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Χειρουργική στόµατος
- Εµφυτευµατολογία 
- Οστικά µοσχεύµατα
- Ανύψωση ιγµορείου 
- Πλαστική χειρουργική µαλακών ιστών 
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Ορθοπεδική    Αναγεννητική ιατρική
Δερµατολογία    Αισθητική του προσώπου
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να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε τις παραµέτρους που επιθυµείτε. 
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2η ΗΜΕΡΑ

Κυριακή 13 Νοεµβρίου

Νέες τάσεις στην αισθητική του προσώπου µε έξυπνα παράγωγα αίµατος-PRF
CLEOPATRA TECHNIQUE™

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

08:30-09:00  Εγγραφές

09:00-10:00  Ο ρόλος του οδοντιάτρου στην αισθητική του προσώπου. Γήρανση και αντιγήρανση, χαρακτηριστικά και πρόληψη.
  Ανατοµία του δέρµατος και των χειλιών. Υλικά, µέθοδοι και τεχνικές έγχυσης (linear, micropapular, mesotherapy) 

10:00-11:00  Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το βιολογικό υπόβαθρο του PRF, όπως προετοιµασία, πρωτόκολλα, ταχύτητα, χειρισµός και τρόπος
  εφαρµογής. Περιγραφή των φιαλιδίων όσον αφορά την αισθητική ιατρική για την αισθητική του προσώπου, τα χηλοειδή, τις ουλές, 
 την αναγέννηση των µαλλιών, τη διαχείριση του πόνου αλλά και την επούλωση των τραυµάτων. 

11:00-11:30  Διάλειµµα για καφέ

11:30-12:30  Σύγκριση µεταξύ της χρήσης του PRF έναντι του υαλουρονικού οξέος / της βοτουλινικής τοξίνης / των νηµάτων PDO / των λέιζερ (κόστος /
  αποτελεσµατικότητα). Μπορεί το PRF να τα αντικαταστήσει ή να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε αυτό; Επαναστατικές καινοτοµίες 
 στην αισθητική αναγεννητική ιατρική µε τη χρήση PRF. Πόσο χρόνο µετά την εφαρµογή διαρκεί το αποτέλεσµα; 

12:30-13:30  Γεύµα

13:30-14:30  Μυστικά της τεχνικής Cleopatra Technique™. Πώς επιτυγχάνεται το περίγραµµα και η αύξηση των χειλιών (ποιές είναι οι τεχνικές που
 χρησιµοποιούµε και γιατί); 

14:30-15:30  Οδηγίες προς τον ασθενή για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού του συστήµατος (γενετικό τεστ) πριν από την θεραπεία.
  Πώς φροντίζουµε το δέρµα του ασθενούς πριν και µετά τη θεραπεία αλλά και τη διατήρηση του αποτελέσµατος στο σπίτι.

15:30-16:00  Διάλειµµα για καφέ

16:00-16:30  Φλεβοκέντηση - Προετοιµασία της κλινικής και των υλικών µας πριν από την CLEOPATRA TECHNIQUE™

16:30-17:30  Κλινικά περιστατικά για κάθε πρωτόκολλο από microneedling έως ενέσεις σε όλες τις περιοχές του προσώπου όπως µέτωπο, γύρω από 
 τα µάτια, χείλη, ζυγωµατικά, ρινοπαρειακές, γραµµές µαριονέτας, διαµόρφωση περιγράµµατος προσώπου, λαιµού και ντεκολτέ.
 Κλινικές περιπτώσεις PRF σε πρόσωπο, χηλοειδή, ουλές, αναγέννηση µαλλιών, διαχείριση πόνου για αρθρίτιδα και επούλωση τραυµάτων.
  Do's & dont's στην αισθητική ιατρική. Τι πρέπει να αποφεύγεται στα διάφορα περιστατικά που αφορούν την αισθητική ιατρική;
 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
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Ονοµάζοµαι Κλεοπάτρα Νακοπούλου απέκτησα πτυχίο Bachelor of science 
στη Βιολογία από το GANNON University των ΗΠΑ, το 1985.
Το 1991 απέκτησα το πτυχίο οδοντιατρικής από την Οδοντιατρική σχολή 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από το ίδιο Πανεπιστήµιο απέκτησα το Master 
στην Βιολογία στόµατος και κλινική εξειδίκευση στην Περιοδοντολογία, 
όπου και διετέλεσα επιστηµονικός συνεργάτης έως το 1998.
Το 2005 απέκτησα Certificate Master Degree of SOLA Academy, από το 
Πανεπιστήµιο της Βιέννης, στα Laser.

