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Vi bor på vackra och anrika hotell Salzburger Hof

Utresa:   Lördag den 14 mars 2020
Hemresa: Onsdag den 18 mars 2020

Pris inkl. flyg, transfer, del i dubbelrum på Hotel Salzburger Hof**** med frukost, 4 st middagar med dryck, 
kursavgift samt avbeställningskydd: 18.200 kr. inkl. moms. Enkelrumstillägg: 1.495 kr. exkl. moms.  
Avreseflygplats, välj mellan Stockholm, Göteborg och Köpenhamn i mån av plats. 

Begränsat antal platser!   

Kursinformation: Se baksidan

KURS I ÖSTERRIKE
Endodonti  

&
Piezo Surgery
Discover

VI UPPREPAR SUCCÉN, FÖR TOLFTE ÅRET I RAD!



Kurs Piezo Surgery:
Fler och fler upptäcker Piezokirurgi som ett komplement till den roterande 
kirurgin. Här går vi igenom möjligheter och skillnader mot just den roterande tekniken. 
Vilka system finns idag och hur arbetar man med dessa?

Vi går igenom traditionell roterande kirurgiteknik med den senaste modellen av implantmed.
Vi tittar på dom kliniska möjligheterna med implantmed samt även den tekniska delen med 
tex lagring av torque-kurvan, patientdata och andvändarinställningar.

Den teoretiska delen avslutas med en hands-on del där man får prova dom båda teknikerna.

Kurs Endodonti Från A till Ö - Kurshållare Liisa Fredmark och Magnus Nordemar
Det är de små och viktiga detaljerna i varje steg av Endodonti behandlingen som 
leder till det goda resultatet.
Under kursen går vi igenom hur du skapar ett bra protokoll för att arbeta kvalitativt 
med din dagliga Endodonti. Vi belyser även hur moderna material och metoder kan 
göra det lilla extra- både med tanke på behandlingsresultat och glädje i arbetet.

I kursen ingår även praktisk hands-on

Liisa Fredmark är tandläkare sedan 2004 och specialist i Endodonti sedan 2015.
Idag arbetar Liisa i Folktandvården Sörmland på specialistkliniken i Eskilstuna. Där 
ansvarar hon för Endodontiavdelningen samt även är klinisk handledare för 
ST tandläkare inom Endodonti. 

Magnus Nordemar har över 20 års erfarenhet som allmänpraktiserande 
privattandläkare. Sedan 2017 är Magnus specialist i Endodonti och driver sedan 
dess sin egen klinik Endodontal i Stockholm.

För mer information ring gärna 08-445 88 30 eller maila in er anmälan med namn, telefonnummer, antal personer och 
dubbel- eller enkelrum, avreseflygplats samt fakturaadress till: kurs@whnordic.se            
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