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Perio Prevention Day
Molekylære tests for sunde implantater, sund mund og sund krop

På Perio Prevention Day den 2. marts 2018 vil du 
blive fagligt inspireret til, hvorledes inddragelsen af 
molekylære tests vil styrke din daglige diagnostik og 
patientkommunikation - og samtidig fungere som 
en vækstdriver for klinikken, alt imens I leverer mere 
sundhed.

ORALyzer® - en game changer

Du vil se hvorledes testresultater kvantificeres via ORALyzer® 
Readeren og sætter tal på graden af vævsnedbrydende 
processer - før du kan se dem. Den omsætter molekylære 
spyttest til kvantitative data, som sammen med din kliniske 
vurdering, gør dig i stand til at levere en optimal patient-
specifik forebyggende behandling - på et bedre grundlag.

ImplantPass® | Implantat beskyttelsesprogram

Du vil få et klart billede af, hvorfor fremtidens peri-implantitis 
forebyggelsesprogram er molekylært og forebygger sundhed, 
der rækker udover implantaterne. 

Du vil se, hvorledes “site-specific & point-of-care” kvantitative 
data om sundhedstilstanden omkring implantaterne løfter 
dine muligheder for fagligt at forebygge, behandle og 
kommunikere sundhed omkring implantater på et 
skarpt og professionelt niveau - som motiverer et øget antallet 
tandrensninger for dine implantatpatienter.

Dine patienters almene helbred

Perio Prevention tager med molekylære tests et stort skridt 
fremad for din rolle i dine patienters almene sundhed ved 
at kunne identificere skjult inflammation tidligt og reducere 
patienternes risiko for systemiske sygdomme - deltag og se 
den røde tråd.

For det forebyggende team og implantologer

Kurset er målrettet teamet af tandlæger og tandplejere, der 
arbejder med forebyggelse generelt og særligt tandlæger der 
laver implantologi. 

Måling med ImplantSafe® teststrip 
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ImplantPass® | Implantat beskyttelsesprogrammet til 
forebyggelse af peri-implantitis

Med ImplantSafe® DR kan du tidligt identificere vævsnedbrydende 
aktivitet omkring det enkelte implantat og sætte ind med fore-
byggende behandling, før det kan udvikle sig til peri-implantitis.  

Det giver dig mulighed for at tilbyde patienten et implantat-
beskyttelsesprogram med fortløbende målinger, der både sikrer sunde 
implantater og samtidig reducerer patientens risiko for systemiske 
sygdomme.

Hør i indlægget fra Dr. Peter Randelshofer om det naturlige 
samspil mellem implantologens virke og peri-implantitis 
forebyggelsesprogrammet, samt mulighederne for, med ImplantSafe®, 
at kunne lokalisere og diagnosticere vævsnedbrydende aktivitet 
omkring implantater enkelt
 og “point-of-care” 

Introduktion
Tidlig forebyggelse baseret på objektive data

Med molekylær aMMP-8 diagnostik får du et objektivt 
indblik i tandkødets sundhedstilstand, som - kombineret med din 
visuelle og taktile vurdering - giver dig et bredere grundlag for en samlet 
diagnose og udformning af behandlingsplan.

Inddragelsen af objektive data i din patientkommunikation har en 
stærk motiverende effekt på patienternes forståelse og accept af din 
behandlingsplan.  Se data og hør meget mere i indlægget fra 
Dr. Peter van der Schoor.

PerioPass® | Professionel kommunikation af objektive data

Kommunikationen med patienten er bygget op omkring et 
personligt patient udredningsskema, der kombinerer 
testresultatet og behandlingsplan. 

Den enkelte test aflæses via OraLyzer® readeren og omsættes til 
et kommunikerbart tal (målt i ng/ml) udprintet på en label. Denne 
placeres på Patient udredningsskema for enten PerioSafe™ 
og ImplantSafe™ - afhængigt af testen. Udredningskemaerne 
illusterer visuelt på en risikoskala fra grøn til rød (for subklinisk 
betændelsestilstand), hvad målingen peger på. 

