1ST Orthodontic Meeting -Greece-18-Jan-2020
ROYAL OLYMPIC HOTEL ATHENS
«4 D Technology in Orthodontic Aligners»
Short CV - Info, Dr. Sherif Kandil

A polymath with main focus in orthodontics. Trying to bridge the gap between Orthodontics, material science and software
engineering, he has been working for over ten years with clear aligners. He has treated over 4500 cases with aligners, own 6
patents and gave 180 lectures in CAT worldwide. Since 2018 he has been involved in R&D at K Line Europe where he found
an amazing platform to pour in years of multilevel experiences and lateral thinking methods. He is advocated of eco-friendly
solutions and implementing them in orthodontics. Graduated in 2006 and worked as dentist till 2012 when he specialized in
orthodontics (Donau Krems University). Since then he has established 3 companies servicing and manufacturing clear aligners

More information here
Lecture title:
A new dimension in orthodontics called 4D
Abstract:
We all know about 3D technology and its application in orthodontics, but did you know that 4D technology could be an
inevitable path in orthodontics in the near future?
Shifting orthodontics to 4D technology will provide welfare to practitioners, patients and most of all our planet. It represents
the next rational and smart step in orthodontics.
What you will learn:
1. What is 4D tech and how the shift between 3D to 4D will happen?
2. Our biggest problems in orthodontics and how they could be tackled with 4D tech.
3. Smart materials Vs traditional materials.
4. Case studies and thermomechanical tests
5. Case presentations
6. How could you start implementing 4D tech in your practice
COURSE SCHEDULE

08:30 - 09:00 Registration
9:00- 11.00: Lecture by Dr. Sujay Suri
11:00-11:30 Coffe Break
11:30 - 13:00 Second part of Dr. Sujay Suri lecture
13.00-14.00 4D Technology in Orthodontic Aligners(Dr Sherif Kandil)
14.00-15.00 Lunch time
15.00 - 17.00 Second part of Dr Sherif Kandil lecture

"Registered attendees will earn Continuous Professional
Dental Education Points (C.P.D.E.P.)
Register Here!

Ημερίδα 18 Ιανουαρίου 2020
ROYAL OLYMPIC HOTEL ATHENS
«Η 4D τεχνολογία στους διάφανους νάρθηκες»
Βιογραφικό σημείωμα, Dr. Sherif Kandil

Ο Dr. Sherif Kandil, αποφοίτησε το 2006 και εργάστηκε ως Οδοντίατρος μέχρι το 2012 και μετέπειτα
ειδικεύτηκε στην ορθοδοντική στο Πανεπιστήμιο Donau Krems. Έκτοτε ίδρυσε 3 εταιρείες που ασχολούνται με την τεχνολο
γία των διαφανών ναρθήκων και κατασκευάζουν διαφανείς νάρθηκες 4D τεχνολογίας (νανομηχανική υλικών μνήμης).
Έχει θεραπεύσει 4.500 περιστατικά με διαφανεί ςνάρθηκες, διαθέτει 6 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, και έχει δώσει180 διαλέξεις
παγκοσμίως.Στα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνεται η εφαρμογή ορθοδοντικών θεραπειών φιλικές με το περιβάλλον.
Από το 2018 ασχολείται στο τμήμα ανάπτυξης και τεχνολογίας της εταιρείας K Line Europe, η οποία και πλέον προωθεί
την εξέλιξη της νανομηχανικής στους διάφανους νάρθηκες.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ
Περίληψη
«Η 4D τεχνολογία στους διάφανους νάρθηκες»
Γνωρίζουμε για την τεχνολογία 3D και την εφαρμογή της στην ορθοδοντική, πλέον όμως η τεχνολογία 4D είναι ένα αναπ
όφευκτο βήμα στην ορθοδοντική στο εγγύς μέλλον.
Η μετάβαση της ορθοδοντικής στην τεχνολογία 4D θα προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα στους θεράποντες ιατρούς,
ταχύτερες θεραπείες στους ασθενείς και κυρίως θα μειώσει ρύπους (συσσώρευση των χρησιμοποιημένων διαφανών ναρ
θήκων) στο περιβάλλον. Η 4D τεχνολογία αντιπροσωπεύει το επόμενο λογικό και έξυπνο βήμα στην ορθοδοντική.
Στόχοι για τους συμμετέχοντες στη διάλεξη:
1. Τί είναι η τεχνολογία 4D και και πώς θα γίνει η μετάβαση από 3D σε 4D.
2.Ποια τα μεγαλύτερα προβλήματα της εφαρμογής υλικών στην ορθοδοντική και πώς θα μπορούσαν να
αντιμετωπιστούν με την τεχνολογία 4D.
3. Έξυπνα υλικά έναντι γνωστών εφαρμοσμένων υλικών.
4. Η μηχανική των πλαστικών διαφανών ναρθήκων και τα αποτελέσματα θερμομηχανικών δοκιμών τους.
5. Παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών.
6. Η έναρξη της εφαρμογής της τεχνολογίας 4D στην κλινική πράξη.
Ωρολόγιο πρόγραμμα
08:30 - 09:00 Εγγραφές
9:00- 11.00: Ορθοδοντική διάγνωση και διαχείριση της συμμετοχής της ΚΓΔ στην νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα. (Dr. Sujay
Suri)
11:00-11:30 Διάλλειμα για καφέ
11:30 - 13:00 Επιπτώσεις της ορθοδοντικής θεραπείας με ακίνητους μηχανισμούς σε ασθενείς που χρειάζονται μαγνητική τομογραφία.
(Dr. Sujay Suri) 13.00-14.00 Η 4D τεχνολογία στους διάφανους νάρθηκες (Dr Sherif Kandil)
14.00-15.00 Ελαφρύ γεύμα - κοπή πίτας
15.00 - 17.00 Η 4D τεχνολογία στους διάφανους νάρθηκες (Dr Sherif Kandil)

Η παρακολούθηση της ημερίδας μοριοδοτείται!

Continuous Professional Dental Education Points (C.P.D.E.P.)

Εγγραφείτε εδώ!

