
17.30 - 18.15 Velkomst og mad

18.15 - 18.45 Teoretisk gennemgang af suturmaterialer, nåle og suturteknikker

18.45 - 21.00 Praktiske øvelser

· Til kurset kan det være en fordel at medbringe lupbriller  
 med en minimum forstørrelse på 2,3.

· Du får en kasse suturer (du vælger selv på vores hylder)  
 og en æske cones med hjem fra kurset.

· Kurset giver 7 efteruddannelsespoints.

Har du styr på dine  
postoperative resultater? 

Patienterne har store forventninger til dine kompetencer og at behandlingerne 
ender op med at blive af høj æstetisk kvalitet. 

Suturering er et af de vigtigste parametre for et succesfuldt resultat. 

· Optimal suturering giver forudsigelige resultater.

· Ringe suturering kan forsinke ophelingen og i værste tilfælde forværre  
 situationen.

I samarbejde med vores suturleverandør – Resorba - og tandlæge Carsten  
Urbild, Greve, har vi den glæde at indbyde til hands-on suturkursus. 

På kurset vil du få lejlighed til at prøve forskellige suturer og nåle – og der vil 
blive gennemgået og øvet i de mest anvendelige sutureringer til det kirurgiske 
arbejde. Undervisningen foregår som gennemgang på video, med live demon-
stration og hands-on. 

Ud over den praktiske del af kurset, vil vi gennemgå de mange forskellige  
muligheder du har, når du skal vælge suturmateriale til din klinik.

Ring eller skriv en mail til os for tilmelding  
– vi glæder os meget til at høre fra dig. 
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Praktisk info

Greve: 26. april, 8. juni og 8. november

Odense: 19. maj

Aalborg: 4. oktober

Pris: 2.495,- incl. moms

Kurset gennemføres kun ved minimum 4 tilmeldinger

Korskildelund 6
2670 Greve

Tlf. 7027 1747
info@eltident.com
eltident.com

Får du vores nyhedsbreve? 
Send os en mail med kontaktperson, 
klinikkens tlf. og mail, så er du med!

Følg os på facebook og LinkedIn eller 
abonnér på vores Youtube-kanal, hvor 
vi deler tips og tricks til det daglige 
arbejde med implantater.

Underviser: Carsten Urbild 
Tandlæge, Greve

Har du styr 
     på din sutur? Hands-on 

suturkurser 2022
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https://www.linkedin.com/company/eltident-aps/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057594423493
https://www.youtube.com/channel/UC9KcwNP6oAup8WD16P2mGiw
https://eltident.com

