
Dental EVENT 2017

Spændende og lærerig dag
med masser af aktiviteter og foredrag 

for hele tandlægeteamet

Vi ser frem til at byde dig/jer velkommen 
til en spændende event med masser af 

relevant tandlæge og klinikfagligt indhold.

Vi har gjort os umage for at sammensætte 
et godt program for dig og dit klinikteam. 
Dagen vil være sprængfyldt med ekstra 

gode tilbud fra alle udstillerne.

Fredag den 19. maj 2017
Fra kl. 9:00 til kl. 16:00

Sted:

Docken 
Færgehavnsvej 35

2150 Nordhavn

Vi glæder os til at give dig en oplevelse i verdensklasse:

Vi ses d. 19. maj 2017!

www.cenger.dk

www.zenith-dental.dk

www.heka-dental.dk

www.rhdental.dk

www.dentalmontering.dk

www.puredent.dk

www.dentsupport.dk

www.dentalwebshop.dk

www.fyns-dental.dk

www.eidorffdental.dk

www.arosrevision.dk

www.sparnord.dk

www.straumann.dk

Læs mere og bestil din billet på: 

www.dentalevent.dk
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www.prorep.dk

www.dentaldriver.dk



Malene Hallund Henning Daverne

Dental EVENT 2017

 Foredragsholdere
Dental EVENT 2017

Konferencier Rikke C. Laursen vil føre os 
sikkert igennem dagen.
Rikke Cedervall Laursen er founder af THE 
PROJECT. Hendes 6 år med bopæl i udlandet 
og en kommunikationsgrad fra CBS ligger til 
grund for hendes stærke kompetencer inden 
for PR og markedsføring. Rikke har gennem 
sin 25 års erhvervskarriere arbejdet for stærke 
firmaer som PUMA, Microsoft, Discovery Net-
works og HUMMEL, hvor hun sikrede at virk-
somhedernes PR og kommunikation var 100% 
on brand.

Vigtigt! 
Husk at medbringe din billet.

Kun adgang til eventen med gyldig billet.

Foredraget har til formål at give dig konkrete 
og effektive teknikker til at skabe ro, balance og 
overskud i hverdagen.
Fokus er mentale teknikker hentet fra østens 
kampkunst og moderne videnskab. Du vil stifte 
bekendtskab med mentaltræning, åndedræts-
teknikker og mindfulness, der i dag er en af de 
stærkeste teknikker til at forebygge stress og 
som samtidig er medvirkende til at styrke din 
præstationsevne.
Hans foredrag er konkrete, interaktive og 
humoristiske!

Jens Lætgaard

Alt dette kan du opleve på eventen.
Foreløbigt program

Foredrag
1/ Implantatkomplikationer 

- hvordan forebygger og håndterer vi komplikationer.
Specialtandlæge, Afdelingstandlæge

Malene Hallund 

2/ Kom i mental topform med mindfulness.
    Henning Daverne

3/ Hvordan går det egentligt med hygiejnen?
Tandlæge Jens Lætgaard

Sundhedstjek
Sygeplejerskerne Birgitte Brandborg og Charlotte Kielland.

Måler dit blodtryk og tester dit blodsukker.

Forplejning
Morgenkaffe og morgenbrød.

Frokostbuffet med lækkerier fra Gourmandiet.
Fri bar med vin, øl og vand.

Lækkerier
Smagprøver fra Johan Bülow 

Lakrids i verdensklasse

Danmarks måske bedste kaffe
Nyd en kop ægte Barista kaffe.

Ekstra gode priser
Besøg alle udstillerne og spar på dagens køb.

 

Udstilling - Mød dine leverandører
450 kvadrameter stort udstillingareal med alt det sidste nye i materialer, 
instrumenter, units, indretning, hygiejne, ultralydskirurgi, kirurgimotorer, 

vinkelstykker, turbiner, endoudstyr, materialer, autoklaver og 
meget mere.

Pris pr deltager: 
1.500 Kr.

Malene Hallund er uddannet tandlæge fra Kø-
benhavns Universitet i 2001 og har derefter vi-
dereuddannet sig til Specialtandlæge i Tand-, 
Mund- og Kæbekirurgi på Rigshospitalet i 2010, 
med subspeciale i traumatologi fra University 
of Cape Town, South Africa. Malene har siden 
2006 arbejdet i kirurgisk henvisningspraksis og 
blev i 2012 medstifter af Specialtandlægerne i 
Bredgade.
Malene Hallund er Afdelingstandlæge på Afd. 
for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Odontologisk 
Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet, hvor hun underviser 
studenterne i kirurgi, afholder forelæsninger 
og giver prægraduat undervisning i implanto-
logi. Malene Hallund er formand for foreningen 
Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi 
(DSTMK). Malene har forskningsinteresse inden 
for oral kirurgi og implantologi og underviser i 
privat kursusregi inden for oral kirurgi, implan-
tologi og knoglegenopbygning. 

Uddannet fra Københavns Universitet 1997. Dip 
Imp. Dent. Advanced Diploma in Implant Denti-
stry: Implantater, bid og fuldkæbeløsninger fra 
Royal College of London. En anerkendt diplom 
udd, i implantologi.  Jens modtager kun kirurgi-
ske/protetiske henvisninger.


