
AGENDA

VÄLKOMMEN TILL EN HALVDAG 
med Erik Lennartsson och Caspar Wohlfahrt

Inbjudan: 8 dec i Jönköping

Välkommen till en halvdag där du först minglar, och 
tar del av vår utställning från både Straumann Groups 
olika varumärken samt våra sponsorer, och sedan 
väljer mellan två olika komprimerade kurser. 

ERIK LENNARTSSON kommer i sin kurs ha fokus på funktion och 
estetik kring tänder och implantat. Föreläsningen bygger på 
patientfall och hur det kan lösas med moderna mikrokirurgiska 
tekniker. 

CASPAR WOHLFAHRT’S föreläsning kommer att ha fokus på hur man 
uppnår ett långsiktigt lyckat resultat med implantatbehandlingar 
och har utgångspunkt i Wohlfahrts egen forskning, egna kliniska 
erfarenheter och olika behandlingsmetoder för peri-implantit.

14.30 - 17.00
Utställning & Mingel med fika

17.00 - 19.00, inkl. paus för enklare förtäring
Preventive dentistry and Implant Health
Caspar Wohlfahrt

17.00 - 20.00, inkl. paus för enklare förtäring
State of Art
Erik LennartssonVä
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UTSTÄLLARE PÅ PLATS:

A Straumann Group Brand

SÄKRA DIN PLATS! 
Anmäl dig: bit.ly/JKP8DEC

https://bit.ly/JKP8DEC


“Preventive dentistry  
and Implant Health”
Vad har vi lärt oss och var står vi nu?
Dr Caspar Wohlfahrt, Specialist i Parodontologi, PhD, MS 
För att uppnå ett långsiktigt lyckat resultat med implantatbehandlingar 
är det viktigt att protokoll och metoder vilar på vetenskaplig grund. 
Wohlfahrt kommer att fokusera på koncept och metoder för ett långsiktigt 
lyckat resultat och dela med sig av sina erfarenheter efter snart 20 år 
som specialist i parodontologi med särskilt forskningsfokus på biologiska 
implantatkomplikationer. 

Dr Caspar Wohlfahrt har behandlat patienter med peri-implantit i hela sin 
specialistkarriär och har dessutom bedrivit forskning på området. Han delar 
sin tid mellan att forska och föreläsa på Avdelningen för Parodontologi, 
Universitetet i Oslo, Forsknings och Utvecklingschef på Labrida AS och sin 
privata specialistklinik i Oslo. 

Föreläsningen kommer att ta utgångspunkt i Wohlfahrts egen forskning, 
egna kliniska erfarenheter och med olika behandlingsmetoder för peri-
implantit. Han kommer också diskutera patientselektion och hur man styr 
implantatpatientens förväntningar. En del av föreläsning kommer också vikas 
till en grundlig genomgång av stödbehandlings protokoll för implantat och 
föreläsarens egen behandlingsmetod Labrida BioClean.

“State of the Art”  
med Erik Lennartsson, Leg. Tandläkare
Föreläsningen kommer initialt hantera fundamentala principer för mjukvävnadshantering 
med mikrokirurgisk teknik varefter Erik kommer berätta om sina erfarenheter med 
Straumann TLX systemet och i vilka fall Erik anser det är lämpligt.  Under de avslutande 90 
minuterna kommer ni deltagare att själva få välja vad som intresserar er mest och således 
vad Erik ska prata om. Erik kommer visa många kirurgifilmer som på ett bra sätt visar 
teknikerna han använder sig av. Några av teknikerna som Erik gärna beskriver närmare och 
visar filmer på är: 

• Direktinstallation i estetiska zonen, från 
enkla fall till mer estetiskt krävande. I vilka 
fall ska vi inte direkinstallera?

• Horisontella och vertikala benuppbyggnader. 
Lambåteknik. Vilka membran ska vi använda 
i de olika fallen?

• Gingivala retraktioner. Hur kan vi på ett 
förutsägbart sätt behandla dessa så att både 
funktion och estetik tillgodoses. 

• Periimplantitprevention. Vad bör vi som 
sätter implantat göra för att minska risken 
för periimplantit på våra patienter?

• Hur gör vi för att öka den fasta 
och keratiniserade vävnaden inför 
implantatbehandling?

• Socket Shield. Erik har nu 10 års erfarenhet 
av denna teknik och går igenom steg för 
steg vad som krävs för ett lyckat långsiktigt 
resultat.

Om föreläsaren: Erik har under nära 20 år arbetat uteslutande med implantat, ben och 
mjukvävnad. Han driver Dentalakademin Stockholm och över 150 tandläkare remitterar sina fall till 
honom. Erik är utbildad till Master of Science in Oral Implantology i Frankfurt och har bland annat 
vidareutbildat sig hos Zuhr och Hürzeler i München. 
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Kostandsfritt, 
men vid förhinder och ej avbokad 
plats på föreläsning, debiteras en 
kostnad på 450 kr.

AVGIFT

MÅLGRUPP 
Hela teamet som jobbar  
med patientbehandling

https://bit.ly/JKP8DEC

