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KURSUS MED KLINISK TANDTEKNIKER GURLI WINTHER

PROTESER - HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?
Der findes i dag et overvældende udbud af protesetyper, og det kan være svært at navigere i protese-junglen, for hvordan sikrer man
sig, at man har valgt den rigtige protesetype i en specifik klinisk behandlingssituation?
På dette kursus gennemgår klinisk tandtekniker Gurli Winther - og Elysee Dentals erfarne laboratorietandtekniker Elisabeth Broe Parkin
- det store udvalg af tilgængelige protesetyper samt valg af protesetype ud fra de forskellige indikationer. Vi kortlægger de forskellige
”steps”, der er i en behandlingsplan, demonstrerer og kommer med ”tips og tricks” til aftrykstagning, samt kaster lys på optimal
kommunikation med laboratoriet. Derudover kommer vi med gode råd til, hvordan man kan håndtere nødsituationer, som f.eks.
tilpasning og reparation af knækkede proteser, mistede tænder og remontering af matricer.
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Pris: 		
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Dette kursus er for tandlægen, der føler
sig udfordret i arbejdet med proteser eller
mangler information om tilgængelige
muligheder og optimalt samarbejde med
laboratoriet. Der holdes stor fokus på en
praktisk og praksisrelevant gennemgang
med tips og tricks fra laboratoriet, og
aftrykstagning på live-patient bliver
demonstreret.
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Tilmeld dig på på vores hjemmeside www.elysee-dental.dk, telefon 73 404 404 eller skriv til info@elysee-dental.dk

Gurli Winther
Gurli Winther er privatpraktiserende klinisk tandtekniker hos Tandklinikken i Sundhedshuset i Randers.
Foruden denne baggrund har Gurli også en uddannelse som laboratorietandtekniker. Det giver hende
et fortrin og et enestående indblik i den tekniske del af protesefremstillingen. Gennem sit samarbejde
med Tandklinikken i Sundhedshusets tandlæger har Gurli også opnået stor erfaring med bl.a.
implantatbårne proteser.
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Elisebeth Broe Parkin
Elisabeth Parkin Broe er Elysee Dentals egen meget erfarne laboratorietandtekniker, som dagligt
rådgiver vores kunder omkring mulige behandlinger med aftageligt protetik.

