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› Dentistry studies  

Johannes Gutenberg-Universität Mainz
› Doctoral thesis ”Computer aided 

histomorphometric confocal laserscan 
microscopy on dental implant surfaces “Clinic  for 

Oral-maxillofacial Surgery Univeristy Mainz
› Dental practise main focus 

implantology/aesthetic dentistry,  Wiesbaden
› scientific assistant Clinic  for Oral-maxillofacial 

Surgery University Regensburg (Prof. Dr.Dr. Torsten E. 
Reichert), degree oral surgeon
› Specialty in Implantology (DGI: German association for dental 

implantology)
› Specialty in Parodontology (DGP: German association for 

parodontology)
› Since 2009: dental practise Dr. Kornmann & Dr. Gerlach and 

Colleagues in Oppenheim, Implant Education Center Dr. Kornmann & Dr. 
Gerlach
› National and international speaker for implantology and 

bonesurgery
› Author of different publications

› Degree in Medicine 
and Surgery at the University of 
Milan, 1979.

› Specialty in Physiopathology & Respiratory FKT at the University of 
Genoa, 1982.
› Specialty in Odontostomatology, cum laude, at the University of Milan, 

1989.
› Postgraduate in Parodontology at the University of Aarhus (Denmark) 

under the instruction of Professor T. Karring, 1991.
Dr. Gambardella has continued to receive further instruction and stay up to date 

on the latest medical advances in his field through courses and seminars regarding 
Implant Therapy and Surgery at Universities in Denmark, Sweden and the U.S.
He has worked as a University Professor at the University of Padoa for 

postgraduate courses in Osseointegrated Implant Therapy through the 
Department of Parodontology, 2007- 2014.
He is an experienced lecturer at national and international congresses and 
seminars on Implant Therapy, Alveolar Osteodistraction and Sleep Apnea 
Therapy.

He has published numerous articles in international journals on the subjects 
of Implant Therapy, Alveolar Osteodistraction, and the rehabilitation of 

patients affected by temporomandibular complications.
Private Practitioner in Seriate (Italy) since 1984, he has practiced 

Implant Therapy since 1987, with particular interest in cases of 
complex rehabilitation which require a bone reconstruction of 

maxillae and an immediate loading technique.
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O M I Λ Η Τ Ε Σ



H ιδανική τοποθέτηση εµφυτεύµατος παίζει καταλυτικό 
ρόλο στο ιδανικό τελικό αισθητικό αποτέλεσµα. 

Ως εκ τούτου, οι επεµβάσεις αύξησης όγκου του οστού, είναι 
απαραίτητες  στην καθηµερινή πράξη στη  σύγχρονη 

εµφυτευµατολογία. 
Διάφορετικές τεχνικές, όπως: οστεοτοµή, οστεοπλαστική, 
εξωτερική και εσωτερική ανύψωση ιγµορείου και ανύψωση µπλοκ 
οστού - ανάλογα µε την εκάστοτε ανατοµία του προβληµατικού 
οστού, κάνουν την χειρουργική αύξηση του όγκου του οστού πιο 
προβλέψιµη.  
Η Πιεζοχειρουργική βοηθάει τα βιολογικά πρωτόκολλα να επιτύχουν 
το συγκεκριµένο στόχο.
Η διάλεξη θα παρουσιάσει διάφορες σχετικές κλινικές εφαρµογές 
και την ιδανική θεραπευτική προσέγγιση.
Κατά τη διάρκεια του πρακτικού µέρους, θα δοκιµαστούν οι εν 
λόγω - και όχι µόνο - πρακτικές µε τη βοήθεια των 
Πιεζοηλεκτρικών χειρουργικών συσκευών.  

 Θεραπεία της ατροφικής άνω και κάτω γνάθου µε ελάχιστα 
επεµβατικά πρωτόκολλα.
Η ατροφική γνάθος αποτελεί πρόκληση για την οδοντιατρική 
κοινότητα.
Οι περισσότεροι τρόποι αντιµετώπισης της ατροφικής γνάθου 
εµπλέκουν τον οδοντίατρο αλλά και τον ασθενή σε µεγάλα και 
πολλαπλά χειρουργεία, που για τον ασθενή συνεπάγεται πόνο, 
φλεγµονή, αλλά και κοινωνικά και επαγγελµατικά προβλήµατα.
Αυτή η διάλεξη θα προσεγγίσει την αντιµετώπιση της ατροφικής 
γνάθου µέσω καινοτόµων ελάχιστα επεµβατικών τεχνικών όπως 
χρήση PRGF σε διάσχιση φατνιακής ακρολοφίας, κάθετη ανάπλαση, 
κλειστή ανύψωση ιγµορίου, χρησιµοποιώντας µία καινούρια 
επιφάνεια εµφυτεύµατος εµπλουτισµένη µε ιόντα ασβεστίου, πολύ 
κοντά εµφυτεύµατα, στενά εµφυτεύµατα και άµεση τοποθέτηση 

