


        






































































 




















































 

 

 
 





 





Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΑ
Μιχαλακοπούλου 157, Γουδή 115 27

Τηλ.: 210 7716.416, 210 7751.000, Fax: 210 7711.100
e-mail: info@tsaprazis.gr, www.tsaprazis.gr

Smart Dentin GrinderTM 

Το ολοκληρωµένο σετ 

της Smart Dentin GrinderTM περιλαµβάνει:

1 συσκευή Smart Dentin GrinderTM 

6 αποστειρωµένους θαλάµους µιας χρήσεως

6 θήκες του µοσχεύµατος

6 καθαριστικά Cleanser και 

6 PBS των 5ml

Ο εξοπλισµός της Smart Dentin GrinderTM

έχει εγγύηση για 2 έτη

Διαδικασία Μηχανικής Ιστών στα Οστικά Μοσχεύµατα

Με την Smart Dentin GrinderTM, 

οι οδοντίατροι µπορούν 

να µετατρέψουν τα εξαγόµενα δόντια 

σε αυτογενές οστικό µόσχευµα.

Η Smart Dentin GrinderTM σε συνδυασµό µε την 
νεοεισαχθείσα κλινική διαδικασία, µπορεί τώρα να 
παράγει Αυτογενή Οστικά Μοσχεύµατα στο ιατρείο σας, 
σε µια µόνο συνεδρία, ακολουθώντας τα εξής εύκολα 
βήµατα:

1. Εξαγωγή του δοντιού

2. Κονιορτοποίηση και διαλογή

3. Καθαρισµός των σωµατιδίων της οδοντίνης

4. Τοποθέτηση µοσχεύµατος

Με την Smart Dentin GrinderTM και µερικά σύντοµα βήµατα 
εύκολα µεταµορφώνεται το εξαγόµενο δόντι σε σωµατίδια 
οδοντίνης καθαρά από βακτήρια, έτοιµα προς µεταµόσχευση. 
Συνολικά η διαδικασία διαρκεί για 15 λεπτά.

Χρήση

Αποκατάσταση οστικών απωλειών, πχ. στο σηµείο της εξαγωγής

Σταθεροποίηση εµφυτευµάτων

Αύξηση φατνιακής ακρολοφίας

GBR (ελεγχόµενη οστική αναγέννηση)
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Πίνακας 1
Μέθοδοι αύξησης ελλειµατικών ακρολοφιών

Α. Οστικά µοσχεύµατα 
 Ανάλογα µε την προέλευσή τους: αυτογενή, 
 αλλογενή, ετερογενή και αλλοπλαστικά
 Ανάλογα µε τον τρόπο τοποθέτησής τους: 
 ένθετα και επένθετα οστικά µοσχεύµατα
Β. Κατευθυνόµενη οστική αναγέννηση 
 (µε χρήση µεβράνης)
Γ. Βιολογικοί µεσολαβητικοί παράγοντες (GFs)
Δ. Τεχνικές µε ένθετα αναπλαστικά υλικά 
Ε. Διατατική οστεογένεση
ΣΤ. Οστική διάσχιση για επέκταση της φατνιακής 
 ακρολοφίας
Ζ. Άλλες τεχνικές

Table 1
Defective ridge augmentation methods

A.  Bone grafts 
 Depending on their origin: autologous, 
 allogeneic, heterogeneous and alloplastic
 Depending on their placement method: 
 inlay and onlay bone grafts
B.  Guided bone regeneration
 (with the use of a membrane)
C.  Biological mediating factors (GFs)
D.  Techniques using inlay regeneration materials 
E.  Distraction osteogenesis
F.  Bone splitting to expand 
 the alveolar ridge
G.  Other techniques
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Πίνακας 2
Πλέον χρησιµοποιούµενες χειρουργικές τεχνικές 
αύξησης ελλειµµατικών ακρολοφιών

