2nd Wo rk s h o p

Υαλουρονικού Οξέως ( Face & Body ), Νήµατα,
Βιοερεθισµός και Βιοαναγέννηση µε Hands on περιστατικά

10-11 & 12/03/2017
9:00 - 18:00
Prof. Fraticelli Maurizio
Κόστος συµµετοχής : 350€ / ηµέρα. Έκπτωση -15% για τα µέλη της Samnas.
Για εγγραφή επισκεφθείτε το http://www. samnas.gr. Απευθύνεται αποκλειστικά σε γιατρούς.
Επικοινωνία : Αγίου Δηµητρίου 294 - Άγιος Δηµήτριος
Τηλ : 210 9848108 - 6947182892 venusmedicine@hotmail.com, elenagmv@hotmail.gr

2nd Workshop

Υαλουρονικού Οξέως (Face & Body),
Νήµατα, Βιοερεθισµός και Βιοαναγέννηση
µε Hands on περιστατικά
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ( Beginnes & Advanced)
9:30 - 13:00 – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
•Ιστορία των νηµάτων (περίγραµµα)
•Γενικές πληροφορίες σχετικά µε τα νήµατα
•Ορθολογική χρήση νηµάτων στη γήρανση του δέρµατος
•Διάφορα είδη νηµάτων
•Η σύνθεση του υλικού του νήµατος
•Ο µηχανισµός δράσης των νηµάτων
•Νήµατα Βιο-Αναδόµησης (χαρακτηριστικά)
•Νήµατα έλξης µε αγκάθια (χαρακτηριστικά)
•Αντοχή σε νήµατα µε κώνους (χαρακτηριστικά)
•Σχεδιασµός των ασθενών
•Οι µέθοδοι εισαγωγής του νήµατος
•Θεραπευτικές στρατηγικές µε άλλες αισθητικές τεχνικές βιοερεθισµού
& βιοαναγέννησης.

14:30 - 18:00 - Πρακτική σε Ασθενείς
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
9.30 - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

• Fillers
• Ταξινόµηση
• Γενικά
• Τεχνολογίες
• Ιστορία • Απορροφούµενα Fillers
• Filler που δεν µπορούν να απορροφηθούν
• Ανατοµία του προσώπου (περίγραµµα)
• Αναισθησία – Πρακτικό µέρος σε πρόπλασµα
• Τεχνικές Εµφύτευσης
• Κάνουλες
• Ειδική Ζώνη (µάτια, µύτη, χείλη)
• Ανεπιθύµητα συµβάντα
• Lipofilling - Botox (αναφορά).
• Full face (υαλουρονικό οξύ και η ολοκλήρωση µε άλλες θεραπείες,
Αναζωογόνησης και Βιοαναγέννησης).

13.30-14.30 - ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΓΕΥΜΑ
14:30 - 18:30 - Πρακτικό Μέρος σε ασθενείς.
Πρακτικό µέρος σε ζυγωµατικά, ρινοπαρειακή αύλακα, χείλη.

Tο course στοχεύει να παρέχει στους ιατρούς που εργάζονται
στον τοµέα της ιατρικής αισθητικής, θεωρητικές και πρακτικές
γνώσεις σχετικά µε τα χαρακτηριστικά και τις συγκεκριµένες
χρήσεις του υλικού (υαλουρονικού οξέως) , προκειµένου να
εκτελέσει σωστά τα εµφυτεύµατα σε δύσκολες ανατοµικές
περιοχές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
9.30 - 13. 30 - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΡΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
• Μελέτη της µύτης, • Φωτογραφία µύτης, • Προσέγγιση για την ρινοπλαστική:
1. Βάση
2. Προφίλ
3. Ακρορίνιο
4. Σχήµα:
• Ειδική ρινική Προβολή
• Τεχνικές:
1. Έγχυση σε µέρος της µύτης
2. Έγχυση στη Μύτη
3. Άνοιγµα γωνίας ρινοχειλικής
• Συνδυασµένες Τεχνικές:
1. Υαλουρονικό οξύ και Τεχνικές Βιοαναγέννησης & Βιοερεθισµού
2. Παρενέργειες
3. Αντενδείξεις

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
• Μελέτη του βλέµµατος
• Φωτογραφία οφθαλµών
• Προσέγγιση για τη µείωση των µαύρων κύκλων
• Τεχνικές διήθησης:
1. Γραµµική
2. Ποµφοί
• Συνδυασµένες Τεχνικές:
1. Υαλουρονικό οξύ µε βιοερεθισµό
• Παρενέργειες
• Αντενδείξεις

ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ
• Γενικά
• Τεχνικές διήθησης
1. Γλουτοί – Κυτταρίτιδα
2. Γέµισµα των εσοχών του σώµατος

14.30 – 18.30 - Πρακτικό Μέρος σε Ασθενείς
Περιστατικά για τη περιοχή της µύτης, των µατιών και του σώµατος.

