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Om foredragsholderne
Tandlæge Helle Torp er uddannet på Århus Tandlægehøjskole 1982. Hun har i mange år drevet 
selvstændig tandlægepraksis i Svendborg på Sydfyn og har nu valgt at blive en del af Tandlægen.
dk. Helle Torp har opnået god praktisk erfaring med snorkeskinner og opnået særdeles positiv 
feedback fra sine patienter. Hun vil derfor være istand til at lade os nyde godt af hendes tips og 
tricks omkring bidregistring, aftrykstagning og patientsamtaler.  

Tandtekniker Elisabeth Broe Parkin rådgiver til dagligt Elysee Dentals kunder omkring protetiske 
muligheder og materialevalg. Elisabeth har opnået en bred viden omkring protetik generelt, men 
er igennem sit mangeårige arbejde med fremstilling af proteser, bidskinner og snorkeskinner 
blevet en særlig kapacitet på dette område.
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En tredjedel af den danske befolkning lider af snorken i større eller mindre grad. Søvnløshed, tab af koncentration, træthed 
og hovedpine er nogle af de konsekvenser, der kan opstå, hvis søvn er forstyrret af snorken og obstruktiv søvnapnø.
Snorkeskinner kan i mange tilfælde eliminere, eller formindske snorken og søvnapnø. Deres formål er at øge svælgvolumen 
og åbne luftvejene under søvn og derved forebygge vibrationerne af svælgvæggen, som resulterer i snorken. 

Udvalget af snorkeskinner på det danske marked er stort. På dette kursus vil tandtekniker Elisabeth Broe Parkin belyse 
indikationsområder, fordele og ulemper ved en række af de forskellige typer af snorkeskinner. Elysee Dentals nye sortiment 
af ”Respire” snorkeskinner vil blive introduceret med alle de muligheder for tilpasning og justering, som de giver mulighed for. 
Tandlæge Helle Torp vil kortlægge patienttyper og vejlede i, hvordan man kan identificere snorkeproblemer hos nuværende 
patienter.  I fællesskab vil Elisabeth Broe Parkin og Helle Torp demonstrere og komme med tips og tricks til aftrykstagning 
og bidregistrering i protruderet leje.  Slutteligt eksemplificerer Helle Torp behandling med snorkeskinner med en række 
eksempler på tilbagemeldinger fra patienter i hendes egen praksis.
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Tilmeld dig på på vores hjemmeside www.elysee-dental.dk, telefon 73 404 404 eller skriv til info@elysee-dental.dk

Pris:   Kr. 1.295,- inklusive let bespisning

Kursusbevis:  Kursusbevis på 2,5 timer uddeles

Kurset afholdes i: 
Sted: Aalborg
Dato: 8. oktober 2018
Tid: kl. 17.30-21.00

Sted: Nyborg
Dato: 14. november 2018
Tid: kl. 17.30-21.00

Sted: Roskilde
Dato: 15. november 2018
Tid: kl. 17.30-21.00