Α.  Κατευθυνόµενη οστική αναγέννηση
Β.  Διάσχιση της φατνιακής απόφυσης και τοπο-
 θέτηση ενθέτου οστικού µοσχεύµατος
Γ.  Επένθετο οστικό µόσχευµα
Δ.  Διατατική οστεογένεση
Ε.  Le Fort I τοµή της άνω γνάθου και ένθετο 
 οστικό µόσχευµα
ΣΤ.  Οστεοτοµία τύπου «σάντουιτς» 
 της κάτω γνάθου

Table 2
The most commonly used surgical augmentation 
techniques for defective ridges

Α.  Guided bone regeneration
Β.  Splitting of the alveolar process and place-
 ment of an inlay bone graft
C.  Onlay bone graft 
D.  Distraction osteogenesis
Ε.  Le Fort I osteotomy of the maxilla and inlay
 bone graft 
F.  “Sandwich osteotomy” 
 of the mandible
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Οστική ανάπλαση
στην οδοντιατρική εµφυτευµατολογία

Το παγκόσµιο best seller του Fouad Khoury τώρα και στα ελληνικά

180€

Μετάφραση: 

Ευστάθιος K. Καρατζογιάννης 
Oδοντίατρος, Διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Χαϊδελβέργης

Επιστηµονική επιµέλεια:   

Νικήτας Σ. Συκαράς 
Επίκουρος Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
Σκουφά 64, 106 80 Αθήνα, Τηλ. 210 3814 939 
www. odvima.gr, e-mail: odvima@otenet.gr 

Τώρα µπορείτε να κάνετε τις αγορές σας µε πιστωτική κάρτα 
και άτοκες δόσεις απευθείας από τον προσωπικό σας υπολογιστή,
µέσω του www.odvima.gr 

Το οστικό µόσχευµα  αποτελεί σήµερα ένα από τα πιο 
βασικά κεφάλαια στην οδοντιατρική εµφυτευµατολογία.

Το βιβλίο Οστική ανάπλαση στην οδοντιατρική 
εµφυτευµατολογία των εκδόσεων Quintessence, 
µε 536 σελίδες και 1.800 έγχρωµες φωτογραφίες, 
περιγράφει και αναλύει τις πιο σύγχρονες τεχνικές 
µεταµόσχευσης  στη χειρουργική των εµφυτευµάτων. Για το 
λόγο αυτό αποτελεί ένα εγχειρίδιο πραγµατικά µοναδικό.

Kυκλοφορεί στην ελληνική γλώσσα από τις εκδόσεις «Ο.Β.». 
Μάλιστα, η ελληνική µετάφραση βασίζεται στην τελευταία 
γερµανική έκδοση Augmentative Verfahren in der 
Implantologie του συγγραφέα Fouad Khoury, η οποία 
κυκλοφόρησε το 2009. 

Στο βιβλίο αναλύονται:
Oι βιολογικές βάσεις της οστικής µεταµόσχευσης και της 
οστεοενσωµάτωσης  των εµφυτευµάτων
H διάγνωση και το σχέδιο θεραπείας των επεµβάσεων
H διαχείριση των µαλακών ιστών στη χειρουργική των 
οστικών µοσχευµάτων και των εµφυτευµάτων
H µεταµόσχευση µε ενδοστοµατικά και εξωστοµατικά 
οστικά µοσχεύµατα και η οστεογένεση
H ενσωµάτωση µετά από σύνθετες εµφυτευµατικές και 
προσθετικές αποκαταστάσεις 
Oι επιπλοκές και οι κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν

Το βιβλίο Οστική ανάπλαση στην οδοντιατρική 
εµφυτευµατολογία αποτελεί  σηµείο αναφοράς για κάθε 
εµφυτευµατολόγο, γναθοχειρουργό και, φυσικά, για κάθε 
οδοντίατρο που ενδιαφέρεται για το συγκεκριµένο 
επιστηµονικό πεδίο.

H τιµή του βιβλίου στη Αγγλική έκδοση ανέρχεται σε 280 ευρώ.







        






































































 




















































 

 

 
 





 


