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

Livekirurgi
Dr. Detlef Hildebrand 
Dental-Forum, Berlin

Skanning og digital 
planering
NDI AG

Fabrikstur
Avancerad produktion

NDI AG

REPLICATE - ANATOMISKT IMPLANTAT
Minimalt invasiva, bevarar emergence profil og bentillstånd
- on demand, inga lager eller bindningar 

Kurs med föreläsningar, live kirurgi och fabrikstur i Berlin

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

Res till Berlin och se hur REPLICATE™ Tooth inte bara är 
en förnyelse som binder teknik och anatomi tillsammans, 
men också möter den moderna patientens önskan om en 
individuell, smärtfri och enkel implantatlösning.

Upplev hela processen från digital skanning, design och 
produktion till implantation hos 2 patienter - live. Få en 
intressant föreläsning med massor av exempel på placeringar 
och få din nyfikenhet mött på vägen.

Berlin 6.11.2019, 10:30 -18
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REPLICATE ™ tar implantologin till nästa nivå 
där allt är patientspecifikt, minimalt invasivt 
och On Demand.
Varje REPLICATE ™ är designad efter 
patientens individuella behov och kan 
endast användas i de berörda alveolerna.

Det finns inga standardkomponenter, 
styrskenor, lager eller instrument set, men i 
stället används teknik, biologi och avancerad 
produktion på det bästa sättet.
- professionellt levererat och tillgängligt för 
alla implantologer.

Replicate™ Tooth
Patientspecifik, naturligtvis

Läs mer, se flygtider och
registrera dig på kurssidan,
på puredent.dk eller på:
Telefon +45 31 31 19 25
E-post: info@puredent.dk  

Kursavgiften

Ankomst från Arlanda/Köpenhamn

10:00 Ankomst till SXF (Shönefeld) SXF-transport 
till NDI

Fabrikstur NDI
(Edisonstraße 63, 12459 Berlin)

10:30 Natural Dental Implants, fabrikstur
12:00 Transport till Dental-Forum

Live kirurgi
(Westhafenstraße 1, 13353 Berlin)

12:45 Lunch & välkommen
13:15 Kurs & live-demonstration  
 v/ Dr. Detlef Hildebrand
18:00 Avrundning och frågor

Återvänd hem (dagen efter)

Delad transport och lunch ingår:
1.595 dkk. (inkl. moms)
Exkl. hotell och flygplan

6/11

Program

Registration


