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Teori & cases
Dr. Detlef Hildebrand 
Dental-Forum, Berlin

Live kirurgi
Dr. Detlef Hildebrand 
Dental-Forum, Berlin

Scanning og digital 
planlægning

NDI AG

Factory Tour
Advanced production

NDI AG

REPLICATE - ANATOMISK IMPLANTAT
Minimalt invasivt, bevarer emergence profil og knogleforhold 
- on demand, ingen lager og bindinger 

  Kursus med forelæsning, live kirurgi og factory tour i Berlin

Billede: REPLICATE® tooth implantat sekunder før det er på plads i alveolen.

Tag med til Berlin og oplev hvordan REPLICATE™ Tooth ikke 
blot er en fornyelse, der binder teknologi og anatomi sammen, 
men også imødekommer den moderne patients ønske om en 
individuel, smertefri og enkel implantatløsning.

Oplev hele processen fra digital scanning, design og 
produktion til isættelse på 2 patienter - live. Oplev også 
en interessant forelæsning med masser af eksempler på 
placeringer og få stillet din spørgelyst undervejs.  

Berlin 6.11.2019, 10:30 -18
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REPLICATE™ tager implantologien til det 
næste niveau, hvor alt er patientspecifikt, 
minimalt invasivt og on demand.

Hver REPLICATE™ er designet efter 
patientens individuelle behov og kan kun 
anvendes i den pågældende alveole. 

Der er ingen standardkomponenter, guide 
skinner, lager eller instrumentsæt, men i 
stedet udnyttes af teknologi, biologi og 
avanceret produktion på fornemste vis  
– professionelt leveret og tilgængeligt for 
enhver implantolog.

Replicate™ Tooth
Patientspecifikt, naturligvis

Læs mere , se flytider og 
tilmeld dig på kursussiden 
på puredent.dk eller på:
Telefon +45 31 31 19 25
E-mail: info@puredent.dk

Kursusafgift

Ankomst fra København

10:00 Ankomst til SXF (Shönefeld)  
og transport til NDI

Factory tour NDI
(Edisonstraße 63, 12459 Berlin)
10:30 Natural Dental Implants, Factory Tour 
12:00 Transport til Dental-Forum

Live Surgery
(Westhafenstraße 1, 13353 Berlin)
12:45 Frokost & velkomst
13:15 Kursus & live demonstration  

v/ Dr. Detlef Hildebrand
18:00 Afrunding og spørgsmål

Hjemrejse aften 

19:45 Afrejse fra TXL

Fælles transport og frokost er inkluderet:
1.595 dkk. (inkl. moms)
Ekskl. hotel og fly

6/11

Program

Tilmelding


