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Marc Onuoha
Tandlæge

K U R S U S

Blødtvævskirurgi omkring  
naturlige tænder og implantater
Dentsply Sirona Implants er stolte af igen at kunne tilbyde dette 
spændende kursus, i samarbejde med Tandlæge Marc Onuoha.



Dentsply Sirona • Maglebjergvej 10 • 2800 Lyngby • Tlf: 4371 3377

Blødtvævskirurgi omkring  
naturlige tænder og implantater
Et smil består hovedsageligt af to vigtige faktorer: Lyserødt 
(tandkød) og hvidt (tænder). I almen praksis er vi som tandlæger, 
ofte ude for situationer, hvor tandkødets position skal forberedes i 
forhold til, at skabe harmoni og balance. Ofte er der ligeledes brug 
korrektion af patologiske retraktioner af gingiva.

Målgruppe:

Kurset henvender sig tandlæger med almen kirurgisk erfaring og som 
ønsker at komme i gang med blødtvævskirurgi.

Emner der vil blive gennemgået på kurset:

Kroneforlængning: Biologisk bredde, hvornår fjernes gingiva, hvornår 
fjernes knogle, brug af bor, mejsel m.m. Kirurgiske guides, mock-up 
vha. DSD, suturteknik.

Kliniske fotos og video vil blive anvendt hvor der vises forskellige 
teknikker m.m.

Retraktioner og roddække: Teori omkring Millers klassifikation, brug 
af bindevævstransplantat, allograft, suturteknikker, flap design, tunnel 
vs. Zucchelli teknik, behandling af rodoverfladen, instrumenter m.m.
Kliniske fotos og video vil blive anvendt hvor der vises forskellige 
teknikker m.m.

Høst af transplantat: Hvordan høstes fra f.eks. ganen, incisions teknik, 
hvad skal man undgå, hvilken sekvens fra doner til modtager side, 
opbevaring og trimning af transplantatet.

Hands on: Vi laver vores træning på specielle modeller fra Brasilien, 
som er fremstillet specielt til blødtvævskirurgi.  
 • Høst af transplantat fra ganen
 • Forskellige roddækkende teknikker
 • Forskellig sutur teknik 

Vel mødt! 

PRAKTISK 
INFORMATION
Hvor og hvornår:
20. maj 2022 København
10. juni 2022 Skanderborg Park
7. oktober 2022 København

Kl. 10-17.30

Pris: 6.695,- 
inkl. materialer og forplejning

C/E point = 6

Tilmelding:
lisbeth.wikborg@dentsplysirona.com

Tilmeldingsfrist:  
Senest 1 måned før kursusstart

Deltagerantal:  
Max 15 personer

Ved spørgsmål kontakt:
Lisbeth Wikborg
lisbeth.wikborg@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:

lisbeth.wikborg@dentsplysirona.com

Om Marc Onuoha: Marc har arbejdet i privat praksis siden 2002 
med et fokus på æstetisk tandpleje. Han blev i 2011 tildelt The 
Dawson Academy Award og gennemførte i 2012 1-Year Master 
Program in Implant Dentistry ved gIDE/UCLA. 2014 gennemførte 
han 6-month Master Perio Program, hvor han var i mesterlære hos en 
parodontolog i Campinas Brasillien.


