Clear Aligner + från Torbjörns Team
Nu har du möjlighet att bli certifierad att arbeta med Clear Aligner från Torbjörns Team!

Clear Aligner + Certifieringskurs

Kursen som leds av Torbjörn Åkesson ges vid följande tillfällen 2019/2020:


Onsdagen 25 mars kl. 17:30-20:30 (Stockholm)



Torsdagen 28 maj kl. 17:30-20:30 (Stockholm)

Plats i Stockholm: Clarion Hotel Tapto, Jungfrugatan 57, 115 31 Stockholm
Kursen kostar 1245 kr/person (inkl. moms) och faktureras. Förutom själva certifieringen
så ingår tilltugg, dryck och dessutom ett väldigt bra prova-på-erbjudande!
Anmäl dig senast två veckor innan utsatt kursdatum.
Tänk på att platserna är begränsade, så först till kvarn gäller!
Du anmäler dig genom att mejla till info@torbjornsteam.se eller ringa på 08-50011611.
Clear Aligners från Torbjörns Team är något som har blivit en naturlig del av det kliniska
arbetet för många tandläkare i Sverige. Det nära samarbetet med våra tekniker gör att du
som tandläkare snabbt kan komma igång med denna spännande del av estetisk tandvård. Vi på Torbjörns Team har en gedigen erfarenhet av den tandteknik som är nödvändig för ett lyckat resultat och nöjda patienter.
Vi ger dig de grundläggande kunskaper om Clear Aligner + som du behöver för att
kunna erbjuda dina patienter estetisk tandreglering med Clear Aligner-skenor.
Vi kommer bl.a. att ta upp detta på kursen:
• Arbetsgång; från avtryck till färdig behandling
• Behandlingsplanering och kommunikation med oss på Torbjörns Team
• Patientinformation/kooperation
• Interproximal reduktion (IPR)
• Teknikens möjligheter och begränsningar
• Vilka fall som är lämpliga för behandling
• Kombinationsbehandlingar med klassisk tandreglering
• Preprotetisk tandreglering
Om Torbjörns Team:
Sedan slutet på 1980-talet har vi sysslat med tandreglering. När den digitala tandregleringen blev tillgänglig internationellt, var vi bland de absolut första att göra den tekniken till vår.
Därför har vi nu möjlighet att erbjuda såväl Clear Aligner-behandling som klassisk tandreglering. Tack vare denna kombination kan vi hitta skräddarsydda lösningar som passar
varje specifikt fall. Låter detta som något du vill arbeta med? Då tycker vi att du ska komma
till oss på en certifieringskurs.