Din kliniske vurdering kombineret med målingen omsættes 
herefter til den endelige behandlingsplan, som noteres på patient 
udredningsskemaet, der efterfølgende udleveres til patienten og 
scannes til journalen.

I pauserne har du mulighed for at tage en test og udfylde patient 
udredningsskemaerne. 

ORALyzer® readeren til PerioSafe® DR og ImplantSafe® DR tests

Måling med ImplantSafe® teststrip 

ImplantPass

Patient-informationsark om APDAktiv Peri-implantat-DegenereringDu har valgt en af de bedste former for dental restaurering og har fået et eller flere dentale implantater, som fungerer som forankring 

for en protese, bro eller krone.

Kontinuerlig efterbehandling på din tandklinik og samvittighedsfuld daglig pleje af implantatet starter, så snart implanteringen er udført. Dårlig dental pleje, systemiske sygdomme, stress, rygning, diæt og miljømæssige faktorer kan forringe implantatets kvalitet på længere sigt og udløse immunologiske reaktioner, som fører til degenerering af vævet på det implanterede sted.

Ubehandlede betændelsestilstande i vævet omkring tænderne og implantaterne kan også påvirke dit helbred og udvikle systemiske sygdomme.For at undgå denne fare lægger vi stor vægt på at diagnosticere disse symptomer i god tid. Vores praksis er specielt certificeret inden 

for området tidlig diagnosticering af symptomer og immunologisk saliva-diagnose.Vi anbefaler, at der udføres en immunologisk saliva-analyse (kvantitativ aMMP-8-analyse) mindst 1-2 gange om året (afhængigt 

af din risikoprofil og din sygehistorie): for at sikre, at vævet omkring implantaterne fortsat ikke er betændt, så du kan få det bedste 

udbytte af din investering i oral sundhed på længere sigt samt for at udrede subklinisk betændelse eller diagnosticere den på et tidligt 

stadium. 

Denne test er mere omfattende end røntgendiagnoser eller kliniske diagnoser og har en høj prognostisk værdi*. aMMP-8-enzym-

værdier over 20 ng/ml indikerer et tidligt stadium af aktiv kollagen-ødelæggelse af peri-implantat-væv (APD = aktiv peri-

implantat-degenerering).

Tidlig diagnosticering og start af de nødvendige behandlinger er vigtig for forebyggelse af forværring for disse processer, da udviklingen af peri-implantitis (defineret som måleligt knogletab > mm) kan forebygges effektivt ved tidlig diagnosticering og med enkle sekundære forebyggelsesaktiviteter (se DGI-retningslinjerne). Normalt udfører vi rensning/fjernelse af usundt væv i implantatets halsregion ved vores forebyggende praksis, og der gives hyppige opfølgende undersøgelser. Dit samarbejde er dog nødvendigt og meget vigtigt for succesen for dit implantats beskyttelsesprogram.Hvis der findes målelige tegn på betændelse, giver vores eksperter dig anvisninger til, hvordan du skal behandle dine implantater. 

Rensning af mellemrummene mellem tænderne en eller to gange dagligt er især meget vigtigt. Intervallerne for kontrolbesøg skal 

også overholdes nøje for at kontrollere, at de udførte plejeaktiviteter virker, som de skal.Den tyske forening for implantologi (DGI) anbefaler tidlig diagnosticering og sekundær profylakse, så udviklingen af peri-

implantitis forebygges.

Vi bruger avancerede, videnskabeligt testede metoder (aMMP-8/ ImplantSafe® DR) for at sikre, at dit implantat fungerer perfekt på længere 
sigt. Regelmæssige immunologiske og kliniske kontroller og dit samarbejde er af største vigtighed.

