Informationsog henviserkursus 2019

INVITATION
Brædstrup Implantat Center har hermed fornøjelsen at sende dig
og klinikken en invitation til informations- og henviserkursus 2019.
Arrangementet holdes på Hotel Pejsegården,
mandag den 17/6 kl. 18.00

Med venlig hilsen
Birgitte Skadborg

Brædstrup Implantat Center
BRÆDSTRUP

IMPLANTAT
CENTER
Tinghuspladsen
6 I/S8740 Brædstrup

Informations- og henviserkursus 2019
Det er mig igen i år en stor glæde at kunne indbyde dig og dine medarbejdere til Brædstrup
Implantat Centers henviser møde 2019. Vi vil igen i år, bestræbe os på at give dig/jer en informativ
aften. Vi har samlet en række fantastiske foredragsholdere – både fra klinikken og fra vores
samarbejdspartnere. Jeg er sikker på, det bliver en lærerig og underholdende aften.
Glæder mig til at se dig/jer.

PROGRAM
18:00
Velkomst
Ved tandlæge Birgitte Skadborg
Forskellige muligheder for gingiva rekonstruktion og opbygning ved
implantater
Ved specialtandlæge ph.d. John Jensen
Tips og tricks til den sikre endodontiske løsning
Ved tandlæge Christian Dalby
Digitale løsninger med Straumann
Ved produktspecialist Michael Christensen

Sinusperforation, hvad skal man gøre, når det sker, og
hvornår skal man henvise
Ved specialtandlæge Kristoffer Schwartz
Brug af oral probiotika i parodontitisbehandlingen
Ved Birgitte Groenvald, GUM
Større rekonstruktioner af kæbeknoglen
Ved specialtandlæge Jens Hartlev
Innovation indenfor overfladekemi på implantater mhp.
mucointegration
Ved Nordic Regional Sales Director Camilla Johnson og Nordic
Product manager Andreas Rosberg Nobel Biocare

Når implantatbehandlingen går galt – what to do?
Ved tandlæge Martin Persson

Cementering, hvorfor, hvordan og hvad skal man vælge ved
de forskellige porcelænskroner
Ved tandlæge Gitte Gadegaard, Nordenta

Pause
Med Pejsegårdens sædvanlige lækre bord, øl og vand.

ca. 22:00
Spørgsmål og afslutning

Praktiske oplysninger
Kursustype
Kurset er pointgivende i henhold til Tandlægeforeningens pointsystem gældende for
efteruddannelse af tandlæger. Kurset giver 4 point.
Tid og sted
Mandag den 17/6 2019, kl. 18.00-22.00
Hotel Pejsegården
Søndergade 112
8740 Brædstrup
Tlf: 75 75 17 66
Pris
Kurset er gratis
Tilmelding
Ring eller mail din tilmelding inden den 3/6 2019 på:
Telefon 75 75 12 36
Mail
tandlaegehuset@implantatcenter.dk
Husk at skrive navn, klinik, adresse og tlf. nr. på tilmeldingen.
Afbud
Afbud skal ske pr. tlf eller mail.
Yderligere oplysninger
Birgitte Skadborg, telefon 75 75 12 36
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