
                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 
(5ος Κύκλος)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2017-2018

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Φραγκίσκος Φραγκίσκος, Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ 
David C. Sarrett, Dean in Virginia Commonwealth 
University School of Dentistry, Associate vice 
president for health sciences

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Κυδαθηναίων 3, Πλάκα

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ



                    ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



                    ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ

   

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

               

3

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2017-2018

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των τεσσάρων πρώτων μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων 
εμφυτευματολογίας, η Ε.Ε.Χ.Σ. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση, με συμμετέχοντες προσκεκλημένους καθηγητές 
από Πανεπιστήμια της Βιρτζίνια και του Λονδίνου, να επαναλάβει την εκπαίδευση οδοντιάτρων στην 
εμφυτευματολογία, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να τοποθετήσουν οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα σε 
ασθενείς καθώς και να ασκηθούν στην προσθετική τους επιεμφυτευματική αποκατάσταση. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην:
• κλινική και ακτινογραφική αξιολόγηση των ασθενών
• διαμόρφωση του σχεδίου θεραπείας
• χρήση πρωτοξειδίου του αζώτου (Ν2Ο)
• ενδοφλέβια χορήγηση για “μέθη”
• καρδιοπνευμονική ανάνηψη.

Β. Η εξάσκηση στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων και την επιεμφυτευματική προσθετική αποκατάσταση.

Το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διαρκέσει από τον Νοέμβριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2018, 
περιλαμβάνει 240 ώρες διδασκαλίας και θα πραγματοποιείται 2 φορές το μήνα, Σάββατο και Κυριακή, από τις 
9:00 π.μ έως τις 17:00 μ.μ.
Η θεματολογία του προγράμματος καλύπτει όλο το φάσμα της οδοντιατρικής εμφυτευματολογίας που αρχίζει 
από τις βασικές αρχές οστεοενσωμάτωσης και καταλήγει στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων και την προσθετική 
αποκατάστασή τους.
Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει συνεχή θεωρητική και πρακτική εξάσκηση, βιβλιογραφική ενημέρωση,
παρουσίαση περιστατικών και εφαρμογή σχεδίου θεραπείας, παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων αλλά και 
ζωντανών χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς και πρακτική εξάσκηση σε μοντέλα γνάθων, κεφαλές χοίρων και 
σε ασθενείς.
Η ιδιαιτερότητα του προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευθούν και σε 
ασθενείς, τοποθετώντας οι ίδιοι 5 εμφυτεύματα με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών του προγράμματος.
Μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή διεκπεραίωση γραπτών και προφορικών 
εξετάσεων, θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης με μοριοδότηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).
Η επιστημονική ομάδα των διδασκόντων που θα πλαισιώσει το πρόγραμμα αποτελείται από καταξιωμνους και
εξειδικευμένους στο χώρο καθηγητές και κλινικούς οδοντιάτρους, ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν δωρεάν τα δύο συγγράμματα του Αν. καθηγητή Φραγκίσκου 
Φραγκίσκου, «Χειρουργική Στόματος» και «Οδοντιατρική Εμφυτευματολογία».
Ειδική προσφορά 10 εμφυτευμάτων και μίας χειρουργικής κασετίνας κοπτικών εργαλείων για 
τοποθέτηση εμφυτευμάτων, από σύστημα επάνω στο οποίο θα ασκηθούν οι συμμετέχοντες κατά τη 
διάρκεια του Προγράμματος.

