Velkommen til blekekurs

Tannbleking blir stadig en viktigere del av den kosmetiske tannbehandlingen, og pasientens krav til kunnskap hos
tannhelsepersonell økes samtidig med etterspørsel.
Markedet «oversvømmes» av materialer fra apotek, parfymerier, internett og hudpleiesalonger som lokker med tilbud
og laserbehandling. Virker dette? Hva inneholder de? Hva sier loven? Hvem kan utføre en blekebehandling?
Tannlege Carina Urke var allerede som student særdeles opptatt av estetikk og derunder også bleking. Hun arrangerte
flere blekekurs for sine medstudenter, og har etter endt utdannelse fra UiO i 2016 jobbet på Vøyenenga i Bærum. Hun
har fra starten vist interesse for bleking, og har hatt mange pasienter som har ønsket denne behandlingen. Hun er godt
kjent med begge våre produkter, White dental beauty og Opalescence, og har nå gått over til å bare bruke kun WDB i
sin kliniske praksis, basert på egne erfaringer og brukertilfredshet blant pasientene. Tannlege Urke vil ta for seg ulike
teknikker og materialer og vil vise til kasus og klinisk forskning fra bla. StyleItaliano (som har 10 års klinisk erfaring
med WDB).
Alle aspekter av blekebehandlingen vil belyses slik at du etter endt forelesning har førstehånds kunnskap om
blekebehandling, teknikk og materialer og vil kunne besvare det meste av hva pasienten lurer på.
u

Tid: Torsdag 24. januar 2019, kl. 1530–1900

u

Sted: NOD’s kurslokaler i Oslo

u

Foreleser: Tannlege Carina Urke

u

u

For deg som ønsker å presse skinne, gjøres dette på
slutten av kurset. Det krever at du tar med en trimmet
gipsmodell av overkjeven, uten sokkel, se beskrivelse:

Kursavgift: kr 1.450,- inkl. servering og kursmateriell
Kurset anbefales for hele tannhelseteamet.
Påmelding: telefon 22 76 01 40 eller
e-post informasjon@norskorthoform.no

Ta avtrykk. Slå opp modellen. Ikke
fyll ganepartiet på modellen med gips.
Unngå tykk sokkel. Fjern alle blærer
og gå rundt halsen med et instrument
for å markere tannkjøttkanten.

Påmelding skjer fortløpende, og er bindende.
Faktura blir tilsendt så fort vi har registrert din
påmelding.

Med vennlig hilsen
Norsk Orthoform Depot A/S
Janne Jaffe Hesstvedt

Tannlege Carina Urke
Carina var ferdig utdannet tannlege våren 2016 og begynte å jobbe i privat praksis på Vøyenenga like etterpå. Allerede
på studiet var hun svært interessert i trygg, tannbesparende, estetisk tannbehandling og deltok på flere kurs hos oss i
tannbleking. Hun har god erfaring med både White dental beauty og Opalescence fra klinikken og føler seg trygg på å
rådgi både andre tannleger og pasienter i bruken av disse.
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