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Implantologi er den nyeste form for kirurgi i en privat tandlægepraksis. Den er et stort

tandsundhedsbevarende fremskridt for patienterne.
Denne bog er egnet til nybegyndere og lidt øvede. Behandlingsformen begejstrer enhver tandlæge og patient.

Det er mit håb, at bogens form med tekst og tilhørende billeder i samme opslag vil lette klinikerens brug af
bogen og at den vil blive en uundværlig del af klinikkens bibliotek.

Tand-, mund- og kæbesygdomme er en vigtig del af tandlægens image som medicinalperson. De enkelte
lidelser er forsøgt beskrevet i kort form efter samme koncept. Der er medtaget et righoldigt billedmateriale,
som vil lette klinikerens mulighed for hurtig diagnostik, men som også opfylder en del kollegaers ønske om

at anskueliggøre de forskellige lidelser for patienten.

Kirurgisk fjernelse af visdomstænder er en evig udfordring, da man stilles overfor helt forskellige problemer
hver gang. Gør ikke skade er tandlægens mantra, når man går i gang. En tandlæge som er dygtig til at fjerne

visdomstænder regnes for en dygtig tandlæge og opnår hurtigt et godt ry.

Komplikationer til kirurgi kan ikke undgås og de mest almindelige og deres behandling gennemgås! Alle
tandlæger har komplikationer – du skal blot vide hvordan du takler dem.
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