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*Peruuttamattomasta ilmoittautumisesta 
perimme 30 euroa.

Ti 9.4.2019
Klo 17.00–21.00

Aika

Santa´s Hotel Santa Claus
Korkalonkatu 29
96200 Rovaniemi

Paikka

Dr. Markus Lenhard
Luentokieli englanti

Luennoitsija

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 
30.3.2019 mennessä,  
ensisijaisesti sähköisesti  
www.plandent.fi  
(Kurssit ja tapahtumat) tai  
puhelimitse 020 368 680.*

Tervetuloa kuuntelemaan asiantuntijaluentoa  
Taka-alueen yhdistelmämuovirestauraatiot 
 
Isot taka-alueen yhdistelmämuovirestauraatiot vaativat erityistä huomiota 
mekaanisen vakauden suhteen. Virheet, jotka voivat olla merkityksettömiä 
pienissä täytteissä, erottavat epäonnistumisen ja onnistumisen suurissa 
restauraatioissa. Kurssin teoreettisessa osuudessa tarkastellaan pitkäkestoisten 
suurien yhdistelmämuovirestauraatioiden tärkeitä vaiheita ja kerrotaan, miten 
vältetään yleisimmät virheet. Kliinisten tapausten avulla käsitellään ja selitetään 
mm. preparointitekniikat ja instrumentit, sidostaminen, restauroitavien pintojen 
puhdistaminen, matriisijärjestelmät sekä valokovetus. 

Hands on -osio tarjoaa soveltuvan kerrostustekniikan isojen taka-alueen vikojen 
korjaamiseksi, sisältäen kuspien korvaamisen. Erityistä huomiota kiinnitetään 
preparointiin, sidosaineiden käsittelyyn, oikean okklusaalisen morfologian ja 
interproksimaalisten kontaktien luomiseen sekä valokovetustekniikoihin.
 
Kirjoitathan ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohtaan, osallistutko vain luennolle 
vai sekä luennolle että hands on -osuuteen. Jos osallistut hands on -osuuteen,  
otathan omat luupit mukaan. Hands on -osuuteen mahtuu mukaan 20 ensimmäiseksi 
ilmoittautunutta. Tilaisuus on maksuton.

Tervetuloa!

Marko Säävälä   Tuire Lehto
Aluepäällikkö   Territory Manager
Plandent Oy   Coltène
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Dr. Markus Lenhard
Dr. Lenhard aloitti uransa vuonna 1992 tieteellisenä 
tutkijana Saksan Heidelbergin yliopistossa korjaavan 
hammashoidon ja parodontologian la itoksel la . 
Myöhemmin hän johti Ivoclar Vivadentin kliinisen 
koulutuksen osastoa Liechtensteinissa. Tuolloin Dr. 
Lenhard jatkoi opettamista Heidelbergin yliopistossa, 
ja  vuoteen 2010 saakka hän toimi akti iv isesti 
apulaisopettajana korjaavan hammashoidon ja 
parodontologian laitoksessa.

Vuodesta 2003 alkaen Dr. Lenhard on pitänyt yksityistä 
vastaanottoa Sveitsissä. Hän on International Journal of 
Esthetic Dentistryn julkaisutoimikunnan jäsen ja Scandinavian 
Society of Esthetic Dentistryn hallituksen jäsen.

Dr. Lenhard toimii kouluttajana sekä APW:n esteettisen 
hammashoidon että saksalaisen Pfaff-Society Berlinin 
opetusohjelmassa.

Hän on pitänyt yli 600 luentoa ja kurssia 50 maassa ympäri 
maailmaa ja hänen artikkeleitaan on julkaistu lukuisissa 
hammaslääketieteen julkaisuissa.


