Sinuslyft med
osteotomteknik
Målgrupp
Kursen vänder sig till tandläkare som har
erfarenhet av implantatkirurgi.

Västervik

Oralkirurgiska kliniken, Specialisttandvården, Västerviks sjukhus
På grund av efterfrågan ger vi kursen vid 2 tillfällen i år!

27 april 2021
28 september 2021

Mål

Posteriort i överkäken där det ofta föreligger en begränsad benhöjd mot sinus har sinuslyft
med osteotomteknik visat sig vara en enkel och framgångsrik teknik som alternativ
till bentransplantat.

Kursplan
1 dag med föreläsningar & live-operationer

Praktisk information

Kursinnehåll

Var och när:

• Implantathygien

> 26-27 april 2021

• Litteraturöversikt
• Bihålans anatomi

Start 26 april kl. 19.00 med
gemensam kursmiddag
27-28 september 2021

• Vad händer i munhålan vid lyftet?

Start 27 sept. kl. 19.00 med

• Indikationsområden

gemensam kursmiddag

• Osteotomteknik ad modum Fermergård
• Hands-on träning med osteotomer
• Live kirurgi

Kursgivare

> Oralkirurgiska kliniken,
Specialisttandvården,
Västerviks sjukhus
Kurstid:
6,5 timmar

Robert Fermergård — Specialist i Oral kirurgi sedan 1997
och verksam vid Folktandvårdens specialisttandvård
på Västerviks sjukhus. Speciellt intresserad av sinuslift
med osteotomteknik och har publicerat 2 artiklar inom
ämnesområdet och en tredje är på väg. Givit ett stort antal
kurser inom tekniken såväl teoretiska som praktiskt kliniska.

Janusz Caban — Övertandläkare i käkkirurgi. Arbetar sedan
2010 på Oral Kirurgi Specialisttandvården Västerviks Sjukhus.
Stort intresse av implantatkirurgi, speciellt av 10-årskontroll
uppföljning efter fixturinstallation med osteotomteknik.

Ingela Throzell — Tandhygienist

Medarbetare vid oralkirurgiska kliniken
Dentsply Sirona Implants

Deltagare:
7–8
Kursavgift:
SEK 6.000:- inkl. moms
I kursavgiften ingår kaffe, lunch
och 1 middag.
Anmälan:
Anmälan till kursen görs till:
chatrin.wendel@dentsplysirona.com

Sista anmälningsdag:
6 veckor innan kursstart
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
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.

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.

