάλυψη έγκλειστου κυνόδοντα Αποκάλυψη έγκλειστου κυνόδοντα
και πλαγίου τοµέα

Χειρουργική αποκάλυψη
έγκλειστου κυνόδοντα

Χειρουργική αποκάλυψη
έγκλειστων κυνοδόντων

Ορθοδοντικά εµφυτεύµατα



Night Guards & Splints

Stabilization Splint

Snoring Splint

Nti

Soft Guard

Sports Guard Εrkoflex

Νάρθηκες



Dental Strass







Dental Strass

Τουράνη Νικολέτα DDs, MSc
Αποφοίτησε από την οδοντιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης µε τον τίτλο γενικός Οδοντίατρος (DDS), 2004-2009.

Μετεκπαιδεύτηκε στον τοµέα της προσθετικής (MSc Prosthodontics) στη 
Οδοντιατρική σχολή του Πανεπιστηµίου του Dundee τη χρονική περίοδο 2010-2012 
µε κύρια ερευνητική κατεύθυνση την κροταφογναθική διάρθρωση και την 
αποκατάσταση της λειτουργικής σύγκλεισης.

Έπειτα από εκτενή ερευνητική µελέτη οδηγείται στην συγγραφή διπλωµατικής 
εργασίας µε τίτλο “ anterior repositioning splints for the treatment of disc 
displacement with reduction”

Καθ’ όλη την επαγγελµατική και ερευνητική της πορεία έχει παρευρεθεί σε 
επιστηµονικά συνέδρια λαµβάνοντας µέρος σε παρουσιάσεις. Νέα ερευνητική 
κατεύθυνση αποτελεί η οδοντιατρική ύπνωση στον οδοντιατρικό ασθενή µε κύριο 
στόχο την µείωση του στρες σε συνδυασµό µε την διακοπή του καπνίσµατος ή του 
βρουξισµού για το οποίο έχει µετεκπαιδευτεί κατάλληλα. Παράλληλα, ασχολείται 
ειδικά µε πλήρεις αποκαταστάσεις στόµατος σε περιστατικά βρυγµού και αποτριβών 
καθώς και µε αισθητικές αποκαταστάσεις (όψεις - smile makeover).

Τουράνης Αντώνης DDs,
Ο οδοντίατρος Αντώνης Τουράνης γεννήθηκε το 1955 στην πόλη της Κοζάνης.

Το 1974 εισήχθη στην οδοντιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης από όπου και κατακτάει το 1979 τον τίτλο του γενικού χειρουργού 
οδοντιάτρου (DDS).

Το 1981 ιδρύει το πρώτο του οδοντιατρείο ενώ αµέσως αργότερα παντρεύεται την 
Βασιλική Χαντζάρα και αποκτά 2 παιδιά τον Λάζαρο και την Νικολέτα. Διατηρεί ιδιωτικό 
οδοντιατρείο περίπου 30 χρόνια και το 2011 προχωρά στην κατασκευή ιδιωτικού 
οδοντιατρικού πολυχώρου όπου και συστεγάζεται µε τα 2 παιδιά του επί της οδού 
Νικοµηδείας. Ως κύριο στέλεχος του νέου οδοντιατρείου χρησιµοποιεί την πολυετή του 
πείρα και αποσκοπεί στην παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 
οργανωµένα και προσαρµοσµένα στις ανάγκες του οδοντιατρικού ασθενή.

Το νέο οδοντιατρείο αφήνει ιδιαίτερες µετεξελικτικές προοπτικές στον τοµέα της 
οδοντιατρικής αποβλέποντας σε συνεργασίες µε σκοπό την δηµιουργία ενός 
εξειδικευµένου κέντρου παροχών σε συνεργασία µε το γενικό οδοντίατρο µε στόχο την 
κάλυψη κάθε οδοντιατρικού τοµέα.

