DENTAL
FOTOGRAFERING

Workshop og udstyrspakke
til alle dentale behov

I samarbejde med:

a professional dental network

a professional dental network

DENTAL FOTOGRAFERING

VÆLG JERES LØSNING

Kom godt i gang med dental fotografering

Vi har sammensat nogle løsninger, som gør det nemt for jer at komme i gang med dental
fotografering. I vælger blot den løsning, som passer til jeres behov og ønsker.
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Workshop og udstyr til alle dentale behov
Guidet indkøb af udstyr og workshop
Igennem årene har vi set mange kurser, hvor dental fotografering
er inkorporeret som en naturlig og vital del af både diagnosticering
og planlægning af behandlingen. Dental fotografering bliver mere og
mere udbredt på klinikkerne – og med god grund. Det er et flersidet
redskab, som kan bruges i mange henseender: behandlingsplanlægning, journalisering, dokumentation, patientkommunikation,
markedsføring mv.
For at komme i gang med dental fotografering skal I have fat i det
rigtige udstyr, vide hvilke billeder, der skal tages, samt lære de
basale indstillinger og at håndtere et kamera. Det hjælper vi med!

		
UDSTYRSPAKKE
Vi har indgået et samarbejde med Canon og sammensat
en anbefalet udstyrspakke, der sælges igennem Cenger
Scandinavia til særdeles konkurrencedygtige priser.
Få hjælp af fotograf Bo Merris-Vejlund, som rådgiver den
enkelte klinik i forhold til eksisterende udstyr og evt.

1.
2.
3.

4.

behov for køb af nyt udstyr.
Se mere på side 4

WORKSHOP PÅ KLINIKKEN
Vi har udviklet en workshop, som lægger fundamentet for
dental fotografering. Her får I instruktioner og en billedserie, så I kommer godt i gang med kliniske billeder.
Workshoppene foregår på egen klinik og undervises af

1.
2.
3.

Kontakt DentaNet.
Sammen med Bo Merris-Vejlund tilpasses workshoppen
jeres behov og ønsker.
Workshop med Bo Merris-Vejlund, som underviser
jer i, hvordan I betjener og indstiller kameraet. Han
medbringer et demokit svarende til den anbefalede
udstyrspakke, som I kan afprøve på kurset.
Workshop med eget udstyr

Guidet indkøb af udstyr
1.
2.

		

Kontakt DentaNet.
Sammen med Bo Merris-Vejlund afdækkes jeres behov
for udstyr, og workshoppen tilpasses jeres ønsker.
Køb den anbefalede DentaNet-udstyrspakke eller supplér
op, så I har, hvad der skal bruges til at tage kliniske
billeder, f.eks. spejle, retraktorer mv.
Workshop med Bo Merris-Vejlund, hvor udstyret
sættes op, indstilles og gøres klar på jeres klinik.

Workshop uden eget udstyr

3.
4.

Kontakt DentaNet.
Sammen med Bo Merris-Vejlund afdækkes jeres behov
for udstyr og brug af dental fotografering.
Køb den anbefalede DentaNet-udstyrspakke eller supplér
op, så I har, hvad der skal bruges til at tage kliniske
billeder, f.eks. spejle, retraktorer mv.
Bo Merris-Vejlund laver en kort gennemgang af udstyret.

1.
2.
3.

Kontakt DentaNet.
Informér om, hvilket udstyr I har til rådighed. Sammen
med Bo Merris-Vejlund tilpasses workshoppen jeres
ønsker og udstyr.
Workshop med Bo Merris-Vejlund, hvor udstyret
sættes op, indstilles og gøres klar på jeres klinik.

		

fotograf Bo Merris-Vejlund.
Indkøb af udstyr

Se mere på side 6
1.
2.

Kontakt Cenger Scandinavia.
Køb den anbefalede DentaNet-udstyrspakke eller supplér
op, så I har, hvad der skal bruges til at tage kliniske
billeder, f.eks. spejle, retraktorer mv.

