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Kursprogram
Då befolkningens munhälsa radikalt förbättrades invaggade 
vi oss i tron att avtagbara partialproteser inte kommer att 
behövas eftersom implantologin kommer att sköta den saken. 
Men så gick det ju inte – den växande andelen åldringar med 
reducerat bett har tvärtom förorsakat ett skriande behov av 
välplanerade protester. Kursen omfattar planering av skele-
tal- och plattproteser med en helhetsrehabilitering av bettet 
som mål. Vi går igenom preprotetiska åtgärder, avtryckstag-
ning och allt däremellan till upprätthållande behandling och 
reparationer. Vi gör även planerig med gipsmodeller och tränar 
att rita metallskelett på dem samt testar att böja och aktivera 
trådklamrar. Vidare behandlas även indikationer för täckprote-
ser och specialattachments.

När man förlorar alla tänder – förlorar man då också något an-
nat än tuggförmågan? Tandlöshet har också bl.a stora psykoso-
ciala konsekvenser och påverkar livskvaliteten – omgivningens 
inställning är inte alltid speciellt empatisk! Med den biometris-
ka helprotesen strävar vi till att ersätta all förlorad vävnad, inte 
bara förlorade tänder. Förutom att återställa bettet återställer 
vi även anletsdragen. Kursen strävar till att ge färdighet att 
framställa en biometrisk helprotes och vi går steg för steg 
genom alla arbetsskeden – undersökning, diagnostik, plane-
ring, avtryckstagning, bettbestämning och inprovning.

Fortbildningspoäng
10 poäng

Tid             Fre 23.10.2020 kl. 10.00–17.00
                            Lö 24.10.2020 kl. 9.00–12.00
Plats            Tandem, Fredriksgatatn 30 A 5
                            00120 Helsingfors      
Kursavgift         250 € (Antalet kursplatser är begränsat.  
               Kursen är i första hand för OSF medlemmar.  
               Icke-medlemmar betalar förhöjd kursavgift.) 
Sista anm.dag   13.10.2020
Kurstyp         Föreläsningskurs
Arrangör        OSF r.f.

OBS! Kursen hålls även i Vasa våren 2021. Exakta tidpunkt      
meddelas senare.

23.–24.10.2020:
AVTAGBARA PROTESER – 
FINNS DET FORTFARANDE ETT BEHOV FÖR DEM?
 

10 p

OD, spec.tandläkare inom protetik och 
bettfysiologi Marika Doepel har en lång 
karriär både inom privata sektorn och 
universitetet bakom sig. Undervisning 
har alltid legat henne varmt on hjärtat 
och hon har även varit en flitig kursgiva-
re, speciellt inom Apollonia, som år 2004 
belönade henne med titeln ’Årets utbil-
dare’. På tandläkarutbildningen vid Åbo 
Universitet har hon uttryckligen ansvarat 
för den avtagbara protetiken.
 