εµφυτεύµατος.
Θα παρουσιαστούν µία σειρά κλινικών περιστατικών εξηγώντας 

πώς να δρούµε λιγότερο επεµβατικά, πώς να µειώνουµε τον 
αριθµό των χειρουργείων και πώς να αποφεύγουµε τον 

κίνδυνο οστικού ελλείµατος διεγχειρητικά.

Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Dr Gerlach:Dr Gambardella:



09:00-09:30  Προσέλευση-Εγγραφές-Καφές
09:30-11:15 Dr. UGO GAMBARDELLA
  ‡ Αντιµετώπιση της Ατροφικής Γνάθου µε ελάχιστα 
  επεµβατικές βιολογικές τεχνικές
  · Διατήρηση του Μετεξακτικού Φατνίου
  · Κοντά Εµφυτεύµατα
  · Στενά Εµφυτεύµατα
  · Κλειστή ανύψωση Ιγµορείου
  ‡ Επίτευξη άµεσων και µακροχρόνιων αποτελεσµάτων 
  µε τη χρήση
  · Bioblock
  · PRGF
  · Επιφάνειας Εµφυτευµάτων UnicCa  µε ιόντα ασβεστίου
11:15-11:30 Διάλειµµα
11:30-13:45 Dr. TILL GERLACH
  ‡ Βιολογία Οστού
  ‡ Αυξητικές τεχνικές Οστού µε τη βοήθεια 
  της Πιεζοχειρουργικής
  · Διάσχιση οστού 
   Υ bone splitting
   Υ bone spreading
  ‡ Ανύψωση Iγµορείου
  · Ανοικτή ανύψωση
  · Κλειστή ανύψωση
  ‡ Οστικά Μπλοκ µοσχεύµατα, BoneShell, G-graft
13:45   Λήξη θεωρητικού σκέλους Ηµερίδας

14:00-14:15  Εισαγωγή

14:15-15:00  Ελαφρύ γεύµα

15:00-19:00  Πρακτική ενότητα Ηµερίδας

‡ Πιεζοχειρουργική

   · Δηµιουργία Οστικού Παραθύρου σε ανοικτή

    ανύψωση Ιγµορείου

   · Δηµιουργία Μπλοκ Μοσχευµάτων

   · Διάσχιση Οστού

  ‡ Τοποθέτηση κοντών & στενών εµφυτευµάτων

  · Πρωτόκολλο αργού τρυπανισµού και τρύπανο

   Πρόσθιας Κοπής

  · Διάσχιση Γνάθου µετά τη χρήση Πιεζοτόµου, 

   µε τους µηχανικούς συµπυκνωτήρες Οστού.

Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Ο Σ Κ Ε Λ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Κ Ε Λ Ο Σ | H A N D S - O N

*Λόγω της πλούσιας θεµατολογίας, παρακαλείστε 
για την έγκαιρη προσέλευσή σας



Διοργανωτές: 

www.mectron.com www.bti-biotechnologyinstitute.com/dentalwww.medicodent.gr www.medicalcompass.gr

medi dent

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

210 9210220
6944575160

www.bienair.com

Χορηγοί: 

Ηµεροµηνία διεξαγωγής 
Σάββατο, 25 Νοεµβρίου 2017

Τοποθεσία  
Royal Olympic Hotel, 
Αθ. Διάκου 28-34, Αθήνα 
(Στύλοι Ολυµπίου Διός)

Κόστος συµµετοχής

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

€70* 

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Θεωρητικό + πρακτικό/hands-on

€170*

* τιµές µε φπα 24%

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR1001101470 000014700282909

Κατάθεση ποσού συµµετοχής 

info@medicalcompass.grinfo@medicodent.gr) )
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