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Kursusgiver - Kimmo Karstoft

Kimmo er en af de få tandlæger herhjemme, der bruger 
mikroskopet hele dagen - ikke kun til undersøgelser og 
endodonti, men til samtlige behandlinger.
Med andre ord - det er en særdeles kompetent kursusgiver, 
der vil dele ud af sine 15 års erfaringer med mikroskopet.

Kimmo har en henvisningspraksis for komplicerede 
rodbehandlinger og bidrehabilitering og har i en årrække 
undervist på Tandlægeskolen og har afholdt kurser i 
kofferdam, komposit og fast protetik.

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

Tid & Sted
Vælg mellem:
Onsdag 12/10 kl. 16.00 - 21.00 – eller lørdag 15/10 kl. 10.00 
- 15.00. 
Der vil være kaffepauser og 45 min. pause med traktement.

Sted: Rønvig Syn & Ergonomi, Gl. Vejlevej 57, 8721 
Daugaard.

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

Kursuspoint: 9.

Book Tlf. 75 89 57 11 - eller mail: sn@ronvig.dk

Overvejer du hvordan det vil være at arbejde med et mikroskop i dine behandlinger? Så har du chancen 
for at prøve det af nu.

På kurset med Kimmo Karstoft får du stillet eget mikroskop til rådig, mens I trin for trin gennemgår proceduren til en 
dobbeltkombineret kompositfyldning. Der prepareres til en helkeramisk krone under stor forstørrelse.

I kommer omkring de fleste vigtige aspekter ved brugen af dentalmikroskopet - også de behandlinger, der ikke har med 

endodonti at gøre. Så kurset retter sig lige så meget mod de tandlæger, der allerede benytter sig af mikroskop til 

endodonti, men som endnu ikke har fundet ud af, at de kan anvende det til alle andre behandlingsformer.

Kursusprogram

1. del - teori
• Ser jeg lige så godt uden forstørrelse.
• Er der fordel ved forstørrelse.
• Har lyset fra mikroskopet en betydning.
• Hvilken forstørrelse skal man vælge.
• Hvordan skal patienten vende og dreje hovedet 

under et mikroskop.
• Tandlæger døjer med nakkeproblemer - er der 

ergonomiske fordele.
• Hvilke behandlinger kan mikroskopet bruges til.
• Mikroskop som ‘kommunikationsredskab’.

Der vil blive vist forskellige behandlinger, såvel 
restorative som operative, hvor fordelen ved 
mikroskopets forskellige forstørrelsesmuligheder 
anskueliggøres.

Pause og forplejning

2. del – hands-on
Trin for trin gennemgår vi proceduren til en 
dobbeltkombineret kompositfyldning. Der prepareres
til en helkeramisk krone under stor forstørrelse.

Alle

kursister får et 

mikroskop til 
rådighed
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Mikroskop til alle 
dine behandlinger

Zumax kvalitets dentalmikroskop, OMS 2360.
Pris fra 181.800,- inkl. moms. 

✓ 6 forstørrelser
✓ LED lys
✓ Indbygget kamera
✓ Sundere arbejdsstilling

Hør mere om Zumax mikroskopet og dine muligheder for 
tilvalg - ring til os og book evt. en tid i vores showroom 
på 75 89 57 11.

Mikroskoper 
inkl. moms fra

167.800,-


