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6. - 7. april 2018  •  Messe C, Fredericia

Alt i én pakke samlet på 16.000 m2  
Spændende kurser, messe og stort awardshow. Tag dine kollegaer under armen 
og gå på opdagelse i festivalens mange muligheder | side 6

Særskilte programmer  
til hver faggruppe
Menuen står på inspiration, dedikation  
og faglighed serveret på flere måder | side 14
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Vi efterlyser nominerede, der fortjener et stort skulderklap til Dental Awards | side 40

Det bedste er næsten, når der sker 
noget, som normalt ikke sker...
Føl spændingen og mærk koncentrationen på live-scenen | side 12”
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Dato: 6. – 7. april 2018

Sted: Messe C, Fredericia

Hvem: Alle i dentalbranchen

Indhold:  
Kurser, live-scene, hands-on-
områder, messe og awardshow

Services:
3.500 gratis parkeringspladser
Fuld forplejning inkluderet
Gratis shuttlebusser
Gratis bagageservice

Åbningstider:
Fredag kl. 09.00 – 18.00
Lørdag kl. 09.00 – 17.30

Dental Festival & Awards 2018

Awardshow: 
Fredag kl. 19.00 - 01.00
Kåring af 8 awards 
Thomas Warberg,  
Festmaskinen og  
Rasmus Seebach

Kontakt:
Dental Festival & Awards
c/o DentaNet
Svanemøllevej 65
2900 Hellerup
Danmark
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Meld dig og dine kollegaer til  DFA på www.dentalfestival.dk

TO DAGE MED MASSER AF FAG-NØR DERI, INSPIRATION & AWARDSHOW

     Vi  kårer:

  Årets Team  •   Årets Arbejdsplads  •   Årets Tandtekniker  •   Årets Leverandør  •  Den Bedste Interdisciplinære Behandling 

     Den Bedste Implantatbehandling   •   Den Bedste Fulde  Rehabilitering  •   Den Bedste Minimalt Invasive Behandling

                                 Tp. Admira Jahic  •  Dr. Andrea Ricci  •  Par odimester Andreas Bo  •  Dr. Anoop Maini 
                     Fotograf Bo Merris-Vejlund  •  Tdl. Charlotte Nyb y  •  Dr. David Gerdolle  •  Tdl. Flemming Brandt   
          Dr. Francesca Vailati  •  Dr. Ian Buckle  •  Dr. Jason Sm ithson  • Dr. Javier Tapia Guadix  • Tdl. Jens Lætgaard  
                 Tdl. Johan Corydon Knudsen  • Tdl. Kasper Holm-B usk  • Tdl. Marc Onuha  • Dr. Marwan Abou-Rass 

 Ergoterapeut Mette Krebs  • Tdl. Michael Kriste nsen  •  Journalist og TV-vært Michèle Bellaiche  
                   Dr. Michael Horrocks  •  Hjerneforsker Peter Lund Madsen  • Tdl. Rikke Freitag  • Dr. Santosh Patil
                                           Dental technician Sascha Hein  •  Tdl. Simon Kold  • Dr. Stephane Browet

    

6. - 7. APRIL 2018    |    MESSE C, FREDERICIA
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Er du lige så spændt som os, og kan 
du næsten ikke vente, til det bliver 
april? Så varm op til festivalen med 
os! Du kan følge med på Facebook  
under “DFA – Dental Festival & 
Awards”, hvor vi løbende holder dig 
opdateret på programmet, award-
showet og praktisk information samt 
besvarer alle de spørgsmål, du kunne 
have omkring DFA.

Jeg håber, vi ses derude!

Af Peter L. Gerdes, initiativtager 

Hver dag, hver uge og hvert år knok-
ler klinikker rundt omkring i landet 
for at skabe den bedst mulige service 
og behandling af patienter. 

Ingen kan dog gøre det alene! For 
at det kan lykkes, har vi brug for at 
samarbejde og skabe synergi mellem 
hvert vores fagspecifikke område i 
dentalbranchen – derfor er der et stort 
behov for, at vi skal mødes. 

Det gør vi til Dental Festival & 
Awards (DFA) den 6.-7. april 2018 i 
Messe C i Fredericia, hvor vi har  
samlet alt i en 16.000 m2 messehal. 

Men er festivaler ikke noget med 
mudder og høj musik? Ikke i dette til-
fælde! Med festival-setuppet samler vi 
det hele under ét tag: 3 store scener, 1 
live-scene, 2 hands-on-områder, ud-
stillerstande og Street Food-område.

Det giver dig et utal af muligheder 
for at gå på opdagelse i inspirerende 
faglige indlæg, føle  spændingen ved 
live-behandlinger, forfine det gode 
håndværk og udforske nyt udstyr og 
produkter ved udstillerstandene.

Som besøgende kan du bruge DFA 
præcist, som du ønsker. Ligesom vi 
kender det fra musikfestivaler, kan 
du bevæge dig frit rundt mellem de 

forskellige scener, live-demonstra-
tioner, hands-on-områder samt  
udstillerstande.

Du deltager i de elementer, du  
finder interessante, og ser græsset 
grønnere ud på den anden side, går  
du naturligvis derover i stedet.

Du vælger altså selv, hvordan du 
vil bruge festivalen – om det er for 
at få ny viden og opnå kursuspoint, 
møde samarbejdspartnere, søge nye 
 produkter, jagte gode tilbud eller  
noget helt andet. Det er fuldkommen 
op til dig.

Du behøver ikke planlægge hele din 
festival hjemmefra - gør i stedet plads 
til overraskelser og inspiration.

Mange fortjener at få ros, og vi vil 
derfor imellem de to festivaldage  
afholde et awardshow, hvor vi fejrer 
de behandlere og teammedlemmer, 
der til daglig gør en forskel for mange 
patienter. 

Vi ved godt, at Janteloven af og til 
stadig viser sit ansigt, men vi tror på 
vigtigheden af forbilleder og dét at få 
et fortjent klap på skulderen en gang 
imellem. 

Vi har derfor ikke sparet på noget, 
og det bliver et fantastisk awardshow 
med Thomas Warberg som konferen-
cier, flotte pengepræmier til vinderne 
og underholdning med Festmaskinen 
samt Rasmus Seebach.

Velkommen til Dental Festival & Awards
Inspirerende kurser, messe og et stort anlagt awardshow samlet i én pakke. Tag dine 
kollegaer under armen og gå på opdagelse i festivalens mange muligheder.

5 gode grunde til at deltage
1. Bliv fagligt inspireret med spændende programmer for alle i teamet.

2.  Hold dig opdateret på de nyeste produkter, materialer, udstyr og services.

3.  Mød nye og kendte ansigter fra branchen i et fagligt og festligt lag. 

4.  Deltag i festen, når vi uddeler en række priser til det store awardshow.

5.  Få det hele i én pakke til en skarp pris for dig og dine kollegaer.

Sådan kan 16.000 m2 i Fredericia forvandles til en dental festival

Der tages forbehold for ændringer
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Af Peter L. Gerdes, initiativtager

På festivalen kan du gå på opdagelse 
i det faglige program og samtidig 
indsamle kursuspoint i de emner, der 
interesserer dig.

Men hvad passer til mig, kunne man 
fristes til at spørge. Vi har sammen-
sat særskilte faglige programmer, der 
tilgodeser alle faggrupper. 

I de anbefalede programmer har vi 

fremhævet de kurser, som er skræd-
dersyede til netop din faggruppe. 

På den måde kan du lynhurtigt  
danne dig et overblik over, hvad der  
er specielt relevant for dig.

Gå på opdagelse
Det betyder ikke, at du ikke er vel-
kommen til at gå på opdagelse på 
andre kurser - tværtimod. De anbe-
falede programmer skal blot ses som 
en hjælp til at navigere i programmet.

Det VIL jeg bare høre!
Til DFA skal du ikke tilmelde dig de 
enkelte kurser. Du kan frit gå rundt 
på festivalen, lade dig inspirere og til-
trække af, hvad du går forbi – måske 
du oplever noget, du ikke havde for-
ventet hjemmefra? 

Er der noget, du bare skal høre, vil 
vi opfordre dig til at komme i god tid 
for at sikre dig en plads – og du kan 
altid tage en kop kaffe med i hånden 
til ventetiden.

Kurser? Sådan rigtige kurser? Ja, 
kurserne på DFA er vaskeægte kurser, 
som du får kursuspoint for – uanset 
om det er et kursus på en af de store 
scener, live-scenen eller i hands-on-
områderne. 

Du skal blot udfylde et evaluerings- 
skema for hvert enkelt kursus, du har 
deltaget i, for at opnå dine kursus-
point. 

Efter festivalen sender vi dine  
kursusbeviser til dig. 

Lidt for enhver smag…
Bliv inspireret af de klassiske forelæsninger med fremragende talere, føl 
spændingen ved live-behandlingerne, og prøv tingene af i hands-on-områderne. 
Der er noget for enhver smag, så alle faggrupper kan gå hjem med ny viden,  
inspiration og kursuspoint. 

Kursustimer
På DFA kan du indsamle kursuspoint for hvert indlæg på de forskellige scener og hands-
on-områder. Kursustimerne angivet herunder er vejledende eksempler, da enkelte indlæg 
kan afvige fra det typiske timeantal på den givne scene.

