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Kurset henvender sig til den rutinerede tandlæge som har erfaring med 
at isætte implantater.

Gennem en række forskningsprojekter vil biologien af knogleheling blive 
præsenteret. 

De nødvendige faktorer for forudsigelig knogleregeneration vil analy-
seres i dybden. Osseoproliferation, Osseokonduktion, Osteoinduktion, 
Knogletransplantation, GTR vil blive diskuteret. 

Kurset vil vise, hvordan forståelsen af erhvervet forskningsviden kan bru-
ges til udvikling af kliniske kirurgiske procedurer, som giver forudsigelige 
resultater inden for hele spektret af knogle rekonstruktiv kirurgi:  
Fra periimplantær - til større maxillofacial kirurgi. 

Kurset slutter af med en ”hands-on”, anvendelse af biomaterialer samt 
membraner på modelkæber.

Kursusindhold:

• Knoglehealing.

• Biologiske metoder for knoglenydannelse. Stabilitet af den nydanne-
de knogle over tid.

• Lokal rekonstruktion af processus alveolaris i forbindelse med  
implantatisættelsen.

• Rekonstruktion af maxillaen ved hjælp af inlay, onlay knogletransplantater.

• Rekonstruktion af mandiblen ved hjælp af inlay, onlay knogletransplantater.

• Sinus procedurer.

• Anvendelse af membraner i kombination med knogletransplantater 
og knogleerstatningsmateriale.

• Rekonstruktiv periimplantær kirurgi.

• Hands-on.

Vel mødt!

PRAKTISK 
INFORMATION

Hvor og hvornår:
Fredag d. 12. april 2019
Kl. 9-16
Dentsply Sirona 
Hummeltoftevej 49 
2830 Virum

Fredag d. 11. oktober 2019
Kl. 9-16
Skanderborg Park
Skovsvinget 10 
8660 Skanderborg

Pris: 5.485,- 
inkl. forplejning, diplom og 
diverse materialer

C/E point = 7

Tilmelding online:
KLIK HER!

Tilmeldingsfrist:  
Senest 1 måned før 
kursusstart

Deltagerantal:  
Max 15 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

Lambros Kostopoulos DDS, MS PhD. Specialtandlæge i Tand-, 
Mund- og Kæbekirurgi EFP-anerkendt Specialtandlæge i 
Parodontologi. 

Fra 1988-2006 har han undervist og forsket indenfor paro-
dontal regeneration, knogle-heling, -biologi, -regeneration,  
-neogenese  på Aarhus Universitet, hvor han har erhvervet sin 
Ph.D.-grad med titlen: ”Styret knogleregeneration”.  

Lambros Kostopoulos er en aktiv foredragsholder nationalt 
og internationalt og har siden 2006 etableret sig i Århus, som 
privatpraktiserende specialtandlæge i Parodontologi og i 
Kæbekirurgi.

https://form.jotformeu.com/82423546054353

