
KØBENHAVN
MODUL 1: 24.–25. JANUAR 2020

MODUL 2: 15.-16. MAJ 2020
MODUL 3: 11.–12. SEPTEMBER 2020

K U R S U S

Dentsply Sirona introducerer i samarbejde med Specialtandlægerne i Bredgade  
et sammenhængende uddannelsesforløb indenfor implantologi



Modul 2: 15.-16. maj 2020
Malene Hallund, Lars Pallesen, Christian Damgaard

• Genopbygning af proc. alv. (horisontale defekter)

 Strategi

 Partikulære transplantater

 Bloktransplantater

• Donor sites 

• Knogleopbygningsmaterialer

• Blødtvævsplastikker

• Blødtvævstransplantat 

• Valg af healingabutment 

a. Hensynet til knoglen

b. Hensynet til blødtvævet

• Blødtvævsplastik ifm. abutmentoperation

• Helingstider

• Livsstilsfaktorers indflydelse på heling

• Immediat fiksturindsættelse 

• Socket preservation 

• Hands-on på fantom

• Live kirurgi

• Provisorier 

• Immediat belastning 

• Case fremlæggelse (kursisternes ptt)

Modul 3: 11.-12. september 2020
Malene Hallund, Lars Pallesen, Christian Damgaard

• Genopbygning af proc. alv. (vertikale defekter)

• Case præsentationer 

• Sinus max anatomi 

• Sinusløft (lukket og åben teknik)

• Case fremlæggelse (kursisternes ptt)

• Valg af suprastruktur

c. Hensynet til knoglen

d. Hensynet til blødtvævet

• Materialeegenskaber

• Protetisk blødtvævsmanipulation 

• Fuldkæberestaureringer

• Hensynet til patienten

• Samarbejde med tandtekniker

• Periimplantitis og andre komplikationer

a. Identificering af komplikationer

b. Introduktion til behandling af komplikationer

c. Vedligeholdelsesprogram

PRAKTISK 
INFORMATION

Hvornår:
Modul 1: 
Fredag 24. januar 2020, kl. 10-17
Lørdag 25. januar 2020, kl. 9-16

Modul 2: 
Fredag 15. maj 2020, kl. 10-17
Lørdag 16. maj 2020, kl. 9-16

Modul 3:
Fredag 11. sept. 2020, kl. 10-17
Lørdag 12. sept. 2020, kl. 9-16

Hvor:
Specialtandlægerne i Bredgade
Bredgade 29, 4. Sal
1260 København K

Pris: 9.835,- pr. modul
Inkl. forplejning, undtaget middag 
om aftenen (egen betaling)

C/E point = 12 pr. modul

Tilmelding:
Lisbeth Wikborg
info.dk@dentsplysirona.com
Tlf. 4371 3377

Tilmeldingsfrist:  
Senest 1 måned før kursusstart

Deltagerantal:  
Max 20 personer

Ved spørgsmål kontakt:
Lisbeth Wikborg
info.dk@dentsplysirona.com
Tlf. 4371 3377

VIGTIG INFORMATION:
Alle kursustilmeldinger er 
bindende!



Implant Academy
Dentsply introducerer i samarbejde med Specialtandlægerne i Bredgade et sammenhængende 
uddannelsesforløb indenfor implantologi. 

Forløbet vil dække både de kirurgiske og protetiske udfordringer, fra enkelttandsimplantater til 
fuldkæberestaureringer og fra højæstetiske behandlinger i fronten til et mere funktionelt fokus. 

Gennem et casebaseret uddannelsesforløb over 3 x 2 kursusdage, integrerer vi terorien i den 
kliniske hverdag og kommer vidt omkring i implantologien. Indenfor kirurgien vil der være fokus 
på både knogle- og blødtvæv ligesom den protetiske del både vil have et biologisk fokus samt 
gennemgå de muligheder de nyeste materialer på markedet i dag frembyder. 

Underviserne har vi fundet både herhjemme og i udlandet. Dele af programmet vil således foregå 
på engelsk.

Kursusdeltagerne vil efter gennemført forløb have et bredt kendskab til behandlingsmulighe-
derne indenfor implantologien. Undervejs forventes det at kursisterne dokumenterer en af deres 
egne cases som fremlægges på modul 2 eller 3. Kursusrækken henvender sig til såvel begyndere 
som erfarne og målet er at udbrede en evidensbaseret behandlingsstrategi og hæve niveauet for 
os alle.

Modul 1: 24.-25. januar 2020
Malene Hallund, Lars Pallesen & Christian Damgaard

• Behandlingsmuligheder, fra enkelttand til fuldkæberekonstruktion

• Hvordan kommer man i gang med implantatbehandlinger? 

• Valg af implantatsystem

• Sanering inden implantatbehandling

• Parodontologisk forberedelse inden implantatbehandling

• Æstetisk analyse og behandlingsplanlægning 

• Klinisk anvendt anatomi

• De kritiske dimensioner (knogle, nabotand, gingiva, papil) 

• Fiksturplacering 

• 3D planlægning

• 3D planlægning hands-on

• Alternativer til implantatbehandling

• Basalkirurgiske teknikker (incision, lapdesign, blødt- og hårdtvævshåndtering, suturering)

• Keratiniseret slimhinde og implantater

• Medicinsk kompromitterede patienter

• Hands-on på fantom

• Live kirurgi

• Case fremlæggelse
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Malene Hallund
Specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi
Afdelingstandlæge og gæsteforelæser, Afd. for tand-,  
mund- og kæbekirurgi, Tandlægeskolen i København
Privat praksis, Specialtandlægerne i Bredgade

Om underviserne:

Lars Pallesen
Specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi
Afdelingstandlæge og gæsteforelæser, Afd. for tand-, 
mund- og kæbekirurgi, Tandlægeskolen i København
Privat praksis, Specialtandlægerne i Bredgade

Christian Damgaard
Tandlæge, ph.d.
Adjunkt på Afd. for parodontologi,  
Tandlægeskolen i København
Privat praksis, Specialtandlægerne i Bredgade