Scene 1, 2, 3  Live-scenen  Hands-on 1, 2
75 minutter  75 minutter  120 minutter
= 1 kursustime = 1 kursustime = 3 kursustimer

Føl spændingen på live-scenen

Få faglig inspiration på en af de store scener

Af Belinda Schamaitat, projektassistent

Hands-on-kurser er en oplagt 
mulighed for at lære nye metoder, 
produkter og udstyr at kende. DFAs 
faglige program er derfor spækket 
med hands-on-indlæg for alle fag-
grupper. Vi har dedikeret to områder 
kun til hands-on. Her kan du og dine 
kollegaer øve håndværket.

”Man får bare så meget 
mere ud af det, når man 
får lov at have tingene 

i hænderne. Der er altid 
færre kursister, og derfor 
har kursusgiver bedre tid 
til at svare på spørgsmål”

Tandlæge Mette Lyck, Tandlægerne i 
Mårslet

Fra teori til praksis
Ét er at høre om den teoretiske bag- 
grund for en behandling. Noget andet 
er efterfølgende at implementere det i 
sine behandlinger. 

”Jeg har deltaget i utallige kurser 

gennem årene, og jeg har erfaret, at 
det ikke altid er lige let at gå hjem og 
udføre det, som man har lært. Det er 
så meget nemmere, når man har ‘haft 
problemet i hænderne’ en gang først,” 
siger tandlæge Kirsten Steffensen fra 
Tandklinikken Østervrå. 

Lær af dine fejl
På hands-on-kurserne kan man lave 
alle de fejl, man vil, og tilmed lære 
endnu mere af at begå dem. På den 
måde føler man sig mere sikker i den 
nye teknik mandag morgen, når man 
første gang skal udføre behandlingen 
på en patient. 

”Jeg tror, at de fleste tand-
læger er røre-gøre-børn, 
uden at de ved det, for 
udtrykket var ikke op- 
fundet, da vi var små, 
men tandlæger trives 
bedst ved at arbejde  
med tingene i hænderne” 

Tandlæge Kirsten Steffensen,  
Tandklinikken Østervrå

Forfin det gode håndværk
At arbejde med tænder er et håndværk. Et håndværk, der skal læres, trænes og 
holdes ved lige…

Lær det til helt ud i fingerspidserne i hands-on-områderne
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DFA er et oplagt sted at møde nuværende og potentielle leverandører og få en 
snak om, hvad der er relevant for jeres klinik. Du kan bl.a. få indblik i, hvad der 

rører sig på markedet, søge nye produkter og jagte gode tilbud. 

Det faglige program er strikket sammen, så du har rig mulighed  
for at besøge messens stande mellem de faglige indlæg såvel som  

i selvvalgte og planlagte pauser. 

Her kan du se, hvem du foreløbigt kan møde på DFA.

Kom og sig  
hej på DFA

3D
DENTAL

DANMARK
DENTAL - DIRECT
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teoretiske oplæg på scenerne, behand- 
linger på live-scenen og øvelser i 
hands-on-områderne. På den måde 
er du ikke kun afhængig af din høre-, 
syns- eller følesans. Du får sat hele 
paletten af sanser i gang og lærer 
tingene på den måde, der fungerer for 
dig. Og du vælger helt selv, hvad du 
har lyst til at deltage i!

 

Program for live-scenen
Endodonti set igennem mikroskop 
Tandlæge Kasper Holm-Busk & team 
Fredag kl. 10.00 - 11.15
Lørdag kl. 14.00 - 15.15

Crack diagnosis, the mystery patient
Dr. Stephane Browet

Fredag kl. 11.30 - 12.45

Guidet implantologi, CAD/CAM og CT-scan 
Tandlæge Jens Lætgaard og tandlæge Simon Kold

Fredag kl. 14.15 - 15.30
Lørdag kl. 15.45 - 17.00

Amotio 8-8, med PRF-membraner 
Tandlæge Jens Lætgaard & team

Fredag kl. 16.15 - 17.15
Lørdag kl. 09.45 - 10.45

Direct composite resin restoration of an 
upper first molar class 1 cavity 
Dr. Jason Smithson

Lørdag kl. 11.00 - 12.30

Af Tove Thoustrup, projektleder

Sammen med Klinikproduktion er 
tandlæge og kirurg Jens Lætgaard 
drivkraften bag live-scenen, som er 
en del af festival-setuppet. På live-
scenen kan du følge med i live- 
behandlinger af patienter.

“Her stilles høje krav til operatøren, 
tandlægen, klinikassistenten, og 
hvem der ellers udfører arbejdet, for 
der er ingen mulighed for fraklip eller 
på andre måder at skjule fejl. Og det 
skaber naturligvis en vis spænding!” 
forklarer Jens Lætgaard. 

Jens Lætgaard har stor erfaring med 
live-behandlinger og har tidligere 
lavet en række live-operationer på 
andre messer.

En oplevelse for hele klinikken
Live-seancerne har udviklet sig til at 
blive lidt af en passion for Jens Læt-
gaard, der gennem de seneste 10 år har 
holdt adskillige live-kurser på sin klinik.

“Jeg mener, at live-seancerne giver 
den ultimativt bedste oplevelse og  
indlæring for hele klinikteamet,”  
siger Jens Lætgaard.

Oplev forskellige live-behandlinger 
På live-scenen kan du opleve forskel-
lige undervisere, der vil foretage 
live-behandlinger indenfor deres 
spidskompetencer. 

Du kan se Jens Lætgaard udføre en 
operativ fjernelse af visdomstænder. 
Derudover vil han i samarbejde med 
tandlæge Simon Kold udføre en 

live-operation med guidet implan-
tologi. Du kan også følge med, når Dr. 
Stephane Browet gennemgår diag-
nosticeringer af frakturer, og når 
tandlæge Kasper Holm-Busk udfører 
rodbehandlinger live. Desuden kan du 
se, hvordan caries fjernes med laser, 
hvorefter Dr. Jason Smithson opbygger 
en præmolar i komposit.

”Det bedste er næsten, når 
der sker noget, som nor-
malt ikke sker. Så skal der 
jo findes en løsning på den 
uventede situation”
Tandlæge og kirurg Jens Lætgaard

Se, hør, føl og forstå 
Live-scenen er blot en af indlærings- 
metoderne ved festival-setuppet. Ved 
live-scenen kan du se en behandling 
blive udført, på en anden scene kan du 
høre et teoretisk oplæg om et specifikt 
emne, og ved hands-on-områderne 
kan du øve håndværket selv.

Flere af live-seancerne kan med 
fordel suppleres forud med f.eks. et 
foredrag om det specifikke emne på en 
af de store scener. På den måde kan du 
opleve teorien fra tidligere på dagen i 
praksis på live-scenen. Det kan også 
være, du har set noget interessant på 
live-scenen, som du senere selv kan 
prøve af på hands-on-områderne. 

Det gode ved festival-setuppet er,  
at indlæringsmetoderne forenes; 

Føl spændingen, mærk koncentrationen 
og forvent det uventede...
På den åbne live-scene kan du komme helt tæt på og følge med i live-behandlinger 
af patienter gennem glasset. Mærk den intense stemning, når flere forskellige 
undervisere live-behandler patienter i tandlægestolen.

På DFA kan du følge med i forskellige live-behandlinger på live-scenen
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Samlet festivalprogram

Fredag 6. april 2018

09.00 Scene 1 Scene 2 Scene 3 Live-scenen Hands-on 1 Hands-on 2
DFA åbner  - Registrering 

(Fra kl. 09.00)
09.30

10.00

Dr. Stephane Browet
Fractures 
(09.45-11.00)

Dr. Ian Buckle
Occlusion 
(09.45-11.00)

Tp. Admira Jahic 
Tandrensning 
(09.45-11.00)

Tdl. Kasper Holm-Busk 
& team
Endodonti 
(10.00-11.15)

Annonceres senere 
(10.00-11.15)

10.30

Dr. Michael Horrocks 
Endodontics 
(10.30-12.30)

11.00

11.30

Tdl. Simon Kold
CBCT 
(11.30-12.30)

Journalist & TV-vært
Michéle Bellaiche
Kommunikation 
(11.30-12.45)

Tdl. Charlotte Nyby 
Inman Aligner 
(11.30-12.45)

Dr. Stephane Browet
Fractures 
(11.30-12.45)

12.00

12.30

13.00
Frokost i Street Food-området 

13.30
(12.00-14.00)

14.00

Ergoterapeut 
Mette Krebs
Ergonomi 
(14.00-15.15)

Dr. Ian Buckle
Occlusion 
(14.00-15.45)

14.30
Tdl. Jens Lætgaard 
& tdl. Simon Kold
CBCT 
(14.15-15.30)

Tp. Admira Jahic 
Tandrensning 
(14.15-15.30)

Fotograf Bo 
Merris-Vejlund &
tdl. Rikke Freitag
Fotografi 
(14.30-15.45)

Dr. David Gerdolle 
Composite 
(14.30-15.45)

15.00

15.30

16.00

Dr. Andrea Ricci
Digital smile design
(16.00-17.15)

Dr. Marwan Abou-Rass 
Endodontics 
(16.00-17.15)

16.30 Tdl. Jens Lætgaard 
& team
Amotio 
(16.15-17.15)

Dr. Stephane Browet
Fractures 
(16.15-17.45)

Dr. David Gerdolle 
Composite 
(16.15-17.45)

Parodimester  
Andreas Bo 
Kropssprog 
(16.30-17.45)

17.00

17.30

18.00

Adgang til omklædningsområde 
(17.30-19.00) 

Festivalområdet lukker kl. 18.00
18.30

19.00

Awardshow og festmiddag 
(19.00-01.00) 

