
Kursus i behandling af Erektil Dysfunktion (ED) og andre 
urologiske lidelser med fokuseret chokbølge.  

DATO, TID OG STED
Dette certificerings kursus afholdes Torsdag den 26. september
Kursus start er kl. 11.00 og forventes afsluttet omkring kl 17.00. 
Der vil blive serveret frokost og anden forplejning undervejs.
Kurset afholdes hos Ry Sundhedshus, Rugaarden 5, 8680 Ry

PRIS
Kurset koster 3000,-  plus moms for klinikkens første deltager
Ved tilmelding af yderligere personale fra samme klinik er deltagerprisen 1500,- plus moms

FORM
Undervisningen vil foregå på dansk (med mindre udenlandske deltagere tilslutter sig - 
derved vil det blive på engelsk)  og i en vekselvirkning mellem teori og praksis.

FORBEREDELSE
Alle slides og skrevne undervisningsmaterialer der bruges på kurset, vil blive udleveret 
ved kursus start i folder format med gode muligheder for at tage personlige notater

OPFØLGNING
Der vil på certificeringsdagen blive diskuteret muligheder for bedst mulig opfølgning 
for at sikre optimal udbytte af dagen.

TILMELDING
ornella.novoselec@djoglobal.com 
tlf +46 40 39 40 67

Kursus for behandlere i Norden

DJO Global ønsker i samarbejde med Overlæge Peter Lyngdorf at introducere fokuseret 
chokbølge som et arbejdsredskab til ambitiøse behandlere i Norden med interesse for 
behandling af patienter med erektil dysfunktion. Peter Lyngdorf, der er speciallæge i urologi 
& kirurgi, vil være ansvarlig for denne træning og DJO Globals rolle er at stille udstyr til 
rådighed og vejlede i brugen af dette.

Formål
Formålet med kurset er at give deltagerne teoretisk viden om erektil dysfunktion samt praktisk 
undervisning i anvendelsen af fokuseret chokbølge udstyr til behandling af denne lidelse.

Kurset henvender sig til
Kurset henvender sig primært til behandlere, der har særlig interesse i at få mere viden 
om ED udredning og behandling med fokuseret chokbølge udstyr. Kursets formål er at 
sikre optimal tryghed og kendskab til metoden, sådan at det efterfølgende arbejde med 
denne metode i den kliniske praksis bliver en naturlighed og udføres med høj faglig standard.
Deltagelse forudsætter ikke nødvendigvis, at deltagerne har en stor teoretisk viden om ED og 
det kræver ikke, at deltagerne har et fokuseret chokbølge apparat tilgængeligt i deres daglige 
klinik i dag .

Indhold og metode
I kurset arbejdes der i teori og praksis med fokuseret chokbølge apparatet til 
behandling af erektil dysfunktion. Der arbejdes med sikkerhed omkring fokuseret chokbølge 
behandling, protokoller, empiri og evidens. Der arbejdes under træningen 
praktisk/”hands on” med det fokuserede chokbølge apparat på atrapper/dummies og der 
stræbes efter, at kunne demonstrere på patienter in vivo.

UNDERVISER

Overlæge Peter Lyngdorf
Speciallæge i kirurgi og urologi

Klinik for seksuelle dysfunktioner
peter@lyngdorf.dk



TILMELDING OG ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER

Program
a.     Anatomi & fysiologi omkring ED og andre urologiske lidelser
b.     ED og de forskellige behandligsmuligheder
c.     Indikationer og kontraindikationer
d.     Fokuseret chokbølge og forståelsen omkring blødt og hårdt væv. 
        De kliniske udredning samt ”do’s and dont’s”
e.     Hand’s on – ”hvordan behandler man” ?  (Atrap/Dummies/patienter)
f.      Q&A
g.     Certificering og opfølgning  

Form
Undervisningen vil foregå på dansk (med mindre udenlandske behandlere også tilmelder sig 
– derved vil det blive på engelsk)  og i en vekselvirkning mellem teori og praksis.

Forberedelse
Alle slides og skrevne undervisningsmaterialer der bruges på kurset, vil blive udleveret ved 
kursus start i folder format med gode muligheder for at tage personlige notater

Opfølgning
Der vil på certificeringsdagen blive diskuteret muligheder for bedst mulig opfølgning for at sikre 
optimal udbytte af dagen, når deltager er tilbage i klinikken. God håndtering af ED patienter såvel 
som kompetent brug af fokuseret chokbølge apparatur i egen klinik eferfølgende er vores mål at 
opnå med denne certificering
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