
Effektivisera och förbättra din Endodonti Plats: 
DAB Dental Malmö
Hjulhamnsgatan 3 

Datum & tid:
Fredag den 29 mars
kl. 09:00- ca 13:00
Vi avslutar därefter med gemensam lunch

Kostnad:
450 kr/deltagare, exkl. moms

Erbjudande:
Köper man ett system under kursen  
får man kursavgiften krediterad. 

Anmäl dig till: 
Via vår webb under kurser & event  
eller mail: kontakt@dabdental.se
eller ring 08-506 505 00. 

Begränsat antal platser.  
Först till kvarn...
 
Medverkande leverantörer:
Maria Flodin, Sendoline, 0703-510 125                

Kontaktperson på DAB: 
Maria Beckvall, 0708-59 34 33 
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Endodonti är ett av de ämnesområden som utvecklats 
mest under de senaste åren. Från att ha varit långtråkigt 
och tidskrävande upplever många att de nya instrumen-
ten och teknikerna har bidragit till bättre resultat och ett 
roligare arbete!

• Men ska filarna rotera eller reciprokera, vilken 
teknik fungerar bäst?

• Går det verkligen att rotbehandla en kanal med 
bara en fil?

• Vilken eller vilka typer av spolvätskor ska jag an-
vända- eller ska olika vätskor kombineras?

• Hur går jag till väga för att få en tät rotfyllning- 
spelar valet av sealer någon roll?

DAB Dental tillsammans med Sendoline 
välkomnar dig till kurs!

ENDODONTIeffektivisera  
och förbättra din

Liisa Fredmark, specialist i 
Endodonti vid Folktandvården 
i Eskilstuna kommer under 
dagen att ge dig en mängd kli-
niska tips för att på ett enkelt 
sätt effektivisera och förbättra 
din dagliga Endodonti.

Kursen kommer att innehålla 
både teori och praktik på 
modell.
Varmt välkommen!

Föreläsare: Liisa Fredmark
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