Shuttlebusser kører mellem kl. 23.00 - 01.00 til hotellerne

    

01.00

- for hele klinikken

Lørdag 7. april 2018

09.00 Scene 1 Scene 2 Scene 3 Live-scenen Hands-on 1 Hands-on 2

DFA åbner  - Registrering 
(Fra kl. 09.00)

09.30

Dr. Anoop Maini
Orthodontics 
(09.30-10.45)

Dr. Jason Smithson
Composite 
(09.30-10.45)

Tp. Admira Jahic 
Tandrensning 
(09.30-10.45)

10.00

Dr. Francesca Vailati 
Wear 
(09.45-11.00)

Tdl. Jens Lætgaard 
& team
Amotio 
(09.45-10.45)10.30

Dr. Michael Horrocks 
Endodontics 
(10.15-12.15)

11.00

Hjerneforsker 
Peter Lund Madsen
Arbejdsglæde &
motivation 
(11.00-12.15)

Dr. Jason Smithson
Laser & composite 
(11.00-12.30)

11.30

Tdl. Kasper Holm-Busk
Endodonti 
(11.15-12.30)

Tdl. Johan Corydon 
Knudsen 
Retention 
(11.15-12.30)

Dr. Anoop Maini
Orthodontics 
(11.15-12.30)12.00

12.30

13.00
Frokost i Street Food-området 

13.30
(12.00-14.00)

14.00

Dr. Jason Smithson 
Composite 
(13.45-15.30) 

Tdl. Flemming Brandt
Lyspolymerisering 
(14.00-15.15)

Dental technician 
Sascha Hein
Biomimetic shade 
match 
(14.00-15.15)

Tdl. Michael Kristensen 
Implantater 
(14.00-15.15)

Tdl. Kasper Holm-Busk 
& team
Endodonti 
(14.00-15.15)

Annonceres senere
(14.00-15.15)

14.30

15.00

15.30

Dr. Santosh Patil
Advanced 
photography
(15.30-16.45)

Dr. Javier Tapia Guadix 
Ageing composite 
(15.30-16.45)

16.00

Tdl. Marc Onuha
Interdisciplinær
(15.45-17.00)

Tdl. Jens Lætgaard 
& tdl. Simon Kold
CBCT 
(15.45-17.00)

Annonceres senere
(15.45-17.00)Tdl. Flemming Brandt

Lyspolymerisering 
(16.00-17.15)

16.30

17.00

17.30
Festivalområdet lukker kl. 17.30

Et samlet program med masser af muligheder for hele klinikken!

Som deltager kan du bevæge dig frit rundt og deltage i alle de kurser, du finder interessante.  
Vi har på de følgende sider skræddersyet anbefalede programmer for hver faggruppe, så du kan se, hvad der er tiltænkt dig. 

Du skal ikke tilmelde dig kurserne – du møder bare op. Hvis du ønsker at modtage kursuspoint for din deltagelse, udfylder du blot en evaluering.

Du kan finde kursusbeskrivelser, casebilleder og meget mere på www.dentalfestival.dk.

Der tages forbehold for ændringer
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Anbefalet program for klinikassistenter

Fredag 6. april 2018 Lørdag 7. april 2018

09.00 Scene 1 Scene 2 Scene 3 Live-scenen Hands-on 1 Hands-on 2
DFA åbner  - Registrering 

(Fra kl. 09.00)
09.30

10.00

Tp. Admira Jahic 
Tandrensning 
(09.45-11.00)

Tdl. Kasper Holm-Busk 
& team
Endodonti 
(10.00-11.15)

Annonceres senere 
(10.00-11.15)

10.30

11.00

11.30

Journalist & TV-vært
Michéle Bellaiche
Kommunikation 
(11.30-12.45)

Tdl. Charlotte Nyby 
Inman Aligner 
(11.30-12.45)

12.00

12.30

13.00
Frokost i Street Food-området 

13.30
(12.00-14.00)

14.00

Ergoterapeut 
Mette Krebs
Ergonomi 
(14.00-15.15)

14.30
Tdl. Jens Lætgaard 
& tdl. Simon Kold
CBCT 
(14.15-15.30)

Tp. Admira Jahic 
Tandrensning 
(14.15-15.30)

Fotograf Bo 
Merris-Vejlund & 
tdl. Rikke Freitag
Fotografi 
(14.30-15.45)

15.00

15.30

16.00

16.30 Tdl. Jens Lætgaard 
& team
Amotio 
(16.15-17.15)

Parodimester  
Andreas Bo 
Kropssprog 
(16.30-17.45)

17.00

17.30

18.00

Adgang til omklædningsområde 
(17.30-19.00) 

Festivalområdet lukker kl. 18.00
18.30

19.00

Awardshow og festmiddag 
(19.00-01.00) 

Shuttlebusser kører mellem kl. 23.00 - 01.00 til hotellerne

    

01.00

09.00 Scene 1 Scene 2 Scene 3 Live-scenen Hands-on 1 Hands-on 2

DFA åbner  - Registrering 
(Fra kl. 09.00)

09.30

Tp. Admira Jahic 
Tandrensning 
(09.30-10.45)

10.00 Tdl. Jens Lætgaard 
& team
Amotio 
(09.45-10.45)10.30

11.00

Hjerneforsker 
Peter Lund Madsen
Arbejdsglæde &
motivation 
(11.00-12.15)

11.30
Tdl. Johan  
Corydon Knudsen 
Retention 
(11.15-12.30)

12.00

12.30

13.00
Frokost i Street Food-området 

13.30
(12.00-14.00)

14.00

Tdl. Flemming Brandt
Lyspolymerisering 
(14.00-15.15)

Tdl. Michael Kristensen 
Implantater 
(14.00-15.15)

Tdl. Kasper Holm-Busk 
& team
Endodonti 
(14.00-15.15)

Annonceres senere
(14.00-15.15)

14.30

15.00

15.30

Dr. Santosh Patil
Advanced 
photography
(15.30-16.45)

16.00
Tdl. Jens Lætgaard
& tdl. Simon Kold
CBCT 
(15.45-17.00)

Annonceres senere 
(15.45-17.00)Tdl. Flemming Brandt

Lyspolymerisering 
(16.00-17.15)

16.30

17.00

17.30
Festivalområdet lukker kl. 17.30

Skræddersyet til dig! 

Vi har fremhævet de indlæg, som er skræddersyede netop til din faggruppe. Du er selvfølgelig også velkommen til at gå på opdagelse 
og lade dig inspirere af festivalens andre muligheder. Du skal ikke tilmelde dig kurserne – du møder bare op. 

Hvis du ønsker at modtage kursuspoint for din deltagelse, udfylder du blot en evaluering.

 Du kan finde kursusbeskrivelser, casebilleder og meget mere på www.dentalfestival.dk.

Der tages forbehold for ændringer
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Anbefalet program

Fredag 6. april 2018

09.00 Scene 1 Scene 2 Scene 3 Live-scenen Hands-on 1 Hands-on 2
DFA åbner  - Registrering 

(Fra kl. 09.00)
09.30

10.00

Dr. Stephane Browet
Fractures 
(09.45-11.00) Annonceres senere 

(10.00-11.15)

10.30

11.00

11.30

Journalist & TV-vært
Michéle Bellaiche
Kommunikation 
(11.30-12.45)

Tdl. Charlotte Nyby 
Inman Aligner 
(11.30-12.45)

Dr. Stephane Browet
Fractures 
(11.30-12.45)

12.00

12.30

13.00
Frokost i Street Food-området 

13.30
(12.00-14.00)

14.00

Ergoterapeut 
Mette Krebs
Ergonomi 
(14.00-15.15)

14.30

Fotograf Bo 
Merris-Vejlund &
tdl. Rikke Freitag
Fotografi 
(14.30-15.45)

15.00

15.30

16.00

16.30

Dr. Stephane Browet
Fractures 
(16.15-17.45)

Parodimester  
Andreas Bo 
Kropssprog 
(16.30-17.45)

17.00

17.30

18.00

Adgang til omklædningsområde 
(17.30-19.00) 

Festivalområdet lukker kl. 18.00
18.30

19.00

Awardshow og festmiddag 
(19.00-01.00) 

Shuttlebusser kører mellem kl. 23.00 - 01.00 til hotellerne

    

01.00

for tandplejere

Lørdag 7. april 2018

09.00 Scene 1 Scene 2 Scene 3 Live-scenen Hands-on 1 Hands-on 2

DFA åbner  - Registrering 
(Fra kl. 09.00)

09.30

10.00

10.30

11.00

Hjerneforsker 
Peter Lund Madsen
Arbejdsglæde &
motivation 
(11.00-12.15)

11.30
Tdl. Johan Corydon 
Knudsen 
Retention 
(11.15-12.30)

12.00

12.30

13.00
Frokost i Street Food-området 

13.30
(12.00-14.00)

14.00

Tdl. Flemming Brandt
Lyspolymerisering 
(14.00-15.15)

Tdl. Michael Kristensen 
Implantater 
(14.00-15.15)

Annonceres senere
(14.00-15.15)

14.30

15.00

15.30

Dr. Santosh Patil
Advanced 
photography
(15.30-16.45)

16.00

Annonceres senere 
(15.45-17.00)Tdl. Flemming Brandt

Lyspolymerisering 
(16.00-17.15)

16.30

17.00

17.30
Festivalområdet lukker kl. 17.30

Skræddersyet til dig! 

Vi har fremhævet de indlæg, som er skræddersyede netop til din faggruppe. Du er selvfølgelig også velkommen til at gå på opdagelse 
og lade dig inspirere af festivalens andre muligheder. Du skal ikke tilmelde dig kurserne – du møder bare op. 

