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Grundkurs i implantatkirurgi
ASSISTERANDE PERSONAL

MÅLSÄTTNING
Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs kunna:
• Förbereda patienter inför implantatkirurgi.
• Steriluppduka.
• Assistera vid operation.
• Sköta uppföljning.
• Få en inblick och förståelse för Straumann Dental Implant System

MÅLGRUPP
Kursen är tänkt som en startutbildning för assisterande personal
som har liten eller ingen erfarenhet av implantatbehandling.

KURSUPPLÄGG
2 ½-dagars kurs som ges i föreläsnings- och diskussionsform 
varvat med inslag av praktiskt arbete på modell. Kursen går  
parallellt med ”Grundkurs i implantatkirurgi för tandläkare”. 
Inkluderar Straumann Smart online-utbildning.

31–2 
JAN–FEB

Stockholm

DATUM
31 januari – 2 februari
2–4 maj
29–31 augusti

PLATS
Stockholm

KURSGIVARE
Erik Lennartsson, Leg. tandläkare
Elias Messo, Specialist Käkkirurgi
Klara Rangne, Specialist Radiologi
Ingrid Olsson, Operationstandsköterska

SAC-KLASSIFICERING
 Straightforward

KURSAVGIFT
SEK 8 000 exkl moms.
SEK 10 000 inkl moms.

I kursavgiften ingår Straumann Smart 
online-utbildning, kursmaterial, luncher 
och en gemensam kursmiddag.

ANTAL DELTAGARE
12 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
E-post: education.se@straumann.com
Länk för online registrering:
www.straumann.se/Menu/ Training 
& Education/Local and international 
courses

• Oral kirurgi: Medicinska, farmakologiska och kirurgiska aspekter.

• Osseointegrering, biologiska aspekter och principer.

• Pre-operativ utredning.

• Implantatinstallation: steg-för-steg.

• Hands on-träning på modell.

• Hygien- och sterilrutiner.

• Praktisk övning; steriluppdukning och inklädning av patient.

• Uppföljningsprogram för behandlade patienter.

• Straumann Dental Implant System.

Kursen inkluderar Straumann Smart Online Education:

• Unik 24/7 möjlighet för självstudier.

• Exklusiv tillgång till en optimal blandning av praktikinriktat inlär-
ningsmaterial: interaktiva PDF:er omfattande implantat-relaterad 
klinisk teori och information om steg-för-steg användning av 
Straumann® basprodukter.

• Kliniska filmer.

• Checklistor, redigerbara schemata för användning på kliniken, 
patientinformation.

• Teknisk produktinformation.

• Kunskapstester.

• Tillgång till utvalda ITI Online Academy inlärningsmoduler.
Detaljerat kursprogram erhålls före kursstart.

KURSINNEHÅLL

Straumann® Smart

2–4
MA J

Stockholm

I samarbete med Dentalakademin Stockholm


