Kursprogram – Invisalign

Efterutbildning
Efterutbildande
onlinekurser

Invisalign Trainer
utbildar och delar med
sig av erfarenheter

Certifiering

Study Clubs
Case Cafe
1 to 1 onlinemöte med
klinisk support

Fördjupning,
Forum

Heldagskurs med teori
och hands-on

Invisalign Trainer
utbildar och
delar med sig av
erfarenheter

Stöd av lokal
Invisalign Manager

Introduktion
Förberedande
onlinekurser

Räls är historia.
– Låt framtiden
flytta in

Vidareutbildning
Avancerad behandling
med Invisalign Full

Här startar din
Invisalign-resa!

Kursprogram – Invisalign
Före certifieringskursen:

Användarhjälp och telefonsupport:

Du börjar med en webbaserad grundkurs inom
ortodonti (SAFE Orthodontics). Här får du också
redan på vad du skall tänka på och förbereda inför
certifieringskursen.

På ”Aligner Consulting” användarforum får du svar
inom 24 timmar av Nimmi Holstein och Ingrid Fjærvik, båda rutinerade tandläkare med lång erfarenhet av Invisalign. Du har också alltid möjlighet att
kontakta Align´s specialutbildade telefonsupport
för frågor.

Certifieringskurs:
Heldagskursen innehåller bl a föreläsningar och
Hands-On moment. Här har du möjlighet att ta
med en tandsköterska/tandhygienist från kliniken.
På kursen får du ett startkit samt en värdekupong
som ger dig 50% rabatt på en Invisalign-behandling. Värdekupongen kan du t ex. använda till dig
själv – eller till en anställd på din klinik. Kupongen
är giltig i 60 dagar efter kursen.

Efter certifieringskursen:
På två webbaserade ”e-Connect” kurser – får du
ytterligare hjälp till att komma igång med Invisalign. Du får hjälp med att välja lämpliga patienter
för en behandling samt hur du skapar en personlig
behandlingsplan.

”Kom-igång hjälp” från Unident:

Vidareutbildning:
Study Club’s – halvdagskurser med intressanta föreläsningar samt möjlighet att träffa kollegor som
också jobbar med Invisalign.

Invisalign Doctor Site:
Efter kursen får du tillgång till ”Invisalign Doctor
Site”. Där planerar du och skickar in dina patientfall till Invisalign. Du har där också möjlighet att
beställa förbrukningsartiklar och marknadsföringsmaterial. Du har dessutom möjlighet att boka online-möten med klinisk support för att granska dina
planerade behandlingar.
Börja med att fylla i intresseanmälan nedan. Du
kommer sedan få ett mail från Align som du måste
bekräfta innan du blir registrerad till kursprogrammet.

Personal från Unident hjälper dig att komma igång
med dina Invisalign-behandlingar. Vi kommer ut till
er klinik eller stöttar er via skype/teamviewer/telefon – det som passar bäst.
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