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Dansk Endodontiforening
Årsmøde og generalforsamling
Hindsgavl Slot d. 13. -14. januar 2017
Kære medlem,
Bestyrelsen i Dansk Endodontiforening har hermed fornøjelsen af at indbyde til vores
årsmøde anden weekend i januar, 2017.
I år har vi den store glæde at kunne præsentere to meget spændende, internationalt kendte
endodontister, nemlig Dr. Christos Boutsioukis (NL) og Dr. Arnaldo Castellucci (I).
I den senere tid er minimal invasiv instrumentering blevet et begreb som er kommet til
endodontien. Sådanne små udrensninger kunne give anledning til tanker om, hvorvidt
skyllevæsken har tilstrækkelig adgang til rodkanalsystemet. Hvad siger forskningen på
området? I en kritisk gennemgang af diverse skyllemetoder vil Christos Boutsioukis bla.
belyse dette.
I lørdagens program er vi stolte af at kunne præsentere en endodontist og foredragsholder
fra allerøverste hylde. Arnaldo Castellucci er uddannet under Herbert Schilder på Boston
Universitet i slut-7 ’er e og har siden gennem privat praksis i Firenze og som
foredragsholder udøvet stor indflydelse indenfor faget. Han er forfatter til
lærebogsklassiker e ”E dodo tics vol.I,II,III” på ere e d 3
sider. E er e ha vil
berøre kredser om revision og rodfyldning med varm vertikal teknik. GLÆD JER!
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 der ikke noget fastlagt tema.
Afviklingen og indholdet af disse varetages af udstillerne/sponsorerne alene. Der vil her blive
mulighed for at afprøve forskellige systemer til udrensning mm. 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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Dansk Endodontiforening
Program: (med forbehold for evt. ændringer)

Fredag d. 13. januar 2017

09.00-12.30
12.00-13.00
13.00
13.30-14.10
14.10-14.55

15.00-16.00
16.00-16.30
16.30-17.30
19.30-

Workshops med diverse sponsorere/udstillere. Zeiss sponsorerer
mikroskop(er) til sessionerne.
Rundvisning i området omkring Hindgavl Slot for evt. interesserede.
Værelser til disposition. Registrering. Kom og nyd de smukke omgivelser!
Sandwich
Sponsor præsentation
Dansk Endodontiforenings årlige forskningsbevilling:
Præsentation af sidste års modtageres arbejde:
Sune Demant: Pulpale reaktioner på dyb og ekstrem dyb caries
Sebastian Schlafer: DNase-behandling af biofilm i inficerede rodkanaler - en
ny terapeutisk mulighed?
A critical view on irrigant activation methods (Christos Boutsioukis)
Kaffepause
An evidence-based approach to sodium hypochlorite accidents. (Christos
Boutsioukis)
Velkomstdrink og dejlig 3-retters middag m/god vin og efterfølgende kaffe på
Hindsgavl Slot
Et mindre jazzband vil traktere med musikalsk underlægning.

Lørdag d. 14. januar 2017

07.00
09.00-10.15
10.15-10.45
10.45-12.00
12.00-13.00
13.00-13.40
13.40-13.50
13.50-14.50
14.50-15.05
15.05-16.05
16.05-16.15

Morgenbuffet (der tjekkes ud fra værelser senest kl. 10.00)
Difficulties and treatment solutions around retreatments (Arnaldo Castellucci)
Formiddagskaffe
How to: Removing root filling materials and posts (Arnaldo Castellucci)
Dejlig Hindsgavlfrokost inkl. øl/vand, kaffe/the
Generalforsamling i DE (se vedhæftede dagsorden)
Gruppefoto
How to: Find hidden canal orifices (Arnaldo Castellucci)
Kort kaffepause
Warm vertical obturation. Technique, Tips & Tricks (Arnaldo Castellucci)
Afrunding og tak for denne gang

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Dansk Endodontiforening
Lotte Hein Sørensen, Casper Kruse, Vitus Jakobsen, Lars
Bjørndal og Mads Juul.
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