
Den fejlslagene 
Implantatbehandling 

Hvorfor gik det galt?
Dentsply Sirona Implants er glade for at kunne tilbyde et spændende seminar

i samarbejde med Specialtandlæge, dr.odont. Niels Gersel Pedersen.

Niels Gersel Pedersen
Specialtandlæge, dr.odont.
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Den fejlslagne Implantatbehandling.
Hvorfor gik det galt?
En implantatbehandling kan reelt først vurderes 2 år efter den endelige 
suprastruktur er monteret. Behandlingen må være fri for biologiske eller 
tekniske komplikationer og det æstetiske resultat skal være tilfredsstillende 
for patienten.

Valg af behandlingsmetode og risikovurdering af den enkelte patient er be-
handlerens ansvar.

Der er gennem de sidste 10 år indsamlet en bunke viden, som gør at mange 
utilsigtede komplikationer i implantatbehandling- en kan undgås I dag.

Vi skal lære at navigere korrekt med den viden, inden vi går I gang!

Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle Tandlæger der beskæftiger sig med implanto-
logi på professionelt niveau, hvad enten det drejer sig om behandlingsplan-
lægning, kirurgi  eller suprastrukturer og alle tandlæger der oplever uønske-
de resultater af implantatbehandling blandt deres patienter.

Dette seminar gennemgår hvorfor, og hvordan en implantatbehandling kan 
slå fejl på kort sigt eller i løbet af de første år.

Der gennemgås kirurgiske og protetiske fejlbehandlinger, samt protetiske/tek-
niske komplikationer og forholdet mellem komponentsvigt og overbelastning 
af suprastruktur. Biologiske komplikationer gennemgås i det omfang de kan 
relateres til en fejlslået behandlingsplanlægning.

Hvis uheldet er ude eller behandlingen er slået fejl skal vi være i stand til at 
løse problemerne og dette vil der blive givet anvisninger på – kirurgisk og 
protetisk.

Emner der vil blive gennemgået på kurset:

• Kalibrering af kliniske beslutninger i relation til den kilde vores viden 
stammer fra

• Kirurgiske fejlbehandlinger

• Protetiske fejlbehandlinger

• Protetiske/tekniske komplikationer - Komponentsvigt/belastning

• Biologiske komplikationer. ‘Peri-mucosit‘ - ‘Peri-implantitis’

• Explantering og rekonstruktion

Vel mødt! 

PRAKTISK 
INFORMATION

Hvor og hvornår:
Torsdag d. 7. marts 2019
Kl. 17-21
Skanderborg Park
Skovsvinget 10 
8660 Skanderborg

Torsdag d. 21. marts 2019
Kl. 17-21
Dentsply Sirona 
Hummeltoftevej 49 
2830 Virum

Pris: 2.295,- 
inkl. forplejning

C/E point = 3

Tilmelding online:
KLIK HER!

Tilmeldingsfrist:  
Senest 1 måned før 
kursusstart

Deltagerantal:  
Max 50 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

Om Niels Gersel Pedersen, Specialtandlæge, dr.odont.:
i årene 1981 – 2000 ansættelser i det danske sundhedssystem 
ved Tandlægeskolen, Rigshospitalet og Aalborgs Kæbekirur-
giske afdeling, samt i USA. Fra 2000 - 2017 drift og ledelse 
af henvisningspraksis fra 2 klinikker i København og Roskilde, 
med specialeudvikling af dentoalveolære knogleopbygninger, 
implantologi og suprastrukturer. Niels er CEO i Science Com-
munication Service.

https://form.jotformeu.com/82423113154344