Dentale implantater skal være betændelsesfri for at kunne sikre stabilitet og et sundt smil mange år frem i tiden. Regelmæssige kontroller og god tandpleje er vigtigt for beskyttelse af din investering og dit helbred.*Videnskabelige referencer på side 2

✁

Active Peri-Implant Degeneration

Healthy 
Peri-ImplantitisImplant 

Early-Stage  
Collagen Breakdown

Periodontitis
Increased Risk ofSystemic Diseases

Possible complications if periodontitis bacteria enter the bloodstream (as a result of bleeding gums)
 Risk Factor

Diseases
Chronic Respiratory 

Pneumonia 

 2–4-times

Pregnancy-Associated Risks(e.g. preterm birth)

4 – 8-times

Osteoporosis
(porous bones)

2– 4-times

Stroke

2-times

Cardiovascular 
Diseases, 

Myocardial Infarction
  2-times 

Diabetes

2–11-times

UDLEVERET AF:

ImplantPassAnalyse af aMMP-8-værdier:
Din personlige implantat-beskyttelsesplan
NAVN: DATO:

18 17 16 15 14

IMPLANTATER I OVERMUNDEN
13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

ng/ml ng/ml

48 47 46 45 44

IMPLANTATER I UNDERMUNDEN
43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

ng/ml ng/ml

> 40 ng/ml       <20 ng/ml 

HØJ RISIKO*
aMMP-værdierne er betydeligt 
forhøjede, hvilket tyder på en aktiv 
subklinisk betændelsestilstand. Der 
kræves yderligere diagnosetests for 
at finde betændelsesstedet og vurdere 
betændelsens sværhedsgrad.

MIDDEL RISIKO*
aMMP-værdierne er forhøjede, hvilket 
tyder på en tidlig aktiv subklinisk 
betændelsestilstand. Det tilrådes 
at udføre flere diagnosetests for at 
identificere betændelsesstedet og 
betændelsens sværhedsgrad.

LAV RISIKO*
aMMP-værdierne er inden for det 
normale område på < ng/ml. Ingen aktiv 
betændelse eller kollagen-degenerering 
kan diagnosticeres for tiden. Yderligere 
diagnosetests kan være nødvendige 
efter individuel vurdering.

*På grund af nedbrydning af peri-implantat-kollagen

Aktuel anbefaling Noter

Antal anbefalede  
implantat-rensninger om året

(Anbefalet årlig dentalhygiejne ofte baseret på målt subklinisk betændelsesintensitet (aMMP-8-enzym) og kliniske parametre i henhold 
til professor Timo Sorsa fra universitetet i Helsinki/Karolinska-instituttet, Sverige; baseret på DGI S.3-retningslinjerne)

Understøttende peridontal behandling Fjernelse og rensning af suprastrukturen 
(protese, restaurering)

Supplerende dekontaminiseringsmetoder, f.eks. laser, 
lægemiddelbehandling eller orthomolekylær behandling

Minimal invasiv kirurgisk 
korrektion

Anbefalet pleje

 Tandbørste
 Børstehårdhed

 Interdentalbørste 
 Størrelse

 Tungerenser  Pleje i hjemmet
 Anbefalede produkter

 Implantat-tandtråd 

Dette APD-ark forklarer risikoen ved peri-implantitis.

x

Ja Nej Ja Nej

Ja Nej Ja Nej

Sted/dato Underskrift
Videnskabelige referencer:
Pathologically elevated levels of active MMP-8 in oral fluids (saliva, mouthrinse, gingival crevicular fluid (GCF), peri-implant sulcular fluid (PISF) associate with and reflect at 80-90 % both the 
conversion of gingivitis to periodontitis and APD progression (Sorsa et al Periodontol 2000, 2016, Sorsa et al Diagnostics 2017). Pathologically elevated levels of active MMP-8 (aMMP-8) in oral 
fluids, detected by chair-side/point-of-care testing with PerioSafe- and ImplantSafe-tests. Elevated aMMP-8 levels above 20 ng (Netuschil et al) reflect and indicate on going APD as well as predict/
preceed future APD (Sorsa et al Oral Dis-2010, Sorsa et al Periodontol 2000, 2016, Sorsa et al Diagnostics 2017, Leppilahti et al J Periodontol-14, Leppilahti J Periodontol-2015, Leppilahti et al J Clin 
Periodontol-2014, Heikkinen et al J Periodontol-16, Heikkinen et al J Periodontol-17). Additionally PerioSafe aMMP-8 mouthrinse-test detects genetically predisposed adolescents to APD (Heikkinen 
et al J Periodontol 2017). Reference: Prof. Dr. Timo Sorsa HU-HUH (FIN) and KI (SWE)

Hotline for spørgsmål om aMMP-8-diagnoser: +45 31 31 19 25 Status december/2017

Kære patient
Vi vil til enhver tid have fokus på at bevare dine naturlige tænder. Af denne grund lægger vi særlig vægt på tidlig diagno

sticering af skjulte orale betændelser, som kan forårsage en parodontitis. Skjulte  orale  betændelser kan derudover forvær

re kroniske sygdomstilstande eller kan hos sunde mennesker og elitesportsfolk  nedsætte kroppens præstationsevne.

