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Protetik 
– Fifs og tricks til den forudsigelige protetiske løsning 
TANDLÆGER

MÅLSÆTNING
Implantatbehandlingen bliver en mere og mere accepteret behand-
ling af vores patienter, hvilket stiller stadig større krav til viden på 
dette område, også selv om man som tandlæge ikke selv foretager 
den kirurgiske isættelse.
Deltagerne vil efter kurset have opnået øget kendskab til mulig-
heder og begrænsninger ved protetik med henblik på at komme 
frem til den sikre og bedste løsning.
Straumann personalet informerer deltagerne så de efterfølgende 
kan anvende det unikke værktøj Straumann Smart.

MÅLGRUPPE
Tandlæger.

KURSUSPLAN
Aften kursus med teori og mindre praktiske øvelser.

Kolding

STED/DATO
Kolding, Comwell Kolding
Tirsdag 5. november  
kl. 17.00 – 21.00

KURSUSGIVER
Birgitte Skadborg, Tandlæge

SAC-KLASSIFICERING
 Straightforward

CE-TIMER
3,5 timer

PRIS
DKK 2.900,- inkl. moms  
samt forplejning

ANTAL DELTAGERE
20 tandlæger

TILMELDING
Link til online registrering:  
www.straumann.dk. 
Vælg Dental Professionals,  
Training and Education,  
Course calendar

SPØRSMÅL
E-mail: education.dk@straumann.com
Tel: +45 46 16 06 66

På dette kursus vil vi bl.a. belyse:

• Anamnestiske oplysninger og undersøgelse i forbindelse  
med implantatbehandling.

• Patienternes forventning til implantatbehandling.

• Behandlingsplanlægning i forbindelse med implantat 
behandlinger.

• Hvad er Straight forward. Hvornår skal jeg henvise?

• Hvordan ved jeg om det er en nem eller en svær case?

• Hvordan laver jeg overslag til patienten, også i forhold til 
Danmark?

• Og hvordan kommunikerer jeg økonomi med patienten?

• Hvordan kommunikerer jeg den bedste løsning for patienten?

• Faldgruber omkring implantatbåren protetik – hvor kan  
det gå galt? 

• Sammenbid og korrekt bidregistrering.

• Aftrykstagning eller scanning?

• Hvordan kommer jeg sikkert i hus med aftrykstagning?  
Gode fif og sikre metoder.

• Hvad skal jeg cementere med?

• Skal det være skruet eller cementeret løsning?

• Hvordan får jeg skruehullerne lukket kosmetisk pænt?

• Hvilken slags porcelæn og hvilken slags abutment?

• Opfølgning, Tandplejerens rolle? Vedligehold/renhold

Kurset inkluderer Straumann Smart Online Education, som giver 
adgang til en platformen med interaktive undervisningsmaterialer 
og Pdf’er, omfattende implantatrelateret klinisk teori og information 
med skridt for skridt brug af Straumann's basis produkter.
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