Το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα διεξαχθεί στο υπερσύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο της Ε.Ε.Χ.Σ, το οποίο είναι 
άρτια εξοπλισμένο και οργανωμένο με πρωτοποριακά μέσα θεωρητικής, πρακτικής και κλινικής εκπαίδευσης.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ, Κυδαθηναίων 3, Πλάκα

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.ssos.gr ή 
επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τον κ. Φ. Φραγκίσκο (6945-951699) ή την κ. Π. Παπανικολάου (6977-822154).
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ        Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ                           

Θεωρητικό µέρος

09.00-10.30 Καλωσόρισµα των εκπαιδευόµενων και γενική ενηµέρωση για το πρόγραµµα.
     Oργάνωση και λειτουργία του σύγχρονου οδοντιατρείου, τεχνική λήψης  
     φωτογραφιών σε ασθενείς, φάρµακα (σκευάσµατα και τρόπος χορήγησης).

10.30-11.00 Διάλειµµα για καφέ.
11.00-11.30 Αποστείρωση-απολύµανση-αντισηψία.

11.30-11.45 Προετοιµασία του ασθενούς, προετοιµασία του ιατρού.
11.45-12.15 Χειρουργικές τοµές και κρηµνοί, συρραφή του τραύµατος.
12.15-13.00 Ιστορικό του ασθενούς.
13.00-14.30 Διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα.

Πρακτικό µέρος

14.30-17.00 Εξάσκηση σε χειρουργικές τεχνικές τοµών, κρηµνών και συρραφής του  
     τραύµατος (σε κεφαλές χοίρων).

Θεωρητικό µέρος

09.00-10.15 Ιστορική ανασκόπηση, βιοσυµβατότητα, σύνδεση εµφυτεύµατος-              
            σκληρών και µαλθακών ιστών (οστεοενσωµάτωση), διεργασίες και στάδια         
     οστεοενσωµάτωσης.

10.15-11.00 Χαρακτηριστικά των οστεοενσωµατούµενων εµφυτευµάτων, εµφυτευµατικά  
     συστήµατα.

11.00-11.30 Διάλειµµα για καφέ.
11.30-12.15 Το οστικό υπόστρωµα για την τοποθέτηση εµφυτευµάτων σε νωδούς   

     ασθενείς (µετεξακτική µορφολογία του οστού, οστικό ύψος και εύρος,  

     ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση).

12.15-13.00 Ανατοµικοί περιορισµοί για την τοποθέτηση εµφυτευµάτων.

13.00-14.30 Διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα.

Πρακτικό µέρος

14.30-17.00 Εξάσκηση σε χειρουργικές τεχνικές τοµών, κρηµνών και συρραφής του  
     τραύµατος (σε κεφαλές χοίρων).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Σάββατο - 1η εβδοµάδα           18/11/2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Κυριακή - 1η εβδοµάδα           19/11/2017
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                              Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ                             

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Θεωρητικό µέρος

09.30-10.15 Ακτινογραφικός απεικονιστικός και διαγνωστικός έλεγχος (οπισθοφατνιακή και  
            πανοραµική ακτινογραφία)

10.15-11.00  Αξονική και υπολογιστική τοµογραφία.
11.00-11.30 Διάλειµµα για καφέ.
11.30-13.00 Τεχνικές ανασύνθεσης υπολογιστικής τοµογραφίας, σφάλµατα τεχνικής, 
παρουσίαση λογισµικού και τεχνική για την τοποθέτηση εµφυτευµάτων.

13.00-14.30 Διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα.

Πρακτικό µέρος

14.30-17.00 Παρουσίαση αξονικών και υπολογιστικών ακτινογραφηµάτων και µελέτη των 
απαραίτητων στοιχείων για την τοποθέτηση εµφυτευµάτων.

Θεωρητικό µέρος

09.00-10.00 Ενδείξεις-αντενδείξεις τοποθέτησης εµφυτευµάτων.

10.00-11.00 Εµβιοµηχανική των οδοντικών εµφυτευµάτων.

11.00-11.30 Διάλειµµα για καφέ.
11.30-13.00 Εµφυτευµατική διαδικασία (Εργαλεία χειρουργικής εµφυτευµάτων,  
     Χειρουργικές τοµές και κρηµνοί, Χειρουργικές τεχνικές και στάδια   
            εµφύτευσης).

