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Dansk Endodontiforening   
Årsmøde og generalforsamling  

  
Hindsgavl Slot d. 8. -9. januar 2016  

  

  

Kære medlem,   
Bestyrelsen i Dansk Endodontiforening har hermed fornøjelsen af at indbyde til vores 
årsmøde anden weekend i januar, 2016.   

I år har vi den store glæde at kunne præsentere hele 3 internationalt kendte endodontister, 
nemlig Dr. Jan Berghmans (Bel), Dr. Shanon Patel (GB) og Dr. Domenico Ricucci (I). Alle er de 
kendetegnet ved, at de er klinikere i henvisningspraksis, og at de samtidig driver omfattende 
international kursusvirksomhed (se vedhæftede cv og abstracts). 

Fredag eftermiddag vil Jan Berghmans underholde med den smertegivende infraktions-tand 
samt en endodontisk case quiz!  

Lørdagens program omfatter 2 indlæg af Domenico Ricucci omkring dels biofilm og bagefter 
om heling af den periapikale læsion. Emnerne bliver eksemplificeret med kliniske cases og 
som noget særligt understøttet af histologiske snit. Senere vil Shanon Patel  tale om sorte 
huller på vores CBCT. Han vil tillige afrunde ed e et tæ der ed ’PINK SPOT’s. 

  

Igen i år har vi valgt at give udstillerne/sponsorerne mulighed for at afholdelse af workshops 
fredag formiddag inden selve årsmødets start. I år er temaet rodfyldningsteknikker. 
Afviklingen og indholdet af disse varetages af udstillerne/sponsorerne alene. Der vil her blive 
mulighed for at afprøve forskellige systemer til rodfyldning. Du kan vælge at medbringe 
allerede oplukkede og udrensede tænder.  

  

Deltagelse i workshops kræver tilmelding og koster kr. 500,-.   

  

Ligeledes får udstillerne/sponsorerne mulighed for ganske kort at præsentere deres nye 
og/eller kendte produkter.  

  

Vi håber på et fantastisk møde, hvor der endnu en gang vil være god mulighed for at blive 
inspireret og møde såvel nye som gamle venner.  Vær opmærksom på at melde dig til i god 
tid, da værelser på Hi dsgavl fordeles efter ”først til ølle”-princippet. Der er et begrænset 
antal pladser på Hindsgavl. 
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Program:    (med forbehold for evt. ændringer)  

  

 

Fredag d. 8. januar 2016  

  

09.00-12.30     Workshops med div. rodfyldningssystemer v/ Kerr Endodontics (Elements   

                           Obturation Unit), Coltene (GuttaFlow), VDW (Guttafusion), Maillefer   

                          (Guttacore og/eller Calamus), Micro-Mega (Revo S Obturation),  

                           Zeiss sponsorerer 5 stk. mikroskoper til sessionerne.  

13.00    Værelser til disposition. Registrering. Kom og nyd de smukke omgivelser!   

    Sandwich  

13.30-14.00  Sponsor præsentation  

14.00-15.30     Breaking news about cracked teeth.  (Jan Berghmans)  

15.30-16.00     Kaffepause  

16.00-17.30     The diagnostic Quiz.  (Jan Berghmans) 

19.30-               Velkomst drink og dejlig 3-retters middag m/god vin og efterfølgende kaffe på  

Hindsgavl Slot  

Et mindre jazzband vil traktere med musikalsk underlægning. 

  

Lørdag d. 9. januar 2016 

   

07.00       Morgenbuffet  (der tjekkes ud fra værelser senest kl. 10.00)   

09.00-10.15     Biofilm (Dr. Domenico Ricucci) 

10.15-10.45  Formiddagskaffe  

10.45-12.00     Wound healing of apical/periapical tissues following endo treatment (Dr.   

                           Domenico Ricucci) 

12.00-13.00     Dejlig Hindsgavlfrokost inkl. øl/vand, kaffe/the  

13.00-13.30     Generalforsamling i DE (se vedhæftede dagsorden) 

13.30-14.45     Black holes – The Radiographic diagnosis of apical periodontitis using CBCT. 

                           (Dr. Shanon Patel)  

14.45-15.00     Kort kaffepause 

15.00-16.15     Pink spots – Diagnosis & management of external cervical resorption.    

                           (Dr. Shanon Patel)   

16.00-16.15  Afrunding og tak for denne gang  

  

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen i Dansk Endodontiforening  

Lotte Hein, Casper Kruse, Vitus Jakobsen, Lars Bjørndal 

og Mads Juul.  
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