
Schrijf u in voor de klinische 
ochtend Digitale Transformatie 
van de PPI Hoorn
Zaterdag 3 december 2022
van 10.00 uur - 14.00 uur

Geachte collegae, beste verwijzers,
Wij nodigen u van harte uit voor onze klinische ochtend over 
onze Digital Transformatie, de lezingen zijn live in de praktijk, 
en het stelt u in de gelegenheid om direct vragen te stellen. 
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Digitale Transformatie
Met ingang van volgend jaar beschikken wij in onze praktijk over nieuwe beeldvormende tech-
nologieën, waaronder een Cone Beam CT en een Intra Orale Scanner. Dit stelt ons in staat om 
gebruik te maken van het Guided chirurgie systeem “Smile in a Box”.

Na het maken van de CT scan wordt een nauwkeurige softwarematige planning gemaakt voor  
correcte plaatsing van de implantaten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een of meerdere 
surgical guides om de operatie te leiden. Een surgical guide is een boormal, gemaakt aan de hand 
van de softwarematige planning, waarmee bijvoorbeeld de implantaten precies kunnen worden 
geplaatst zoals gepland.

Nadat de surgical guide in de mond van de patiënt is aangebracht, kan het implantaatbed 
worden voorbereid. De plaatsing van implantaten via de surgical guide zorgt voor nauwkeurige 
controle over de diepte. Smile in a Box maakt het mogelijk direct na het plaatsen van de implan-
taten een tijdelijke kroon te plaatsen. Het voordeel is voorspelbare resultaten en meer comfort 
voor uw patiënt. 

Collegiale groet,
Marc Bertels, Luciano Pitzurra en Kostas Kosmidis

Agenda:
10.00 uur Inloop
10.30 uur Aanvang
12.00 uur Lunch in a Box
12.45 uur Vervolg
14.00 uur Einde

Aanmelden:
Uiterlijk vrijdag 25 november 
via info@ppih.nl of 
0229 - 21 42 42

Locatie:
Praktijk voor Parodontologie 
en Implantologie
Maelsonstraat 5 (3e etage)
1624 NP Hoorn

2 KRT-puntenwww.ppih.nl


