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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 

Ανάλυση Προγράμματος 

 

1. Χειρουργικοί νάρθηκες εμφυτευμάτων 

Θα γίνει αναφορά  στην χρήση των χειρουργικών ναρθήκων ως εργαλείων για την τοποθέτηση των 

εμφυτευμάτων  με βάση την προσθετική και θα γίνει παρουσίαση περιστατικών που 

αντιμετωπίστηκαν  με την χρήση χειρουργικών ναρθήκων κατασκευασμένων από το ιατρείο μας. Θα 

δειχθεί η ακρίβεια αλλά  και των λάθη κατά την κλινική  χρήση τους. 

 

2. Σχεδίαση με σκοπό την 3D κατασκευή χειρουργικού νάρθηκα 

Θα γίνει πλήρης εκπαίδευση στο λογισμικό Blue Sky Plan που παρέχεται δωρεάν από την εταιρεία 

BlueSkyBio, USA . θα σχεδιαστεί χειρουργικός νάρθηκας σε περιστατικά δικά μας και  θα γίνει 

εκτύπωση του νάρθηκα στο ιατρείο μας με τον 3d printer μας. Μετά την εκτύπωση,  o νάρθηκας θα 

διαμορφωθεί και θα τοποθετηθούν τα απαραίτητα μεταλλικά στοιχεία με σκοπό να   θα τοποθετηθεί 

σε ανατομικό μοντέλο του ασθενή και να γίνει άμεσα ο τρυπανισμός για  να ελεγχθεί η ακρίβεια 

τόσο του νάρθηκα όσο και του σχεδίου θεραπείας. 

 

3. 3D εκτύπωση στο ιατρείο 

Θα γίνει εκπαίδευση στο λογισμικό και στην  χρήση του  FDM 3d printer Lulzbot Mini, 

αμερικάνικης κατασκευής και κόστους  περίπου 1600 ευρώ.  Θα γίνει επίδειξη της λειτουργίας του 

κατά την κατασκευή των ναρθήκων και θα επιτευχθεί  επαρκής εξοικείωση με σκοπό την άνετη και 

γρήγορη κατασκευή 3d ναρθήκων στο ιατρείο σας . Ο printer αυτός θα χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο 

για οποιοδήποτε άλλο printer της ίδιας κατηγορίας (FDM) και η εξοικείωση μαζί του σημαίνει 

εξοικείωση με πολλούς ανάλογους 3d printer που κυκλοφορούν στην αγορά. 
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4. Οδοντιατρική υπολογιστική τομογραφία & εμφυτεύματα 

Θα γίνει επίδειξη λήψης  υπολογιστικής τομογραφίας CBCT  στον τομογράφο του ιατρείου 

μας,  καθώς και  εκπαίδευση χρήσης  των viewer  (Planmeca  και Newtom) με σκοπό την μέτρηση 

της ποσότητας και εκτίμηση της ποιότητας του υπάρχοντος  οστού. Με την χρήση 

των  προγραμμάτων αυτών, που συνήθως δίδονται δωρεάν από τα ακτινολογικά ιατρεία με κάθε 

ακτινογραφία,  θα γίνει η   τοποθέτηση virtual  εμφυτευμάτων και εκπαίδευση στην 

δημιουργία  ενός αρχικού αλλά λεπτομερούς σχεδίου θεραπείας. 

Μετά το πέρας του σεμιναρίου ο οδοντίατρος θα πρέπει είναι ικανός να εκτυπώσει έναν οδοντικά 

στηριζόμενο CAD /CAM νάρθηκα στο ιατρείο του. 

 

Επιπλέον: 

1. Θα διαμορφωθούν οι ρυθμίσεις του λογισμικού με βάση το δικό σας χειρουργικό σετ. 

2. Θα παρασχεθούν οι δικές μας ρυθμίσεις του εκτυπωτή Lulzobot Mini για την εκτύπωση του 

νάρθηκα σε υλικό PLA. 

3. Δίδεται η δυνατότητα της εκπαίδευσης 1 ακόμα ατόμου, προσωπικό του ιατρείου 

σας  αποκλειστικά στον 3D εκτυπωτή, σε διαφορετικό,  πιο αναλυτικό και ταυτόχρονο 

πρόγραμμα,  με κόστος 150 ευρώ. 

4. Παρέχεται απομακρυσμένη βοήθεια στον σχεδιασμό για τα 2 πρώτα περιστατικά σας, μέσω 

Teamviewer. 
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