Denna kurs vänder sig till team som vill planera, göra egna operationsguider och temporär protetik
innan implantatinstallation.
På denna kurs som sträcker sig över två dagar kommer vi att gå igenom det digitala arbetsflödet i
3shape Implant Studio, 3shape Dental System, med Elos Accurate® Hybrid Bases för temporära
lösningar. Vi kommer bl a att gå igenom en singelkrona, en treledsbro och en helkäke med planering,
design av guider och färdiga temp.lösningar för utformning av mjukvävnad.
Efter kursen ska du ha en klar bild av hur det är att jobba i 3shape Implant Studio, samt vilka
komponenter som krävs.

Hands on ingår – begränsat antal platser!

Tid: 23/8 kl 12.00 - 24/8 kl 16.00
Plats: 3shape, Köpenhamn
Kursavgift: 1495 SEK
Kursgivare: Maik Peters, Mattias Torell, Marianne Carlbark
I kursavgiften ingår gemensam middag på torsdagskvällen. Anmäl ev. allergier vid anmälan.

Maik Peters, CDT - Willa Dental Mörby
Maik Peters öppnade Willa Dental Mörby i Stockholm 2010 och har sedan dess
omvandlat den analoga processen till digitalt. Idag jobbar labbet nästan
uteslutande digitalt.
Maik har varit involverad i olika implantatkurser med olika implantatbolag, och
har fördelen att använda sig av 3shape Implant Studio. Willa Dental Mörby erbjuder sina kunder
guider och temporära lösningar vid operationstillfället.

Mattias Torell, Business Development Manager and Technical Adviser - Elos Medtech AB
Elos Medtech har genom sin passion för innovation utvecklat Elos Accurate®
som är vårt egna varumärke för digitala tandvårdslösningar. Noggrannhet
och effektivitet är viktiga parametrar och Elos Accurate är utformat för att
minska komplexiteten både för tandläkaren och tandteknikern. Elos Accurate-komponenter kan
användas till de flesta implantatsystemen.
Elos Medtech har stor erfarenhet av produktutveckling, design och tillverkning av komponenter och
instrument för tandimplantat.
www.elosdental.com

Marianne Carlbark, CDT, Sales Support Specialist - 3shape
3Shape brinner för att utveckla innovativa digitala lösningar
för att erbjuda enastående tandvård för patienter. Vi arbetar i
starkt samarbete med tandläkare runt om i världen, vi
optimerar arbetsflöden med nästa generations teknologi och förändrar det globala
tandvårdslandskapet.
I vår portfölj av 3D-scanners och CAD/CAM-program ingår den flerfaldigt prisbelönta Trios intraorala
scannern, den kommande X1 CBCT-scannern, och ledande hård- och mjukvarulösningar för
tandtekniska lab.

Anmälan sker till marianne.carlbark@3shape.com eller mattias.torell@elosmedtech.com senast
den 6/8 2018.
Ev. hotell och flyg bokas individuellt.

AGENDA
Torsdag 23/8
12.00-12.45 Välkommen till 3shape - Marianne Carlbark
12.45-13.30 Elos Accurate® - Mattias Torell
13.30-13.45 Fika
13.45-14.45 Genomgång Singelkrona + temporär – Maik Peters
14.45-16.00 Hand on
16.00-16.20 Summering avslut av dagen
18.00-20.30 Middag på Llama
Fredag den 24/8
09.00-12.00 Genomgång Treledsbro + temporär, Helkäke – Maik Peters
12.00-13.00 Lunch på 3shape
13.00-14.45 Hands on
14.45-15.45 Troubleshooting; Intraorala filer, CBCT och implantatbibliotek, vad kan gå fel? – Maik,
Mattias och Marianne delar med sig av sina erfarenheter.
15.45-16.15 Summering frågor avslut

