ClearCorrect introduksjonskurs
ClearCorrect - et nytt clear aligner system fra Straumann
ClearCorrect ble grunnlagt i 2006 i USA og er i dag det nest største systemet for Clear Aligners i verden. Straumann
kjøpte ClearCorrect høsten 2017 og er dermed forhandler av Clear Aligners fra ClearCorrect.

Hvorfor velge ClearCorrect?
•

Service & support fra Straumann.

•

Det er ikke nødvendig med noen stor investering 		
for å komme i gang. Dette passer både for den 		
erfrarne og den nysgjerrige tannlegen.

•

ClearCorrect elsker digitale avtrykk - det gir en 		
raskere arbeidsflyt.

•

Du oppretter en konto og får tillgang til trenings-		
materialet.

•

Fleksibelt behandlingsalternativ samt to ulike prisalternativer. Velg det som passer det enkelte tilfellet.
Det er kostnadsfritt til terapiplanen er godkjent.

•

ClearCorrect har 12 års erfaring med Clear Aligners. 		
Sammen med Straumanns øvrige løsninger kan vi
tilby en helhetsløsning med intraorale skannere, 		
implantater, proteser, 3D-printer og Clear Aligners.

A Straumann Group Brand

målsetting

dato

målgruppe

kursholder

Kursdeltakerne skal etter gjennomgått kurs kunne jobbe med
ClearCorrect på pasient.

ClearCorrect Introduksjonskurs er rettet mot tannleger med
ingen eller liten erfaring med aligners. Tannlegen kan ta med
tannhelsesekretær eller tannpleier (maks 1 person).

kursopplegg

24. mai 2019 Oslo, Thon Hotel Opera.
Tid: 09.00-17.00
Kasper Dahl Kristensen

sac-klassificering

• Straightforward

Kurset går over en dag og er lagt opp til en forelesning og
diskusjonsform. Forut for kurset blir du registrert i portalen og
får tilgang til et digitalt kurs uten ekstra kostnad.

kursavgift

obligatorisk før kursstart

Etter 5 måneder utstedes det en faktura pålydende
5000 NOK + moms vis ovenstående kriterier ikke er
oppfylt.

Det er obligatorisk at man har gjennomført følgende moduler
innen kursdagen:
• How to register.
• Patient selection.
• Patient assessment and records.
• Case prescription and submission.
Du vil motta en oppfølgingssamtale før kurset. Der vil vi blant annet vise hvor du finner modulene på ClearCorrect portalen.

Kurset er gratis under forutsetning av at man leverer minst 5 kasus de første 5 månedene etter kurset.

antall deltakere
20

påmelding

www.straumann.no/Menu/Training & Education/
Local and International courses. Spørsmål kan rettes
til education.no@straumann.com eller telefon
23354488.

support

Kursholder: Kasper Dahl Kristensen
Jeg er utdannet tannlege, ph.d. og
spesialist i kjeveortopedi fra Universitet i
Aarhus, Danmark.
Jeg bor nå i Stavanger med min familie med to barn,
og jeg jobber i en stor praksis med mange interdisiplinære kasus.
Klinisk jobber jeg bare med kjeveortopedi – på både barn og
voksne. Tiden i klinikken fylles mer og mer med digitalisering og
aligners – og jeg er begeistret over mulighetene som ligger her.
Ved siden av klinikken har jeg fremdeles kontakt med Universitet
i Aarhus hvor jeg er veileder, gjesteforsker og foreleser.

For å få hjelp til å registrere deg i portalen samt stille
spørsmål rundt de obligatoriske kursforberedelsene, ta
kontakt med:
Nivin Selman +46 31 708 75 30
clearcorrect.support.nordics@straumann.com
Ola Vikingsson +47 902 15 538
ola.vikingsson@straumann.com

AGENDA

Velkommen til ClearCorrect powered by Straumann
Ortodontiske grunnkunnskaper - en kort innføring
Clear Aligners og hvordan de fungerer
Velg og godkjenn det rette kasuset
Utvikle ditt team og din praksis
ClearCorrect portalen - en Q&A
Registrer og send inn ditt kasus. Velg enten å ta med
et kasus for å sende inn eller en terapiplan som skal
godkjennes
Intraoral skanning, hva må jeg tenke på?
Hva innebærer de ulike prisalternativene?
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