Το 2007 εκπαιδεύτηκα στην Αισθητική της περιστοµατικής περιοχής µε την χρήση ενέσιµων, νευροτοξινών και 
αυξητικών παραγόντων στο Beverly Hills California. Το 2008 απέκτησα Associate Fellowship of WCLI (World 
Clinical Laser Institute). To 2013 απέκτησα Diplomate Certificate Degree of ICOI. Το 2015 µε την κατάθεση της 
πολύχρονης ερευνάς µου απέκτησα τον τίτλο του Διδάκτωρος στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Το 2015 απέκτησα Master of Aesthetic Medicine από το Queen Mary University του Λονδίνου.
Eπιστηµονικός συνεργάτης του ερευνητικού εργαστηρίου Μυοσκελετικών παθήσεων του Νοσοκοµείου Κ.Α.Τ. έως 
και σήµερα. Επισκέπτης καθηγήτρια στο Nicolae Testemitanu, State University of Medicine and Pharmacy της 
Δηµοκρατίας της Μολδαβίας. Επισκέπτης καθηγήτρια στο Universiapolis International University in Agadir του 
Μαρόκου. Επισκέπτης οµιλήτρια στο University of Naples Federico II της Ιταλίας. Επισκέπτης οµιλήτρια στο Craiova 
University της Ρουµανίας.
Έχω δηµοσιεύσει επιστηµονικές εργασίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό µε θέµα την Οστική αναγέννηση (GBR) 
µε την χρήση P.R.P., P.R.F. implants and laser.
Συν-συγγραφέας of “Platelet Rich Fibrin in Regenerative Dentistry: Biological Background and Clinical 
Indications”, Wiley 2017.
Οµιλήτρια σε πολλά συνέδρια και συµµετοχή σε πολλά θεωρητικά και πρακτικά σεµινάρια για οστική 
αναγέννηση, εµφυτεύµατα, αυξητικούς παράγοντες, αισθητική προσώπου και laser.
Πρόεδρος της WAUPS Greece και WAUPS Aesthetica, Πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής εταιρείας στοµατικών 
εφαρµογών Laser (HELSOLA).
Παγκοσµίως πιστοποιηµένη εκπαιδεύτρια του P.R.F. τόσο στην θεωρητική όσο και στην πρακτική εφαρµογή του.
Δηµιουργός της τεχνικής «CLEOPATRA TECHNIQUE™» για την αισθητική προσώπου. Ενεργή συµµετοχή σε πολλές 
επιστηµονικές εταιρείες.
Ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα και Τρίπολη µε αποκλειστική ενασχόληση στην περιοδοντολογία, µικροχειρουργική, 
laser, εµφυτεύµατα και αισθητική του προσώπου.

Γενικός χειρουργός, αναισθησιολόγος, ειδικός στη ρεολογία, ειδικός στη 
διαχείριση του πόνου, ειδικός στη µηχανική των ιστών. Εφευρέτης της PRF 
τεχνικής. Διεθνής Οµιλητής. Πολλές διεθνείς δηµοσιεύσεις σχετικά µε την 
επούλωση των ιστών και τους αυξητικούς παράγοντες.
Diploma:
1979 Ιατρική, Πανεπιστήµιο Μονπελιέ, Γαλλία
1981 Αναισθησιολογία, Πανεπιστήµιο Μονπελιέ, Γαλλία
1986 Σπουδή στην Διαχείριση πόνου, Πανεπιστήµιο Στρασβούργου, Γαλλία

Επαγγελµατική εµπειρία:
Επικεφαλής προσωπικού: Ιδιωτικό κέντρο θεραπείας πόνου Οδός rue Gio redo 49, 06000, Νίκαια, Γαλλία
Εφευρέτης της τεχνικής PRF® «Ινώδες πλούσιο σε αιµοπετάλια»
(αυτόλογοι αυξητικοί παράγοντες αιµοπεταλίων) 2000.
Επιστηµονικό µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του ΜΟΑ:
Medical Oasis Association/Λουγκάνο Ελβετία. Διδάσκει σε Πανεπιστήµια ανά τον κόσµο σχετικά µε τη διαχείριση 
του πόνου στη χειρουργική του στόµατος και την οστική µηχανική.
Πρόεδρος του συνεδρίου “Syfac” του διεθνούς συµποσίου των αυξητικών παραγόντων που διοργανώνεται στη 
Νίκαια από το 2003, κάθε δύο χρόνια.

