Excellence in Guided Bone Regeneration
Advancing the regenerative treatment of bone defects using
non-resorbable membranes
Tvådagars kurs med hands-on-träning

4 - 5 oktober 2019
Stockholm, Sverige

Välkomna
Denna kurs kommer att öka din förståelse för praktiska kunskaper inom ”Guided Bone Regeneration” (GBR) och
därmed ge dig bättre förutsättningar att förbättra behandlingen av fall med bendefekter genom att använda
icke-resorberbara membran. Föreläsarna kommer att visa hur innovationer och kirurgiska tekniker kan kombineras
för att uppnå utmärkta och förutsägbara kliniska resultat.
Föreläsarna Prof. Christer Dahlin, Dr. David González och Dr. Erik Lennartsson delar med sig av sina långa
yrkeserfarenheter under en dag med föreläsningar och en halv dag med hands-on-träning på grismodeller.
Föreläsningarna kommer att ges på engelska medan hands-on-träningarna kommer att erbjudas både
på engelska och svenska. Den praktiska träningen rekommenderas för kliniker som redan är bekanta med
användningen av membran och som vill förbättra sina färdigheter. För introduktionskurser i membranbehandling, se
separat kursprogram från Neoss.
Neoss ser vidareutbildning och praktisk erfarenhet som en förutsättning för att hjälpa dig att erbjuda dina patienter
bättre vård. Genom våra väldokumenterade implantat producerade i Sverige och produkter speciellt utformade för
digitala lösningar, erbjuder Neoss innovativa lösningar och utbildningar för att bemöta kraven inför morgondagens
tandvård.
Vi önskar er varmt välkomna

Fredrik Engman
Founder of Neoss

Föreläsare – biografi
Prof. Christer Dahlin
Christer är professor vid Institutionen för Biomaterial, Göteborgs Universitet,
med fokus på forskning inom styrd vävnadsregeneration och oral kirurgi samt
övertandläkare vid Käkkirurgiska kliniken, NÄL, Trollhättan. Han är ledamot i
styrelsen för Osteology Foundation och är även redaktionsmedlem för flera
dentala tidskrifter. Christer har över 25 års erfarenhet av implantatbehandling och
relaterad forskning och anses vara en av pionjärerna i utvecklingen av konceptet
Guided Bone Regeneration. Han har publicerat många artiklar och läroböcker
om dessa ämnen. Han reser ofta över hela världen för att föreläsa, forska och
undervisa om Guided Bone Regeneration och andra implantatrelaterade ämnen.

Dr. David González
David försvarade sin doktorsavhandling i odontologi 1999 vid Universidad
Complutense i Madrid efter att ha avslutat ett doktorandprogram i periodontologi
1996-1999. År 2000 tog han en tjänst som “Specialist in Osseointegration” innan
han blev gästprofessor i postdoc-programmet för parodontologi vid universitetet
i Barcelona 2003. Mellan 2004-2012 var han anställd som professor i Spaniens
allmänna tandvårdsråd. David föreläser på kongresser och kurser runt om i
världen, och har mer än 40 publikationer i internationella och spanska tidskrifter.
Sedan 2005 driver han en privatklinik (Clinica OrtoPerio) i Murcia, Spanien, med
inriktning på parodontologi och implantat.

Dr. Erik Lennartsson
Erik tog examen som tandläkare från Karolinska institutet 2002 och fullföljde
en Master of Oral Implantology / Master of Science på Goethe-universitetet i
Frankfurt under 2011-2013. Han har sedan dess fokuserat sitt kliniska arbete helt på
implantat och estetisk kirurgi. I mer än 10 år reste Erik och hans team runt till kliniker
i Sverige och resten av Europa och utförde operationer. År 2013 startade Erik Dental
Academy och utför endast operation på remitterade patienter. Idag har Erik över
140 remitterande tandläkare och utför över 900 implantatoperationer årligen.
Förutom att vara mentor vid Goethe-universitetet och för forskningsprogram
på Karolinska institutet, föreläser Erik i ämnen som tandimplantat,
mjukvävnadshantering och estetisk kirurgi med mikrokirurgiska tekniker.
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Program
DAG 1 - Fredag 4:e oktober - Föreläsningar - 7A STRANDVÄGEN
Dagens sessioner hålls på engelska.
TID

AKTIVITET/FÖRELÄSARE

ÄMNE

09:30-10:00 Kaffe och registrering
10:00-12:00 Föreläsning - Prof. Christer Dahlin Role of barrier membranes in GBR - the biological principle revisited
Denna föreläsning behandlar de senaste forskningsresultaten inom området för styrd
benregenerering och diskuterar hur dessa kan påverka den kliniska användningen av
membran. Christer kommer också att ta upp design och biologisk funktion hos den nya
generationen av icke-resorberbara membran.
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:45

Föreläsning - Dr. David González

Successful management of catastrophic implant failures in the esthetic zone using
non-resorbable titanium reinforced membranes for 3D bone regeneration
Denna föreläsning kommer att fokusera på indikationer och kirurgiska tekniker för hård- och
mjukvävnadshantering för svåra benatrofifall som kräver tredimensionell benuppbyggnad
(vertikal och horisontell GBR med efterföljande implantatkirurgi). David kommer att presentera
ett steg-för-steg-protokoll för regenerering av stora bendefekter med användning av
NeoGen® icke-resorberbara membran.