Hvis du ønsker at modtage kursuspoint for din deltagelse, udfylder du blot en evaluering.

 Du kan finde kursusbeskrivelser, casebilleder og meget mere på www.dentalfestival.dk.

Der tages forbehold for ændringer
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Anbefalet program

Fredag 6. april 2018

09.00 Scene 1 Scene 2 Scene 3 Live-scenen Hands-on 1 Hands-on 2
DFA åbner  - Registrering 

(Fra kl. 09.00)
09.30

10.00

Dr. Ian Buckle
Occlusion 
(09.45-11.00) Annonceres senere

(10.00-11.15)

10.30

11.00

11.30

Journalist & TV-vært
Michéle Bellaiche
Kommunikation 
(11.30-12.45)

Tdl. Charlotte Nyby 
Inman Aligner 
(11.30-12.45)

12.00

12.30

13.00
Frokost i Street Food-området 

13.30
(12.00-14.00)

14.00

Ergoterapeut
Mette Krebs
Ergonomi 
(14.00-15.15)

14.30

Fotograf Bo 
Merris-Vejlund &
tdl. Rikke Freitag
Fotografi 
(14.30-15.45)

15.00

15.30

16.00

Dr. Andrea Ricci
Digital smile design
(16.00-17.15)

16.30

Parodimester 
Andreas Bo 
Kropssprog 
(16.30-17.45)

17.00

17.30

18.00

Adgang til omklædningsområde 
(17.30-19.00) 

Festivalområdet lukker kl. 18.00
18.30

19.00

Awardshow og festmiddag 
(19.00-01.00) 

Shuttlebusser kører mellem kl. 23.00 - 01.00 til hotellerne

    

01.00

for tandteknikere

Lørdag 7. april 2018

09.00 Scene 1 Scene 2 Scene 3 Live-scenen Hands-on 1 Hands-on 2

DFA åbner  - Registrering 
(Fra kl. 09.00)

09.30

10.00

Dr. Francesca Vailati 
Wear 
(09.45-11.00)10.30

11.00

Hjerneforsker 
Peter Lund Madsen
Arbejdsglæde &
motivation 
(11.00-12.15)

11.30

12.00

12.30

13.00
Frokost i Street Food-området 

13.30
(12.00-14.00)

14.00

Tdl. Flemming Brandt
Lyspolymerisering 
(14.00-15.15)

Dental technician 
Sascha Hein
Biomimetic shade 
match 
(14.00-15.15)

Tdl. Michael Kristensen 
Implantater 
(14.00-15.15)

Annonceres senere
(14.00-15.15)

14.30

15.00

15.30

Dr. Santosh Patil
Advanced 
photography
(15.30-16.45)

16.00

Annonceres senere 
(15.45-17.00)Tdl. Flemming Brandt

Lyspolymerisering 
(16.00-17.15)

16.30

17.00

17.30
Festivalområdet lukker kl. 17.30

Skræddersyet til dig! 

Vi har fremhævet de indlæg, som er skræddersyede netop til din faggruppe. Du er selvfølgelig også velkommen til at gå på opdagelse 
og lade dig inspirere af festivalens andre muligheder. Du skal ikke tilmelde dig kurserne – du møder bare op. 

Hvis du ønsker at modtage kursuspoint for din deltagelse, udfylder du blot en evaluering.

 Du kan finde kursusbeskrivelser, casebilleder og meget mere på www.dentalfestival.dk.

Der tages forbehold for ændringer
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Anbefalet program

Fredag 6. april 2018

09.00 Scene 1 Scene 2 Scene 3 Live-scenen Hands-on 1 Hands-on 2
DFA åbner  - Registrering 

(Fra kl. 09.00)
09.30

10.00

Dr. Stephane Browet
Fractures 
(09.45-11.00)

Dr. Ian Buckle
Occlusion 
(09.45-11.00)

Tdl. Kasper Holm-Busk 
& team
Endodonti 
(10.00-11.15)

Annonceres senere
(10.00-11.15)

10.30

Dr. Michael Horrocks 
Endodontics 
(10.30-12.30)

11.00

11.30

Tdl. Simon Kold
CBCT 
(11.30-12.30)

Journalist & TV-vært
Michéle Bellaiche
Kommunikation 
(11.30-12.45)

Tdl. Charlotte Nyby 
Inman Aligner 
(11.30-12.45)

Dr. Stephane Browet
Fractures 
(11.30-12.45)

12.00

12.30

13.00
Frokost i Street Food-området 

13.30
(12.00-14.00)

14.00

Ergoterapeut 
Mette Krebs
Ergonomi 
(14.00-15.15)

Dr. Ian Buckle
Occlusion 
(14.00-15.45)

14.30
Tdl. Jens Lætgaard 
& tdl. Simon Kold
CBCT 
(14.15-15.30)

Fotograf Bo 
Merris-Vejlund &
tdl. Rikke Freitag
Fotografi 
(14.30-15.45)

Dr. David Gerdolle 
Composite 
(14.30-15.45)

15.00

15.30

16.00

Dr. Andrea Ricci
Digital smile design
(16.00-17.15)

Dr. Marwan Abou-Rass 
Endodontics 
(16.00-17.15)

16.30 Tdl. Jens Lætgaard 
& team
Amotio 
(16.15-17.15)

Dr. Stephane  
Browet
Fractures 
(16.15-17.45)

Dr. David Gerdolle 
Composite 
(16.15-17.45)

Parodimester  
Andreas Bo 
Kropssprog 
(16.30-17.45)

17.00

17.30

18.00

Adgang til omklædningsområde
(17.30-19.00) 

Festivalområdet lukker kl. 18.00
18.30

19.00

Awardshow og festmiddag 
(19.00-01.00) 

Shuttlebusser kører mellem kl. 23.00 - 01.00 til hotellerne

    

01.00

for tandlæger

Lørdag 7. april 2018

09.00 Scene 1 Scene 2 Scene 3 Live-scenen Hands-on 1 Hands-on 2
DFA åbner  - Registrering 

(Fra kl. 09.00)
09.30

Dr. Anoop Maini
Orthodontics 
(09.30-10.45)

Dr. Jason Smithson
Composite 
(09.30-10.45)

10.00

Dr. Francesca Vailati 
Wear 
(09.45-11.00)

Tdl. Jens Lætgaard 
& team
Amotio 
(09.45-10.45)10.30

Dr. Michael Horrocks 
Endodontics 
(10.15-12.15)

11.00

Hjerneforsker 
Peter Lund Madsen
Arbejdsglæde &
motivation 
(11.00-12.15)

Dr. Jason Smithson
Laser & composite 
(11.00-12.30)

11.30

Tdl. Kasper Holm-Busk
Endodonti 
(11.15-12.30)

Tdl. Johan Corydon 
Knudsen 
Retention 
(11.15-12.30)

Dr. Anoop Maini
Orthodontics 
(11.15-12.30)12.00

12.30

13.00
Frokost i Street Food-området 

13.30
(12.00-14.00)

14.00

Dr. Jason Smithson 
Composite 
(13.45-15.30) 

Tdl. Flemming Brandt
Lyspolymerisering 
(14.00-15.15)

Dental technician 
Sascha Hein
Biomimetic shade 
match 
(14.00-15.15)

Tdl. Michael Kristensen 
Implantater 
(14.00-15.15)

Tdl. Kasper Holm Busk 
& team
Endodonti 
(14.00-15.15)

Annonceres senere
(14.00-15.15)

14.30

15.00

15.30

Dr. Santosh Patil
Advanced 
photography
(15.30-16.45)

Dr. Javier Tapia Guadix 
Ageing composite 
(15.30-16.45)

16.00

Tdl. Marc Onuha
Interdisciplinær
(15.45-17.00)

Tdl. Jens Lætgaard 
& tdl. Simon Kold
CBCT 
(15.45-17.00)

Annonceres senere 
(15.45-17.00)Tdl. Flemming Brandt

Lyspolymerisering 
(16.00-17.15)

16.30

17.00

17.30
Festivalområdet lukker kl. 17.30

Skræddersyet til dig! 

Vi har fremhævet de indlæg, som er skræddersyede netop til din faggruppe. Du er selvfølgelig også velkommen til at gå på opdagelse 
og lade dig inspirere af festivalens andre muligheder. Du skal ikke tilmelde dig kurserne – du møder bare op. 

Hvis du ønsker at modtage kursuspoint for din deltagelse, udfylder du blot en evaluering.

 Du kan finde kursusbeskrivelser, casebilleder og meget mere på www.dentalfestival.dk.

Der tages forbehold for ændringer
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kurser  •  live-scene  •  hands-on-områder  •  messe  •  awardshow  •  festmiddag
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Du vil lære: 

•  Om sund og inflammeret gingiva, pa og pochemål.

•  Om årsagerne til gingivitis og parodontitis ved en individuel vejledning og instruktion af patienten.

•  Om bløde og hårde belægninger.

•  Hvordan scalingsinstrumenter og scalingsmetoder håndteres. 

Tandrensning

Tandrensning for klinikassistenter

Tandplejer 
Admira Jahic

Du vil lære: 

•  Om fingerstøtte og ergonomi under tandrensning.

•  Om scalingsmetoder og at håndtere scalingsinstrumenter.

•  At rense tandsten på modeller.

•  At afpudse tænder.

Tandrensning

Kunsten at rense tænder i praksis 

You will learn: 

•  The advantages of using the DSD philosophy in the daily approach.

