Vi presenterer

Tannlege Finn André Hammer fra Colosseum
Fredrikstad private har alltid vært opptatt av,
og hatt en egen interesse for estetisk-og
«minimal invasive» tannbehandling.
Han har holdt en rekke Intro- og AdvancedHands On kurs, som har vært veldig populære,
og heldagskurset bygger på disse kursene. Vi
vil få bedre tid på et heldagskurs og kan
gjennomføre flere øvelser på modeller.

HVORDAN LYKKES MED
KOMPOSITTER I DEN
ESTETISKE SONEN?

Tannlege Hammer er medlem av NTF, SAED
(Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry)
og AACD (American Academy of Cosmetic
Dentistry). I tillegg er han Mentor/ Inman
Aligner-instruktør og foreleser for IAS
Academy i Norge.

HELDAGSKURS MED FOKUS PÅ ESTETIKK OG HOLDBARHET!
Emner som blir gjennomgått er
• Når bruker man en Microfill-Microhybrid- og Nanofill kompositt, og hva er fordeler og ulemper med de forskjellige
komposittene
- Hvordan bruke Pink Opaque for å kamuflere misfarger og hvordan benytte opaker for å unngå ”white-lines”
- Hvordan bruke “tints” til å lage effekter som gir økt translusens, infraksjonslinjer, økt gingival varme m.m
- Hvordan preparere for å få “usynlige “ kanter og unngå misfargede kanter rundt fyllingene
• Hvordan bygge en stor kl. IV med naturlig insical effekt v.h.a ”Stent-teknikken”
• Primæranatomi: Hva er ”Line Angels” og ”Emergence profile” og hvordan bruke dette til å påvirke utseende på
tannen?
• Hvordan lage sekundær- og tertiær anatomi på en komposittfasett som ”furer” og ”Perikymata”
• Poleringsteknikk for å få langvarig høyglans!
• Vi lærer om Tif Qureshi´s ”Reversed triangular technique” og ”Edgebonding teknikk”, når dette kan benyttes og
hva som kreves for å unngå frakturer ved denne teknikken.
• Det vil bli vist case hvor kompositt benyttes sammen med Inman Aligner og Clear alignere som en minimal invasive
behandlingsmetode.
Kurset egner seg for tannleger på alle nivåer som ønsker å bli flinkere innen estetikk på en forutsigbar måte med
kompositter. Vi vil starte med enkle hands-on øvelser og ender med mer avanserte øvelser. Kurset gir en innføring i
Renamel komposittene, en oversikt over hvilke muligheter man har med dette systemet og hva som skiller denne
kompositten fra andre kompositter. Kurset er svært klinisk rettet , og du får en rekke kliniske tips for å kunne forbedre
dine estetiske fyllinger allerede i morgen!
HUSK LUPEBRILLER hvis du har!

Datoer:
Klokkeslett:
Kursavgift:
Kurssted:
Max antall deltagere:

9. september 2022
09.00 til 17.00
kr 5.900,- inkl. mat/drikke og kursmateriell
Oslo, NODs lokaler
20 personer

Påmelding til informasjon@norskorthoform.no eller tlf. 22 76 01 40
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