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Τεχνολογία

Τα πιο ακριβή υλικά και οι πιο εξελιγμένες συσκευές, από τις πιο κοινές 
έως τις πλέον σύγχρονες, όπως συσκευές Laser και ψηφιακά συστήματα 
απεικόνισης, επιλέχθηκαν προσεκτικά με μόνο στόχο το καλύτερο δυνατό 
επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών.

Στο ιατρείο μας 

Στο ιατρείο μας αντιμετωπίζουμε 
περιστατικά που αφορούν 
σε όλο το φάσμα της γενικής 
οδοντιατρικής, της προσθετικής, 
της εμφυτευματολογίας και της 
αισθητικής οδοντιατρικής.
Στόχος μας είναι η δημιουργία 
υγιών και ελκυστικών χαμόγελων.
Χρησιμοποιούμε τις γνώσεις,
την πείρα, τη διάθεση και τη 
σύγχρονη τεχνολογία προκειμένου 
να σας βοηθήσουμε να είστε,
να αισθάνεστε και να φαίνεστε πιο 
υγιείς και πιο όμορφοι.



Συμώνη Μπόσνα
Χειρουργός Οδοντίατρος

MSc Εξειδικευμένη στην Προσθετική και Εμφυτευμαλογία Α.Π.Θ., 
Μετεκπαιδευμένη στα Οδοντιατρικά Lasers, AAZL, Aachen University

Βιογραφικό Σημείωμα

Αποφοίτησα από το Γενικό Λύκειο Αριδαίας με βαθμό 
απολυτηρίου 20 / 20. Πήρα το Πτυχίο μου από την Οδοντιατρική 
Σχολή του Α.Π.Θ. (Βαθμός:  Λίαν καλώς) το 2003.
Το 2007 έλαβα το δίπλωμά μου ως Ειδεικευθείσα στην Ακίνητη 
Προσθετική και  Προσθετική Εμφυτευματολογία Α.Π.Θ.
(Βαθμός Διπλώματος Μεταπτυχιακού: Άριστα).
Το διάστημα 2015-2016 ολοκλήρωσα με επιτυχία το Mastership 
Programme “Laser Therapy in Dentistry” των Aachen Dental Laser
Center (AAZL) and RWTH International Academy.
Από το 2003 εργάζομαι ως οδοντίατρος στο ιδιωτικό μου 
ιατρείο στην Αριδαία. Στην ακαδημαϊκή μου πορεία διακρίθηκα 
επανειλλημένα με επαίνους, αριστεία και υποτροφίες.
Πιστεύω στην ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης, για αυτό
και συμμετέχω σε Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια και είμαι
μέλος επιστημονικών εταιρειών. 



Προληπτική 
οδοντιατρική για παιδιά
και ενήλικες

• Νάρθηκες για αθλήματα.
• Προληπτικές εμφράξεις
  σε παιδιά.
• Φθορίωση.
• Αποτρυγώση (καθαρισμός)
  δοντιών.
• Σοδοβολή.
• Ψηφιακές Ακτινογραφίες.

Θεραπεία δοντιών
και ούλων

•  Εμφράξεις δοντιών
   (σφραγίσματα).
•  Ανασυστάσεις δοντιών.
•  Ενδοδοντικές θεραπείες
   (απονευρώσεις).
•  Θεραπεία ουλίτιδας- 
   περιοδοντίτιδας.

> Αντιμετώπιση   
   δύσκολων περιστατικών  
   με αποδιοργάνωση της 
   σύγκλεισης, απώλεια κάθετης 
   διάστασης κ.ά

> Αντιμετώπιση
   κροταφογναθικών διαταραχών

> Ολική στοματική
  αποκατάσταση

> Εμφυτεύματα   

Ακίνητη-κινητική 
προσθετική και 
αισθητικές παρεμβάσεις

•  Ακίνητη και κινητική προσθετική
    και αισθητικές παρεμβάσεις.
•  Γέφυρες- Στεφάνες.
•  Οδοντοστοιχίες, ολικές
    και μερικές κάθε τύπου.
•  Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις.
•  Λεύκανση.
•  Τοποθέτηση οδοντικών
    κοσμημάτων.
•  Όψεις ρητίνης- πορσελάνης.
•  Ολοκεραμικές στεφάνες.

Εφαρμογές
οδοντιατρικών
Laser

• Ανίχνευση τερηδόνας.
• Ενδοδοντικές θεραπείες.
•  Χειρουργικά περιστατικά.
• Απευαισθητοποιήσεις.
• Θεραπεία έρπη.
• Λεύκανση και χρωματοληψία.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



Εξοπλισμός Υψηλής 
Ποιότητας

Άνετο Ιατρείο Φιλικό 
Προσωπικό

Σύγχρονη
Τεχνολογία

Ακολουθήστε τα
παρακάτω tips

• Αποτελεσματικό βούρτσισμα  
   των δοντιών δύο φορές την 
   ημέρα για τουλάχιστον 2 λεπτά 
   και μεσοδόντιος καθαρισμός μία 
   φορά την ημέρα. Ο οδοντίατρος 
   θα υποδείξει τον κατάλληλο 
   τρόπο βουρτσίσματος, τον   
   ιδανικό τύπο οδοντόβουρτσας 
   και οδοντόκρεμας,  ανάλογα 
   με την ηλικία, τις υπάρχουσες 
   αποκαταστάσεις και τις ιδιαίτερες 
   ανάγκες κάθε ασθενούς.
• Αλλαγή της οδοντόβουρτσας 
   κάθε 3 μήνες ή και συχνότερα,
   αν χρειαστεί.
• Αποφυγή κατανάλωσης 
   σακχαρούχων τροφών, κυρίως 
   στα ενδιάμεσα των γευμάτων.
• Τακτικές επισκέψεις στον 
   οδοντίατρο. Συστήνεται 
   προληπτικός  έλεγχος κάθε
   6 μήνες. 

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ωράριο λειτουργίας 9:00-14:00 και 17:00 - 20:30




