
Η ημερίδα αυτή θα εστιάσει 
σε δύο λεπτομέρειες της 
οδοντιατρικής κλινικής πράξης: 
την επιλογή των τεχνητών 
τοιχωμάτων στις άμεσες 
αποκαταστάσεις πρόσθιων και 
οπισθίων δοντιών με σύνθετες 
ρητίνες και επίσης στην τεχνική 
της μικροδιήθησης (infiltration) 
για την αντιμετώπιση αισθητικών 
βλαβών στα πρόσθια δόντια.
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Μαρίνα Παπαχρόνη 
DDS, MSc, Παιδοδοντίατρος 

Η Μαρίνα Παπαχρόνη αποφοίτησε το 1995 από την Οδοντιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Απέκτησε την ειδικότητα της Παιδοδοντιατρικής το 1999  
μετά από ένα τριετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Επίσης στο ίδιο Πανεπιστήμιο,  
μετά από παρακολούθηση ενός διετούς προγράμματος, απέκτησε το 2001  
τον τίτλο M.Sc. στα Οδοντιατρικά Υλικά. 

Έκτοτε έχει παρακολουθήσει και συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. 

Είναι ταμίας στην Ακαδημία Κλινικής Οδοντιατρικής (ΑΚΟ) και μέλος της Ελληνικής 
Παιδοδοντικής Εταιρείας (ΕΠΕ), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδοδοντιατρικής (EAPD) 
και της Διεθνούς Εταιρείας Παιδοδοντιατρικής (IAPD). 

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει διεθνώς ομιλίες σχετικά με τα βιοενεργά υλικά,  
το οδοντικό τραύμα, τις αποκαταστάσεις και τις θεραπείες του πολφού σε νεογιλά  
και νεαρά μόνιμα δόντια. 

Από το 2019 ασχολείται ενεργά με την ενδο-οστική αναισθησία, δίνοντας παγκόσμια, 
ομιλίες αλλά και εκπαιδεύοντας άλλους οδοντιάτρους στην τεχνική. 

Τέλος διατηρεί -από το 2000- ιδιωτικό ιατρείο στην Πάτρα με έμφαση στην Αισθητική 
και Μικροσκοπική Παιδοδοντιατρική. 



Στο πρώτο μέρος θα ασχοληθούμε αναλυτικά με την επιλογή των τεχνητών 
τοιχωμάτων.
Τα τεχνητά τοιχώματα μας βοηθούν στην αποκατάσταση των οδοντικών 
ιστών, υποστηρίζοντας όλες εκείνες τις ανατομικές λεπτομέρειες που θα 
μας διευκολύνουν να μιμηθούμε την αρχική, φυσική οδοντική μορφολογία. 
Θέλουμε να είναι αποτελεσματικά και εύκολα στην χρήση τους αλλά επιπλέον 
να μας δίνουν την δυνατότητα εξατομίκευσης, καθώς αποκαθιστούμε περιοχές 
με ποικίλη μορφολογία και χαρακτηριστικά.1

1.1 Στην πρώτη ενότητα του πρώτου μέρους θα ασχοληθούμε αναλυτικά 
με την επιλογή των τεχνητών τοιχωμάτων στις πρόσθιες αισθητικές 
αποκαταστάσεις. Θα μελετήσουμε αναλυτικά την ανατομία της περιοχής που 
θέλουμε να αποκαταστήσουμε και θα δούμε όλες τις πιθανές λύσεις ανάλογα 
με το είδος των αποκαταστάσεων (ΙΙΙ, ΙV, V, όψεις ΣΡ). Θα παρουσιαστούν 
με λεπτομέρεια, περιστατικά και βίντεο και τέλος tips και tricks για την 
τροποίηση των τεχνητών τοιχωμάτων στην πρόσθια περιοχή.
Επιπλέον θα δούμε πιθανές λύσεις για νεαρά μόνιμα δόντια που
βρίσκονται υπό ανατολή, καθώς και δόντια μικρότερου μεγέθους.



1.2 Στην δεύτερη ενότητα του πρώτου μέρους θα ασχοληθούμε με τις άμεσες 
αποκαταστάσεις των οπισθίων δοντιών. Θα μελετήσουμε αναλυτικά την ανατομία 
της μεσοδόντιας περιοχής και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της, που κάνουν 
απαραίτητη την εξατομίκευση των τεχνητών τοιχωμάτων. Θα δούμε τα διάφορα 
μέρη των συστημάτων των τοιχωμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 
τις εναλλακτικές λύσεις που έχουμε και πού μπορούν αυτές να εφαρμοστούν. 
Στα περιστατικά και βίντεο που θα παρουσιαστούν θα δούμε τα στάδια των 
αποκαταστάσεων και το πρωτόκολλο βήμα-βήμα που πρέπει να ακολουθούμε 
στις αποκαταστάσεις 2ης ομάδας. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν λύσεις για 
αποκαταστάσεις σε νεογιλά και νεαρά μόνιμα δόντια.
Τέλος, θα δούμε πώς μπορούμε να μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά του 
μεσοδόντιου χώρου και με βάση αυτά, να εξατομικεύσουμε τα τεχνητά 
τοιχώματα δημιουργώντας τους κατάλληλους συνδυασμούς στα συστήματα που 
κυκλοφορούν.

Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί η τεχνική της μικροδιήθησης (infiltration) 
με το υλικό ICON στην αποκατάσταση αισθητικών βλαβών της αδαμαντίνης στην 
πρόσθια ζώνη. Θα εξετάσουμε την αιτιολογία των διαφόρων βλαβών, καθώς 
και τον τρόπο που μπορεί να γίνει η “χαρτογράφηση” τους. Θα μελετήσουμε 
πώς αυτή επηρεάζει την τελική κλινική εικόνα και διάφορα tips και tricks 
-πέρα από την βασική τεχνική- που μπορούν να μας δώσουν περισσότερο 
προβλέψιμα αποτελέσματα. Τέλος στην παρουσίαση περιστατικών θα δούμε πώς 
η τεχνική αυτή, μπορεί να συνδυαστεί συμπληρωματικά με άλλες τεχνικές στην 
αντιμετώπιση αισθητικών βλαβών.2


