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Guided kirurgi – teori og praksis
Implantologi foretages i dag på et højt fagligt niveau, og vores patienter
kræver ikke blot en simpel tanderstatning, men også høj præcision, stor
forudsigelighed og et flot æstetisk resultat. Undersøgelser og klinisk erfaring
viser entydigt, at præcision og forudsigelighed opnås ved digital planlægning
og guided kirurgi. Den digitale udvikling har været ekspotentiel de sidste
mange år, og er fortsat i rivende udvikling. De digitale muligheder er mange,
og guided kirurgi er uden tvivl en stor og vigtig del af fremtidens implantologi.
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Tandlæger, som ønsker at komme i gang med guided kirugi eller som ønsker,
at det digitale workflow og guided kirurgi skal have en større plads i den
daglige implantatbehandling i praksis.
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På kurset gennemgås workflowet for guided kirurgi. Vi gennemgår hele
processen fra patient selektion, intraoral scanning og CBCT scanning over den
digitale oploading, og planlægning til den endelige kirurgiske
implantatindsættelse. Vi belyser de mange forskellige muligheder det digitale
workflow kan give os fra semi guided og fully guided enkeltands
implantatindsættelse, til fully guided SmartFix cases. Vi ser på dynamisk
navigationsplads i implantologien, og via litteraturen får vi en opdatering af
muligheder og præcision i guided implantologi 2022.
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Gennem casebaseret undervisning ser vi på de mange fordele, og til tider
udfordringer et nyt digitalt workflow kan byde. Vi gennemgår hvad det kræver
samt de vigtigste processer for at komme godt i gang.
Den digitale planlægning og kirurgiske teknik ved Simplant guided kirurgi
demonstreres, og afprøves ved hands-on session.
Kurset giver dig svar på spørgsmål som:
•

Hvordan kommer jeg i gang?

•

Hvad kræver det at starte med Simplant guideskinne?

•

Hvor stort et felt og opløsning ved CBCT scanning?

•

Hvilken intraoralscanning skal bruges, og hvordan overføres den?

•

Hvordan er protokollen for Dual scan, til guidet fuldkæbe?

•

Hvilke guideskinner kan jeg bestille?

•

Hvilke implantatcases er oplagt til guided kirugi?

•

Hvordan planlægger jeg, og godkender implantatpositionen?

•

Hvilke instrumenter skal jeg have for at starte?

Tag din bærbar computer med – så sørger vi for at både du og den bliver
klædt godt på til guided kirurgi– så du kan komme godt i gang.
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