
KURS I
PROTETIK

Med en tandsköterska – för tandsköterskor

Fredag den 17 maj 2019



Nordentic bjuder in till en heldagskurs
för tandsköterskor

Tandsköterskans roll blir allt viktigare på kliniken. Från patientkontakt,
till avtryckstagning och att kunna ge patienten stöd och råd i eventuella
behandlingar.

För att utöka kunskapen om protetiska lösningar och tandsköterskans
roll i ämnet, har vi fått med oss Hannah Sjöholm som kommer att hålla
i taktpinnen.

Hannah är utbildad tandsköterska och är specialiserad på oral 
protetik – alltså kronor, broar, proteser eller implantat som
ersätter förlorade tänder. 2017 skrev hon till och med en egen
bok i ämnet, ”Protetik”, riktad till tandsköterskor.

Hon blev även vald till Årets Tandsköterska 2019 och arbetar i 
dag på en privat tandläkarklinik – Klippan Dental. Kliniken som
är först i Skandinavien att stötta sina patienter med personlig 
tandvårdare, ett system som har likheter med personlig tränare, 
PT, på gym.

Detta är en heldagskurs som tar oss igenom protetik och dess anatomi,
avtryck, provisorium och mycket mer.

Vi kommer att befinna oss på toppen av Malmö. Högst upp på våning
53 och 54 på Turning Torso hittar du Sky High Meetings, en av Nordens 
mest exklusiva mötesplatser.

Turning Torso är norra Europas högsta bostadshus, med sina 190 meter
och 90 graders vridna kropp har byggnaden blivit ett nytt landmärke för
Malmö, Skåne och Sverige.



Vi startar med socialt umgänge på torsdagen 18 maj kl. 19.30. Då serveras en 
tvårätters middag med dryck på Hotell Park Inn by Radison i Malmö, där har vi 
reserverat ett antal rum till ett mycket förmånligt pris på 1075 kr för dubbelrum 
inkl. frukost. Hotellet ligger endast cirka 200 m från Turning Torso.

Program fredag 17 maj

08.15-10.00 Vad är protetik och dess anatomi?
10.00-10.10 Kaffe
10.10-12.00 Tandsköterskans roll – den protetiska behandlingen
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Avtryck, provisorium & ordersedeln samt kliniska tips
14.00-14.10 Kaffe
14.10-15.30 Kliniska fall – före och efter
15.30-16.00 Q & A

Målgrupp: Tandsköterskor
Tid: Fredag 17 maj 2019
Plats: Turning Torso Malmö
Pris: 1495:- p/p exklusive moms, för Nordentic kunder
 och personal, för övriga 2495 :- ex moms

 I priset ingår förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika på
 Turning Torso samt 2-rätters middag med dryck på Hotell
 Park Inn by Radison i Malmö på torsdagkvällen den 16 maj

Tillval: Hotellövernattning på Hotell Park Inn by Radison i Malmö
 inklusive frukost 16/5-17/5 
 Dubbelrum 1075 kr
 Enkelrum 1075 kr

Anmälan:  kurs@nordentic.com

Kostnaden faktureras efter anmälan som är bindande. Uppge klinik, namn på 
deltagare och om, vilket Nordentic-labb ni är kunder hos. Och även om ni vill ha 
övernattning på Hotell Park Inn by Radison i Malmö. 

Sista anmälningsdag är tisdag den 23 april. Eftersom det är begränsat antal 
platser, är det först till kvarn som gäller.

Hjärtligt välkomna!

Trausti Kristjansson 
Nordentic
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TANDPROTETIK VÄST AB


