
Tandlæge Anders Boel, DK 
”Jeg lægger mere patientvenlige bedøvelser i dag, end jeg gjorde, 
da jeg bedøvede manuelt. I ni ud af ti tilfælde kan jeg nøjes 
med at lægge intraligamentær og infiltrations-analgesi, hvilket 
også betyder mindre bedøvelsesvæske pr. patient. Via 
trykindikatoren får jeg en god feedback, så jeg kan se, om jeg ”står 
rigtigt” – at bedøvelsesvæsken ikke bare løber ud.” 

Tandlæge Lisbeth Skibsted, DK 
”Jeg ønsker, at bedøve så lokalt som muligt, så mine patienter kan 
gå herfra uden bedøvet kind, tunge og kæbe – og uden senere 
ømhed i vævet. Det indfrier CALAJECT. Desuden sætter jeg pris på, 
at CALAJECT er en økonomisk løsning, hvor jeg kun har udgifter til 
mine sædvanlige tubuler og kanyler.” 

Tandlæge Jan Frydensberg Thomsen, DK 
”Jeg blev introduceret til computerstyret lokalanæstesi i 2007 - og 
har brugt det lige siden. Generelt er den store fordel, at 
ergonomien uden sammenligning er bedre end ved manuel 
injektion, da man ikke skal bøje håndleddet og presse stemplet 
samtidigt. Jeg kan sidde afslappet og injicere. Desuden har jeg en 
større succesrate ved mandibular – og den computerkontrollerede 
lave injektionshastighed gør det stort set smertefrit for patienten. 
Nu har jeg i en periode brugt CALAJECT. Det har givet mig nogle 
ekstra løft; håndstykket har en vis tyngde, og efter lidt tilvænning 
oplever jeg det som en styrke - det er velafbalanceret og nemt at 
styre. Desuden har min serviceteknikker koblet CALAJECT til min 
unit’s fodpedal – det fungerer helt optimalt.” 



Tandlæge Mette Kæraa, DK 
“CALAJECT kan give livslange, trofaste patienter alene på den 
smertefri oplevelse. Den er blevet en uundværlig del af den 
smertefri behandling, vi tilbyder.” 

Tandlæge Ralf Breier, DE 
“Computerstyret anæstesi er en uundværlig del af vores daglige 
praksis. Spørger man vores patienter – og vi spørger efter hver 
bedøvelse – ja, så er den enstemmige holdning, at det er en 
milepæl. Vi sidder afslappet ved patienten og med god 
fingerstøtte, patienten spjætter ikke - og spørger efter injektionen, 
om vi har lagt bedøvelsen. Den positive oplevelse begejstrer os og 
vores patienter. Og tro mig, patienterne fortæller det videre." 

Tandlæge Rune Ørum Luk, DK 
“Den har en klar signalværdi: klinikken bruger den seneste 
teknologi. Med andre ord, vi investerer i vores patienters 
velbefindende. ” 

Tandlæge Søren Holm, DK 
“CALAJECT gør mine nervøse patienter lettere at behandle. De er 
roligere i stolen – og virkelig begejstrede for, at jeg kan bedøve 
uden ubehag.” 



Tandlæge Tina Løbner, DK 
“CALAJECT er fantastisk! Den har helt klare fordele i forhold til det 
system, jeg tidligere arbejdede med. Jeg kan lægge alle typer lokal 
bedøvelse med den. Jeg undgår svind af bedøvelsesvæske og 
udgifter til engangsslanger - jeg skal kun supplere med de kanyler 
og tubuler, jeg bruger til manuel bedøvelse. Desuden er den let at 
gøre ren.”  

Tandlæge Hanna Marcinowska, PL 
“Jeg har anvendt computerstyret analgesi i mange år, faktisk lige 
siden det kom på markedet. Det har gjort det meget mere 
behageligt at administrere anæstetikum - både for mine patienter 
og mig. Jeg kan ikke længere forestille mig at udføre analgesi med 
en traditionel sprøjte, det kan mine patienter heller ikke. Men 
indtil for nylig har et stort problem ved computerstyret analgesi 
været de høje omkostninger ved en enkelt bedøvelse. Derfor 
fangede det straks min opmærksomhed, da CALAJECT kom frem. 
For det kræver ikke specielt, dyrt ekstraudstyr. CALAJECT er 
ekstremt let og intuitiv, og til bedøvelser bruger jeg nu standard 
kanyler og tubuler som til en vanlig dentalsprøjte. CALAJECT er 
meget moderne, jeg kan lide designet og programmerne til de 
forskellige typer analgesi. I praksis er funktionen, der kontrollerer 
modstanden i vævet, meget nyttig – systemet slukker automatisk, 
hvis vævsmodstanden er for høj. Takket være det, er jeg sikker på, 
at mine patienter ikke vil føle udvidelse og smerte.” 



Tandlæge Marcin Bogurski, PL 
“Jeg er anden-generations tandlæge, og jeg har observeret 
udviklingen i mit fag siden barndommen. Gennem de sidste 40 år 
har forandringerne været enorme - det ved vi alle. Tilgangen til, at 
patienter føler smerte under et tandlægebesøg, har også ændret 
sig. Analgesi er ganske enkelt en standard procedure for alle 
praktikere. Dog vokser patienternes forventninger, og de kræver, at 
injektionen i sig selv er smertefri. Jeg har testet mange systemer til 
det formål på min klinik over flere år, men forblev trofast mod min 
erfaring med den pålidelige tubulesprøjte. Alting ændrede sig så, 
da jeg blev bekendt med CALAJECT. I dag er det æstetiske og 
moderne lille system blevet min trofaste følgesvend gennem lange 
arbejdsdage. Og patienterne… ja, de er glade.” 

Tandlæge Stephen Selwyn, UK 
”Jeg må sige, at lige fra allerførste gang jeg brugte CALAJECT, har 
jeg været lige så imponeret som mine patienter. Indlæringskurven 
var meget kort (næsten ingen), og patienterne har intet mærket 
på mange af injektionerne og nærmest intet på de andre. Indtil 
videre har jeg ikke haft en eneste patient med en dårlig oplevelse 
- alle bedøvelser har været vellykkede. Det forekommer mig også, 
at de er bedøvede hurtigere, selvom det kan være på grund af, at 
selve injektionen tager længere tid. Jeg kan også virkelig godt lide 
SAFE-hylsteret til beskyttelse mod kanylestik-uheld og finder det 
ikke svært at bruge.” 
 


