
MÅLSÆTNING
Ved du alt om implantatprotetik og de forskellige muligheder og 
løsninger, som findes i dag?
Hvad er det sikre valg for at undgå komplikationer på store 
opgaver? Hvad skal man overveje når man vælger skruet kontra 
cementeret løsning? Hvad giver bedst præcision og flottest 
æstetik?
Der gives en grundig introduktion til den teoretiske og praktiske 
implantatprotetik baseret på evidensbaseret viden. Tiderne har 
ændret sig så det er ekstra vigtigt at forventningsafstemme.
Der lægges særlig vægt på blødtvævshåndtering med fremstilling 
af provisoriske kroner.
Kursusgiverne vil inddrage så meget som muligt angående de digi-
tale løsninger ud fra hvad deres lange erfaringer har lært dem. 
Hvordan kommer jeg i gang med at scanne og arbejde digitalt, hvad 
er forskellen, hvordan gør jeg og hvornår vælger jeg hvad?
Der bliver vist og gennemgået digital aftrykstagning samt det efter-
følgende arbejde med modtagelse og design på de digitale filer til 
fremstilling af protetikken.
Straumann har et indslag i løbet af dagen.
Deltageren skal efterfølgende føle sig rustet til at planlægge sit 
implantatprotetiske virke med bedst mulig succesrate til gavn og 
glæde for både patienten og tandlægen med et bredt kendskab til 
både de nyere og klassiske løsningsmuligheder.

MÅLGRUPPE
Tandlæger og tandteknikere med nogen erfaring med implantat-
protetik og som ønsker en klinisk indgangsvinkel.

KURSUSPLAN
Heldagskursus med teori, video materiale og hands-on på 
fantommodeller.

28. 
SEPT.

København

STED/DATO
København, CCdent dentallaboratorium 
Lørdag 28. september kl. 9.30–16.30

KURSUSGIVERE
Lars Rossel, Tandlæge
Lars er uddannet fra Københavns  
Tandlægeskole 1998.
Lars yder alle former for tandbehandling 
med vægt på behandlinger med 
implantater og protetiske opgaver.
Lars er ITI Fellow.

Claes Bülow, Tandtekniker
Claes er uddannet tandtekniker i 1990 
og har været direktør for CCdent  siden 
2002.
Claes har arbejdet med alle typer for 
protetiske løsninger og har benyttet sig af 
de digitale muligheder helt fra starten.

SAC-KLASSIFICERING
Advanced

CE-TIMER
6,5 timer

PRIS
DKK 4.200,- inkl. moms  
samt forplejning

ANTAL DELTAGERE
20 tandlæger/tandteknikere

TILMELDING
Link til online registrering:  
www.straumann.dk. 
Vælg Dental Professionals,  
Training and Education,  
Course calendar

SPØRSMÅL
E-mail: education.dk@straumann.com 
Tel: +45 46 16 06 66

• ITI – SAC klassifikation

• Kirurgiske indsættelsestidspunkter

• Belastningstidspunkter

• Valg af implantat, komponenter og tekniker

• Den digitale arbejdsgang, som vi ser den i dag, fra aftryk til 
endelig aflevering

• Registreringsdele til bro/skinne/styre guide

• Protetiske værktøjer

• Soft Tissue Level implantater

• Bone Level implantater

• Aftagelig protetik – attachmentvalg

• Fast protetik – cementeret/skrueretineret

• Komplikationer og økonomi

KURSUSINDHOLD

Claes BülowLars Rossel

Avanceret implantatprotetik
– med de digitale muligheder
TANDLÆGER OG TANDTEKNIKERE




