
 
 

 

 

SCANEX MASTER CLASS 2020 

CLARION HOTEL SIGN • STOCKHOLM 

 

Lördag den 21:e november kl.  9.00 – 15.00 

 

SCANEX är stolta över att presentera Hudläkare, Docent  

Agneta Troilius Rubin samt ssk Jenny Friberg Törnquist  

som föreläsare på vår Master Class 2020.   

 

Master Class 2020 riktar sig till hudläkare, kirurger och  

allmänläkare med intresse för avancerade ansiktsbehandlingar  

med dramatiska resultat. Även assistenter är välkomna, av dem  

kräver vi dock minst två års erfarenhet av behandlingar med LASER/ IPL.  

 

 

 

Master Class inkluderar bland annat:  

 

▪ Huduppstramning av halsar och behandling av fettkuddar under hakan 

▪ Hudföryngring av handryggar 

▪ IPL med superkorta pulser för behandling av röda kinder och hals. 

▪ Hårborttagning med IPL do’s and don’ts 

 

OBS Sänd gärna bilder på intressanta fall som du vill diskutera under mötet  

 

 

 

Agenda lördag den 21:e november: 

 

09.00  Vi serverar kaffe och te 

Utställningen är öppen och vi demonstrerar våra utrustningar  

  

09.30  Basic IPL och LASER samt lasersäkerhet av ssk Pia Sjöberg och Niklas 

Noordenstral, SCANEX   

 

10.30 Föredrag av Hudläkare, Docent Agneta Troilius Rubin  

 



 
 

 

 

11.30 Bensträckare 

 

11.45 Föredrag av ssk Jenny Friberg Törnquist  

 

12.30 Lunch 

Utställningen är öppen och vi demonstrerar våra utrustningar 

 

13.30 Föredrag av Hudläkare, Docent Agneta Troilius Rubin 

 

14.30 Diskussion och sammanfattning (skicka gärna egna fall före mötet)                                

 

15.00  Avslut med ett kunskapstest    

                

 

Pris och anmälan: 

 

Anmälningsavgiften är sek 1945,- och inkluderar kaffe, lunch och diplom.   

 

Anmäl dig/er genom att skicka ett mejl till hannah@scanex.se i 

adressfönstret skriver du ”Master Class 2020” och i mejlet behöver vi 

följande information:  

 

Namn på samtliga deltagare, klinikens namn, fakturaadress, 

kontaktuppgifter samt eventuella matpreferenser.  

 

Din/er anmälan behöver vi senast den 18:e oktober.  

 

Vi vidtar försiktighetsåtgärder samt följer rådande rekommendationer 

genom att bland annat endast erbjuda ett begränsat antal platser samt 

utspridd sittning. Evenemanget kan komma att ställas in/flyttas om 

situationen förändras. Vid inställt evenemang återbetalas hela summan.  

 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Clarion Hotel Sign ligger endast fem minuters gångväg från 

centralstationen i Stockholm. Adressen är Östra Järnvägsgatan 35. 

Hotellrum bokas enkelt via www.nordicchoicehotels.se   

  

 SCANEX når du alltid på 042 37 34 00 • www.scanex.se  

 

 

 

Hjärtligt välkommen till Master Class 2020! 

                     

Hälsningar Niklas, Pia, Roland och Hannah  

mailto:hannah@scanex.se

