
Kæbekirurgisk Kickstarter
Dentsply Sirona Implants er glade for at kunne tilbyde dette spændende kursus 

i samarbejde med Jesper Jared Secher. Kurset har til formål at hjælpe  
deltageren i gang - eller videre med kæbekirurgien via teoretisk og praktisk træning  

i de hyppigst forekommende kirurgiske opgaver.

Jesper Jared Secher
D.D.S, P.hD

VIRUM
8. JANUAR 2019 / 5. SEPTEMBER 2019

SKANDERBORG
28. MAJ 2019

LÆS MERE OM KURSET PÅ SIDE 2

K U R S U S



Dentsply Sirona • Hummeltoftevej 49 • 2830 Virum • Tlf: 4371 3377

Kæbekirurgisk Kickstarter
Kæbekirurgi er en væsentlig- og ofte udfordrende del af tandlægens  
arbejdsområde. Kæbekirurgiske indgreb udgøres primært af amotio, 
retrograde rodbehandlinger og implantatindsættelse. Da disse opgaver 
ikke altid optræder så hyppigt, er teknisk krævende, samt medfører en 
risiko for alvorlige komplikationer, kan det være vanskeligt at få en  
struktureret start på kirurgien. 

Dette kursus har til formål at hjælpe deltageren i gang - eller videre med 
kæbekirurgien via teoretisk og praktisk træning i de hyppigst forekommen-
de kirurgiske opgaver.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til tandlæger med interesse for dentoalveolær  
kæbekirurgi. 

Kursusindhold:
Kurset, der varer en hel dag, omfatter både teori og hands-on øvelser.  
Af hensyn til kursistens mulighed for selvstændigt arbejde og personlig 
vejledning optages et begrænset antal deltagere pr. kursus.

Der gennemgås kirurgiske adgange, kirurgiske procedurer og suturering 
for hhv. amotio, retrograd rodbehandling og implantatbehandling.

Da kurset spænder vidt, fokuseres på grundprincipper. Dog uddybes  
essentielle detaljer indenfor den enkelte type behandling, herunder fore-
byggelse og håndtering af de mest almindelige komplikationer.

Praktiske øvelser på kurset omfatter:

• Lapdesign amotio

• Suturering amotio

• Lapdesign retrograd 

• Kirurgisk procedure retrograd (resektion+fyldning)

• Suturering retrograd

• Lapdesign implantat 

• Kirurgisk procedure implantatindsættelse 

• Suturering implantat

Vel mødt!

PRAKTISK 
INFORMATION
Hvor og hvornår:
Tirsdag den 8. januar 2019 /
Torsdag den 5. september 2019
Kl. 9-16
Dentsply Sirona
Hummeltoftevej 49 
2830 Virum

Tirsdag den 28. maj 2019
Kl. 9-16
Skanderborg Park
Skovsvinget 10 
8660 Skanderborg

Pris: 2.935,- 
inkl. forplejning

C/E point = 5

Tilmelding online:
KLIK HER!

Tilmeldingsfrist:  
Senest 1 måned før kursusstart

Deltagerantal:  
Max 12 personer

Ved spørgsmål kontakt:
Lisbeth Wikborg
info.dk@dentsplysirona.com
Tlf. 4371 3377

VIGTIG INFORMATION:
Alle kursustilmeldinger er bindende. 
lndtil 4 uger før kursusstart er 
afmelding uden omkostninger. 

Derefter faktureres flg.:
• 2-4 uger: 50% af kursusprisen
• Mindre end 2 uger: 100% af 
kursusprisen, dog kan kursuspladsen 
afsættes til en anden deltager uden 
omkostninger.

Aflysning skal ske via e-mail til:
info.dk@dentsplysirona.com

Jesper Jared Secher er uddannet tandlæge fra Københavns 
Universitet i 2012 og aktuelt i specialistuddannelse i Tand-, 
Mund- og Kæbekirurgi ved Rigshospitalet. Jesper opnåede 
i 2018 ph.d.-graden baseret på sin forskning i blødning og 
hævelse ved ortognatkirurgi. 

https://form.jotformeu.com/82412807654357

