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Moderne implantologi stiller ikke bare krav til funktion og æstetik, 
men også holdbarhed. 
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Igang med implantater?
To do and not to do

Moderne implantologi stiller ikke bare krav til funktion og æstetik, men 
også holdbarhed. 

Ved at følge enkle biologiske og behandlingsmæssige spilleregler er det 
muligt, selv for ny-opstartede implantologer, at opfylde denne målsætning 
med en høj grad af forudsigelighed.

På kurset gennemgås:

1. Det historiske og biologiske grundlag for implantat indsættelse

2. Den kirurgiske journal optagelse

3. Basale principper for behandlingsplanlægning af implantater

4. Den kirurgiske procedure

5. De røde lys – hvor skal man træde varsomt

Herudover diskuteres fasen: ”Fra ide til virkelighed”. Dvs. perioden fra 
beslutning om opstart af implantatkirurgi er truffet , frem til det første 
implantat er isat.

Kurset henvender sig således til klinikere og klinikker med interesse for og 
lyst til opstart af implantat kirurgi på egen klinik.

Efter kurset vil kursisten være praktisk og teoretisk klædt på til at opstarte 
processen frem mod 1. implantat indsættelse på egen klinik.

Vel mødt!

PRAKTISK 
INFORMATION
Hvornår
Onsdag d. 27. marts 2019 
eller
Torsdag d. 7. november 2019
kl. 17-21

Hvor:
Skanderborg Park
Skovsvinget 10
8660 Skanderborg

Pris: 1.750,- 
inkl. forplejning

C/E point = 3

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

Jesper Bak Jesper Bak er uddannet fra Aarhus Tandlæge-
skole i 2002. 4 år i privat praksis blev efterfulgt af 5 års kirurgi 
uddannelse på Aarhus Sygehus. Har siden 2011 fungeret som 
afdelingstandlæge på Sektion for Kæbekirurgi og Oral Pato-
logi på Aarhus Tandlægeskole. Ved siden af tandlægeskolen 
arbejder Jesper med henvisningskirurgi på 4 private klinikker, 
samt som kursusgiver i både privat og offentligt regi

https://form.jotformeu.com/82423652554356

