
10 MAJ 

SCANDIC PLAZA 

BORÅS

TILLSAMMANS MED NEOSS VISAR VI 
HUR DU KAN JOBBA MED DIGITALA 
LÖSNINGAR MED ANATOMISKT  
FORMAD LÄKDISTANS OCH SCAN 
BODY FÖR OSTÖRD LÄKNING VID  
IMPLANTATBEHANDLING.

VÄLKOMMEN TILL VÅRMÖTE!

Tid: tisdagen den 10 maj kl. 18.00–21.00
Plats: Scandic Plaza Borås, Allégatan 3
Anmälan till: mikael.larsson@nordentic.com , 0707–42 99 87
Sista anmälningsdag är 3 maj.
Vi bjuder på lättare förtäring i samband med föreläsning.

När ni arbetar på implantat i det digitala arbetsflödet så finns det 
 smarta lösningar från Neoss Implantat System. Vi tänker berätta om 
vårt samarbete mellan Nordentic och Neoss. Vi kommer att visa vad vi 
kan erbjuda er för att jobba enklare, smartare och få ett förutsatt bra 
resultat för era patienter. Med estetisk distans som formar tandköttet 
runt implantatet. Denna lösning underlättar för er, för oss på labb och 
även för era patienter som ni behandlar.

Fokusera på vår nästa innovation,  
Esthetic Healing Abutment med ScanPeg
• Revolutionerande 2 in 1-lösning
• Enklare hantering, snabbare förbättrad procedur
• Anatomiskt formad för att skapa utmärkt estetik
• Ostörd läkning och mer patientvänlig
• Tillsammans erbjuder vi produkter som bidrar till en  
 förenklad behandlingsprocedur vilket då blir patientvänligt

Om Nordentic: Nordentic är lösningen för alla dina behov inom tandteknik. Vi är Nordens störs-
ta nätverk av dentallabb med 11 serviceorienterade lokala labb med hög kompetens och lång 
erfarenhet. Våra över 300 medarbetare brinner för att göra tandläkarnas vardag enklare och 
erbjuda den bästa servicen och konsultationen 

Om Neoss: Neoss är ett svenskt uppfunnet tandimplantatsystem, tillverkning i Sverige och har 
funnits snart i 20år. Neoss erbjuder intelligenta produkter som är intuitivt enkla att använda. 
Våra produkter gör det möjligt för tandläkare att tillhandahålla pålitliga och kostnadseffektiva 
behandlingar till sina patienter med utmärkta långsiktiga resultat. Vi leder marknaden med 
uppfinningsrikedom och integritet och strävar efter att sätta nya standarder. Genom att 
utveckla smarta behandlingslösningar och arbeta nära varje praktik gör Neoss komplexet 
 mindre komplicerat. Vi kallar det Intelligent Enkelhet.

FÖRELÄSARE
• Ingela Åman, Regionsansvarig, Neoss
• Mattias Torell, Global Product Manager,  
 Digital Solutions, Neoss
• Mikael Larsson, Marknadsansvarig, Nordentic