RÅDGIVNING OG WORKSHOP:
Kontakt DentaNet på mail@dentanet.dk

KØB AF UDSTYRSPAKKE:
Kontakt Cenger Scandinavia på info@cenger.dk.
Husk, at du sparer 25% på udstyrspakken, hvis du har
en Cenger Scandivia-forbrugsvareaftale med DentaNet.
Du lander under de billigste markedspriser (Pricerunner).

Bo Merris-Vejlund er freelancefotograf med speciale i portrætter, eventreportage og fototeknik forbundet med dental fotografi og Digital Smile Design. Han har erfaring i
at undervise og lede workshops om bl.a. udvikling og implementering af arbejdsgange. Siden 2017 har Bo deltaget i kurser med Dawson Academy, IAS Academy, 3STEP
Academy og Florin Cofars (Dentcof) DSD-kursus med fokus på at forstå protokoller og metoder set fra en fotografs perspektiv.
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Få hjælp til at købe det rigtige udstyr
En udstyrspakke, der dækker alle behov og billedserier

Vi har sammensat en anbefalet udstyrspakke, der dækker alle behov og billedserier indenfor dental fotografering. Vi har i forhold
til mange af de kursusgivere og akademier, som DentaNet har tæt
kontakt med, sørget for, at udstyret svarer til de krav og anbefalinger, som de hver især anbefaler. Det gælder IAS Academy (ClearSmile Inman Aligner, ClearSmile Aligner og ClearSmile Brace),
Dawson Academy, Digital Smile Design (Dr. Florin Cofar) og 3STEP
Academy (Dr. Francesca Vailati).
Den anbefalede udstyrspakke indeholder bl.a. kamera, objektiver,
retraktorer og spejle, der er nødvendige for at tage kliniske billeder.
Har I allerede noget udstyr i forvejen, kan I blot nøjes med at
supplere op med det udstyr, der skal bruges til at tage kliniske
billeder.

Få rådgivning til køb af udstyr
Bo Merris-Vejlund rådgiver den enkelte klinik i forhold til
eksisterende udstyr og køb af nyt udstyr baseret på deres
behov og brug af dental fotografering. Har I brug for en
kort gennemgang af udstyret, kan I også få vejledning af
Bo Merris-Vejlund.

Har I brug for en uddybende workshop, kommer Bo MerrisVejlund ud på klinikken og hjælper jer i gang med dental
fotografering. Her gennemgås en billedserie og instruktioner om, hvordan I indstiller og betjener kameraet.
Læs mere på side 6.

Vi har indgået et samarbejde med Canon, der igennem Cenger
Scandinavia sælger udstyr til særdeles konkurrencedygtige priser.
Er min viden og mit udstyr sikret fremtidig udvikling?
Vi har stort fokus på, at udstyrspakken er gearet til din og
klinikkens udvikling. Det er gjort for at imødekomme klinikkens
situation – både når behovet er at genopfriske viden om dental
fotografi, og når ønsket er at gå mere i dybden med kurser, hvor
dental fotografi indgår.

Den rådgivning, vi tilbyder om eventuelle indkøb, gives med tanke
på, at udstyret skal åbne muligheder for fremtidige valg. Vi anbefaler derfor udstyr, som kan løse fremtidens opgaver og følge med
jeres udvikling – næsten uanset hvilken retning klinikken vælger.

		
RÅDGIVNING:
995 DKK (falder bort ved køb af workshop).
Kontakt DentaNet på mail@dentanet.dk

KØB AF UDSTYRSPAKKE:
Kontakt Cenger Scandinavia på info@cenger.dk.
Husk, at du sparer 25% på udstyrspakken, hvis du har
en Cenger Scandivia-forbrugsvareaftale med DentaNet.
Du lander under de billigste markedspriser (Pricerunner).
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DENTAL FOTOGRAFI
DentaNet Services

Workshop i dental fotografering
Få implementeret dental fotografering på klinikken

På workshoppen vil I lære det basale indenfor dental fotografering,
så jeres klinik kommer godt i gang med kliniske fotos. Bo MerrisVejlund vejleder jer, hvordan I indstiller og bruger et kamera, samt
hvordan lyssætningen skal være. I løbet af dagen vil alle deltagere
prøve kræfter med dental fotografering og eget udstyr. Har I ikke
jeres eget udstyr, vil der være mulighed for at afprøve et demokit
svarende til den anbefalede udstyrspakke.

