
Hands-on kursus: Arbejd med 
dentalmikroskop og komposit

T: 75 89 57 11 • info@ronvig.dk    
www.ronvig.dk • Følg os 

Kursusgiver 
Kimmo Karstoft

Kimmo har i en årrække 
undervist på Tandlægeskolen i 
Aarhus og har afholdt kurser i 
kofferdam, komposit, 
præparation, fast protetik og 
teleskopbroer. 

Medlem af ESMD (The 
European Society of 
Microscope Dentistry) og 
AMED (The Academy of 
Microscope Enhanced
Dentistry).

Tid & Sted
Onsdag d. 01.06.22.
Kl. 15.00 - 21.00 inkl. kaffepauser og 45 min. 
pause med traktement.

Rønvig Syn & Ergonomi
Gl. Vejlevej 57
8721 Daugaard

Pris
4.800,- kr. inkl. moms og forplejning. 

Kursuspoint: 6.

Book din plads
På tlf. 75 89 57 11 - eller mail: sn@ronvig.dk

Fyldningsterapien med komposit v/Kimmo Karstoft.

Hver deltager får et eget mikroskop til rådighed
Kurset består af en teoretisk del og en praktisk ‘hands-on’ del, hvor der er et 
dentalmikroskop til rådighed til hver deltager. 

Den teoretiske del vil blive dokumenteret og illustreret ved hjælp af billeder og 
videomateriale, der er optaget ved brug af dentalmikroskop, så du som kursist kan 
følge med, som var du selv behandleren.

Teoretiske del
• Fordele ved brug af dentalmikroskop, ergonomisk såvel som optisk. 
• Forstørrelsens betydning for detaljerne og kvaliteten i vores arbejde.
• Indikationer for udskiftning af gamle amalgam- og plastfyldninger, deriblandt 

infraktioner.
• Tørlægning ved brug af kofferdam, gennemgang i hurtig, let og enkel anlægning 

af kofferdam.
• Sandblæsning med aluminiumoxidpulver.
• Valg af matricer, separationsringe, kiler og plastinstrumenter.
• Valg af bond- og fyldningsmateriale.
• Enkel procedure for porøsitetsfri fyldning med perfekt approximalkontakt og 

cervical tilpasning   samt okklusal morfologi.
• Polymerisering - ‘Pulse-delay-cure’ og ‘transdental ‘og ‘bilateral polymerisering’.
• Tilpasning i okklusion.
• Pudsning og polering.

Praktisk del
• Hands-on under dentalmikroskop.
• Det er planen, at der skal laves enkeltkombinerede og dobbeltkombinerede 

fyldninger.

CMS Dental og GC Dental stiller materialer og instumenter til rådighed.
Rønvig Syn & Ergonomi stiller kursusfaciliteter og mikroskoper til rådighed.