•  How to define predictability of the occlusal plane, incisal length, and midline.

•  How to effectively communicate with team members, dental technician, and all patients.

•  How to prepare a customized motivational video for the patient.

Digital smile design

A tool for the team to make a treatment plan for
multidisciplinary cases and to communicate with the patient 

Dr. Andrea Ricci

Du vil lære: 

•  At forstå hvordan kropssprog og ansigtsmimik påvirker din kommunikation.

•  At aflæse og forstå kropssprog og ansigtsudtryk.

•  At forstå sammenhængen mellem dine tanker og din kropssprog.

•  Hvad du bør være opmærksom på i dit og andres kropssprog. 

•  At bruge dit kropssprog og ansigtsmimik mere bevidst.

•  Tips og tricks til at være mere overbevisende og klar i dit kropssprog, så dit budskab kommer tydeligt frem. 

Kropssprog

Krop - styr dig!

Parodimester 
Andreas Bo

Scene 3   Fredag, 9.45 - 11.00 1 kursustime

Scene 1   Lørdag, 9.30 - 10.45 1 kursustime

Hands-on 2   Lørdag, 11.15 - 12.30 2 kursustimer

Hands-on 2   Fredag, 16.15 - 17.45 2,5 kursustimer

Scene 1   Fredag, 16.00 - 17.15 1 kursustime

Scene 2  Fredag, 16.30 - 17.45 1 kursustime

Scene 3 Fredag, 11.30 - 12.45 1 kursustime

Scene 3 Fredag, 14.30 - 15.45 1 kursustime

Hands-on 1   Fredag, 14.15 - 15.30 2 kursustimer

Hands-on 2   Lørdag, 9.30 - 10.45 2 kursustimer

Spot på indlæg
På de følgende sider har vi samlet alle de indlæg, du kan opleve på de to festivaldage. Indlæggene er listet i alfabetisk orden efter  

talernes fornavn, og under hvert indlæg kan du se læringspunkter, antal kursuspoint, samt hvor og hvornår det finder sted.

Du kan finde uddybende kursusbeskrivelser, casebilleder og meget mere på www.dentalfestival.dk

Du vil lære: 

•  Hvad den aftagelige Inman Aligner-bøjle er og kan.

•  Hvor den kan bruges, og hvor den kan ikke bruges.

•  Fremgangsmåde fra start til slut.

•  Konceptet ABB (Alignment, Blegning og Bonding), der på sikker vis fører til  
 et “Hollywood-smil”– bare smukkere og på naturlig og vævsbevarende vis.

Inman Aligner

Alt om Inman Aligner

Tandlæge  
Charlotte Nyby

You will learn: 

•  The fundamental principles of modern fixed orthodontics.

•  The concept of anterior alignment orthodontics.

•  The differences between anterior alignment orthodontics and traditional comprehensive orthodontics.

•  The key differences between fixed appliances and removable appliances such as clear aligners.

You will learn: 

•  How easy it is to place and tie arch bows within brackets. •  To practice the power chain technique to close spaces with fixed braces.•  To evaluate the advantages of braces over removable aligners.

Orthodontics

Straightning of front teeth with full 3D movements  
- a new skill for general dentists 

Orthodontics

Braces designed for general dentists - a clear winner!

Dr. Anoop Maini

You will learn: 

•  To understand the demands of adhesive dentistry.

•  To experiment with the synergy between isolation and magnification.

•  To keep a flexible mind within strict protocols.

•  To enjoy your work and how to take the best care of your patients.

Composite

Between science and common sense: Some details that make  
the difference for indirect bonded restorations

Dr. David 
Gerdolle

You will learn: 

•  To understand why latex is the dentist’s best friend.

•  To experiment with the use of pre-heated viscous composite for adhesive cementation.

•  To clean the excess with delight.

•  To polish the margin with delactation.

Composite

Isolation and adhesive cementation of onlays: Meet the siamese twins 
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Du vil lære: 

•  Hvilken indflydelse afstand, vinkling og underskæring har på tid og effekt.

•  Hvorfor du ikke kan hærde plastmaterialerne gennem de forskellige lag.

•  Hvorfor det er umuligt at hærde plastmaterialer igennem emaljen.

•  De forskellige plastmaterialers hærdningsproces i forhold til bl.a. dybde og placering.

•  Hvad der sker, når du går fra farven A1 over til A5 og dentinfarver.

Du vil lære: 

•  Tips og tricks til polymerisering af plastmaterialer.

•  At teste polymeriseringslampernes effekt og forstå, hvad beregningerne viser.

Lyspolymerisering

Polymerisering af plastmaterialer

Lyspolymerisering

Tips og tricks til polymerisering

Tandlæge 
Flemming Brandt

Scene 1 Lørdag, 14.00 - 15.15 1 kursustime

Hands-on 1 Lørdag, 16.00 - 17.15 2 kursustimer

Hands-on 2 Lørdag, 13.45 - 15.30 3 kursustimer

Live-scene Fredag, 16.15 - 17.15 0,5 kursustime

Live-scene Lørdag, 9.45 - 10.45 0,5 kursustime

Live-scene Lørdag, 11.00 - 12.30 1 kursustime

You will learn: 

•  How to listen to patients and understand what they want from treatment.

•  A structured approach to examination and diagnosis.

•  Treatment planning and scheduling.

•  How to discuss treatment options.

•  Key methods to maintain long-lasting and beautiful results.

Occlusion

Solving the 5 biggest dental problems faced by the over 50’s

Dr. Ian Buckle

You will learn: 

•  The basic types and designs of occlusal splints.

•  To appreciate the appropriate use of each splint.

•  The common problems that can be treated with occlusal splint therapy. 

•  To describe how to systematically evaluate and diagnose masticatory system problems.

•  How to fabricate a quick and effective splint.

Occlusion

Splint therapy: Which, when, and why?  
And how to fabricate a simple diagnostic splint

Scene 2 Fredag, 9.45 - 11.00 1 kursustime

Hands-on 2 Fredag, 14.00 - 15.45 2,5 kursustimer

You will learn:
 

• To manage occlusion with direct resin: complex re-organisation of anterior guidance.

• How to close diastemas and restore peg lateral incisors simply and easily with composite resin.

• To manage discolored tooth substrates with predictable direct resin bonding.

Composite

Everyday resin realities: Simple solutions to complex problems

You will learn:
 •  About stratified placement technique for ultimate aesthetics.•  About layering concepts to eliminate voids and reduce sensitivity.•  A rapid simple polishing protocol to emulate natural enamel. 

Laser & composite

Direct composite resin restoration of an upper first molar class 1 cavity

You will learn:
 

•  The importance of line angles when managing shape.

•  How to recreate subtle mammelon grooves and lobes.

•  About recreation of crack lines and wear facets.

•  A polishing protocol to recreate natural enamel.

Composite

Finishing and polishing: How to create a life-like enamel finish on composite resin

  Dr. Jason  
Smithson

Du vil se: 

•  Forberedelse af patient, bedøvelse samt opdækning.

•  Blodudtagning til PRF-membraner.

•  Incision, rouginering, knoglefjernelse, deling af tanden samt sårtoilette.

•  PRF-membraner - håndtering, ilægning og suturering.

Amotio

Amotio 8-8, med PRF-membraner 

Tandlæge 
Jens Lætgaard

Scene 3 Lørdag, 15.30 - 16.45 1 kursustime

You will learn:

• About light interaction with tooth structures.

• About ageing process of natural tissues.

• The advantage of cross-polarised photography on shade analysis.

• To simplify the layering techniques by using smart material selection.

• To achieve invisible anterior restorations step-by-step.

Ageing composite

Emulation of teeth ageing with composite resin: Challenges and feasibility

Dr. Javier 
Tapia Guadix

Scene 2 Lørdag, 9.30 - 10.45 1 kursustime

Scene 3 Lørdag, 9.45 - 11.00 1 kursustime

You will learn: 

•  The rational behind an ADDITIVE non-invasive approach versus traditional subtractive dentistry.

•  How to determine the increase of the vertical dimension of occlusion.

•  About the function, have we have forgotten about it in the name of pure esthetic?

•  About the complications of treating bruxism or not doing so.

Wear

The basic 3STEP technique… and beyond

Dr. Francesca 
Vailati
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Du vil se: 

•  Forberedelse af patient, bedøvelse samt opdækning.

•  Guide fremstillet ud fra CT- og CAD/CAM-scan.

•  Eventuel incision og rouginering.

•  Osteotomi og implantatindsættelse.

•  Eventuel suturering.

CBTC

Guidet implantologi, CAD/CAM og CT-scan

Tandlæge Jens Lætgaard 
Tandlæge Simon Kold

Du vil lære:   

•  Hvordan du og dine kollegaer kan løfte dialogen i det daglige arbejde og få det optimale ud af hinanden.•  Værktøjer til at spørge bedre ind til hinanden, herunder spørgeteknikker, mod, kropssprog og nærvær.

Kommunikation

Sådan får jeg det bedste frem i andre!

Journalist og TV-vært 
Michèle Bellaiche

Du vil lære: 

•  Hvad du altid skal være opmærksom på ergonomisk, når du arbejder.•  Hvordan du arbejder korrekt med din krop, når du scanner.•  Hvordan resten af kroppen skal ”følge” scannebevægelsen.•  Hvor du bedst placerer skærmen, så du ikke vrider kroppen uhensigtsmæssigt under scanning.•  Hvilke ting du generelt skal være opmærksom på, når du håndterer nye maskiner (vægt, brug, tidsforbrug). 