På workshoppen vil I få en universel billedserie, der er baseret på
nogle af de mest anerkendte arrangører af dental efteruddannelse
som IAS Academy (ClearSmile Inman Aligner, ClearSmile Aligner
og ClearSmile Brace), Dawson Academy, Digital Smile Design (Dr.
Florin Cofar) og 3STEP Academy (Dr. Francesca Vailati). Denne
billedserie indeholder de sæt billeder, I som minimum bør tage til
journalen. Det er muligt at bygge ovenpå med andre billedserier –
især indenfor de nævnte akademier.
Du vil lære:
•
Om videnskaben bag lys – og hvordan den viden kan bruges
til dental fotografi.
•
Om det basale indenfor dental fotografi.
•
At indstille kameraet og styre lyssætningen.
•
En billedserie baseret på Dawson Academy,
IAS Academy, Digital Smile Design og 3STEP Academy.

Workshoppen ledsages af et lille kompendie, som dækker de gennemgåede lektioner og indeholder et ”cheat sheet”, så I altid kan
genskabe udstyrets grundindstillinger, der blev brugt på dagen.

Skræddersyet workshop på egen klinik
Bo Merris-Vejlund kontakter jer inden kurset for at tilpasse workshoppen i forhold til jeres ønsker, behov og antal deltagere. Her vil
I også afklare spørgsmål og rådgivning om udstyr.

		
PROGRAM
08.00-09.00

Underviser gør klar til dagens

		undervisning

		

09.00-09.15

Velkommen

09.15-09.45

Lysets fysiske grundregler i

		fotografering
09.45-10.00

Pause

10.00-11.00

Kamera og udstyr: hvad er hvad,

		

og hvordan bruges det?

11.00-11.15

Pause

11.15-12.15

Dental fotografi i praksis

12.15-13.15

Frokost

13.15-15.00

Gør det selv! Cases

15.00-15.15

Pause

15.15-16.15

Billedserier, arbejdsgange og

		nye muligheder
16.15-16.30

Afslutning

DATO:
I aftaler en dato med Bo Merris-Vejlund, der passer jer.

STED:
Workshoppen foregår på jeres klinik, så den praktiske
brug og undervisning bliver tilpasset de fysiske rammer – og samtidig sparer I tid og transport.

MAKS. ANTAL DELTAGERE:
5 deltagere af hensyn til udbytte og tid. Er I flere deltagere, kan workshoppen afvikles over 2 dage. Kontakt os
på mail@dentanet.dk for at høre om mulighederne.

CE-CREDIT:
CE hours & NTF: 6 timer.

Photo Guide

Tandlægeforeningen: 6,5 timer.

PRIS:
10.000 DKK inkl. moms. DentaNet-medlemmer får 10%
f/22 Lens 1:3
f/22 Lens 1:3
f/22 Lens 1:3

rabat. Hertil kommer kørsel fra Sjælland samt frokost,
som klinikken selv står for at arrangere.

f/22 Lens 1:3
f/22 Lens 1:3

TILMELDING:
Ønsker I en workshop på jeres klinik, kontakter I os

f/22 Lens 1:3

Vi har udviklet en universel billedserie med de sæt billeder,
I som minimum bør tage til journalen

blot på mail@dentanet.dk

f/22 Lens 1:3
f/22 Lens 1:3
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Kom godt i gang med
dental fotografering
· Få hjælp til at købe det rigtige udstyr, der dækker
alle behov og billedserier

· Få implementeret dental fotografering på klinikken
med en skræddersyet workshop

I samarbejde med:

a professional dental network

a professional dental network
www.dentanet.dk | www.facebook.com/dentanet

DentaNet er et professionelt netværk af 475 klinikker. Sammen hjælper vi hinanden med at gøre patienterne endnu gladere.
Det gør vi ved at erfaringsudveksle og udvikle de faglige kompetencer. Samtidig minimerer vi
omkostninger og de administrative byrder igennem fordelagtige samarbejdsaftaler.

