Implantatkirurgi för teamet
– baskurs
Astra Tech Implant System® EV
Målgrupp
Kursen vänder sig till teamet med erfarenhet av
implantatprotetik och oralkirurgi som vill utvidga
sin verksamhet med implantatkirurgi.

Göteborg
Specialistkliniken för käkkirurgi, Odontologen

1-3 september 2021

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper i implantatkirurgi. Efter genomgången kurs har
deltagarna kunskaper att identifiera och terapiplanera enklare patientfall, lämpliga
för implantatoperation i den egna praktiken.
Parallellt med detta program ges erforderlig utbildning för assisterande personal i arbetsrutiner
vid implantatkirurgisk behandling.

Kursplan

Praktisk information

3 dagars kurs med föreläsningar & live-operationer.

Unik uppstartssupport efter kursen

Var och när:

Våra erfarna mentorer bistår med klinisk support inför och under din
första implantatoperation!

> 1-3 sept 2021,
kl. 09.00 - 15.00

Kursinnehåll för tandläkare
• Historik kring implantologi

Kursinnehåll för assisterande
personal

• Patientselektion

• Historik kring implantologi

• Terapiplanering

• Tandvårdsstödet

• Tandvårdsstödet

•F
 örberedelser inför
patientbehandling

• Röntgenbedömning
• Medicinska aspekter
• Kirurgiska aspekter och
implantatkirurgisk teknik
•H
 andhygien, operationstvätt
och sterilklädsel
• Implantatkirurgisk teknik
• Kirurgiska komplikationer
• Live operationer

•P
 raktisk övning
– handtvätt
– sterilklädsel personal samt
patient
– uppdukning implantatoperation
•P
 ostoperativt omhändertagande
– behandlingsrum
– utrustning och instrument
 örberedelser inför
•F
implantatoperation

• Hands-on på modell
– implantatinstallation

• Live-operationer

• Steril klädsel i team
•A
 stra Tech Implant System® EV
– produktinformation kirurgiska
komponenter
•H
 ands-on på modell
– implantatinstallation

Kursgivare
Sanjiv Kanagaraja
Övertandläkare,
specialist i käkkirurgi,
klinikchef

Jan Kowar
Övertandläkare,
specialist i oral
protetik

Kurstid:
17 timmar
Deltagare:
8 team / 1 tdl + 1 ass. personal

• Hygien

• Astra Tech Implant System® EV
– produktinformation kirurgiska
komponenter

• Information om vad man skall
tänka på inför uppstart i egna
kliniken

> Specialistkliniken för käkkirurgi,
Odontologen, Göteborg

Göran Kjeller
Specialist och docent i
käkkirurgi

Hossien Kashani
Docent, Oral &
Maxillofacial kirurgi

Kursavgift:
SEK 23.000:- inkl. moms / team
Tandläkare:
SEK 15.500:- inkl. moms
Ass. personal:
SEK 7.500:- inkl. moms
I kursavgiften ingår kaffe, luncher
och 1 middag.
Anmälan:
Anmälan till kursen görs online:
chatrin.wendel@dentsplysirona.com

Sista anmälningsdag:
6 veckor innan
kursstart: 21 juli 2021
Information:
För ytterligare information
kontakta Chatrin Wendel,
chatrin.wendel@dentsplysirona.com
eller tel. 031-376 33 52
VIKTIG INFORMATION:
Avbokning upp till 6 veckor innan
kursstart är utan kostnad, därefter
är kostnaden:
• 4–6 veckor: 25% av kurskostnaden.
• 2–4 veckor: 50% av kurskostnaden.
• Mindre än 2 veckor: 100% kostnad.
Avbokning ska ske via e-mail:
chatrin.wendel@dentsplysirona.com

Ulf Nannmark
Tandläkare sedan
1986, Odont dr
och docent

Johan Malmström
Övertandläkare,
specialist i
käkkirurg

Anette Gidefjord
-Göransson
Operationstandsköterska

Mats Wallström
Odont. Dr,
Övertandläkare,
specialist i käkkirurgi

Volodymyr Lesnukhin
Övertandläkare,
specialist i käkkirurgi

Viktig information m a a COVID-19 - för allas
säkerhet:
Vår ambition är att fullfölja alla våra eftertraktade
kurser under 2021 i samklang med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men då
läget är fortsatt oförutsägbart, kan detaljer i
kursprogrammen komma att behöva ändras, eller i
värsta fall ställas in med kort varsel.

DENTSPLY IH AB förbehåller sig
rätten att ställa in en kurs om det är
för få deltagare. Återbetalning av
erlagd kursavgift återbetalas i sin
helhet.

