Implantatprotetik för teamet -

Kursplan
2 x 2 dagars kurs med föreläsningar och praktisk träning.

Praktisk information

med fokus på grunderna och hela vägen
till lyckat resultat

Kursen delas upp i 2 moduler; modul 1 med fokus på grunderna, och
modul 2 med mer avancerade fall. Mellan blocken finns möjlighet till
mentorskap för din terapiplanering.

Var och när:

Astra Tech Implant System® EV

Kursinnehåll
• Biomaterial och vävnadsintegration - hur funkar det?

> Elite Dental Academy,
Flygaregatan 12, Halmstad

• Indikationer - när går det fint och när ska jag tänka en gång till?
• Terapiplanering - hur väljer jag rätt behandling till min patient?

Målgrupp
Kursen består av två sammanhängande moduler och vänder sig till
team som saknar eller har ringa erfarenhet av implantatbehandling,
och som vill börja med implantatprotetik.

• Patientens förväntningar? Hur når jag det önskade slutresultatet?
• Digital terapiplanering - hur går det till?
• Röntgenundersökning innan och efter?
• Tandvårdsstödet - hur ska jag debitera implantatbehandlingen?
• Temporära ersättningar - viktigt att tänka på?

Tandläkare:
SEK 14.000:- inkl moms

• Material på protetiska konstruktioner - när ska jag välja vad?

SEK 7.500:-

• Analoga och digitala avtryck - möjligheter och begränsningar?

I kursavgiften ingår kaffe, lunch och
1 middag.

• Patientfall på plats - tips och trix!

Anmälan:

• Hands-on på modeller - distansanslutning och avtryck!

Anmälan till kursen görs till:
chatrin.wendel@dentsplysirona.com

Kursgivare
Elite Dental Academy i samarbete med Dentsply Sirona Implants

Lory Melin Svanborg
Odont Dr. och Specialisttandläkare i oral protetik. Med specialintresseområde inom estetik och implantatbehandling i den estetiska zonen. Hon har
doktorerat i ämnet biomaterialvetenskap med inriktning på implantatytor.

Lucy Weibull
Övertandläkare, Specialist i käkkirurgi

Elite Dental

Sista anmälningsdag:
6 veckor innan kursstart:
(= 24 mars 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

Anna Bogren
Övertandläkare, Specialist i parodontologi

Mål
Yvonne Jönsson
Leg .tandhygienist. Har lång erfarenhet av behandling av biologiska
komplikationer runt implantat.

Samt hela teamet på Elite!
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.

Kursavgift:
SEK 20.000:- inkl. moms / team

Ass.personal:

• Yoga och mindfullness - är det verkligen nödvändigt? :)

Kursen kommer att ge grundläggande kunskaper för teamet för att kunna planera för implantat och
genomföra den implantatprotetiska behandlingen. Efter kursen ska deltagarna ha god kännedom om
terapiplanering för implantatbehandling, samt kunna genomföra implantatprotetiska behandlingar i
singel- del- och helbroar, samt täckproteser.

Deltagare:
8 team

• Implantat i estetiska zonen - lite mer komplext?

• Komplikationer - hur hanterar jag det?

Modul 1: 6 – 7 maj 2021
Modul 2: 2 – 3 december 2021

Kurstid:
Modul 1: 11 timmar/
Modul 2: 11 timmar

• Den kirurgiska delen - vem gör den och hur kan vi kommunicera?
• Behandlingsgångar - hur gör jag vid singel, bro och täckproteser?

Halmstad

> M
 odul 1: 6 – 7 maj 2021,
	Modul 2: 2 - 3 december 2021
start kl 13.00, avslut kl 13.00

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.

