
 

 

 

 

Vi indbyder til kursus den 28. februar 2019 for hele teamet i kreds 5 og 9 

 

Unitors, snorkeskinner og aftrykstagning 
v/laboratorieteknikerne Gurli Winther og Elisabeth Broe Parkin 

Sted:  Best Western, Hotel Eyde, Torvet 1, 7400 Herning 

 

Varighed: kl. 18.00 - 21.00  

Middag: kl. 18.00 to-retters menu, inkl. 2 genstande 

Kurset: kl. 19.00 - 21.00 inkl. kaffe og kage 

 

Pris:  kr. 950,00, pr. deltager, inkl. forplejning 

 
Kurset tæller for 2 timer til den dokumenteret efteruddannelse 

 

En støbt aftagelig protese er ofte en god og prismæssig overkommelig løsning til delvist betandede.  

En unitor er med sit gracile støbte metalstel, sin høje stabilitet og muligheden for udvidelse en populær 

løsning.  

Den er egnet til krævende behandlinger, så som situationer med begrænset plads samt til 

kombinationsprotetik som fx MK kroner med attachments.  

 

• hvordan sikrer man sig, at man har valgt den rigtige unitor i en specifik klinisk 

behandlingssituation? 

 

• Hvilke bøjler skal man vælge? 

 

• Hvilken dentalbarre/ganeudstræning/fenestreret gane skal man vælge? 

 

• Hvordan sikrer man optimal pasform, funktion og retention? 

 

På kurset besvarer Gurli Winther og Elisabeth Broe Parkin disse spørgsmål. Vi kortlægger de forskellige 

”steps”, der er i en behandlingsplan, demonstrerer og kommer med ”tips og tricks” til aftrykstagning, 

bisregistrering, farveprøve, samt kaster lys på optimal kommunikation med laboratoriet.  

 

Gurli Winther: 

Gurli er uddannet laboratorietekniker og har mange års erfaring som privatpraktiserende klinisk tandtekniker 

– bl.a. hos Tandklinikken i Sundhedshuset i Randers. Hun har stor erfaring med bl.a. implantatbårne proteser 

og har gennem sin mangeårige erfaring opnået et enestående indblik i den tekniske del af 

protesefremstillingen.  

 

Elisabeth Broe Parkin: 

Elisabeth er Elysee Dentals egen meget erfarne laboratorietandtekniker, som daglig rådgiver vores kunder 

omkring mulige behandlinger med aftageligt protetik. 

  



 

Tilmelding og betaling 
 

Du tilmelder dig dette kursus online via vores hjemmeside http://www.ptoweb.dk/ under kurser. 

 

Husk at have dit medlemsnummer klar. Du kan altid finde dit firecifrede medlemsnummer over dit navn 

på det gule blad.  

Hvis du ønsker flere med fra kliniken, vælger du blot antal i alt ved brug af rullepanel. 

 

Efter tilmeldingen, modtager du en faktura pr. mail, som du bedes betale. 

 

Sidste dag for tilmelding er mandag 18. februar kl. 9.00. Sker afbud senere end denne dato, vil der 

blive opkrævet fuldt kursusgebyr. 

 

 

http://www.ptoweb.dk/

