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SMART Guide
- implantatisættelse - enkelt og pålideligt
Størstedelen af implantater bliver idag placeret i frihånd ud 
fra et røntgenbillede som kun giver begrænset visuel infor-
mation. Med SMART Guide kan tandlægen selv, via bruger-
venligt 3D software, foretage tredimensionel implantologisk 
planlægning. F.eks. kan man let dentificere den perfekte 
form, størrelse og position af implantaterne. Via den 3D prin-
tede patientspecifikke kirurgisk guideskinne opnår man en 
sikker og præcis implantatbehandling baseret på detaljeret 
digital 3D planlægning.

Bliv certificeret brugert
Deltag i et af vores certificerings-
kursuser og bliv fortrolig med det 
teoretiske grundlag og de prak-
tiske principper i SMART Guide 
systemet. Mundtlige præsenta-
tioner, cases, software oplæring 
og hands-on øvelser på kunsti-
ge knoglemodeller giver en 
forståelse for SMART Guide workflow og end-to-end løsning. 

Efter endt kursus er du certificeret som SMART Guide bruger. 
Din online konto bliver aktiveret i slutningen af kurset, hvilket 
gør det muligt at begynde at arbejde med SMART Guide.



Certificeringkursus 
København  
Onsdag den 27. maj 2020, kl 9.00-16.00

Begrænset antal pladser

Da dette er et dybdegående hands-on kursus, vil der kun 
være et begrænset antal pladser pr. kursus.

Krav til at deltage i dette kursus
• Du skal have erfaring med implantatbehandliner
• Du er i stand til at kommunikere på engelsk 
• Du skal medbringe egen computer, hvorpå SMART 

Guide installeres.
• Inden kursus start skal du have færdiggjort
Pris
Kr. 6.500,- inkl. moms. Prisen  inkluderer kursusprogram-
met, forplejning samt SMART Guide licens i 1 år

TIlmelding
Du kan tilmelde dig dette arrangement på vores hjemmesi-
de: www.elsyee-dental.dk eller via mail  på info@elysee-den-
tal.dk.
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MODUL 1

MODUL 2

MODUL 3

INTRODUKTION 
Velkomst 
Samarbjedet mellem dicomLAB og Elysee 
Dental
SMART Guide tilgang og workflow

SMART Guide - BILLEDDANNELSE
Diagnostik
Imaging & upload - teoretisk
Imaging & upload - praksis

Frokost

SMART Guide - 
BEHANDLINGPLANLÆGNING
Software introduktion
Behandlingsplanlægningsworkshop

Program

MODUL 4

MODUL 5

MODUL 6

SMART Guide – LEGEPLADS
Introduktion til kirurgisk kit og protokol + 
Kirurgisk Guide tekniske specifikationer 
Hands-on øvelse

Pause

KLINISKE CASES
Brug af SMART Guide i hverdagen

AFSLUTNING
Kom-godt-fra start info
Opsummering