I forbindelse med forebyggelsen af  betændelse har vi foretaget en analyse af dit orale immunsystem på grundlag af en 

spytprøve. Ved denne kontrol har vi konstateret skjult (subklinisk) ”aktiv parodontal degeneration /APD)” via en for

højelse af enzymværdien (aMMP8).

Det betyder, at dit immunsystem gennem aktivering af 

 enzymet aMMP8 er begyndt at nedbryde parodontiet 

(tandforankringen) (Sorsa et al.). Denne proces, også kaldt 

 ”kollagenolyse”, er som regel kroppens beskyttelsesreaktion, der 

udløses som forsvar mod patogene (sygdomsfremkaldende) 

tandkim. Årsagen hertil er overvejende subkliniske tandbelæg

ninger, i hvilke disse kim har fæstnet sig. Hvis disse ikke regel

mæssigt fjernes professionelt, vil dit immunsystem afstøde hele 

tanden ved at nedbryde forankringen. Denne proces hedder 

parodontitis og fører som resultat til tandtab. Derudover kan 

kimene komme i blodbanen og belaste organer, proteser eller 

hele organismen med tandkim.

Også eventuelle eksisternede kroniske  sygdomme/betændelser 

(f.eks. diabetes, reumatisme, hjertekredsløbssygdomme etc.) 

kan blive påvirket negativt og udvikle sig eller forværres. Men 

også hos sunde mennesker som f.eks. kvinder, der ønsker børn, 

kan skjulte orale betændelser øge risikoen for for tidlig fødsel 

væsentligt og reducere reproduktionsevnen hos mænd.

Opdages tilstanden rettidigt, kan en egnet forebyggelses

indsats stoppe sygdommen og betændelsen på et tidligt 

stadie, vævet kan regenereres og immunsystemet aflastes.

For at opnå denne tidlige forebyggelse og diagnosticering 

 anbefaler vi regelmæssige, intensive tandrensninger  

(ca. 4 gange årligt) efter den ”skandinaviske skole”. 

Denne er udviklet af forskere på Göteborgs universitet (prof. Axelsson og prof. Lindhe). Inden for rammerne af 30 års 

 kliniske studier har det været muligt at påvise, at dette forebyggelseskoncept har kunne reducere tandtabskvoten og 

bevirke en betændelsesreduktion på 95%. Personer, der deltog i programmet, tabte på 30 år kun gennemsnitligt 1 tand, 

mens ikkedeltagere i samme periode mistede 14 tænder (DMS IV Studie).

Din personlige 
 forebyggelsesplan

✁

Aktiv parodontal degeneration

1 Sund tilstand for tandforankringen

2 Begyndende degeneration (APD)  ikke synligt 

(målbar i spyttet)

3 Mucositis/gingivitis

4 Paradontitis

1 2 3 4

Parodontitis
Forhøjet risiko for 
generelle lidelser

 Risikofakor

Mulige følgesygdomme ved spredning

ved parodontitis-bakterier i blodbanen

(f.eks. ved blødning fra tandkødet)

Kroniske sygdomme,
luftvejene og
lungebetændelse

(knoglesvind)
Osteoporose

Slagtilfælde

2-4- fold

 2-fold

sygdomme og
Hjerte/kar-

slagtilfælde

2-fold 

Svangerskabsrisiko
(f.eks. præmatur fødsel)

2-4- fold

4-8- fold

Diabetis

2-11-fold

Af denne grund informerer vi dig hermed om den mulige risiko, og anbefaler dig at deltage i vores forebyggelses

program for at holde dine tænder permanent sunde og forbedre dine generelle sundhed.

