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Periimplantitis
Ætiologi, behandling, langtidsprognose 
Kurset henvender sig til tandlæger/tandplejere som er interesserede i et 
kompakt, men også dybdegående evidens-baseret kursus. Kurset omhandler 
periimplantitis, dets udvikling, sufficient behandling, langtids behandlings 
resultat samt konsekvenser af en ikke sufficient behandling.

Kurset har en klar klinisk vinkel og har som formål, at kursusdeltageren bliver 
rustet både teoretisk og praktisk til at igangsætte behandlingsplan af 
periimplantitis med evidensbaserede teknikker,  behandlings-sekvens, -timing 
men også med de nødvendige instrumenter.  

Kursusindhold

• Koncensus vedr., definition, ætiologi og behandling af periimplantitis.

• Forskelle mellem parodontitis og periimplantitis.

• Periimplantære sygdomme.

• Instrumenter til behandling af periimplantære sygdomme.

• Behandling af periimplantær mucositis.

• Stadier og behandling af periimplantitis.

• Betydning af understøttende/konserverende preimplantær behandling.

• Betydning af resektiv og regenerativ periimplantær behandling.

• Timing mellem understøttende, resektiv og regenerativ periimplantær 
behandling.

• Langtidsprognose for behandling af periimplantitis.

• Alt det ovenstående vil blive konkretiseret med præsentation  af “step by 
step” behandlinger af avanceret periimplantitis med op til 15 års 
observations tid.

Efter gennemførelsen af kurset har kursusdeltageren fået den nødvendige viden 
til at forstå at periimplantitis kan behandles. Ydermere er kursusdeltageren i 
stand til at planlægge behandling af periimplantitis, og til at genkende hvilke 
behandlinger der er nødvendige, og hvornår de kan udføres.
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PRAKTISK 
INFORMATION

Hvor:
25. marts 2022 - København
26. april 2022 - Århus
3. maj 2022 - Aalborg
6. september 2022 - Herning
4. oktober 2022 - København

Hvornår:
Kl. 16.30-21.00

Pris: 995,- 
Pris er inkl. et let måltid

C/E point = 4

Målgruppe:
Kurset henvender sig til 
tandlæger og tandplejere

Tilmelding:
Lisbeth.Wikborg@dentsplysirona.com

Tilmeldingsfrist:  
Senest 1 måned før 
kursusstart

Deltagerantal:  
Begrænset antal pladser

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