13.00-14.30 Διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα.

Πρακτικό µέρος

14.30-17.00 • Αξιολόγηση ασθενών και προκαταρτικό σχέδιο θεραπείας.
            • Αξιολόγηση αξονικής τομογραφίας για τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια)

Σάββατο - 2η εβδοµάδα            2/12/2017

Κυριακή - 2η εβδοµάδα            3/12/2017



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ        Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ                           

09.00-17.00 Τοποθέτηση εµφυτευµάτων σε ασθενείς, προκειµένου να υλοποιηθεί σε    
     5 µήνες η προσθετική αποκατάσταση. Οι ασθενείς στη φάση αυτή είναι      
            άτοµα επιλεγµένα από τους διδάσκοντες και η τοποθέτηση των εµφυτευµάτων      
            θα γίνει από τους ίδιους τους διδάσκοντες, ενώ η λήψη αποτυπωµάτων για   
            την προσθετική αποκατάσταση θα γίνει από τους συµµετέχοντες.

11.00-11.30 & 13.00-14.30 Ενδιάµεσα διάλειµµα για καφέ και ελαφρύ γεύµα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Σάββατο & Κυριακή 3η εβδοµάδα              16-17/12/2017
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                            Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ                             

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Θεωρητικό µέρος

09.00-09.30 Άµεση εµφύτευση και φόρτιση των εµφυτευµάτων.

09.30-10.15 Αποκατάσταση ελλείποντος δοντιού από µονήρες εµφύτευµα.
10.15-11.00 Αποκατάσταση µερικής νωδότητας - Αποκατάσταση ολικής νωδότητας.

11.00-11.30 Διάλειµµα για καφέ.
11.30-13.00 Τεχνικές ανύψωσης του εδάφους του ιγµορείου µε κλειστή και ανοικτή   
            µέθοδο.

13.00-14.30 Διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα.

Πρακτικό µέρος

14.30-17.00 Εξάσκηση σε τοποθέτηση εµφυτευµάτων σε κεφαλές χοίρων.

Θεωρητικό µέρος

09.00-10.00 Συµβάµατα και επιπλοκές.
10.00-11.00 Περιοδοντίτιδα και περιεµφυτευµατίτιδα. Νεώτερα δεδοµένα για την   
     θεραπευτική αντιµετώπιση (συντηρητική, χειρουργική ή µε τη χρήση Laser κ.ά.).

11.00-11.30 Διάλειµµα για καφέ.
11.30-13.00 Ανάπλαση οστικών ελλειµµάτων (Κατευθυνόµενη οστική αναγέννηση,   
            οστικά µοσχεύµατα, τεχνικές λήψης ενδοστοµατικών µοσχευµάτων κ.ά).

13.00-14.30 Διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα.

Πρακτικό µέρος

14.30-17.00 Παρασκευή µοσχεύµατος από πλάσµα πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες   
            (PRGF) µετά από αιµοληψία (Θα γίνει επίδειξη παρασκευής του µοσχεύµατος 
            µετά την τοποθέτηση αίµατος στο ειδικό µηχάνηµα φυγοκέντρησης).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Σάββατο - 4η εβδοµάδα            13/1/2018

Κυριακή - 4η εβδοµάδα            14/1/2018



8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ        Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ                           

Θεωρητικό µέρος

09.00-11.00 Προσθετική προσέγγιση.
11.00-11.30 Διάλειµµα για καφέ.
11.30-13.00 Προσθετική προσέγγιση. 
13.00-14.30 Διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα.

Πρακτικό µέρος

14.30-17.00 Εξάσκηση σε τοποθέτηση εµφυτευµάτων σε µοντέλα γνάθων και 
            σε κεφαλές χοίρων.

Θεωρητικό µέρος

09.00-11.00 Προσθετική προσέγγιση..
11.00-11.30 Διάλειµµα για καφέ.
11.30-13.00 Προβολή video χειρουργικών επεµβάσεων.

