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Grunnkurs i implantatkirurgi
TANNLEGER

MÅLSETTING
Kursdeltakerne skal etter gjennomgått kurs:
•  På en vitenskapelig og velprøvd måte kunne selektere pasienter  

for behandling.
•  Selvstendig kunne utføre enklere typer av implantatkirurgisk 

behandling.
•  Forstå og forebygge risiko og komplikasjoner.

MÅLGRUPPE
Kurset er rettet mot allmenntannleger som ønsker kompetanse  
til å utføre enkle typer av implantatkirurgisk behandling. 
Tidligere implantatprotetisk erfaring er en fordel.

KURSPLAN
To dager med kombinert teori og kirur-
giske undervisningssesjoner, hands-on 
trening og live-kirurgi, optimal snitt-
føring og suturering. Det blir lagt stor 
vekt på sterilitet og hygiene. Hands-on 
implantat installasjon på grisekjever. 
Kurset inkluderer tilgang til Straumann 
Smart online education.

26.–27. 
APRI L

Bergen

• En blanding av teori og praksis med vekt på pasient- 
 behandling der deltakerne selv får auskultere ved operasjon.

• Oral kirurgi; medisinske og farmakologiske faktorer.

• Osseointegrering, biologiske aspekter og prinsipper.

• Preoperativ utredning.

• Implantatinstallasjon; steg for steg.

• Organisering og rutiner før operasjon.

• Hands-on implantatinstallasjon på grisekjeve. 

• Praktisk øving på steril oppdekking og tildekking av pasient.

• Postoperative rutiner og kontroller.

• Protetisk terapiplanlegging.

• Straumann Dental Implant System.

Kurset inkluderer Straumann Smart Online Education:
• Unik 24/7 mulighet for selvstudium.

•  Eksklusiv tilgang på praksisrettet læringsmatriale: Interaktive 
PDF’er, omfattende implantatrelatert klinisk teori og informasjon 
om steg for steg bruk av Straumann® basis produkter.

• Kliniske filmer.

•  Sjekklister, redigerbare skjemaer til bruk i klinikken, 
pasient informasjon.

• Teknisk produktinformasjon.

• Kunnskapstester.

• Tilgang til utvalgte ITI Online Academy læringsmoduler.

KURSINNHOLD

DATO
26.–27. april.

STED
Bergen Tannhelsesenter
Kanalveien 64, Bergen

KURSHOLDERE
Bjørn Kubon,spesialist i oral kirurgi  
og oral medisin. 
Cecilie Gjerde, spesialist i oral kirurgi  
og oral medisin
Njål Lekven, spesialist i oral kirurgi  
og oral medisin
Christine Jonsgar, spesialist i oral protetikk
Maiken F. Stigen, tannhelsesekretær og 
tannpleier
Hazel Eidem, tannpleier
Torgeir Thunold, CAD/CAM ansvarlig
Olaf Davik, tanntekniker
 

                                        

SAC-KLASSIFISERING
 Straightforward

KURSAVGIFT
NOK 14. 500.
Kursavgiften inkluderer Straumann Smart 
online education, lunsj begge dager og en 
middag. 

ANTALL DELTAKERE
12 tannleger.

SOSIAL AKTIVITET
Første kurskveld har vi en felles middag 
for deltakere, forelesere og kursarrangør. 

PÅMELDING
Link for online registrering:  
www.straumann.no/ Training &  
Education/ Local and international  
courses

FOR SPØRSMÅL
E-post: trine.westergaard@straumann.com
Tel: +47 23 35 44 88

Straumann® Smart


