
Tannlege Finn André Hammer fra
Fredrikstad private Tannlegesenter
har alltid vært opptatt av, og hatt en
egen interesse for estetisk tann-
behandling. Han er medlem av
NTF, SAED og AACD . Han er også
Inman Aligner-instruktør for IAS
Academy i Norge.       

Forelesning og hands-on i kompositt 
med tannlege Finn André Hammer
Emner som blir belyst er  
• Når bruker man en microfill - microhybrid- og Nanofill kompositt?
• Hvordan bruke Pink Opaque for å kamuflere misfarginger?
• Hvordan preparere for å få «usynlige» kanter og unngå misfarginger?
• Når og hvordan brukes «tints» og «opaquer»?
• Poleringsteknikk som gir langvarig høyglans!
• Vi vil gi eksempler på alt fra enkle til mer kompliserte komposittoppbygninger.
• Vi lærer om Tif Qureshi's «Reserved triangular technique» og mock-up teknikken ved større fyllinger. 

Det vil være en hands-on del etter forelesningen hvor vi bygger opp en kl. IV lag på lag med mock-up 
teknikken.

Kurset starter kl. 15.00 med lett bevertning, ca. 2 timer forelesning, og arbeidsdelen tar også 2 timer.
Vi regner med å være ferdige ca kl. 19.30.

Dato:  15. februar, 6. september, 18. oktober 2018
Klokkeslett:  15.00 til 19.30
Kursavgift:  kr 2.900,- inkl mat/drikke og kursmateriell
Kursholder:  Tannlege Finn André Hammer 
Kurssted: Oslo, NODs lokaler
Max antall deltagere:  20 personer

Velkommen!

Tvetenveien 158 - 0671 OSLO  |  Telefon 22 76 01 40  |  E-post: informasjon@norskorthoform.no  |  www.norskorthoform.no
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Tannlege Finn André Hammer fra
Fredrikstad private Tannlegesenter
har alltid vært opptatt av, og hatt en
egen interesse for estetisk tann-
behandling. Han er medlem av
NTF, SAED og AACD . Han er også
Inman Aligner-instruktør for IAS
Academy i Norge.       

ADVANCED
FORELESNING OG HANDS-ON I KOMPOSITT 

Dette er et kurs innen estetisk tannbehandling som bygger videre på ”introduksjonskurset” 
til tannlege Finn André Hammer, og egner seg for alle som ønsker å videreutvikle sine 
estetiske kunnskaper til et høyere nivå. Kurset er klinisk rettet, men inneholder også mer 
dybdekunnskap om tennenes ”magiske - estetiske egenskaper”. Kurset gir en innføring i 
Renamel komposittsystemet fra Cosmedent, du lærer hvordan du kan bruke Renamel tints 
og Renamel opaques, og hva som skiller Renamel kompositten fra andre kompositter.

Emner som blir gjennomgått er  
• Når bruker man en mikrofylt - og /eller en mikrohybrid kompositt? 
• Hvordan preparere for å få “usynlige“ kanter og unngå misfarginger? 
• Hvordan bruke “tints” til å lage e�ekter som gir økt translucens, infraksjonslinjer, økt gingival varme med mere?
• Hvordan lage naturlig insisal e�ekt med palatinalt skjell /stent og med tints?
• Hva er ”line angels” og ”emergence profile” ? Og hvordan bruke dette til å påvirke utseendet på tannen?
• Hvordan lage sekundær anatomi som ”lobs", ”grooves” og ”Perikymata”?
• Poleringsteknikk for langvarig høyglans. 
• EdgeBond-teknikk ved bruk av Inman Aligner

Det vil være en hands- on del etter forelesningen hvor vi lærer bruken av tints, lager mameloner, infraksjoner og 
naturlig insisal translusens. Man får øvd på hvordan man benytter line angels og hvordan man lager sekundær anatomi.

Kurset starter kl 1500 med lett bevertning. 2 timer forelesning etterfulgt av 2 timers arbeidskurs.
Vi regner med å være ferdige ca. kl 1930

Dato:  22. mars, 8. november 2018
Klokkeslett:  15.00 til 19.30
Kursavgift:  kr 3.900,- inkl mat/drikke og kursmateriell
Kursholder:  Tannlege Finn André Hammer 
Kurssted: Oslo, NODs lokaler
Max antall deltagere:  20 personer

Velkommen!

Tvetenveien 158 - 0671 OSLO  |  Telefon 22 76 01 40  |  E-post: informasjon@norskorthoform.no  |  www.norskorthoform.no
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