
Kurs

Guidad kirurgi från grunden 
- teori och klinik
Kursen vänder sig till tandläkare som har erfarenhet av 
implantatkirurgi och som vill ta steget vidare till guidad kirurgi

Läs mer om kursen på sida 2 >

> Mölndal 
 Dentsply Sirona Implants, Aminogatan 1, Mölndal

 21–22 november 2019



Guidad kirurgi från grunden 

- teori och klinik 

Har du någon gång upplevt att protetiken inte blev så som du hade 
tänkt dig på grund av att implantaten inte placerats optimalt?
Har du någon gång tänkt att man kanske skulle ha riktat det där 
implantatet bara lite, lite till - ifall man bara hade vågat? 
Eller, har du någon gång tänkt tanken ”om jag bara hade satt det där 
implantatet själv”... 

Då är den här kursen något för dig!

Här går vi igenom från grunden vad guidad kirurgi innebär, och vad du 
behöver för att komma igång. Under kursen kommer tandläkare 
Lars-Magnus Almgren att lotsa dig igenom ett fall från A till Ö; från 
CBCT till planering och live-kirurgi med hjälp av en kirurgisk guideskena.  

Målgrupp
Kursen vänder sig till tandläkare som har erfarenhet av implantat kirurgi. 
Det finns dock inget krav på någon viss volym.

Kursplan
2 dagars kurs med föreläsningar, workshop, hands-on och live-op. 
Egen laptop medtages, på vilken en demoversion av redigerings- 
programmet Simplant Editor kommer att installeras. För dig som har en 
företagsdator - kontrollera med din admin.

Kursinnehåll
• Vad menas med ett digitalt arbetsflöde?

• Är en digitalt planerad   kirurgi lika säker som en traditionellt planerad?

• Vad är en CBCT och hur ska en CBCT för guidad implantatkirurgi tas? 

• Vad gör jag om jag inte kan investera i en CBCT själv?

• Måste man vara en datornörd för att arbeta med guidad kirurgi?  

   (Svar: nej!) 

• Workshop: Digital planering med mySimplant på medhavd dator

• Hands-on: Implantatinstallation m h a en kirurgisk guide på modell

• Streamad live kirurgi

Kursgivare

Var och när:

>  21–22 november 2019, 
  start kl 09.00, avslut kl 14.30

>  Dentsply Sirona Implants, 
Aminogatan 1,

 431 21  MÖLNDAL 

   

Kurstid:  
12 timmar

   

Deltagare:  
10

   

Kursavgift:  
SEK 8.500:- inkl. moms

I kursavgiften ingår kaffe, lunch 
och 1 middag.

   

Anmälan:  
Anmälan till kursen görs online: 
https://form.jotformeu.com/
implantsevent/KURS

   

Sista anmälningsdag:  
19 oktober 2019 (6 veckor innan 
kursstart)

   

Information:
För ytterligare information  
kontakta Chatrin Wendel,  
chatrin.wendel@dentsplysirona.com 
eller tel. 031-376 33 52

   

VIKTIG INFORMATION:
Avbokning upp till 6 veckor innan 
kursstart är utan kostnad, därefter 
debiteras:
• 4–6 veckor: 25% av kurskostnaden.
• 2–4 veckor: 50% av kurskostnaden.
• Mindre än 2 veckor: 100% kostnad.

Avbokning ska ske via e-mail:  
chatrin.wendel@dentsplysirona.com

DENTSPLY IH AB förbehåller sig 
rätten att ställa in en kurs om det är 
för få deltagare. Om så sker 
återbetalas erlagd kursavgift i sin 
helhet. 

Praktisk information

Lars-Magnus Almgren, som tog sin tandläkarexamen i Göteborg 
1991, har drivit egen privatklinik sedan 1993. 
Han har arbetat med implantatkirurgi och -protetik under många 
år, och föreläser nationellt och internationellt inom området för 
implantologi.


