
RANHEIM DYREKLINIKK

Adr. Vikelvfaret 4, 7054 Ranheim,Tlf. 73107070
post@ranheimdyreklinikk.no, https://ranheimdyreklinikk.no

- Spesialist i hunden og kattens sykdommer, autorisert øyelyser, DNV sertifisert dyreklinikk -

Fredag 6. mars og lørdag 7. mars 2020

Tannrøntgenkurs

RANHEIM DYREKLINIKKKurset arrangeres av:

Sponsor:

Kursbeskrivelse:

Intraoral tannrøntgen er en essensiell del ved all tannbehandling. Man må ha røntgenbilder av 
god kvalitet for å kunne avsløre patologi av tennene under gingivakanten samt i kjever og 
kjeveledd. Med tannrøntgen kan vi lett identifisere bentap ved periodontitt, avsløre 
utviklingsanomalier i tannrøttene, ufrembrudte tenner, tanncyster, infeksjoner og 
rotspissbetennelse med mer. 

Tannrøntgen er en disiplin som ofte volder den enkelte veterinær og dyrepleier frustrasjon fordi 
man ikke behersker teknikken. På dette kurset vil du lære hvordan du skal ta perfekte 
røntgenbilder av alle tennene hos hund og katt. Kursdeltagerne blir delt inn i grupper. I tillegg til 
teoretisk undervisning blir det grundig gjennomgang med praktiske øvelser og hands-on 
undervisning hvordan man tar røntgenbilder av hunden og kattens tenner. Du lærer også 
hvordan man tolker røntgenbilder og det blir bred gjennomgang av ulike patologiske tilstander.

Dette kurset er et «must» for alle veterinærer og dyrepleiere som arbeider med tannbehandling.

Målgruppe: veterinærer og dyrepleiere

Foreleser/veileder er SIGBJØRN H. STORLI
Dipl. EVDC/ EBVS European Veterinary Specialist in Dentistry & Oral Surgery,

Dyretannklinikken i Vestfold

Kursavgift 8500,-. 
Enkel bevertning kursdagene og middag fredag kveld er inkludert.

Påmelding sendes på e-post til kurs@ranheimdyreklinikk.no. 

Det er begrenset antall plasser, og påmeldingsfrist er 1. mars 2020. Avmelding etter 1. mars 
2020 vil bli fakturert.
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Program

Fredag:
08.30 - 09.00  Registrering 
09.00 - 09.45 Grunnleggende innføring i radiologi.
10.00 – 10.45 Gjennomgang av ulike røntgensystemer og billedbehandling
11.00 – 12.00 Posisjoneringsteknikk ved tannrøntgen på hund og katt. Praktisk demo
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 - 13.45 Introduksjon til tolking av røntgenbilder 
Kursdeltagerne deles inn i 2 grupper
14.00 – 16.30 
Gruppe 1: Tolkning av røntgenbilder
Gruppe 2:  Praktisk undervisning og øvelser med røntgen av hund, hel-status
18:00 - Middag

Lørdag:
08.30 – 11.00 
Gruppe 2: Tolkning av røntgenbilder
Gruppe 1:  Praktisk undervisning og øvelser med røntgen av hund, hel-status
11.00 – 12.00 (Gruppe 1 og 2): Hel-status tannrøntgen på katt.
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 15.00 Gjennomgang av røntgenbilder med tanke på kvalitet, artefakter og patologi
15.00 – 15.15 Oppsummering og avslutning

Foreleser/veileder er SIGBJØRN H. STORLI
Dipl. EVDC/ EBVS European Veterinary Specialist in Dentistry & Oral Surgery,

Dyretannklinikken i Vestfold


