
Intraorale røntgenoptagelser med firkantet tubus
- kursus med praktiske metoder til at ramme rigtigt første gang

Dentalinstituttet er blevet ringet op af flere klinikker som river håret ud i frustration over deres nye
røntgenapparater med firkantede tubus. Alle vil jo gerne støtte op om at minimere stråling, men det
modsatte bliver tilfældet, når man ikke kan ramme rigtigt og må tage optagelserne om flere gange.

Vi er blevet bedt om at arrangere et meget praktisk hands-on kursus med gode tips og tricks til at ramme
rigtigt ved intraorale røntgenoptagelser med firkantet tubus – og her kommer det!

Odense:
Tirsdag d. 16. november kl. 16.00-20.00 



Undervisere
Pernille Thue Larsen er Overlærer på tandklinikassistent-uddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Odense. 
Hun er selv en erfaren klinikassistent med stor passion for god strålehygiejne. På dette kursus inddrager hun 
Kenneth Fogh Rasmussen og Thomas Granhøi fra Dental Kompagniet, som har deres vante gang på de danske 
tandklinikker, hvor de installerer og servicerer røntgenapparater og andet udstyr. Tilsammen har de en meget 
stor viden og praktisk erfaring med at få røntgenoptagelser til at lykkes.

Praktisk
Tid og sted:

Kurset er om aftenen fra 16.00 – 20.00

Tirsdag d. 16. november 2021

Syddansk Erhvervsskole (Bygning 2)
Munkebjergvej 130, 5230 Odense M 

Kursustimer: 
Der uddeles kursusbeviser m. 3 timer.

Pris:
Per deltager - 1.900 kr. inkl. moms og forplejning.

Kursusbeskrivelse 
Målgruppe:
Dette kursus er for klinikassistenter, tandplejere 
og alle, der laver intraorale røntgenoptagelser på 
klinikken.

Indhold og formål:
Som bekendt stilles der nu krav om, at tubus på 
intraorale røntgenapparater fremover skal have 
samme facon som en billedreceptor 
(rektangulært) og med et reduceret strålefelt på 4 
x 5 cm. 

Den 1. januar 2023 er det ikke længere tilladt at 
anvende cirkulære tubus.

Kursisten vil blive opdateret i at:
• optage intraorale røntgenbilleder med brug af 

parallel- og vinkelhalveringsteknik 
• optage i forbindelse med traumer 
• kvalitetssikre og evaluere egne optagelser. 

Kursisten får praktisk vejledning i arbejdet med 
røntgenoptagelser, under hensyntagen til optimal 
strålehygiejne. Vi tager røntgenbilleder af skolens 
træningsmodel og evaluerer dem sammen.

Tilmelding:

info@dentalinstituttet.dk

Telefon: 30 71 60 81

www.dentalinstituttet.dk
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