13.00-14.30 Διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα.

Πρακτικό µέρος

14.30-17.00 Εξάσκηση στη λήψη αποτυπωµάτων.

Σάββατο - 5η εβδοµάδα             27/1/2018

Κυριακή - 5η εβδοµάδα            28/1/2018



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                              Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ                             

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

09.00-09.30 Εισαγωγή: Πώς καθορίζεται το αισθητικό αποτέλεσµα στις αποκαταστάσεις    
            µε εµφυτεύµατα;

09.30-10.00 Ελλείµµατα µαλακών και σκληρών ιστών και η σηµασία τους για την επίτευξη  
            ενός αισθητικού αποτελέσµατος.

10.00-11.00 Διαχείριση του µετεξακτικού φατνίου.
11.00-11.30 Διάλειµµα για καφέ.
11.30-13.30 Πρακτική άσκηση: α) διαχείριση µετεξακτικού φατνίου µε Κ.Ι.Α. β) διαχείριση    
            µετεξακτικού φατνίου µε την τεχνική socket seal.

13.30-14.30 Διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα.
14.30-15.30 Διαχείριση µαλακών και σκληρών ιστών σε συνδυασµό µε Κ.Ι.Α. πριν ή κατά 
            την τοποθέτηση των εµφυτευµάτων.

15.30-16.30 Προβολή βίντεο/παρουσίαση και συζήτηση επί περιστατικών.

16.30-17.00 Διάλειµµα για καφέ.
17.00-18.30 Πρακτική άσκηση: διαχείριση µαλακών ιστών για Κ.Ι.Α.

Θεωρητικό µέρος

09.00-13.00 Αισθητικές προσθετικές αποκαταστάσεις.
13.00-14.30 Διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα. 
14.30-16.00 Ουλοβλεννογόνια προβλήµατα γύρω από εµφυτεύµατα και η αντιµετώπισή 
            τους (ελεύθερα ουλικά µοσχεύµατα, µοσχεύµατα συνδετικού ιστού,   
            αλλοµοσχεύµατα και ξενοµοσχεύµατα).

16.00-16.30 Παρουσίαση και συζήτηση επί περιστατικών.

16.30-17.00 Διάλειµµα για καφέ. 

Πρακτικό µέρος

17.00-19.00 α) Ελεύθερο ουλικό µόσχευµα για αύξηση κερατοποιηµένου βλεννογόνου.
            β) Μοσχεύµατα συνδετικού ιστού για αύξηση πάχους ή κάλυψη υφιζήσεων.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΩΝ ΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ 
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Σάββατο - 6η εβδοµάδα            24/2/2018

Κυριακή - 6η εβδοµάδα            25/2/2018
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ        Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ                           

Θεωρητικό µέρος

09.00-10.00 Πρόγνωση των οδοντικών εµφυτευµάτων.

10.00-11.00 Επείγοντα περιστατικά.
11.00-11.30 Διάλειµµα για καφέ. 
11.30-13.00 Καρδιοαναπνευστική ανάνηψη.
13.00-14.30 Διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα.

Πρακτικό µέρος

14.30-17.00 Πρακτική εφαρµογή καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης σε κούκλα. 
            Φλεβοκέντηση και πρακτική εφαρµογή.

Θεωρητικό µέρος

09.00-10.00 Επανέλεγχος και φροντίδα των οδοντικών εµφυτευµάτων (Κλινική και 
            ακτινογραφική εξέταση, αντιµετώπιση προβληµάτων, τρόποι και βοηθητικά 
            µέσα στοµατικής υγιεινής, αντιµετώπιση φθορών).

10.00-11.00 Πρωτοξείδιο του Αζώτου (Ν2Ο). Ενδείξεις –αντενδείξεις. Sedation (µέθη) στο 
            χώρο του Οδοντιατρείου.

11.00-11.30 Διάλειµµα για καφέ.