1η ΗΜΕΡΑ

Σάββατο 12 Νοεµβρίου

Ινώδες πλούσιο σε αιµοπετάλια. Βιολογικοί και φαρµακολογικοί παράγοντες επιτυχίας στην Εµφυτευµατολογία

08:30-09:00  Καλωσόρισµα και εγγραφές

09:00-11:00  Συνάφεια πρωτοκόλλων µε την έννοια της φυγοκέντρησης χαµηλών ταχυτήτων (LSCC): A-PRF, i-PRF+,
  Sticky Bone, ενεργοποίηση επούλωση µε έγχυση ενέσιµου PRF υγρού. Ενδείξεις και οδηγίες χρήσης.

11:00-11:30  Διάλειµµα για καφέ

11:30-13:30  Βιολογικοί παράγοντες για µακρόχρονη επιτυχία: Ένταση, Πίεση, Βιταµίνη D, Χοληστερόλη.
 Περιεµφυτευµατίτιδα και οστική απώλεια: Φυσιολογική προσέγγιση. Πρόληψη και λύσεις. 

13:30-14:30  Γεύµα

14:30-15:30  Παρουσίαση κλινικών περιστατικών και πρωτοκόλλων σύµφωνα µε τις ενδείξεις. 

15:30-16:00  Διάλειµµα για καφέ

16:00-17:30  Ζωντανή επίδειξη
 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

JOSEPH CHOUKROUN

Διοργάνωση διηµερίδας:

Κόστος συµµετοχής:

Δηλώσεις συµµετοχής:

Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ • τηλ.: 210 7716416 & 210 7751000 • e-mail: sales@tsaprazis.gr 

www.tsaprazis.gr • www.gmdahub.com

Η διηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στα αγγλικά µε παράλληλη µετάφραση στα ελληνικά.

Τα τελευταία δεδοµένα: A-PRF, 
S-PRF, i-PRF+, Κολλώδες οστό µε 
µεταβλητή πυκνότητα. 
2/ Περι-εµφυτευµατίτιδα και 
απώλεια του ορίου του οστού: 
Η βιβλιογραφία και η έρευνα έχουν 
αποτύχει στην εξήγηση της 
περι-εµφυτευµατίτιδας και της 
οστικής απώλειας σε φυσικό οστό 
και σε µόσχευµα, αν και αυτοί οι 
µηχανισµοί εξηγούνται τέλεια στα 
εγχειρίδια της Ανθρώπινης 
Ανατοµίας & Φυσιολογίας. Αλλά η 
λύση είναι επιτέλους εδώ! 

Διηµερίδα (12-13/11): ..................................................................................................................800€
Aνά ηµέρα   Σάββατο 12/11: ..................................................................................................400€
                       Κυριακη 13/11: ....................................................................................................400€
Προσφορά για κατόχους µηχανήµατος PRF: ................................................................320€

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ

Τράπεζα Πειραιώς 
IBAN: GR77 0172 0720 0050 7207 9416 923 
Δικαιούχος: ΒΕΣΑΛΑ ΣΟΦΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ
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13:30-14:30  Γεύµα

14:30-15:30  Παρουσίαση κλινικών περιστατικών και πρωτοκόλλων σύµφωνα µε τις ενδείξεις. 

15:30-16:00  Διάλειµµα για καφέ

16:00-17:30  Ζωντανή επίδειξη
 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

JOSEPH CHOUKROUN

Διοργάνωση διηµερίδας:

Κόστος συµµετοχής:

Δηλώσεις συµµετοχής:

Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ • τηλ.: 210 7716416 & 210 7751000 • e-mail: sales@tsaprazis.gr 

www.tsaprazis.gr • www.gmdahub.com

Η διηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στα αγγλικά µε παράλληλη µετάφραση στα ελληνικά.