Ergonomi

Ergonomi i den digitale klinik

Ergoterapeut 
Mette Krebs

Du vil lære: 

•  Hvilke typer komplikationer vi ser på den korte og den lange bane.

•  Hvordan det ser ud med risikoen for manglende osseointegration og periimplantitis (biologiske komplikationer)  
 samt porcelænsfrakturer, skrueløsning eller fraktur af skruer m.m. (mekaniske komplikationer).

•  En opdateret viden om både biologiske og mekaniske komplikationer på og omkring implantater  
 samt deres hyppighed, og ydermere hvordan vi kan forsøge at forebygge dem.

•  At implantatbehandlinger kan være komplicerede fra starten - men så sandeligt også på sigt.

Implantater

Komplikationer i implantologien for hele teamet

Tandlæge  
Michael Kristensen

You will learn: 

•  To recognize the role of inadequate endodontic treatment in the increased  prevalence of apical lesions.

•  To list the factors, materials, methods, and clinical practices that lead to acceptable standard endodontic treatment outcomes. 

•  To list the factors, materials, methods, and clinical practices that cause substandard endodontic treatment outcomes.

•  To investigate and retreat substandard endodontic treatment using the 4R  operational diagnosis protocol.

Endodontics

Should substandard endodontic treatment be clinically investigated and 
retreated regardless of the patient’s signs and symptoms?

Dr. Marwan 
Abou-Rass

Du vil se eksempler på:
 

•  Retraktioner.

•  Kroneforlængelse.

•  Optimering af biotypen omkring implantater.

•  Dental mikroskopi.

Interdisciplinær

Æstetisk tandbehandling i hverdagspraksis

Tandlæge 
Marc Onuha

Live-scene Fredag, 14.15 - 15.30 1 kursustime
Scene 2 Lørdag, 15.45 - 17.00 1 kursustime

Scene 3 Fredag, 16.00 - 17.15 1 kursustime

Scene 1 Fredag, 14.00 - 15.15 1 kursustime

Scene 3 Lørdag, 14.00 - 15.15 1 kursustime

Scene 2 Fredag, 11.30 - 12.45 1 kursustime

Live-scene Lørdag, 15.45 - 17.00 1 kursustime

Scene 3 Lørdag, 11.15 - 12.30 1 kursustime

Du vil lære:

•  Hvorfor tænderne flytter sig efter tandregulering (hvis de får lov).

•  Om de forskellige malokklusionstyper og retentionsovervejelser generelt.

•  Om ”den gode retainer” – step-by-step samt tips og tricks.

•  Om iatrogene skader ved fast retention.

Retention

Fast retention – hvornår, hvordan og hvor længe?

Tandlæge 
Johan Corydon 

Knudsen

Du vil lære: 

•  Om hele den endodontiske procedure.

•  At vælge instrumentarium, filsystem, endo-motorer, teknikker, udrensning, skylning, m.m.

•  At vælge af sealer, guttapercha, stoppere, m.m.

•  Tips og tricks til en mere sikker og skånsom måde. 

Endodonti

Endodonti - hvor langt er vi? Kliniske tips og tricks

Du vil se: 

•  Oplukningskavitet - overblik.

•  Lokalisering af kanaler, udrensning samt desinfektion.

•  Rodfyldning og aflukning af kavitet.

Endodonti

Endodonti set igennem mikroskop 

Tandlæge Kasper 
Holm-Busk

Live-scene Fredag, 10.00 - 11.15 1 kursustime

Live-scene Lørdag, 14.00 - 15.15 1 kursustime

Scene 1 Lørdag, 11.15 - 12.30 1 kursustime
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You will learn: 

•  About traditional shade communication using visual assessment, and what the pros and cons are.

•  To understand metamerism and its origins.

• To use a digital single lens camera (DSLR) for objective shade quantification and communication without the use of shade guides. 

•  About practical realisation of layered, indirect restorations, and clinical examples. 

•  About clinical applications of the eLABor_aid® protocol for bleaching control. 

Biomimetic shade match

 “eLABor_aid®” - a new dawn in shade matching! 

Dental technician 
Sascha Hein

Du vil lære: 

•  Hvilke sæt fotos du typisk skal bruge til hvilken behandling.•  Hvilke protokoller og arbejdsgange der med fordel kan bruges.•  Fordelene i at følge de små forandringer du kun kan se over længere tid.•  Hvordan egne billeder skaber mere tillid og et bedre udgangspunkt for kommunikation og markedsføring.•  Hvordan I let kan få implementeret at tage kliniske fotos på klinikken.

Fotografi

Dental fotografi - et flersidet redskab til journalisering,  
behandlingsplanlægning og markedsføring

You will learn: 

•  To understand the photography equipment and tools.

•  How to set up your camera.

•  To understand light settings and how to attain control over lightings.

•  To enhance images with simple effective retouching.

•  Creative ways of shooting an image and to present your pictures. 

Advanced photography

Advanced photography of the whites and the pink

Dr. Santosh Patil

Du vil lære: 

•  Om CAD/CAM-scan sammenlagt med CT-scan - hvad kan vi opnå herved?

•  Processen hele vejen igennem - digitalt.

•  Om den fulde planlægning.

•  Immediat loading eller ej?

•  Tips og tricks til hvordan den digitale verden er blevet implementeret i implantologi,  
 så vi derved kan udføre proceduren sikkert og med færre gener for patienten.

CBTC

Guidet implantologi, CAD/CAM og CT-scan

Tandlæge  
Simon Kold

You will learn: 

•  To recognise early signs of structural cracks in teeth.

•  To increase predictability of proposed treatments.

•  To control damage and limit collateral damage.

•  To address different types of cracks.

Fractures

Cracks, an epidemic or epic failure?

Dr. Stephane 
Browet

You will learn: 

•  The different matrix systems and to choose the best option in each case.

Fractures

Matrix placement for direct restorations

You will learn: 

•  A step-by-step clinical exam for early crack diagnosis and various treatment options will be discussed. 

Fractures

Crack diagnosis, the mystery patient

Du vil lære: 

•  Hvorfor arbejdsglæden er det vigtigste, vi mennesker har.

•  Hvor i hjernen arbejdsglæden sidder.

•  Om krybdyrhjernen og den basale motivation.

•  Hvorfor vi bliver trætte i hovedet af at tænke os om.

•  Hvad der sker i nervesystemet, når vi bliver stressede.

•  Om afslapningens nødvendighed.

•  Om hvorfor vi bruger vores hjerne 100% - hele tiden!

Arbejdsglæde & motivation

Hjerne, hvad kan du egentligt?

Hjerneforsker 
Peter Lund Madsen

Scene 2 Lørdag, 11.00 - 12.15 1 kursustime

Scene 2 Lørdag, 14.00 - 15.15 1 kursustime

Scene 1 Fredag, 11.30 - 12.30 1 kursustime

Scene 1 Fredag, 9.45 - 11.00 1 kursustime

Hands-on 1 Fredag, 16.15 - 17.45 2,5 kursustimer

Live-scene Fredag, 11.30 - 12.45 1 kursustime

Scene 2 Fredag, 14.30 - 15.45 1 kursustime

Scene 1 Lørdag, 15.30 - 16.45 1 kursustime

You will learn: 

•  To be aware of the importance of consistent canal shaping. 

•  To appreciate the advantages of the latest NiTi alloys in the newest file systems.                     

•  How to decide which canal shaping technique is appropriate for individual cases.    

•  To make irrigation easy and predictable.

Endodontics

A practical look at the latest generation of endodontic files and the  
best practice for use of irrigants in the cleaning of the canal system

Dr. Michael 
Horrocks

Hands-on 1 Fredag, 10.30 - 12.30 3 kursustimer

Hands-on 1 Lørdag, 10.15 - 12.15 3 kursustimer

Se uddybende kursusbeskrivelser, casebilleder og meget mere på www.dentalfestival.dk

Tandlæge Rikke Freitag  
Fotograf Bo Merris-Vejlund
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Af Tove Thoustrup, projektleder

Fuld forplejning med Street Food 
til frokost samt kaffe, te og frugt 
hele dagen. En festival kræver 
naturligvis også mad og drikke  
undervejs. 

I festivalbilletten er der inklu- 
deret fuld forplejning hele dagen, og 
Street Food-området og kaffevogne er 
dermed frit tilgængelige for alle festi-
valdeltagere i løbet af de to dage. 

Mundvandet løber pr. refleks, når 
vi ser på Street Food-mulighed-

erne til DFA: Gourmethotdogs, små 
steak-burgers, røget laks med ærte-
puré, lækre kyllingespyd og meget 
andet. Der er noget for enhver smag!

“Hos Messe C er Street Food ensbe-
tydende med gode råvarer sammensat 
med inspiration fra velkendte retter 
og serveret med et twist,” siger Hanne 
Iversen, projektleder ved Messe C.

Som besøgende på DFA kan du altså 
forvente at blive inspireret og høste 
gode, varierede oplevelser til kurser 
og blandt messens stande, såvel som 
når den står på forplejning i løbet af 
de to dage. 

”Mange vælger Street 
Food for at få variation, 
smagfulde oplevelser eller 
for at prøve nye og ekso-
tiske retter fra det store 
udland”

Hanne Iversen, projektleder ved Messe C

Alle de spændende madmuligheder er 
tilgængelige i Street Food-området. 
Frokosten er til rådighed i to timer fra 

kl. 12.00-14.00 fredag og lørdag. Her 
kan du frit bevæge dig rundt blandt 
de forskellige boder og smage det, der 
frister dig.
 