Πρακτικό µέρος

11.30-13.00 Πρακτική εφαρµογή Ν2Ο και Sedation (µέθη).

13.00-14.30 Διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα.
14.30-17.00 Παρουσιάσεις από τους µετεκπαιδευόµενους.

Σάββατο - 7η εβδοµάδα             10/3/2018

Κυριακή - 7η εβδοµάδα            11/3/2018

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ – 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - SEDATION
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                              Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ                             

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

09.00-11.00 Κλινική εκπαίδευση σε πραγµατικές συνθήκες χειρουργείου. 
            Ο εκπαιδευόµενος θα έχει τη δυνατότητα να  τοποθετήσει σε δικούς 
            του ασθενείς 5 εµφυτεύµατα µε τη συνεχή παρακολούθηση και καθοδήγηση 
            των εκπαιδευτών του προγράµµατος.

11.00-11.30 Διάλειµµα για καφέ.
11.30-13.00 Τοποθέτηση εµφυτευµάτων.

13.00-14.30 Διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα.
14.30-17.00 Τοποθέτηση εµφυτευµάτων.

09.00-11.00 Τοποθέτηση εµφυτευµάτων.

11.00-11.30 Διάλειµµα για καφέ. 
11.30-13.00 Τοποθέτηση εµφυτευµάτων.

13.00-14.30 Διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα.
14.30-17.00 Τοποθέτηση εµφυτευµάτων.

09.00-11.00 Τοποθέτηση εµφυτευµάτων σε χειρουργικό περιβάλλον σε ασθενείς των  
            συµµετεχόντων.

11.00-11.30 Διάλειµµα για καφέ. 
11.30-13.00 Τοποθέτηση εµφυτευµάτων.

13.00-14.30 Διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα.
14.30-17.00 Τοποθέτηση εµφυτευµάτων.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σάββατο - 8η εβδοµάδα            31/3/2018

Κυριακή - 8η εβδοµάδα             1/4/2018

Σάββατο - 9η εβδοµάδα            21/4/2018



12

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ       Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ                            

09.00-11.00 Τοποθέτηση εµφυτευµάτων.

11.00-11.30 Διάλειµµα για καφέ.
11.30-13.00 Τοποθέτηση εµφυτευµάτων.

13.00-14.30 Διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα.
14.30-17.00 Τοποθέτηση εµφυτευµάτων.

09.00-11.00 Τοποθέτηση εµφυτευµάτων σε χειρουργικό περιβάλλον σε ασθενείς των  

            συµµετεχόντων.

11.00-11.30 Διάλειµµα για καφέ. 
11.30-13.00 Τοποθέτηση εµφυτευµάτων.

13.00-14.30 Διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα.
14.30-17.00 Αποκαλύψεις των εµφυτευµάτων που τοποθετήθηκαν την 3η εβδοµάδα του 
            προγράµµατος.

09.00-11.00 Τοποθέτηση εµφυτευµάτων. 

11.00-11.30 Διάλειµµα για καφέ. 
11.30-13.00 Τοποθέτηση εµφυτευµάτων.

13.00-14.30 Διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα.
14.30-17.00 Αποκαλύψεις των εµφυτευµάτων που τοποθετήθηκαν την 3η εβδοµάδα του   
            προγράµµατος.

Κυριακή - 9η εβδοµάδα            22/4/2018

Σάββατο - 10η εβδοµάδα             5/5/2018

Κυριακή - 10η εβδοµάδα            6/5/2018



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                              Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ                             

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
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09.00-11.00 Τοποθέτηση εµφυτευµάτων.

11.00-11.30 Διάλειµµα για καφέ.
11.30-13.00 Τοποθέτηση εµφυτευµάτων.

13.00-14.30 Διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα.
14.30-17.00 Λήψη αποτυπωµάτων στους ασθενείς της 3ης εβδοµάδας.

09.00-11.00 Τοποθέτηση εµφυτευµάτων.