Τα τελευταία δεδοµένα: A-PRF, 
S-PRF, i-PRF+, Κολλώδες οστό µε 
µεταβλητή πυκνότητα. 
2/ Περι-εµφυτευµατίτιδα και 
απώλεια του ορίου του οστού: 
Η βιβλιογραφία και η έρευνα έχουν 
αποτύχει στην εξήγηση της 
περι-εµφυτευµατίτιδας και της 
οστικής απώλειας σε φυσικό οστό 
και σε µόσχευµα, αν και αυτοί οι 
µηχανισµοί εξηγούνται τέλεια στα 
εγχειρίδια της Ανθρώπινης 
Ανατοµίας & Φυσιολογίας. Αλλά η 
λύση είναι επιτέλους εδώ! 

Διηµερίδα (12-13/11): ..................................................................................................................800€
Aνά ηµέρα   Σάββατο 12/11: ..................................................................................................400€
                       Κυριακη 13/11: ....................................................................................................400€
Προσφορά για κατόχους µηχανήµατος PRF: ................................................................320€

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ

Τράπεζα Πειραιώς 
IBAN: GR77 0172 0720 0050 7207 9416 923 
Δικαιούχος: ΒΕΣΑΛΑ ΣΟΦΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ



Dr Joseph Choukroun
MD-Pain Clinic

Pr Κλεοπάτρα Νακοπούλου
BSc, DDS, MSc, PhD

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΓΓΕΙΩΣΗ | ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ | ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | ΙΝΙΚΗ | ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

Τόπος διεξαγωγής: 
Ξενοδοχείο Divani Caravel, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα

Σάββατο 12 
       & Κυριακή 13
Νοεµβρίου 2022

Το PRF στη διαχείριση
& βελτίωση των µαλακών

και σκληρών ιστών καθώς και
στην αισθητική του προσώπου

LEOPATRA TECHNIQUE

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

∏ È‰¤· ÙÔ˘ CHOUKROUN PRFì
(ÈÓÒ‰Â˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ÛÂ ·ÈÌÔÂÙ¿ÏÈ·) ‚·Û›˙ÂÙ·È 
ÛÙË Ê˘ÁÔÎ¤ÓÙÚËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ ·›Ì·ÙÔ˜
·Ô˘Û›· ·ÓÙÈËÎÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.

Ενδείξεις
Χειρουργική στόµατος
- Εµφυτευµατολογία 
- Οστικά µοσχεύµατα
- Ανύψωση ιγµορείου 
- Πλαστική χειρουργική µαλακών ιστών 
- Αποκατάσταση φατνίου
Ορθοπεδική    Αναγεννητική ιατρική
Δερµατολογία    Αισθητική του προσώπου
Διαχείριση πόνου αρθρώσεων

√È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙ· ÚˆÙfiÎÔÏÏ·
CHOUKROUN PRFì 

Συσκευή φυγοκέντρησης PRF DUO Quattro 
Ειδικά σχεδιασµένη για τα 6 διαφορετικά PRF πρωτόκολλα 
Διαθέτει πρόσθετη θέση χειροκίνητης ρύθµισης ώστε 
να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε τις παραµέτρους που επιθυµείτε. 
2 χρονιά εγγύηση

CE 0425

MADE  IN

EU

Νέο PRF BOX
µε τεφλόν θήκη
διαµόρφωσης

µεµβρανώνCustom
Manual

Programs

2η ΗΜΕΡΑ

Κυριακή 13 Νοεµβρίου

Νέες τάσεις στην αισθητική του προσώπου µε έξυπνα παράγωγα αίµατος-PRF
CLEOPATRA TECHNIQUE™

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

08:30-09:00  Εγγραφές

09:00-10:00  Ο ρόλος του οδοντιάτρου στην αισθητική του προσώπου. Γήρανση και αντιγήρανση, χαρακτηριστικά και πρόληψη.
  Ανατοµία του δέρµατος και των χειλιών. Υλικά, µέθοδοι και τεχνικές έγχυσης (linear, micropapular, mesotherapy) 

10:00-11:00  Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το βιολογικό υπόβαθρο του PRF, όπως προετοιµασία, πρωτόκολλα, ταχύτητα, χειρισµός και τρόπος
  εφαρµογής. Περιγραφή των φιαλιδίων όσον αφορά την αισθητική ιατρική για την αισθητική του προσώπου, τα χηλοειδή, τις ουλές, 
 την αναγέννηση των µαλλιών, τη διαχείριση του πόνου αλλά και την επούλωση των τραυµάτων. 