Μετά από έντονη παρουσία σε επιστηµονικά συνέδρια κατά την επαγγελµατική του 
καριέρα και αφού έχει ακολουθήσει πιστά την οδοντιατρική και τις νέες της τάσεις, τις 
αφοµοιώνει στο νέο του ξεκίνηµα και ασχολείται έντονα µε τα οδοντικά εµφυτεύµατα, την 
ψηφιακή οδοντιατρική (Κωνική αξονική τοµογραφία και ροµποτική οδοντιατρική), την 
χρήση αυτόλογων αυξητικών παραγόντων για την βελτίωση της διαδικασίας επούλωσης 
και τα οδοντιατρικά laser.

Ιδιαίτερη του φροντίδα είναι η εξέλιξη της ιδιωτικής οδοντιατρικής µεταφέροντας 
εµπειρία ετών συνδυασµένα αρµονικά στην οδοντιατρική του σήµερα εύκολα, γρήγορα 
και οικονοµικά.

Τουράνης Λάζαρος DDs, MSc, MSc
Ο οδοντίατρος Λάζαρος Τουράνης γεννήθηκε στην πόλη της Κοζάνης στις 16 Οκτωβρίου 
το 1983.
Το 2001 εισήλθε µε πανελλαδικές εξετάσεις στη Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης όπου κι απέκτησε τον οδοντιατρικό του τίτλο (D.D.S) To 2007 ξεκίνησε τον 
πρώτο κύκλο της µεταπτυχιακής του εκπαίδευσης στο πανεπιστήµιο του Manchester, 
Αγγλία στο τµήµα της στοµατικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής όπου και απέκτησε 
τον τίτλο του µάστερ επιστηµών (Oral and Maxillofacial Surgery-MSc).
To 2009 εισήλθε στο πανεπιστήµιο της Ουαλίας (Cardiff University) στο τµήµα της 
εµφυτευµατολογίας όπου και απέκτησε τον µεταπτυχιακό τίτλο (MSc implantology) 
ολοκληρώνοντας τον 2ο κύκλο σπουδών.

Το 2011 αποτελεί ιδρυτικό µέλος ιδιωτικού πολυοδοντιατρείου µε επωνυµία T&Co dental 
στην περιοχή της Κοζάνης. Δραστηριοποιείται έντονα στον κλάδο της εµφυτευµατολογίας 
και τις µετεξελικτικές της τάσεις εκδηλώνοντας ειδικό ενδιαφέρον σε σύγχρονες 
µεθόδους αποκατάστασης, νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα κι άµεση αποκατάσταση 
ασθενών. Καθ όλη τη διάρκεια εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής του πορείας ακολουθεί 
την εµφυτευµατολογία σε επιστηµονικά συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό 
επικεντρωµένος στην κωνική αξονική τοµογραφία, πρωτόκολλα ταχείας αποκατάστασης, 
ψηφιακή οδοντιατρική CAD/CAM και µεθόδους ταχείας επούλωσης µε χρήση αυτόλογων 
αυξητικών παραγόντων.

Μετά από διεξοδική ερευνητική δράση σχετικά µε τους µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών 
του οδηγείται στην συγγραφή 2 διπλωµατικών τίτλων µε θέµα τα µετεξακτικά 
εµφυτεύµατα και εναλλακτικών µεθόδων αποφυγής µοσχευµάτων στη σύγχρονη 
εµφυτευµατολογία.

1. Interventions for replacing missing teeth: Evaluation of the concept of immediate 
loading of postexctractive dental implants. (Literature review)
2. Interventions for replacing missing teeth: advance in techniques by means of 
modified implant design to avoid grafting (Literature review)

Νέες κατευθύνσεις προς έρευνα αποτελούν η µείωση του στρες σχετικά µε τον 
εµφυτευµατικό ασθενή (sedation dentistry), και η χρήση αυτόλογων αυξητικών 
παραγόντων σε σχέση µε την αισθητική προσώπου µετά από θεραπεία µε εµφυτεύµατα.
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