Dansk Selskab for Evidensbaseret Akupunktur og Dansk Dental Akupunktur Selskab:

Grundkursus for tandlæger og tandplejere på DIN klinik
Formål
En-dags grundkursus for tandlæger og tandplejere. Kurset henvender sig til tandlæger og
tandplejere, der kun har beskedent kendskab til akupunkturs potentiale i dagligdagen. Det
er hensigten at tilbyde kursisterne et opfølgningskursus efter 6-12 måneder.
På kurset vil kursisten blive introduceret til akupunktur, så han/hun kan anvende
teknikken på betryggende måde. For eksempel kan det være gavnligt at give patienten en
afslappende behandling inden den egentlige tandbehandling. Ligeledes kan det være
gavnligt at give akupunktur præoperativt, i forbindelse med kæbeledsproblemer og ved
kontrol af brækreflekser.
Kurset er delt op i en teoretisk og en praktisk del. Under den teoretiske del vil
smertefysiologi, anatomi og fysiologi blive gennemgået. Herefter vil akupunkturens
grundbegreber som meridianerne og de vigtigste akupunkturpunkter blive gennemgået.
Yderligere vil behandlingstilrettelæggelse samt behandling af et antal relevante lidelser
blive gennemgået. Endelig vil bivirkninger og forsigtighedsregler, samt de legale aspekter
for udførelse af akupunktur blive gennemgået.
I den praktiske del af kurset vil kursisten under supervision indsætte nåle i sin makker,
så han/hun er fortrolige med den praktiske udførelse af teknikken.
Behandlingen af følgende lidelser vil blive gennemgået; akupunktur ved bedøvelse, ved
behandling af stress og angst, ved ansigtssmerter, ved behandling af brækrefleksen og
kvalme, ved behandling af TMD og sinuit.

Som deltager får du

• En dybere forståelse af akupunkturens potentiale ved de lidelser, der
responderer herpå
• En dybere forståelse for de enkelte musklers medvirken ved behandling af
forskellige lidelser i bevægeapparatet
• En dybere forståelse af mekanismen ved udvikling af kæbeledssmerter,
nakkesmerter og hovedpine
• En forståelse for relationen mellem kæbeledssmerter, nakkesmerter og
hovedpine
• Introduktion af akupunkturpunkter
• En forståelse for hvorledes akupunktur virker neurofysiologisk

• Afprøve de hyppigste anvendte behandlinger i praksis under supervision
• Et ekstra værktøj på instrumentbordet
• Bedre mulighed for at forklare dine patienter om deres problem, og
hvorledes du agter at løse det

Målgruppe
Tandlæger og tandplejere med interesse i akupunktur. Kendskab til akupunktur
unødvendig.
Metode
Katedral, praktiske øvelser og case storis.
Kontakt:
Tandlæge Mads Bundgaard
Tårnby Torv 9
2770 Kastrup
32 50 46 50
tandmads@gmail.com

