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Protetik for Feinschmeckere?
Som laboratorietandtekniker ser man mange forskellige kirurgers og
protetikkeres arbejde. Det giver erfaring med hvornår det går bedst
og hvornår det går knap så godt.
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Protetik for Feinschmeckere?
Som laboratorietandtekniker ser man mange forskellige kirurgers og
protetikkeres arbejde. Det giver erfaring med hvornår det går bedst
og hvornår det går knap så godt.
Målgruppe:
Kurset henvender sig til både Tandlæger og teknikere.
Kursusindhold:
Er det at anvende implantater til erstatning af tænder, en simpel
løsning som alle tandlæger kan udføre?
Er kvaliteten af implantatbehandlinger i Danmark fantastiske, eller er
der plads til forbedringer?
Har man som tandlæge, et behov for at arbejde sammen med en
tandtekniker, og kan man stille krav til denne? Og omvendt: bør og
kan tandteknikeren stille krav til tandlægen?
Er det rentabelt at udføre implantatbehandlinger som en
”feinschmecker” eller?
Disse emner krydret med holdninger og ”hands on” udgør grundstenen i dette kursus.
Få en ”rusketur” i hjernen og kom tilbage til klinikken med gode råd til
at gøre implantatløsninger mere forudsigelige.
•

Guided kirurgi-hvorfor

•

Udfordringer og løsninger ved analoge og digitale aftryk

•

Registrering af bid. Hvorfor går det galt?

•

Kommunikation mellem tandteknikeren og protetikeren
vedr. provisorier og abutments

•

Skrueretineret eller cementeret, hvilke overvejelser bør man gøre sig

•

Æstetiske udfordringer ved implantatløsninger

Claes Bülow blev uddannet laboratorietandtekniker i 1990 fra
Tandteknikerskolen på Panum Instituttet og Dentallaboratoriet
CoDENT i Århus.
Arbejdede i årene efter på forskellige dentallaboratorier i Danmark
og udlandet.
Har arbejdet med implantologi siden starten af 1990’erne og er siden
blevet anvendt som foredragsholder og kursusgiver for tandlæger og
tandteknikere i ind og udland.
Etablerede i 2002 CCdent dentallaboratorium på Frederiksberg, som
i dag producere mere end 1000 implantatløsninger om året.
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PRAKTISK
INFORMATION
Hvor og hvornår:
Fredag d. 1. maj 2020
Kl. 9-16
Rønvig Dental
Gl. Vejlevej 59
8721 Daugård
Fredag 20. november 2020
Kl. 9-16
Dentsply Sirona
Hummeltoftevej 49
2830 Virum
Pris: 2.500,inkl. forplejning
C/E point = 6
Tilmelding online:
www.dentsplysirona.com/kurser
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

