
MICHAEL  
BRAIAN

www.nordentic.com

VÄLKOMMEN 
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FÖRELÄSNING 

9 MARS
2022

Kvällsföreläsning  ”Digital tandvård för avtagbara proteser”  
9 mars 2022  med tandläkare Michael Braian på vårt labb  
Örestad Expodent Åkesson, Geijersgatan 4B, Limhamn.
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ANMÄL DIG 
SENAST 7 MARS! 
mikael.larsson@nordentic.com

0707-42 99 87

Michael Braian 
Tandläkare, tandtekniker som disputerat inom ämnet digital tandvård.   
Michaels unika bakgrund som kliniker och forskare, som dessutom fram ställer 
alla sina egna tandtekniska konstruktioner, har ett lättsmält sätt att förmedla sin 
kunskap. Med 13 års erfarenhet av digital tandvård har han både hamnat i  
fallgropar och skymtat horisonten.
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Mål
Föreläsningen kommer att ge grund-
läggande kunskaper för teamet för 
att kunna planera för den avtagbara 
protetiska behandlingen i det digitala 
arbetsflödet samt få en introduktion 
av det senaste inom material och 
teknik.

Målgrupp
För hela tandläkarteamet.

Kursinnehåll
• Kan man ta avtryck av tandlösa  
 käkar?  
•  Vad ska man tänka på?  
•  Hur fungerar det med flexproteser,  
 immediat partialproteser och 
 immediat proteser.
•  Hur gör man käkregistreringen? 
•  Finns det någon fördel med digitala  
 avtryck när det gäller avtagbara  
 konstruktioner?  
•  Vad ska man beställa, frästa eller  
 3D-printade proteser.  
                              
Kursgivare
Michael Braian med Nordentic & 
Dentsply Sirona.

Tid & plats
• 9 mars 2022 kl. 18.00-21.00.   
• Örestad Expodent Åkesson, 
 Geijersgatan 4B, Limhamn.
Vi startar kvällen med mat och 
 mingel!
  
Anmäl dig till Mikael Larsson  
senast den 7 mars!  
• mikael.larsson@nordentic.com  
• 0707-42 99 87
20 deltagare per tillfälle. På så vis får 
vi ut det mesta från föreläsningen 
samt kan svara på frågor.

Anmälan är bindande! Vid utebliven 
 avbokning debiteras 595 kr.
 

Viktig information COVID-19  
- för allas säkerhet
Vår ambition är att fullfölja alla våra 
eftertraktade kurser under 2022 i 
samklang med Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer, men då 
läget är fortsatt oförutsägbart, kan 
detaljer i kursprogrammen komma 
att behöva ändras, eller i värsta fall 
ställas in med kort varsel.

DIGITAL TANDVÅRD 
FÖR AVTAGBARA 
KONSTRUKTIONER!
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I samarbete med

Vi kommer arrangera samma föreläsning på :
• Bright Dental Forum i Jönköping: 2/6
• Tic/Frontline i Malmö: 27/10


