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Smiledesign
I dag handler æstetisk tandpleje ikke kun om tænder. Tænderne er en
integreret del af hele ansigtet, og derfor er det altafgørende, at man som
tandlæge planlægger sine behandlinger ud fra patientens ansigt.
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Smiledesign
I dag handler æstetisk tandpleje ikke kun om tænder. Tænderne er en
integreret del af hele ansigtet, og derfor er det altafgørende, at man som
tandlæge planlægger sine behandlinger ud fra patientens ansigt.
Målgruppe:
Kurset henvender sig til alle tandlæger som laver protetik i den
æstetiske zone.
God kommunikation imellem tandlæge, tandtekniker og patient er
altafgørende for, om du får succes med dine behandlinger.
Smiledesign er derfor et must i moderne tandpleje og er et yderst relevant
og brugbart værktøj.
”Facial driven treatmentplanning” har i mange år været konsensus for
planlægning af æstetisk tandpleje og har været anvendt når smilet skulle
designes.
Marc Onuoha har anvendt principperne om smiledesign siden 2012 og de
er i dag en integreret del af hans daglige arbejde som tandlæge.
På kurset vil du lære følgende:
•

Hvilke klinisk fotos er relevante for smiledesign

•

Æstetiske regler og principper ved smiledesign

•

Smiledesign koncept

•

Bedre kommunikation til din
teknikker til en præcis wax-up

•

Bedre visuel kommunikation med
dine patienter

•

Overførelse af wax-up til mock-up

OBS! Det er en forudsætning, at du
medbringer en bærbar pc som har
PowerPoint.

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.

Dentsply Sirona
Hummeltoftevej 49
2830 Virum
Tlf. 4371 3377

PRAKTISK
INFORMATION
Hvor og hvornår:
Lørdag d. 16. maj 2020
Kl. 9-16
Tandlæge Jens Bloch
Dronningens Tværgade 6,
1302 København
Lørdag d. 29. august 2020
Kl. 9-16
Rønvig Dental
Gl. Vejlevej 59
8721 Daugård
Pris: 7.500,inkl. forplejning
C/E point = 5,5 pr. modul
Tilmelding online:
www.dentsplysirona.com/kurser
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