UDLEVERET AF:

Udredningsskemaer PerioPass® og ImplantPass® 
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Om Biomarkøren aMMP-8 

PerioSafe® og ImplantSafe® tests er baseret på måling af 
mængden af aktiveret Matrix MetalloProteinase-8 i spyt. Når 
markøren er aktiveret er der parodontal vævsnedbrydende 
processer igang, hvilket er påvist gennem forskning i de sidste 
30 år og mere end 200 artikler. 

Se litteratur og henvisninger på www.puredent.dk 

Dr. Peter van der Schoor
Dr. Peter van der Schoor is one of the 
leading implantologist and lecturer in the 
Netherlands. placering more than 30.000 
implants during the recent 25 years. 

09:00  Welcome
 Thomas Boas, Founder Puredent

09:20  High Level Implantology Needs Sustainability  
 Dr. med. dent Peter Randelshofer, Msc. Implantology, Munich

Why do we need professional prevention concepts for modern 
implantology? Peri-implantitis prevention starts before you place 
your implant.

10:20  aMMP-8 Science and recent studies      
                 Prof. Dr. Timo Sorsa, University of Helsinki

Scientific overview on activated MMP-8 and recent findings using 
ImplantSafe® and ORALyzer® in Swedish and Finnish studies. 

10:45  Coffee Break and personal testing

11:05   Peri-implantitis Protection Plan (part 1)  
 Dr. Peter van der Schoor, Implantology Center,  Netherlands 
 

Patient compliance as a key factor in preventive dental 
medicine. Understanding prevention and the importance of 
the Implant Service Program as the next big thing for practice 
growth. 

12:00 Lunch and personal testing

13:00  ORALyzer® workshop

13:40  Peri-implantitis Protection Plan (part 2) 
 Dr. Peter van der Schoor, Implantology Center,  Netherlands 
 

Patient compliance as a key factor in preventive dental 
medicine. Understanding prevention and the importance of 
the Implant Service Program as the next big thing for practice 
growth. 

14:25  Coffee Break 
 
14:45  The interdisciplinary clinical pathway concept   
 of the PerioPrevention® 
 Dirk-Rolf Gieselmann, Chairman Dentognostics 

Perio Prevention Center®. Creating a mutual benefical treatment 
result - from medical advantages to economic benefits

15:45 Questions and certificates

16:00 End

Program

About the speakers:

Dr. med. dent. Dr. Peter Randelshofer 
Specialist in Implantology and 
Implantprostetics and dental medicine.

Dr. DR Gieselmann
Chairman of Matrix Biotech AG & 
Dentognostics. Has served in the medical 
device sector for over 20 years.

Dr. Prof. Timo Sorsa
Professor at Helsinki University, visiting 
professor at Karolinska Institute, Stockholm. 
He has published over 400 scientific articles 
in cell biology, molecular biology and 
biochemistry. The orally-oriented research 
has mainly focused on periodontal disease 
and oral cancer.

http://www.puredent.dk 
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Registrering

På Puredents webshop:
http://puredent.dk/shop-3/

Telefonisk eller pr. e-mail:
Email: perio@puredent.dk
Telefon:   +45 3131 1925

Kursusafgift

Pris per deltager fra samme klinik

1. deltager:  3.595 DKK inkl. moms
2. deltager 2.995 DKK inkl. moms

Kursussted

Hotel Comwell Køge Strand
Strandvejen 111
4600 Køge

Se kort

Perio Prevention Day

Fredag den 2. marts 2018
Kl. 09:00 - 16:00

Målgruppe: Tandlæger, Specialtandlæger, Tandplejere

Point

Kurset giver 5,5 point

http://puredent.dk/shop-3/
https://www.comwellkogestrand.dk/?gclid=CjwKCAiA6qPRBRAkEiwAGw4SdpsY4J92cU3vuh07K33natVYVUbjRSQvEc7CjGkVJxGKXV8DYIkTqhoC2O0QAvD_BwE
http://puredent.dk/perio-prevention-day/#Comwell-koge