11.00-11.30 Διάλειµµα για καφέ. 
11.30-13.00 Τοποθέτηση εµφυτευµάτων.

13.00-14.30 Διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα.
14.30-17.00 Λήψη αποτυπωµάτων στους ασθενείς της 3ης εβδοµάδας.

09.00-11.00 Τοποθέτηση εµφυτευµάτων. 

11.00-11.30 Διάλειµµα για καφέ. 
11.30-13.00 Τοποθέτηση εµφυτευµάτων.

13.00-14.30 Διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα.
14.30-17.00 Προσθετική αποκατάσταση των ασθενών στους οποίους την 3η εβδοµάδα 
τοποθετήθηκαν εµφυτεύµατα.

09.00-12.00 Ολοκλήρωση του προγράµµατος. 
            Προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (συνέχεια)

Σάββατο - 11η εβδοµάδα            19/5/2018

Κυριακή - 11η εβδοµάδα            20/5/2018

Σάββατο - 12η εβδοµάδα             2/6/2018

Κυριακή - 12η εβδοµάδα             3/6/2018



ΕΠΙΣΤ/ΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.Σ.  
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

                                  ΟΜΙΛΗΤΕΣ  

Αλµπανόπουλος Περικλής. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Χειρ. Οδοντίατρος
Ασπραδάκης Σταύρος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ιατρός Χειρουργός
Γιαµαρέλλου Ελένη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .Καθηγήτρια Πανεπ. Αθηνών
Γκισάκης Ιωάννης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Επ. Συνεργάτης Πανεπ. Αθηνών
Γρηγοράκη-Τσουλά Ηρώ. . . . . . . . . . Αναισθησιολόγος-Επ. Καθηγήτρια Πανεπ. Αθηνών
Δασκαλάκης Παναγιώτης. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Καθηγητής Πανεπ. Αθηνών
Δελακά Ανδριάνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χειρουργός Στόµατος
Ζώρζου Αθηνά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Προσθετολόγος
Καρκαζής Ηρακλής. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αν. Καθηγητής Πανεπ. Αθηνών
Καφούσιας  Νικόλαος. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . Αν. Καθηγητής Πανεπ. Αθηνών
Κολοκούδιας Μάρκος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Επ. Καθηγητής Πανεπ. Αθηνών
Λάσκαρης Γεώργιος . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . Αν. Καθηγητής Πανεπ. Αθηνών
Μασούλας Γεώργιος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αν. Καθηγητής Πανεπ. Αθηνών
Μερεντίτης Νικόλαος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Επ. Συνεργάτης Πανεπ. Αθηνών
Νεόφυτος Γεώργιος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diplomate ICOI Εµφυτευµατολογίας
Παπανικολάου Παναγιώτα . . . . . . . . . Χειρ. Στόµατος, Επ. Συνεργάτης Πανεπ. Αθηνών
Πιάγκου Μάρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Επ. Καθηγήτρια Πανεπ. Αθηνών
Σωτηριάδου Στέλλα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αν. Καθηγήτρια Πανεπ. Αθηνών
Τριανταφύλλου Ιωάννης. . . . . . . . . . . . . . . . . . Μετεκπαιδ. στην Εµφυτευµατολογία
Τσίρµπα Ανδριάνα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μετεκπαιδ. στην Αισθητική Οδοντιατρική
Φραγκίσκος Φραγκίσκος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αν. Καθηγητής Πανεπ. Αθηνών 
Φώτης Αναστάσιος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μετεκπαιδ. στην Εµφυτευµατολογία

ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Λεστάρης Νεκτάριος
Μαργέτη Ζωή
Στεργιάδου Ευφηµία
Φράκουλι Φιορίνα
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

                                  ΟΜΙΛΗΤΕΣ

David C. Sarrett, Dean in Virginia 
Commonwealth University School of 
Dentistry, Associate vice president 

for health sciences

Dr. Lambis (Haralampos) Petridis, DDS, 
MS, Cert Prosthodont, PhD, Specialist 
Prosthodontist, Senior Lecturer, UCL 

