
FORÅR 2013  

wegadent - NSK Danmark ApS, Klubiensvej 1, pakhus 54, Frihavnen, 2100 København Ø, Tlf. 3964 4212www.nskdanmark.dk

2 nye spændende kurser fra wegadent - NSK danmark. 
For første gang i Danmark i samarbejde med 
Specialtandlægerne i Bredgade, Malene Hallund og 
Lars Pallesen:

09.04.2013

PERIIMPLANTITIS
Med implantatbehandlingens udbredelse indenfor odon-
tologien er de biologiske komplikationer som periimplan-
titis blevet hyppigere forekommende i den almindelige 
tandlægepraksis. Når periimplantitis først er opstået,  
kan det brede sig til flere implantater indenfor samme 
patient og repræsenterer en væsentlig behandlings- 
mæssig udfordring. Studier har dog vist, at det er  
muligt at behandle sygdommen og også opnå re- 
osseointegration af implantatet.

Professor Renvert vil komme omkring epidemiologi, 
diagnostik og behandling af periimplantær mucositis og 
periimplantitis. Infektionskontrol, non-kirurgiske såvel  
som kirurgiske behandlingsmuligheder gennemgåes.  
Laserbehandling og air-abrasive teknikker diskuteres  
og professor Renvert vil præsentere nye data ud fra  
sine forskningsresultater.

Professor Stefan Renvert
DDS, PhD, er siden 1999 Professor og Forskningsdirektør  
ved Universitetet i Kristianstad i Sverige. Han er ligeledes  
siden 2006 Honorary Professor ved School of Dental  
Sciences, Trinity College i Dublin. 

Dag:  Mandag d. 17 juni, 2013 - kl. 15,00 til ca. 20,00
Sted: Specialtandlægerne, Bredgade 29, 1260 KBH. K
Pris:  Kr. 675,- inkl. traktement
Antal deltagere: Max. 30 personer

SUTURERING FOR 
TANDLÆGER 
- det kan altid blive bedre 
Kirurgiske indgreb fylder en del på de fleste tandklinik-
ker idag. Der bliver fjernet tænder, udført rodresektioner, 
foretaget parodontal kirurgi, lavet implantatbehand-
linger, gingivaplastikker, blødtvævstransplantater mm. 
En god sutureringsteknik betyder meget ift. reduktion 
af operationstiden, minimering af postoperative gener 
og for at opnå en optimal heling samt et godt æstetisk 
resultat. 

Professor Labanca vil komme omkring suturering inden-
for et bredt område af de behandlinger som udføres i en 
almindelig tandlægepraksis. Der gennemgåes materialer, 
suturtykkelse, nålevalg og forskellige sutureringsteknikker.  
Alt sammen med en klinisk tilgang til emnet og også  
med fokus på suturering i den æstetiske zone.

Professor Mauro Labanca
M.D., D.D.S. En af Italiens førende kirurger. 20 års erfaring 
indenfor oral kirurgi og implantologi og tilknyttet  
universitetet i Brescia som ekstern lektor. Internationalt  
kendt foredragsholder og aktiv i flere faglige selskaber.  
Grundlægger af ”Labanca Open Academy” som er dedikeret 
til at udbrede fagligheden indenfor odontologien.

Dag: Torsdag d. 13 juni, 2013 - kl. 15,00 til ca. 20,00
Sted: Specialtandlægerne, Bredgade 29, 1260 KBH. K
Pris:  Kr. 675,- inkl. traktement
Antal deltagere: Max. 30 personer

Tilmelding
Begge arrangementer afholdes i kursusfaciliteterne hos 
Specialtandlægerne i Bredgade og der bliver rig lejlighed 
til faglig diskussion med vore inviterede speakers.
Der bliver budt på lækker mad og drikke undervejs.
  

 
Ved deltagelse optjenes 4 point/CE-timer pr. kursus. 

Tilmeld dig på tlf. 3964 4212 eller send en mail til 
info@nskdanmark.dk