Man bliver sulten bare ved tanken! 
Det gør du sikkert også på selve fes-
tivaldagene. Derfor kan du altid stille 
den lille sult i Street Food-området, 
hvor der vil blive serveret frugt, te og 
kaffe hele dagen. 

Uden mad og drikke duer dentalhelten ikke…  

Gratis kaffe, te og frugt er til rådighed hele dagen på DFA

Street Food er inkluderet i festivalbilletten
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Af Tove Thoustrup, projektleder
 

Hvad passer dig bedst? Om du ønsker 
et enkeltmandsværelse, en 6-mands- 
hytte med stue, den billigste løsning, 
den korteste transporttid til Messe C 
eller noget helt andet – Fredericia og 
omegn har det hele!

I samarbejde med MeetingLillebælt 
har vi samlet en lang række overnat-
ningsmuligheder, som du kan tilgå via 

www.dentalfestival.dk. Fælles for alle 
mulighederne er, at der er maks. 20 
minutters kørsel til DFA i Messe C.

Så det er op til dig og dine kollegaer, 
hvad der passer jer bedst!

Du behøver slet ikke tænke på, hvem 
der skal køre hjem. Vi ønsker at gøre 
det så nemt for dig som muligt, og 
derfor tilbyder vi gratis bagageservice 
og shuttlebusser fredag aften til ho-
tellerne og lørdag morgen til Messe C.

Det betyder i al sin enkelthed, at 
du fredag morgen kan parkere din bil 
gratis på parkeringspladsen ved Messe 
C og frit bevæge dig rundt på DFA hele 
dagen. Når festivalen lukker kl. 18.00, 
kan du benytte opbyggede omklæd-
ningsområder i Messe C til at gøre dig 
klar til festmiddagen og awardshowet 
om aftenen. Herefter overlader du din 
bagage til os, og så sørger vi for, at din 
bagage står klar til dig på dit hotel! Så 
du kan bare læne dig tilbage og nyde 

et ekstra glas vin med dine kollegaer. 

Tag en gratis shuttlebus fra og til 
Messe C. Efter festmiddagen og 
awardshowet kan du benytte dig af 
shuttlebusserne, som kører dig til  
dit hotel. 

Lørdag morgen, når du har sovet  
ud og styrket dig på lidt kaffe og  
morgenmad, henter shuttlebusserne 
dig på dit hotel og kører dig tilbage  
til Messe C til endnu en festivaldag. 

En seng at sove i eller luksusoplevelser  
i naturskønne omgivelser?

MESSE C

Severin
Brogaarden

Park Hotel

HUSET

FuglsangcenteretKryb i Ly 
kro

Comwell  
Middelfart

Sixtus

Trinity

Golf

Dykning

Hvalsafari

Sup / kajak

Ølsmagning

Naturvandring
Mountainbike

Vin- 
smagning

Hotel  
Fredericia Kulturvandring

CLAY  
Keramikmuseum

Fredericia 
Teater

Danhostel 
Fredericia

Bridgewalking

Snorkling

FænøSund
Konference

Matchracing

Golf

MeetingLillebælt
We connect Denmark Vil du med? 

Meld dig til allerede nu og spar op til 47%

Meld dig og dine kollegaer til DFA på www.dentalfestival.dk

DENTAL FESTIVAL & AWARDS

1-dagsbillet
6. eller 7. april 2018 

Messe C, Fredericia

En 1-dagsbillet inkluderer adgang til:

Messe, kurser, live-scene, hands-on-områder, fuld forplejning 

i Street Food-området og gratis parkering.

EARLY BIRD

Pris før den 10. november 2017:

Tandlæge 
2.295 kr.

Tandplejer 
995 kr.

Tandtekniker 
995 kr.

Klinikassistent 
795 kr.

Andre på klinikken 
795 kr.

Studerende 
695 kr.

Andre 
3.495 kr.

Dental Awards fredag aften 650 kr.

inkl. 4-retters menu og vin ad libitum under middagen

Billetten 

 giver adgang  

til en dag

Tag hele klinikken med – der
er store besparelser at hente!

Spar 10.800 kr.
eller 33% ved 

early bird

Før 10. nov. Før 1. dec. Før 15. jan.
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Efter 1. mar.Før 1. mar.

Priseksempel på 2 dage og awardshow for:
2 tandlæger, 1 tandplejer, 3 klinikassistenter og 1 receptionist
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DENTAL AWARDS
6. APRIL 2018

Årets Team 

Årets Arbejdsplads   

Årets Tandtekniker  

Årets Leverandør 

Den Bedste Interdisciplinære Behandling 

Den Bedste Implantatbehandling  

Den Bedste Fulde Rehabilitering 
Den Bedste Minimalt Invasive Behandling
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Af Anna Ipsen Nielsen, projektassistent

Kender du det med at gå på arbejde 
med rank ryg? En rank ryg fordi du 
har været med til at gøre en kæmpe 
forskel for en patient gennem en  
veludført behandling. Den type  
behandling der gør, at du lige bliver 
lidt ekstra stolt over at arbejde med 
tænder. 

Det er den type behandling, vi  
leder efter til Dental Awards 2018.  
De behandlinger skal hyldes, og vi 
skal derfor have fundet de fag-nørder, 

der står bag:  

•  Den Bedste Minimalt Invasive  
 Behandling•  Den Bedste Fulde Rehabilitering•  Den Bedste Implantatbehandling•  Den Bedste Interdisciplinære  
 Behandling

Du og dit team har mulighed for at 
vinde pengepræmier på op til 7.500 kr. 
pr. person. 

Har du lavet en veludført behandling, 
eller har du gang i noget interessant? 

Noget som kan eller har været til  
inspiration for andre? Så kan du og  
dit team nominere jer selv. 

Du kan finde information om doku-
mentationskrav og bedømmelseskri- 
terier for de enkelte kategorier på 
www.dentalfestival.dk. 

Selve nomineringen sendes til 
awards@dentalfestival.dk.

Eller kender du nogen, der kender 
nogen? Har du en i tankerne, der fort-
jener at vinde en af priserne? Så er du 
velkommen til at sende en opfordring 
til awards@dentalfestival.dk, og så vil 

vi kontakte vedkommende og opfordre 
dem til at stille op!

Vi modtager nomineringer til de 
faglige priser året ud. Et dommer- 
panel bliver sammensat af talere fra 
det faglige program alt efter emne. 
Dommerpanelet bedømmer de nomi-
nerede og udvælger tre finalister, og 
herefter er det op til dig! Du kan via 
afstemning være med til at finde en 
vinder, som bliver afsløret den 6. april 
2018 til awardshowet. 

3 - 2 – 1 – SÆT I GANG!

Det regner med skulderklap til Dental Awards
Til Dental Awards den 6. april 2018 skal vi kåre vinderne af 8 awards og give  
dem et velfortjent klap på skulderen for deres indsats - men først skal vi finde  
de nominerede! Vi efterlyser de personer, der fortjener en hyldest. Hjælp os med  
at finde dem og nominér din kollega.

Fag-nørderi 
på højeste 
plan...

Den Bedste Minimalt Invasive Behandling
For: Tandlægen 
Præmie: 7.500 kr.

Den Bedste Fulde Rehabilitering
For: Tandlægen og tandteknikeren 
Præmie: 5.000 kr. til hver 

Den Bedste Implantatbehandling 
For: Tandlægen, kirurgen og tandteknikeren
Præmie: 5.000 kr. til hver

Den Bedste Interdisciplinære Behandling
For: Tandlægen, ortodontisten, kirurgen og tandteknikeren 
Præmie: 5.000 kr. til hver (maks. 4 personer)

Vinderne af  
Dental Awards 2018 

vil modtage DFAs  
specialdesignede pris 

og pengepræmier
Af Belinda Schamaitat, projektassistent 

Vi ved, det kræver en holdindsats fra 
flere faggrupper og fagområder at give 
patienterne den optimale behandling 
og bedste service. Vi skal derfor også 
hylde dem, der bidrager til det gode 
samarbejde på klinikken og gør en 
kæmpe indsats “backstage”.

Ved Dental Awards 2018 skal vi  

derfor kåre vindere af: 

• Årets Team  • Årets Arbejdsplads• Årets Tandtekniker• Årets Leverandør

Men først skal vi finde de  
nominerede, der fortjener at vinde.
Derfor har vi brug for din hjælp! 

Kender du nogen, der fortjener en af 
årets priser? Vi sender hermed en  
efterlysning på Årets Team, Årets 
Arbejdsplads. Årets Tandtekniker og 
Årets Leverandør! Kender du nogen, 
du har lyst til at give et klap på  
skulderen? 

Så send din motiverede nominering 
til awards@dentalfestival.dk. Du skal 
blot fortælle os, hvorfor de fortjener at 
vinde, så skal vi nok klare resten.  

Et panel vil gennemgå alle indkom-
mende nomineringer og udvælge  
vinderen af de forskellige priser. 

Vinderne bliver kåret den 6. april 
2018 til awardshowet med Thomas 
Warberg som konferencier. 

Senere på aftenen bliver der spillet 
op til dans med Festmaskinen og  
Rasmus Seebach, og vi tør godt love  
et brag af en fest!

Vi hylder det gode samarbejde på klinikken

•  Detaljeorienteret•  Havende gode samarbejdsevner•  Professionel•  En god håndværker

Vi efterlyser Årets Tandtekniker. Årets Tandtekniker beskrives som:

•  Fagligt dygtig•  Højtteknologisk kunnen•  Kvalitetsbevidst•  Kompromisløs

Giv din tandtekniker et stort klap på skulderen, og send din nominering til awards@dentalfestival.dk.

