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Formål:

At give tandlæger med lille eller ingen erfaring med implantatkirurgi  
sikkerhed i behandlingen.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til tandlæger med ingen eller lille erfaring med den 
kirurgiske del af implantatbehandlinger. 

Du laver måske selv implantatprotetik men ønsker at tilbyde patienter 
implantatindsættelse hos dig selv i de tilfælde hvor der er sufficient knogle. 

Det kan også være at du er gået i gang med implantatbehandlinger men er 
stødt på problemer som f.eks mindre knoglemangel efter opklapning og 
mangler værktøjer til at komme videre herfra. Eller måske vil du blot gerne 
vide mere om hvordan den kirurgiske del af implantatbehandlingen foregår.

Kurset tager udgangspunkt I implantatbehandlinger med sufficient knogle 
eller små knogledefekter hvor en mindre samtidig knoglegenopbygning 
kan være indiceret. Der fokuseres på praktiske forhold og kurset tager i høj 
grad udgangspunkt i patientkasuistikker.

Kursusindhold:

• Behandlingsplanlægning – hvornår kan jeg selv?

• Steril opdækning, hvordan og er det vigtigt?

• Materiale/implantat valg samt dokumentation. Hvilket udstyr/ 
materialer skal jeg have?

• Livekirurgi (operationsteknik) med Astra EV systemet, 1-2 operationer

• Hvad gør jeg hvis der mangler knogle?

• Præ-og postoperative forhold

• Komplikationer

PRAKTISK 
INFORMATION

Hvornår:
Onsdag den 11. marts 2020
Kl. 8-16

Hvor:
Kirurgiklinikken 
Klinik for Tand-, Mund- & 
Kæbekirurgi 
Hermodsvej 22
8230 Åbyhøj

Pris: 7.875,- 
inkl. forplejning

C/E point = 6

Tilmelding online:
www.dentsplysirona.com/kurser

Tilmeldingsfrist:  
Senest 1 måned før kursusstart

Deltagerantal:  
Max 8 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
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