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Valg av leverandør gjør forskjellen 
- Velg den riktige samarbeidspartneren for 
å oppnå et perfekt resultat

Når du har bestemt deg for å utvikle klinikken din 
og tilby pasientene dine tannimplantater, bør du 
tenke på hvilken samarbeidspartner som kan gi deg 
den beste støtten for å komme i gang og imple-
mentere denne behandlingstypen på klinikken din. 

Nobel Biocare har den mest omfattende erfaringen, 
dokumentasjonen og historikken i forhold til andre 
leverandører i bransjen når det gjelder tannimplan-
tater, fordi det var vi som introduserte denne be-
handlingen på markedet for mer enn femti år siden.

Vi vet hvilke faktorer som er avgjørende for at du 
skal kunne komme deg enkelt og raskt i gang. La 
oss bli din partner på denne reisen, slik at du kan 
behandle flere pasienter ennå bedre.

Velkommen til Nobel Biocare 
- en samarbeidspartner du kan stole på

Implantatet – mer enn bare en skrue

Et implantat fra Nobel Biocare er ikke bare en skrue 
– det er en kompleks konstruksjon, bestående av 
komponenter som er utviklet og testet sammen som 
et samlet system. Hver bestanddel av systemet fyller 
en viktig funksjon, slik at du kan gi pasienten din en 
sikker og trygg behandling.

Implantatsystemet NobelParallel CC
Nobel Biocares forskning og utvikling er basert på 
professor Brånemarks oppdagelse av osseointegras-
jon og Matts Anderssons utvikling av pasienttilpas-
set protetikk. Flere enn 50 års klinisk erfaring med 
implantater har ført til utviklingen av det universelle 
implantatsystemet NobelParallel CC – et system der 
fortid og fremtid møtes.

NobelParallel CC kombinerer den gjennomtestede 
parallelle implantatkroppen med den unike og sterke 
interne koniske koblingen. Implantatet er utformet til 
alle indikasjoner og alle beinkvaliteter og gir stor 
fleksibilitet i behandlingsprosessen.

Systemet omfatter dessuten flere unike løsninger, 
som er tilpasset det bakre området, som dette kur-
set fokuserer på: korte implantater, god innledende 
stabilitet, sementfri protetikk, vinklede skruekanaler 
og fullt anatomiske kroner. Et optimalt system når 
du tar de første skrittene på implantatreisen, og i til-
legg et system som du kan vokse med etterhvert 
som du utvikler indikasjonsområdene dine.

Om kurset
Kom i gang med implantatbehandling 
- fra implantat til ferdig tann



Kursgivere 

Kursoversikt

Startkurset vårt i implantatbehandling er utformet slik at du kan:

 √  Gjennomføre utdannelsen din på en klinikk.

 √  Bli instruert av erfarne tannleger som arbeider klinisk med produkter 
og løsninger fra Nobel Biocare hver dag.  

 √  Få intensiv hands on-trening i kombinasjon med teori for å trene på 
de forskjellige aspektene ved implantatbehandlingen. 

 √  Oppleve og lære hele behandlingsprosessen ved virkelige behan-
dlinger i kursgiverens klinikk.

 √  Lære deg å velge den riktige pasienten og indikasjonen. Dette vil gjøre 
det enklere å komme i gang med å utføre implantatbehandlinger. 

 √  Gjennomføre hele utdannelsen med klinikkassistenten din.

 √  Få et innblikk både i de kirurgiske og de protetiske arbeidsprosess-
ene. 

 √  Få en individuelt tilpasset teamstart etter behov sammen med kurs-
giveren.  

Informasjon om kurset

Dato: 9.- 10. november 2017

Sted: Kirurgiklinikken, Oslo

Pris
Tannleger 11.900 NOK.                    
Medfølgende sekretær 2.500 NOK

Kursavgiften inkluderer 
Todagers utdannelse i implantat- 
kirurgi og - protetikk med fire er-
farne kursgivere, samt lunsj, kaffe- 
pause og kursmateriell.

NTF kursteller
Kurset teller 12 timer i NTF:s
etterutdanningssytem.

Påmelding:
nobelbiocare.com/education 

For ytterligere informasjon, 
kontakt:
Nobel Biocare, 
Training & Education 
Tel: +46 31 335 49 00
nordicsupport@nobelbiocare.com

Helge Risheim 
Helge Risheim er cand.odont fra Universitetet i Oslo 1991, og cand .med. fra Universitetet i Bergen 1997. Har meget bred 
kirurgisk erfaring innen oral og maxillofacial kirurgi,  plastikk-kirurgi og generell kirurgi,  fra ulike sykehusavdelinger i Norge. 
Godkjent spesialist i maxillofacial kirurgi 2005, oral kirurgi 2006 og plastikk-kirurgi 2008. Jobber for tiden full tid ved Kirurgik-
linnikken AS.

Frode Øye 
Frode Øye er cand. odont. fra Universitetet i Bergen 1996.  Han har arbeidet utelukkende med oral kirurgi og implantologi 
siden 1998. Han har sin spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin fra Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus 
Rikshospitalet, og ble godkjent spesialist i 2003. Frode har mangeårig erfaring med implantatbehandling og har holdt flere kurs 
og foredrag innen oral kirurgi og implantologi. For tiden jobber han som oralkirurg ved Kirurgiklinikken AS, og er eier og daglig 
leder der.

Eva Gustumhaugen
Utdannet tannlege fra Universitetet i Oslo 2001. Godkjent spesialist i Oral protetikk 2012. Jobber som spesialist i Oral protetikk 
ved Kirurgiklinikken AS, og i en 40% stilling som spesialtannlege i Oral protetikk ved Sentrum tannklinikk, Spesialavdelingen, 
DOT (Den offentlige tannhelsetjenesten). Er i tillegg en dag i uken som Ansvarshavende i protetikk-og bittfunksjon ved Univer-
sitetet i Oslo.

LI

VE SURGERY HANDS-ON

Hauk Øyri 
Hauk Øyri er cand. odont. fra Universitetet i Oslo (2007). Han har arbeidet utelukkende med oral kirurgi og implantologi siden 
2009. Han har sin spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin fra Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, og ble 
godkjent spesialist i 2014. Hauk har mangeårig erfaring fra kurs- og foredragsvirksomhet innen oral kirurgi og implantologi. 
For tiden jobber han halvtid som oralkirurg ved Kirurgiklinikken AS, og halvtid som stipendiat ved Avd. for oral kirurgi og oral 
medisin, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo.

Nobel Biocare i samarbeid
med Kirurgiklinikken
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