Årets Tandtekniker

Præmie 
7.500 kr.

Er du klinikejer, og har du fornøjelsen af at have det bedste team på din klinik?

Så kan du nominere dit team og vinde prisen Årets Team. Du skal blot fortælle os, hvorfor lige netop 
dit team fortjener at vinde. Om du vægter fællesskabsfølelsen, arbejdsomheden, klare rollefordelinger 
ift. behandling og service af jeres patienter, arbejdsglæden, højlydte fødselsdagssange eller noget helt 
andet, er op til dig – vi vil bare så gerne vide det for at kunne finde Årets Team.

Giv dine medarbejdere et stort klap på skulderen, og send din nominering til awards@dentalfestival.dk.

Årets Team

Præmie 
10.000 kr.

Er du ansat på den bedste arbejdsplads, hvor du glæder dig til at gå på arbejde hver dag? 

Så kan du nominere din klinik og vinde prisen Årets Arbejdsplads! Du skal blot fortælle os, hvorfor din 
arbejdsplads fortjener at vinde. Om du vægter samarbejdet med dine kollegaer, tilliden til din gode 
chef, relationerne til jeres patienter, den gode kageordning eller noget helt andet, er op til dig – vi vil 
bare så gerne vide det for at kunne finde Årets Arbejdsplads.

Giv din arbejdsplads et stort klap på skulderen, og send din nominering til awards@dentalfestival.dk.

Årets Arbejdsplads 

Præmie 
7.500 kr.

Kender du et firma, en sælger eller en konsulent, som altid er hjælpsom og yder en god service?

Så kan du nominere dem til Årets Leverandør. Du skal blot fortælle os, hvordan din leverandør redder 
din dag gang på gang: Var det, da du stod og manglede et materiale, da stolen pludselig svigtede, eller da 
du havde brug for et kursus, der ikke fandtes? Så fortæl os, hvorfor din leverandør fortjener at vinde!

Giv din leverandør et stort klap på skulderen, og send din nominering til awards@dentalfestival.dk.

Årets Leverandør 

Præmie 
5.000 kr.
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Af Julie Windfeld, projektassistent

Fredag aften mødes alle – deltagere, 
udstillere såvel som talere – til  
festmiddag og ikke mindst til det 
store Dental Awardshow. 

Vi starter med en lækker 4-retters 
menu og vin ad libitum under mid-
dagen, hvorefter baren åbner for et 
større drinksudvalg. 

Stemningen er sat for en god  

aften – og vi skal have afsløret, hvem 
der løber afsted med aftenens awards!

Thomas Warberg vil som konfe- 
rencier på humoristisk vis føre os  
igennem de forskellige awards og 
dertil nominerede for til slut at afsløre 
vinderne af Dental Awards 2018.

Når vi efterhånden har klappet  
hinanden godt og grundigt på  
skuldrene, retter vi vores klapsalver 
mod Festmaskinen, der spiller op til 
dans med hjælp fra Rasmus Seebach. 
Kort og godt: Vi skal holde årets fest!

… Men hvad skal sådan et award-
show overhovedet til for, spørger du 
måske. Det skal til, fordi vi er mange, 
der på hvert sit område yder en stor og 
dedikeret indsats for branchens  
samlede mål: At levere den bedste 
service og behandling af patienterne 
- og vi bag DFA synes, det er vigtigt 
at fejre de succeser, der hver dag sker 
rundt omkring i landet, når endnu 
en patient går glad og tilfreds ud fra 
klinikken.

Prisen for at deltage ved festmid-

dagen og awardshowet er 650,- inkl. 
4-retters menu og vin ad libitum  
under middagen. Du kan tilmelde dig 
på www.dentalfestival.dk.

Så kom og vær med til at fejre dig selv 
og hinanden. Om ikke andet bliver det 
en fremragende fest. 

Vi glæder os til at fejre det med jer!

Så mangler vi bare fejringen!
Tag dine kollegaer under armen og deltag i Dental Awards 2018. Thomas Warberg 
styrer slagets gang ved awardshowet og afslører, hvem der løber afsted med de 8 
awards. Festmaskinen og Rasmus Seebach hjælper med at fyre op under festen!

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Send din nominering til awards@dentalfestival.dk. Vi modtager nomineringer frem til d. 15. januar 2018. 
Du kan læse mere om, hvordan du nominerer og stemmer til Dental Awards på www.dentalfestival.dk. 

Hjalp det ikke? 
Så deltag i Dental 
Awards 2018 og 

saml inspiration til 
næste gang!

Er du fag-nørd og 
stolt af en specifik 

behandling?

Du kan opfordre 
dem personligt eller 

giv os et tip!

Tænk over, 
hvad der fungerer 
godt i samarbejdet 

- så smører du 
bare tykt på!

Så læn dig 
tilbage og nyd 
awardshowet  

Nominér 
din behandling 

til ”Den Bedste ... 
Behandling”

<

<

<

<

<

< <

<
<

<
<

<

<

<

<

<

<

Er du den 
mindste smule 

kreativ?

Vil du 
nominere nogen 
til ”Den Bedste ... 

Behandling?”

Kan du lide at 
have en finger 
med i spillet?

Så skal du 
nominere til “Årets 

…”. Har du svært 
ved at finde ord?

Find den rette 
kategori og  
slå dig løs!

Heller ikke hvis 
du kan stemme på 

dine kollegaer?

Så husk at 
stemme!

Bed en kollega 
om hjælp!

Tænk lige 
efter en gang.  
Stadig ikke?

NEJ

NEJ NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

Kender du nogen, der fortjener at  
vinde en Dental Award?
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Nice to know 

Gratis shuttlebusser fredag 
aften og lørdag morgenGratis bagageservice

50 km fra Billund LufthavnBusstop foran Messe C (250 m)

2,2 km fra Fredericia Banegård3.500 gratis parkeringspladser

6. – 7. april 2018
Messe C, Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia

Fuld forplejning inkluderet:
Street Food kl. 12.00 – 14.00
Kaffe, te og frugt hele dagen

Fredag kl. 09.00 – 18.00
Lørdag kl. 09.00 – 17.30

Book overnatning via 
www.dentalfestival.dk

Omklædningsområde 
fredag kl. 17.30 - 19.00

Fredag kl. 19.00 – 01.0020 kr. pr. bøjle / kuffert

Festivalbilletter
- slå til nu og spar op til 47%

Meld dig og dine kollegaer til DFA på www.dentalfestival.dk

Tandlæger

Før 10. nov. Før 1. dec. Før 15. jan. Før 1. mar. Efter 1. mar. Køb nu og spar

995,- 1.095,- 1.395,- 1.595,- 1.795,- 45%

Tandplejere

Før 10. nov. Før 1. dec. Før 15. jan. Før 1. mar. Efter 1. mar. Køb nu og spar

795,- 895,- 1.095,- 1.295,- 1.495,- 47%

Andre på klinikken

Før 10. nov. Før 1. dec. Før 15. jan. Før 1. mar. Efter 1. mar. Køb nu og spar

795,- 895,- 1.095,- 1.295,- 1.495,- 47%

Klinikassistenter

Før 10. nov. Før 1. dec. Før 15. jan. Før 1. mar. Efter 1. mar. Køb nu og spar

995,- 1.095,- 1.395,- 1.595,- 1.795,- 45%

Tandteknikere

Før 10. nov. Før 1. dec. Før 15. jan. Før 1. mar. Efter 1. mar. Køb nu og spar

3.495,- 3.795,- 4.095,- 4.395,- 4.695,- 26%

Andre

Før 10. nov. Før 1. dec. Før 15. jan. Før 1. mar. Efter 1. mar. Køb nu og spar

695,- 695,- 695,- 795,- 995,- 30%

Studerende

Festmiddag og awardshow fredag den 6. april: 650 kr. 
inkl. 4-retters menu og vin ad libitum under middagen, Thomas Warberg som konferencier samt underholdning ved Festmaskinen og Rasmus Seebach.

Festivalbilletterne er pr. dag inkl. moms, fuld forplejning og gratis parkering

Før 10. nov. Før 1. dec. Før 15. jan. Før 1. mar. Efter 1. mar. Køb nu og spar

2.295,- 2.495,- 2.795,- 2.995,- 3.195,- 28%
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  Live-
scene

Hands-on
1

Hands-on
2

Scene 3

Scene 1

Scene 2

  Vestre Ringvej

Indgang

Festmiddag og awardshow

Omklædningsfaciliteter

Gratis bagageservice

Registrering

Information

Garderobe

Street Food-område

Kaffe, te og frugt

Toiletter

Gratis parkering

Shuttlebus

Offentlig transport

Der tages forbehold for ændringer

Fredericia Banegård (2,2 km)
Lokalt busstop (250 m)



6. - 7. april 2018   |   Messe C, Fredericia

5 gode grunde til at deltage

Ses vi?

1.  Bliv fagligt inspireret med spændende programmer for alle i teamet

2.  Hold dig opdateret på de nyeste produkter, materialer, udstyr og services

3.  Mød nye og kendte ansigter fra branchen i et fagligt og festligt lag 

4.  Deltag i festen, når vi uddeler en række priser til det store awardshow

5.  Få det hele i én pakke til en skarp pris for dig og dine kollegaer

www.dentalfestival.dk

#dentalfestivalDFA – Dental Festival & Awards          