11:00-11:30  Διάλειµµα για καφέ

11:30-12:30  Σύγκριση µεταξύ της χρήσης του PRF έναντι του υαλουρονικού οξέος / της βοτουλινικής τοξίνης / των νηµάτων PDO / των λέιζερ (κόστος /
  αποτελεσµατικότητα). Μπορεί το PRF να τα αντικαταστήσει ή να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε αυτό; Επαναστατικές καινοτοµίες 
 στην αισθητική αναγεννητική ιατρική µε τη χρήση PRF. Πόσο χρόνο µετά την εφαρµογή διαρκεί το αποτέλεσµα; 

12:30-13:30  Γεύµα

13:30-14:30  Μυστικά της τεχνικής Cleopatra Technique™. Πώς επιτυγχάνεται το περίγραµµα και η αύξηση των χειλιών (ποιές είναι οι τεχνικές που
 χρησιµοποιούµε και γιατί); 

14:30-15:30  Οδηγίες προς τον ασθενή για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού του συστήµατος (γενετικό τεστ) πριν από την θεραπεία.
  Πώς φροντίζουµε το δέρµα του ασθενούς πριν και µετά τη θεραπεία αλλά και τη διατήρηση του αποτελέσµατος στο σπίτι.

15:30-16:00  Διάλειµµα για καφέ

16:00-16:30  Φλεβοκέντηση - Προετοιµασία της κλινικής και των υλικών µας πριν από την CLEOPATRA TECHNIQUE™

16:30-17:30  Κλινικά περιστατικά για κάθε πρωτόκολλο από microneedling έως ενέσεις σε όλες τις περιοχές του προσώπου όπως µέτωπο, γύρω από 
 τα µάτια, χείλη, ζυγωµατικά, ρινοπαρειακές, γραµµές µαριονέτας, διαµόρφωση περιγράµµατος προσώπου, λαιµού και ντεκολτέ.
 Κλινικές περιπτώσεις PRF σε πρόσωπο, χηλοειδή, ουλές, αναγέννηση µαλλιών, διαχείριση πόνου για αρθρίτιδα και επούλωση τραυµάτων.
  Do's & dont's στην αισθητική ιατρική. Τι πρέπει να αποφεύγεται στα διάφορα περιστατικά που αφορούν την αισθητική ιατρική;
 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

CHOUKROUNPRFì

10
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Dr Joseph Choukroun
MD-Pain Clinic

Pr Κλεοπάτρα Νακοπούλου
BSc, DDS, MSc, PhD

Ονοµάζοµαι Κλεοπάτρα Νακοπούλου απέκτησα πτυχίο Bachelor of science 
στη Βιολογία από το GANNON University των ΗΠΑ, το 1985.
Το 1991 απέκτησα το πτυχίο οδοντιατρικής από την Οδοντιατρική σχολή 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από το ίδιο Πανεπιστήµιο απέκτησα το Master 
στην Βιολογία στόµατος και κλινική εξειδίκευση στην Περιοδοντολογία, 
όπου και διετέλεσα επιστηµονικός συνεργάτης έως το 1998.
Το 2005 απέκτησα Certificate Master Degree of SOLA Academy, από το 
Πανεπιστήµιο της Βιέννης, στα Laser.

