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Avancerad kurs i implantatprotetik
TANDLÄKARE

MÅLSÄTTNING
•  Att öka kunskapen i att planera och genomföra implantat

behandlingar med god prognos. 

•  Att få tips och råd om hur man hanterar implantatprotetiska  
komplikationer.

•  Att öka kunskapen om hur man på lämpligt sätt följer upp  
sin implantatbehandling.

MÅLGRUPP
Tandläkare med erfarenhet av implantatbehandling.

KURSUPPLÄGG
2dagars föreläsningsform.

4–5
APRIL

Göteborg

KURSINNEHÅLL

DATUM
4–5 april

PLATS
Göteborg

KURSGIVARE
Carl-Fredrik Arnelund, Specialist  
Oral Protetik
Per Häger, Övertandläkare, Specialist 
Oral Protetik

SAC-KLASSIFICERING
 Advanced

KURSAVGIFT
SEK 9 500 exkl moms.
SEK 11 875 inkl moms.

Kursmaterial, luncher och en  
gemensam kursmiddag ingår.

ANTAL DELTAGARE
20 tandläkare

SOCIAL AKTIVITET
Dag 1: Gemensam kursmiddag  
för deltagare, föreläsare och kurs
arrangör.

ANMÄLAN
Kontakta Straumanns kurs avdelning: 
Tel: +46 (0) 31 708 75 00
Epost: education.se@straumann.com
www.straumann.se  
Länk för online registrering:
www.straumann.se/Menu/ Training 
& Education/Local and international 
courses

Per Häger. Carl-Fredrik Arnelund.

• Extrahera och välja implantat eller spara och utföra konventionell 
protetik?

• Terapiplanering. Hur kontrollerar vi behandlingen för att få ett 
förutsägbart resultat?

• Hur lägger man upp förbehandlingen? När skall man extrahera?

• Patientinformation: Hur informerar vi för att patienten skall ha 
realistiska förväntningar? Vilka krav kan vi ställa på patienten?

• Skall vi arbeta med distanser eller inte?

• Materialval vid implantatprotetik.

• Komplikationer vid implantatbehandlingar? Hur stora är riskerna 
och vad skall vi göra?

• Kopplade konstruktioner – tandimplantat.

• Uppföljning: Hur ofta och vad skall man kontrollera?

• Straumann Dental Implant System.
Detaljerat kursprogram erhålls före kursstart.

Straumann® CARES® Digital Solutions
3Shape TRIOS MOVE.

Contact your local Straumann representative  
now or visit www.straumann.com

Join the MOVEment. 
EXCITE PATIENTS AND ADVANCE CASE ACCEPTANCE

Enjoy easy impression 
taking and reduce retakes

Get digital accuracy and
limit manual errors

Save on impression materials
and shipping costs

Save time and see
more patients

Improve patient experience
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