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En støbt aftagelig protese er ofte en god og prismæssigt overkommelig løsning til delvist betandede. En unitor er med sit gracile 
støbte metalstel, sin høje stabilitet og muligheden for udvidelse en populær løsning. Den er egnet til krævende behandlinger, så som 
situationer med begrænset plads, samt til kombinationsprotetik som fx MK kroner med attachments.

Men hvordan sikrer man sig, at man har valgt den rigtige unitor i en specifik klinisk behandlingssituation? Hvilke bøjler skal man vælge? 
Hvilken dentalbarre/ganeudstrækning/fenestreret gane skal man vælge? Hvordan sikrer man optimal pasform, funktion og retention? 

På dette kursus besvarer klinisk tandtekniker Gurli Winther og Elysee Dentals erfarne laboratorietandtekniker Elisabeth Broe Parkin 
disse spørgsmål.  Vi kortlægger de forskellige ”steps”, der er i en behandlingsplan, demonstrerer og kommer med ”tips og tricks” til 
aftrykstagning, bidregistrering, farveprøve, samt kaster lys på optimal kommunikation med laboratoriet. 
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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

Pris:   Kr. 1.295,- inklusive let bespisning

Kursusbevis:  Kursusbevis på 3 timer uddeles

Kurset afholdes i: 
Sted: Viborg
Dato: 8. november 2018
Tid: kl. 17.30-21.30

Sted: Roskilde
Dato: 22. november 2018
Tid: kl. 17.30-21.30

Sted: Middelfart
Dato:  29. november 2018
Tid: kl. 17.30-21.30

Gurli Winther
Gurli Winther er uddannet laboratorietandtekniker og har mange års erfaring som privatpraktiserende 
klinisk tandtekniker, bl.a. hos Tandklinikken i Sundhedshuset i Randers. Gurli har stor erfaring med bl.a. 
implantatbårne proteser, og har gennem sin mange årige erfaring opnået et enestående indblik i den tekniske 
del af protesefremstillingen. 

Elisebeth Broe Parkin
Elisabeth Parkin Broe er Elysee Dentals egen meget erfarne laboratorietandtekniker, som dagligt rådgiver vores 
kunder omkring mulige behandlinger med aftageligt protetik.