Το 2007 εκπαιδεύτηκα στην Αισθητική της περιστοµατικής περιοχής µε την χρήση ενέσιµων, νευροτοξινών και 
αυξητικών παραγόντων στο Beverly Hills California. Το 2008 απέκτησα Associate Fellowship of WCLI (World 
Clinical Laser Institute). To 2013 απέκτησα Diplomate Certificate Degree of ICOI. Το 2015 µε την κατάθεση της 
πολύχρονης ερευνάς µου απέκτησα τον τίτλο του Διδάκτωρος στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Το 2015 απέκτησα Master of Aesthetic Medicine από το Queen Mary University του Λονδίνου.
Eπιστηµονικός συνεργάτης του ερευνητικού εργαστηρίου Μυοσκελετικών παθήσεων του Νοσοκοµείου Κ.Α.Τ. έως 
και σήµερα. Επισκέπτης καθηγήτρια στο Nicolae Testemitanu, State University of Medicine and Pharmacy της 
Δηµοκρατίας της Μολδαβίας. Επισκέπτης καθηγήτρια στο Universiapolis International University in Agadir του 
Μαρόκου. Επισκέπτης οµιλήτρια στο University of Naples Federico II της Ιταλίας. Επισκέπτης οµιλήτρια στο Craiova 
University της Ρουµανίας.
Έχω δηµοσιεύσει επιστηµονικές εργασίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό µε θέµα την Οστική αναγέννηση (GBR) 
µε την χρήση P.R.P., P.R.F. implants and laser.
Συν-συγγραφέας of “Platelet Rich Fibrin in Regenerative Dentistry: Biological Background and Clinical 
Indications”, Wiley 2017.
Οµιλήτρια σε πολλά συνέδρια και συµµετοχή σε πολλά θεωρητικά και πρακτικά σεµινάρια για οστική 
αναγέννηση, εµφυτεύµατα, αυξητικούς παράγοντες, αισθητική προσώπου και laser.
Πρόεδρος της WAUPS Greece και WAUPS Aesthetica, Πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής εταιρείας στοµατικών 
εφαρµογών Laser (HELSOLA).
Παγκοσµίως πιστοποιηµένη εκπαιδεύτρια του P.R.F. τόσο στην θεωρητική όσο και στην πρακτική εφαρµογή του.
Δηµιουργός της τεχνικής «CLEOPATRA TECHNIQUE™» για την αισθητική προσώπου. Ενεργή συµµετοχή σε πολλές 
επιστηµονικές εταιρείες.
Ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα και Τρίπολη µε αποκλειστική ενασχόληση στην περιοδοντολογία, µικροχειρουργική, 
laser, εµφυτεύµατα και αισθητική του προσώπου.

Γενικός χειρουργός, αναισθησιολόγος, ειδικός στη ρεολογία, ειδικός στη 
διαχείριση του πόνου, ειδικός στη µηχανική των ιστών. Εφευρέτης της PRF 
τεχνικής. Διεθνής Οµιλητής. Πολλές διεθνείς δηµοσιεύσεις σχετικά µε την 
επούλωση των ιστών και τους αυξητικούς παράγοντες.
Diploma:
1979 Ιατρική, Πανεπιστήµιο Μονπελιέ, Γαλλία
1981 Αναισθησιολογία, Πανεπιστήµιο Μονπελιέ, Γαλλία
1986 Σπουδή στην Διαχείριση πόνου, Πανεπιστήµιο Στρασβούργου, Γαλλία

Επαγγελµατική εµπειρία:
Επικεφαλής προσωπικού: Ιδιωτικό κέντρο θεραπείας πόνου Οδός rue Gio redo 49, 06000, Νίκαια, Γαλλία
Εφευρέτης της τεχνικής PRF® «Ινώδες πλούσιο σε αιµοπετάλια»
(αυτόλογοι αυξητικοί παράγοντες αιµοπεταλίων) 2000.
Επιστηµονικό µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του ΜΟΑ:
Medical Oasis Association/Λουγκάνο Ελβετία. Διδάσκει σε Πανεπιστήµια ανά τον κόσµο σχετικά µε τη διαχείριση 
του πόνου στη χειρουργική του στόµατος και την οστική µηχανική.
Πρόεδρος του συνεδρίου “Syfac” του διεθνούς συµποσίου των αυξητικών παραγόντων που διοργανώνεται στη 
Νίκαια από το 2003, κάθε δύο χρόνια.

