
Kursens omfattning:

En kurs för hela teamet i stimulerande miljö, fylld med terapiplaneringar, diskussioner och 
kliniska tips. Allt med syfte att bettet och protetiska konstruktioner skall få en så lång 

funktionstid som möjligt. Material och tekniker förändras, men tuggapparaten arbetar enligt 
samma principer som den alltid har gjort och biomekaniken är en viktig del av protetikens 

kärna. Denna kurs vill ge en inblick i vilka krafter som råder i ett bett och hur krafterna kan 
styras på ett sätt som både restbett och konstruktioner har goda förutsättningar att klara. 

Med utgångspunkt från kliniska patientfall, rikligt illustrerade i bild och film vill kursgivaren 
bidra till god insikt, kunskap och arbetsglädje för hela teamet. 

Du kommer att bjudas på en del humor, mycket allvar, men framför får du ta del av Annikas 
kunskaper och långa erfarenhet. 

KURSPROGRAM NICE 2019 med Teknodont och Annika Torbjörner

Kurs: Protetisk plattform för en säkrare protetik

Kurshållare: Tandläkare Annika Torbjörner

Datum Onsdag 15- söndag 19 maj 2019

Målgrupp: Tandläkare, tandhygenister/sköterskor

Kurslokal: Hotel La Perouse



KURSPROGRAM NICE 2019 med Teknodont och Annika Torbjörner  

Tors 16 maj  

09.00 - 12.00  Biomekanik – varför uppstår tekniska komplikationer?

Kafferast 10.30 - 10.45

 Biomekanik forts

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 – 17.00  Undersökning av bett och funktion – hur gör man och vad är nyttan?

Kafferast 15.00 - 15.15

Protetisk profylax – för att slippa hamna i den svåra och riskfyllda 
protetiken

Fre 17 maj  

09.00 - 12.00 Planering av en protetisk behandling

Kafferast 10.30 - 10.45

 Det djupa bettets problematik

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 17.00 Terapiplaneringar, grupparbete

  Kafferast 15.00 - 15.15

Terapiplaneringar, redovisning och diskussion

Lör 18 maj  

09.00 - 12.00  Slitagebettens problematik

Kafferast 10.30 - 10.45

 Att blanda tänder och implantat

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 17.00  Terapiplaneringar, grupparbeten

  Kafferast 15.00 - 15.15

  Terapiplaneringar, redovisning och diskussion

  Sammanfattning, avslutning