Eastman Dental Institute

Dr Dominiki Chatzopoulou, Dipds, MClin Dent in 
Perio(Eng), Cert Clin Spec in Perio(Eng), MDFTEd (RCS 
Edin) Specialist Periodontist, Senior Clinical Lecturer in 
Periodontology and Implant Dentistry, QMUL, Univ of 
London Postgraduate Course Director for DClinDent in 
Perio, ITI Fellow

Dr. Dimitrios Fragkiskos, DDS, MClin 
Dent in Perio (UCL), EFP Cert. Perio, Accredited 
by European Federation of Periodontology, Spe-

cialist in Periodontics and Implant Surgeon

Asmaa Ek-Kaddar, BDS (Hons) Lond, MJDF 
RCS (Engl), MClinDent Perio (Hons) Lond, EFP 
Cert Perio, Accredited by the European Federa-
tion of Periodontology Specialist in Periodontics



                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                       ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

                                 

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε πτυχιούχους οδοντιάτρους. Ο αριθµός των συµµετεχόντων 
θα είναι περιορισµένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Διάρκεια προγράµµατος: Νοέµβριος 2017 έως Ιούνιο 2018.
Τελευταία ηµεροµηνία εγγραφής: 10 Νοεµβρίου 2017.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει έγκαιρα να υποβάλουν στην Επιστηµονική Εταιρεία 
Χειρουργικής Στόµατος, ηλεκτρονικά (frfragiskos@yahoo.gr) ή ταχυδροµικά στη 
διεύθυνση: Φραγκίσκος Φραγκίσκος, Κυδαθηναίων 4 Αθήνα - Πλάκα, 10557, Τηλ. 210 
3235257, 6945 951699, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συµµετοχής (Η αίτηση είναι διαθέσιµη στον ιστότοπο www.ssos.gr).
2. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα και φωτογραφία.
3. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου ή άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος.
4. Αναγνωρισµένους τίτλους σπουδών από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π για αποφοίτους Πανεπιστηµίων   
   της αλλοδαπής εκτός Ε.Ε.

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν τους ασθενείς της 3ης περιόδου 
στους οποίους θα τοποθετήσουν τα εµφυτεύµατα και είναι δικοί τους ασθενείς. 
Εποµένως, είναι υπεύθυνοι για την εµφυτευµατική αποκατάστασή τους (χειρουργική και 
προσθετική). Η προσθετική αποκατάσταση των ασθενών αυτών θα γίνει µετά το πέρας 
του µετεκπαιδευτικού προγράµµατος από τους συµµετέχοντες, σε συνεργασία πάντα µε 
τους διδάσκοντες.

Το κόστος των εµφυτευµάτων της τρίτης περιόδου είναι δωρεάν, ενώ η προσθετική 
αποκατάσταση των ασθενών των συµµετεχόντων επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τους ασθενείς 
τους και γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως µε τους ίδιους.

Αµέσως µετά την κλινική και ακτινογραφική εξέταση θα πρέπει να ενηµερώνεται ο 
ασθενής και ο εκπαιδευόµενος για το είδος, τη διάρκεια και το σχέδιο θεραπείας.

Μετά το τέλος του προγράµµατος οι εκπαιδευόµενοι θα δώσουν προφορικές και γραπτές 
εξετάσεις σε επιτροπή που θα οριστεί από την Επιστηµονική Εταιρεία Χειρουργικής 
Στόµατος. Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης µόνο στους συµµετέχοντες που 
ολοκλήρωσαν το πρόγραµµα και πέρασαν επιτυχώς τις εξετάσεις.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Oι συµµετέχοντες, για την πρακτική (εργαστηριακή τους) άσκηση θα πρέπει να έχουν 
µαζί τους τα εξής εργαλεία:

