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INFORMATION

Målgruppe:

Hvor og hvornår:
Onsdag d. 26. august 2020
Kl. 16-20
Dentsply Sirona
Hummeltoftevej 49
2830 Virum

Kurset henvender sig til tandlæger, som vil vide mere om behandling af
periimplantitis.

Pris: 2.495,inkl. forplejning

Kursusindhold:

C/E point = 3

Behandlingen af periimplantitis går i disse år væk fra et ensidigt fokus
på infektionskontrol gennem kirurgisk fjernelse af tandkødet
(gingivektomi) til fordel for fokus på inflammationskontrol og
tandkødsbevarende kirurgi.

Tilmelding online:
www.dentsplysirona.com/kurser

Kurset gennemgår gældende metoder, og gør deltagerne i stand til at
identificere patienter, hvor tandkødsbevarende kirurgisk behandling af
periimplantitis er indiceret, så deltagerne bliver klar til at tilbyde
succesfuld behandling af periimplantitis.

Emner der vil blive gennemgået på kurset:
•

Årsager til periimplantitis

•

Den nyeste forståelse af inflammation

•

Indikationer og forudsætninger for henholdsvis gingivektomi og
tandkødsbevarende kirurgisk behandling af periimplantitis

•

Gennemgang af metoder, materialer og instrumentarium

•

Vedligeholdelsesbehandling efter kirurgisk behandling af
periimplantitis

Man er meget velkommen til at sende cases senest 3 uger inden
kursusstart som kan gennemgåes under kurset for at belyse forskellige
behandlingsstrategier. Røntgenbillederne sendes direkte til Christian
Damgaard på e-mail: cd@bredgade.dk
Vel mødt!

Tilmeldingsfrist:
Senest 1 måned før kursusstart
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
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