
Basal implantologi på  
Astra Tech Implant system EV
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Basal implantologi på Astra Tech Implant system EV
Start kursus i implantologi i to moduler som henvender sig til tandlægen, 
som gerne vil i gang med implantatbehandling. 

Modul 1

• Behandlingsplanlægning af den enkle implantatbehandling fra start til 
færdig protetik og forberedelse af teamet.

• Kirurgisk opdækning og steril rutiner

• Gennemgang af Astra Tech systemet

• Gennemgang af de kirurgiske sekvenser i forbindelse med installation 
af implantat

• Fremstilling af provisorium dels i helingsfasen og dels på det integre-
rede implantat.

• Gennemgang af protetiske komponenter fra aftryk og registrering til 
færdig protetik.

• Kasuistikker med enkelt tands restaureringer, mindre og større broer 
samt hybrid protetik.

• Dagen vil være en kombination af teori og Hands-on øvelser.

Modul 2

• Behandlingsplanlægning i forbindelse med den lidt mere komplicerede 
implantatbehandling.

• Diagnostiske værtøjer til fastlæggelse af optimal behandling.

• Sinusløft procedurer ved det åbne og lukkede sinusløft. Differential 
diagnositiske overvejelser i forbindelse med disse behandlinger.

• Knogleopbygning med xenograft, allograft og autolog knogle.

• Blødtvævskirurgi i forbindelse med implantatbehandling. 

• Diagnostiske overvejelser til sikring af optimalt blødtvæv i forbindelse 
med implantatbehandling.

• Digital behandlingsplanlægning. 

• Dagen vil være en kombination af teori og Hands-on øvelser.

Vel mødt!

PRAKTISK 
INFORMATION
Hvornår:
Modul 1:
Fredag den 10. maj 2019 eller  
Fredag den 4. oktober 2019
Kl. 9-16

Modul 2:
Fredag den 24. maj 2019 eller 
Fredag den 29. november 2019
Kl. 9-16

Hvor:
Dentsply Sirona 
Hummeltoftevej 49 
2830 Virum

Pris: 2.795,- pr. modul
inkl. forplejning

C/E point = 5 pr. modul

Tilmelding online:
KLIK HER!

Tilmeldingsfrist:  
Senest 1 måned før kursusstart

Deltagerantal:  
Max 12 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

DDS Peter Lindkvist (PL) er uddannet fra Det Kongelige 
Danske Tandlæge College i København i 1984. Han arbejder 
nu som Ledende partner på Colosseumklinikken i centrum 
af København, med speciale indenfor æstetisk parodontal 
mikrokirurgi og implantologi.

PL har deltaget i en lang række af internationale kurser og 
symposier. Han har gennemgået postgraduate education in 
Esthetic Soft Tissue Management,
Implantology and Surgery.

PL holder kurser I implantologi og æstetisk periodontologisk 
mikrokirurgi, både i teori og praktisk.

https://form.jotformeu.com/EventDK/kurser-2019DentsplySironaImplants