• Λαβή νυστεριού
• Αποκολλητήρα περιοστέου
• Χειρουργική λαβίδα
• Βελονοκάτοχο
• Ψαλίδι
• Λαβίδα mosquito
• Παρειοκάτοχο



                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                       ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

                    ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  

Η καταβολή του δικαιώµατος συµµετοχής µπορεί να γίνει µε µετρητά ή µε δόσεις.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Τα δίδακτρα για τους συµµετέχοντες είναι: 8.500 ευρώ και θα πρέπει να προεξοφλούνται 
εφάπαξ µέσω τράπεζας πριν την έναρξη του προγράµµατος, µε κατάθεση του ποσού 
στον τραπεζικό λογαριασµό που τηρεί η Ε.Ε.Χ.Σ. 

Τράπεζα: ALPHA BANK
Αριθµός Λογαριασµού: 12000 200 2020 451
IBAN: GR 660140 1200 12000 200 2020 451
Δικαιούχος: Επιστηµονική Εταιρεία Χειρουργικής Στόµατος 

Το συµπληρωµένο έντυπο εγγραφής µαζί µε ένα αντίγραφο καταθετηρίου τράπεζας να 
αποστέλλεται  µε e-mail στο frfragiskos@yahoo.gr.

Παρακαλούµε κατά τη κατάθεση µην παραλείψετε να αναφέρετε:
• το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος
• την αιτιολογία πληρωμής και το τηλέφωνό του

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που επιθυµείτε η πληρωµή να γίνει µε δόσεις, το κόστος συµµετοχής θα 
είναι 9.000 ευρώ και η εξόφληση µπορεί να γίνει σε 3 δόσεις: έως 17/11/17, 12/1/18, 
27/4/18.

Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία πληρωµής θα είναι ίδια µε αυτήν της πληρωµής 
σε µετρητά. Εντός τριών (3) ηµερών από τη λήψη του Δελτίου Εγγραφής και την 
ταυτόχρονη εξόφληση της εγγραφής σας, θα σας αποσταλλεί επιβεβαίωση εγγραφής 
µέσω e-mail. Σε περίπτωση που δε λάβετε τη σχετική βεβαίωση, παρακαλούµε όπως 
επικοινωνήσετε µε την Επιστηµονική Εταιρεία Χειρουργικής Στόµατος.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο
www.ssos.gr

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ



                    ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ
Μιχαλακοπούλου 157, Γουδή 115 27,  Τηλ.: 210 7716.416, 210 7751.000, Fax: 210 7711.100, 
e-mail: info@tsaprazis.gr, www.tsaprazis.gr

Η ιδέα του CHOUKROUN PRFTM (ινώδους πλούσιου
σε αιµοπετάλια) βασίζεται στη φυγοκέντρηση

του ολικού αίµατος απουσία αντιπηκτικών.

Ενδείξεις
Χειρουργική στόµατος

- Εµφυτευµατολογία
- Οστικά µοσχεύµατα
- Ανόρθωση ιγµορείου
- Χειρουργική µαλακών ιστών
- Αποκατάσταση φατνίου

Ορθοπεδική
Αναγεννητική ιατρική
Δερµατολογία
Αισθητική

CHOUKROUN PRF TM SYSTEM

4 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÂÔ¯¤˜ ÁÈ· Ù· 6 Ó¤· PRF ÚˆÙfiÎÔÏÏ·

Νέα συσκευή φυγοκεντρικής PRF DUO Quattro 
Ειδικά σχεδιασµένη για τα 6 διαφορετικά 
PRF πρωτόκολλα 
Διαθέτει πρόσθετη 7η θέση µετά το PRF (L) 
πρόγραµµα. Είναι θέση χειροκίνητης ρύθµισης 
ώστε να επιλέξετε και 
να αποθηκεύσετε 
τις τιµές που επιθυµείτε. 
2 χρονιά εγγύηση