1η ΗΜΕΡΑ

Σάββατο 12 Νοεµβρίου

Ινώδες πλούσιο σε αιµοπετάλια. Βιολογικοί και φαρµακολογικοί παράγοντες επιτυχίας στην Εµφυτευµατολογία

08:30-09:00  Καλωσόρισµα και εγγραφές

09:00-11:00  Συνάφεια πρωτοκόλλων µε την έννοια της φυγοκέντρησης χαµηλών ταχυτήτων (LSCC): A-PRF, i-PRF+,
  Sticky Bone, ενεργοποίηση επούλωση µε έγχυση ενέσιµου PRF υγρού. Ενδείξεις και οδηγίες χρήσης.

11:00-11:30  Διάλειµµα για καφέ

11:30-13:30  Βιολογικοί παράγοντες για µακρόχρονη επιτυχία: Ένταση, Πίεση, Βιταµίνη D, Χοληστερόλη.
 Περιεµφυτευµατίτιδα και οστική απώλεια: Φυσιολογική προσέγγιση. Πρόληψη και λύσεις. 

13:30-14:30  Γεύµα

14:30-15:30  Παρουσίαση κλινικών περιστατικών και πρωτοκόλλων σύµφωνα µε τις ενδείξεις. 

15:30-16:00  Διάλειµµα για καφέ

16:00-17:30  Ζωντανή επίδειξη
 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

JOSEPH CHOUKROUN

Διοργάνωση διηµερίδας:

Κόστος συµµετοχής:

Δηλώσεις συµµετοχής:

Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ • τηλ.: 210 7716416 & 210 7751000 • e-mail: sales@tsaprazis.gr 

www.tsaprazis.gr • www.gmdahub.com

Η διηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στα αγγλικά µε παράλληλη µετάφραση στα ελληνικά.

Τα τελευταία δεδοµένα: A-PRF, 
S-PRF, i-PRF+, Κολλώδες οστό µε 
µεταβλητή πυκνότητα. 
2/ Περι-εµφυτευµατίτιδα και 
απώλεια του ορίου του οστού: 
Η βιβλιογραφία και η έρευνα έχουν 
αποτύχει στην εξήγηση της 
περι-εµφυτευµατίτιδας και της 
οστικής απώλειας σε φυσικό οστό 
και σε µόσχευµα, αν και αυτοί οι 
µηχανισµοί εξηγούνται τέλεια στα 
εγχειρίδια της Ανθρώπινης 
Ανατοµίας & Φυσιολογίας. Αλλά η 
λύση είναι επιτέλους εδώ! 

Διηµερίδα (12-13/11): ..................................................................................................................800€
Aνά ηµέρα   Σάββατο 12/11: ..................................................................................................400€
                       Κυριακη 13/11: ....................................................................................................400€
Προσφορά για κατόχους µηχανήµατος PRF: ................................................................320€

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ

Τράπεζα Πειραιώς 
IBAN: GR77 0172 0720 0050 7207 9416 923 
Δικαιούχος: ΒΕΣΑΛΑ ΣΟΦΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ



Dr Joseph Choukroun
MD-Pain Clinic

Pr Κλεοπάτρα Νακοπούλου
BSc, DDS, MSc, PhD

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΓΓΕΙΩΣΗ | ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ | ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | ΙΝΙΚΗ | ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

Τόπος διεξαγωγής: 
Ξενοδοχείο Divani Caravel, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα

Σάββατο 12 
       & Κυριακή 13
Νοεµβρίου 2022

Το PRF στη διαχείριση
& βελτίωση των µαλακών

και σκληρών ιστών καθώς και
στην αισθητική του προσώπου

LEOPATRA TECHNIQUE

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

∏ È‰¤· ÙÔ˘ CHOUKROUN PRFì
(ÈÓÒ‰Â˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ÛÂ ·ÈÌÔÂÙ¿ÏÈ·) ‚·Û›˙ÂÙ·È 
ÛÙË Ê˘ÁÔÎ¤ÓÙÚËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ ·›Ì·ÙÔ˜
·Ô˘Û›· ·ÓÙÈËÎÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.