1 4:45-15:00 Fika
15:00-17:00

Föreläsning - Dr. Erik Lennartsson Soft tissue management in bone augmentation treatments using non-resorbable membranes
Denna föreläsning kommer att fokusera på mjukvävnadshantering och lambåteknik, två
förutsättningar för framgång när man skapar ben med icke-resorberbara membran.
Föreläsningen kommer också att behandla patienturval, hur man undviker fallgropar och hur
man hanterar typiska komplikationer i daglig användning med icke-resorberbara membran.
Erik kommer i sin kliniskt fokuserade föreläsning att dela med sig av sin erfarenhet från några
av de över 100 patienter han nu behandlat med NeoGen® -membran.

17:00-17:15

Diskussion

19:00-22:00 Middag med välkomstdrink

DAG 2 - Lördag 5:e oktober - Hands-on-träning - 7A STRANDVÄGEN
Hands-on-träningen på griskäkar kommer att beröra grundläggande kirurgiska tekniker, såsom fäst- och
suturtekniker, som du behöver kunna för en förutsägbar och framgångsrik användning av icke-resorberbara
membran. Handledarna kommer att uppmuntra till frågor och öppna diskussioner. De båda sessionerna har
identiskt innehåll men presenteras på svenska respektive engelska.
TID

AKTIVITET/HANDLEDARE

09:00-10:00 Workshop - Prof. Christer Dahlin

ÄMNE
Workshop på SVENSKA - NeoGen® Membran - DEL 1
Max antal deltagare: 15

09:00-10:00 Workshop - Dr. David González

Workshop på ENGELSKA - NeoGen® Membran - DEL 1
Max antal deltagare: 15

10:00-10:15

Fika

10:15-12:00

Workshop - Prof. Christer Dahlin

Workshop på SVENSKA - NeoGen® Membran - DEL 2
Max antal deltagare: 15

10:15-12:00

Workshop - Dr. David González

Workshop på ENGELSKA - NeoGen® Membran - DEL 2
Max antal deltagare: 15

12:00-13:00 Lunch
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Plats – Stockholm, Sverige
Ta tillfället i akt och möt oss i vackra Stockholm där du
träffar både svenska och utländska kollegor. Kursen ges
på 7A STRANDVÄGEN, som ligger bredvid hotellet som vi
rekommenderar - Hotel Diplomat. Båda attraktivt belägna
vid vattnet vid Nybroviken i centrala Stockholm, mitt emot
Vasamuseet och en kort promenad till Kungliga slottet.

Kurslokal - 7A
7A Strandvägen ligger på Stockholms egna ”ChampsÉlysées” i en av Stockholms bäst bevarade jugendfastigheter
knappt sju minuters promenad från Stureplan och närmaste
tunnelbana. Flera av deras salonger har Stockholms
vackraste utsikt över Nybroviken och Skärgårdsbåtarna. För
den som föredrar buss eller spårvagn stannar dessa utanför
på Strandvägen i närheten av 7A Strandvägen.

Rekommenderat boende - Hotel Diplomat
Hotel Diplomat, ett exklusivt hotell beläget vid Nybrovikens
hamn på sofistikerade Östermalm i Stockholm, ägs och
drivs av fjärde generationen Malmström. I familjen finns
sedan länge ett genuint konstintresse och i Hotel Diplomats
korridorer pryder svenska konstnärers verk väggarna.
Byggnadens exklusiva stil i ’Art Nouveau’ har bevarats och
kombineras idag med tidlös design och klar, skandinavisk
inredning, med Per Öberg som garant. Huset, som
ursprungligen byggdes som ett residenspalats, omvandlades
till hotell år 1966 och därför är alla rum på Hotel Diplomat
individuella och unika.

Registrering
För att anmäla dig, var god fyll i bifogat formulär eller ladda ned det via Neoss hemsida
www.neoss.com/sv/events/Stockholm-2019 och maila det till info@neoss.se.
Det går också bra att anmäla sig via hemsidan, sin säljrepresentant eller telefon +46 (0)31 88-12 80.
Sista anmälningsdatum är den 5 juli.

Kursavgift
Fullt program: Dag 1 - Föreläsningar, Middag, Dag 2 - Hands-on-träning

14.750 SEK

Föreläsningsprogram: Dag 1 - Föreläsningar (ej middag) 			

6.750 SEK

Sweden
Neoss AB
Arvid Wallgrens backe 20
SE-413 46 Göteborg
T +46 (0)31 88 12 80
E info@neoss.se
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