
Indbydelse til kursus torsdag 26. september 2019 

for tandlæger og tandplejere i kreds 6 og 4 

Det nyeste om tandblegning 

v/Helle Hornhaver, tandlæge, koordinator for efter- og videreuddannelse. 

Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet 

Nyt om blegning 

Professionel blegning skal foregå på tandklinikken, hvor patienten kan få de korrekte informationer 

om-behandlingsmulighederne, og hvor der anvendes lovlige produkter. 

Men der eksisterer også et stort marked for alverdens gør-det-selv produkter og blegebehandlinger 

på skønhedsklinikker med tvivlsomme blegemidler. 

På dette kursus hører du om: 

- Alle reglerne om blegning - for produkterne, hvem der må bruge dem, og hvordan de skal

bruges

- 

- Trends på blegemarkedet lige nu – hvad møder patienterne, når de googler ”hvide tænder”?

- 

- Hvilke blegemetoder kan anbefales, og hvad kan vi sige til patienten om effekt, holdbarhed

og bivirkninger?

- 

- Hvad skal den gode vejledning af patienten omfatte?



Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding  

Kl. 18.00 To-retters menu med, 1 genstand.  

Kl. 19.00 Kursus v/ Helle Hornhaver, tandlæge, koordinator for efter- og videreuddannelse. Institut for 

Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet. Underviser på Klinikassistentuddannelsen, 

tandplejeruddannelsen, akademiuddannelsen i odontologisk praksis og diplomuddannelsen i oral helse 

 

Kl. 21.00 Kursusafslutning 

Der er kaffe/te og kage i pausen 

 

Prisen kr. 950,-  

Kurset tæller 2 timer i den dokumenterede efteruddannelse 

Gratis parkering:  

For at sikre din gratis p-plads er det vigtigt, at du registrerer din bil på vores QPARK tablets, når du 

kommer ind på hotellet. Du skal til registrering bruge din nummerplade. Et fif kan være, at tage et 

billede af din nummerplade på din mobil. De hjælper dig gerne på Comwell. 

Tilmelding og betaling 

Du tilmelder dig dette kursus online på www.pto.dk. Husk at have dit medlemsnummer klar. (Du 

kan altid finde det bag på det gule blad over dit navn). Du kan tilmelde flere fra din klinik ved at 

bruge rullepanelet. Efter tilmeldingen modtager du en faktura pr. mail. Hvis du har spørgsmål, 

kontakt konsulent da Jannie Borgstrøm, tlf. 33120020, mail: pto@pto.dk.  

Tilmeldingsfrist: senest fredag den 13/09-2019 kl. 9.00 

Sker afbud senere end denne dato, vil der blive opkrævet fuldt kursusgebyr 

http://www.pto.dk/
mailto:pto@pto.dk