Ενδείξεις
Χειρουργική στόµατος
- Εµφυτευµατολογία 
- Οστικά µοσχεύµατα
- Ανύψωση ιγµορείου 
- Πλαστική χειρουργική µαλακών ιστών 
- Αποκατάσταση φατνίου
Ορθοπεδική    Αναγεννητική ιατρική
Δερµατολογία    Αισθητική του προσώπου
Διαχείριση πόνου αρθρώσεων

√È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙ· ÚˆÙfiÎÔÏÏ·
CHOUKROUN PRFì 

Συσκευή φυγοκέντρησης PRF DUO Quattro 
Ειδικά σχεδιασµένη για τα 6 διαφορετικά PRF πρωτόκολλα 
Διαθέτει πρόσθετη θέση χειροκίνητης ρύθµισης ώστε 
να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε τις παραµέτρους που επιθυµείτε. 
2 χρονιά εγγύηση

CE 0425

MADE  IN

EU

Νέο PRF BOX
µε τεφλόν θήκη
διαµόρφωσης

µεµβρανώνCustom
Manual

Programs

2η ΗΜΕΡΑ

Κυριακή 13 Νοεµβρίου

Νέες τάσεις στην αισθητική του προσώπου µε έξυπνα παράγωγα αίµατος-PRF
CLEOPATRA TECHNIQUE™

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

08:30-09:00  Εγγραφές

09:00-10:00  Ο ρόλος του οδοντιάτρου στην αισθητική του προσώπου. Γήρανση και αντιγήρανση, χαρακτηριστικά και πρόληψη.
  Ανατοµία του δέρµατος και των χειλιών. Υλικά, µέθοδοι και τεχνικές έγχυσης (linear, micropapular, mesotherapy) 

10:00-11:00  Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το βιολογικό υπόβαθρο του PRF, όπως προετοιµασία, πρωτόκολλα, ταχύτητα, χειρισµός και τρόπος
  εφαρµογής. Περιγραφή των φιαλιδίων όσον αφορά την αισθητική ιατρική για την αισθητική του προσώπου, τα χηλοειδή, τις ουλές, 
 την αναγέννηση των µαλλιών, τη διαχείριση του πόνου αλλά και την επούλωση των τραυµάτων. 

11:00-11:30  Διάλειµµα για καφέ

11:30-12:30  Σύγκριση µεταξύ της χρήσης του PRF έναντι του υαλουρονικού οξέος / της βοτουλινικής τοξίνης / των νηµάτων PDO / των λέιζερ (κόστος /
  αποτελεσµατικότητα). Μπορεί το PRF να τα αντικαταστήσει ή να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε αυτό; Επαναστατικές καινοτοµίες 
 στην αισθητική αναγεννητική ιατρική µε τη χρήση PRF. Πόσο χρόνο µετά την εφαρµογή διαρκεί το αποτέλεσµα; 

12:30-13:30  Γεύµα

13:30-14:30  Μυστικά της τεχνικής Cleopatra Technique™. Πώς επιτυγχάνεται το περίγραµµα και η αύξηση των χειλιών (ποιές είναι οι τεχνικές που
 χρησιµοποιούµε και γιατί); 

14:30-15:30  Οδηγίες προς τον ασθενή για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού του συστήµατος (γενετικό τεστ) πριν από την θεραπεία.
  Πώς φροντίζουµε το δέρµα του ασθενούς πριν και µετά τη θεραπεία αλλά και τη διατήρηση του αποτελέσµατος στο σπίτι.

15:30-16:00  Διάλειµµα για καφέ

16:00-16:30  Φλεβοκέντηση - Προετοιµασία της κλινικής και των υλικών µας πριν από την CLEOPATRA TECHNIQUE™

16:30-17:30  Κλινικά περιστατικά για κάθε πρωτόκολλο από microneedling έως ενέσεις σε όλες τις περιοχές του προσώπου όπως µέτωπο, γύρω από 
 τα µάτια, χείλη, ζυγωµατικά, ρινοπαρειακές, γραµµές µαριονέτας, διαµόρφωση περιγράµµατος προσώπου, λαιµού και ντεκολτέ.
 Κλινικές περιπτώσεις PRF σε πρόσωπο, χηλοειδή, ουλές, αναγέννηση µαλλιών, διαχείριση πόνου για αρθρίτιδα και επούλωση τραυµάτων.
  Do's & dont's στην αισθητική ιατρική. Τι πρέπει να αποφεύγεται στα διάφορα περιστατικά που αφορούν την αισθητική ιατρική;
 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

CHOUKROUNPRFì

10
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Χ Ρ Ο Ν Ι Α

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ 




