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VÄLKOMMEN 
TILL KVÄLLS
FÖRELÄSNING 

27 APRIL 

VILLA GODTHEM,

DJURGÅRDEN

Kvällsföreläsning  ”Bettskenor – När och hur?” 
27 april 2023 med Specialisttandläkare Nancy Piltan i bettfysiologi 
på Villa Godthem Rosendalsvägen 9, Djurgården, Stockholm.



NANCY 
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ANMÄL DIG 
SENAST 20 APRIL! 

mikael.larsson@nordentic.com
0707-42 99 87

NANCY PILTAN 
Specialisttandläkare i bettfysiologi och klinikägare Brahekliniken.

Jag är utbildad vid Umeå universitet och utförde min specialistutbildning i bettfysiologi på Karolinska 
Institutet. Jag utvecklade tidigt mitt odontologiska kunnande genom forskning, tjänst som under
visningstandläkare/lärare på Karolinska Institutet och Umeå universitet samt var verksam på
specialisttandvården i Västerås. Intresset för bettfysiologi grundar sig i att hjälpa personer som har 
smärta i käksystemet och/eller begränsad käkfunktion, dvs symptom såsom huvudvärk, värk från kä
kar och öron, käkledsljud och upphakningar samt yrsel, lock och tinnitus. Jag har även god erfarenhet 
av behandling av snarkare och andningsuppehåll, där en antiapnéskena kan vara till stor hjälp. Har 
även utvecklat en digital applikation för käkrörelseträning för patienter med smärta och käkfunktions
störningar. Medlem i Privattandläkarna, ordförande i Sveriges Privata Specialisttandläkare
samt medlem i ämnesföreningarna för bettfysiologi SFB och Apollonia.
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Målgrupp
Hela tandläkarteamet.

Kursinnehåll
• Ansiktssmärta – tillstånd och orsaker.
• Vilka behandlingsmöjligheter finns  
 det?
• Bettskenor – indikationer.
• Bettskena och dess effekt och    
 funktion.
• Vilka olika typer av bettskenor finns?
• Val av bettskena vid olika tillstånd.
• Utformning av bettskenor. 
                              
Kursgivare
Nancy Piltan.

Tid & plats
• 27 april 2023 kl. 18.0020.00.   
• Villa Godthem
 Rosendalsvägen 9, Djurgården,
 Stockholm.

Vi startar kvällen med mat och 
 mingel!

Anmäl dig till Mikael Larsson  
senast 20 april! 
• mikael.larsson@nordentic.com  
• 070742 99 87
40 deltagare. På så vis får vi ut det 
mesta från föreläsningen samt kan 
svara på frågor.

Anmälan är bindande!  
Vid utebliven  avbokning  
debiteras 595 kr.

BETTSKENOR.  
NÄR OCH HUR?



www.nordentic.com

I samarbete med

Bright Dental Forum  |  Örestad Expodent Åkesson  | 
TIC Frontline  |  Vänersborgs Tandteknik  | 
Trident Dental  |  Dental Design  |  TIC DP Göteborg  | 
CoDENT Dentallaboratorium  |  Unique Dental  | 
Skaraborgs Dentallab  |  JM & City Dentallab |  
Frost Dental Lab


