
Terapia cu

în stomatologieLASER

Expert Laser Center prin ARSMI împreună cu Aachen Dental Laser Center organizează un curs certicat, cu durata de un an, 
care va avea loc în Bucureşti, cu titlul „Terapia cu laser în stomatologie”. 

Acest mastership este structurat în 3 module și cuprinde Acest mastership este structurat în 3 module și cuprinde CURSURI TEORETICE & PRACTICE: over the shoulder patient Live-Op, 
hands-on, workshop, prezentări de cazuri clinice și examinări, care se vor naliza cu obținerea unui Certicat de participare la 
acest curs, oferit de RWTH Aachen University, Germania. Toate cursurile vor  susținute de profesori de la Aachen University, 
coordonatorul acestui mastership ind prof. dr. Norbert Gutknecht, director al departamentului de lasere de la Aachen 
University. 
Programul se adresează medicilor stomatologi care doresc să se specializeze în anumite lungimi de undă.

Scopul principal al mastershipului cuprinde:
 •  Cunoaşterea diferitelor modele optice de clasicare a luminii •  Cunoaşterea diferitelor modele optice de clasicare a luminii
 •  Cunoaşterea principiilor zice şi implementarea lor în sistemul laser
 •  O înţelegere a principiilor asociate cu aplicaţiile laser specice unei lungimi de undă
 •  Abilitatea de a utiliza laserele dentare în mod corect din punct de vedere clinic, în special:
      - utilizarea sigură şi responsabilă a laserelor
      - aplicaţiile laser: indicaţii şi contraindicaţii pentru lungimea de undă aleasă
      - utilizarea independentă sau ca ajutor a laserului în terapie
      - planuri şi protocoale de tratament recunoscute      - planuri şi protocoale de tratament recunoscute

Over the shoulder patient Live-Op

NOU! OVER THE SHOULDER PATIENT LIVE-OP!
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Fizică laser (Laser Safety Officer) & Laserele Er:Yag și Er,Cr:YSGG
 •  Fizică laser și laser safety, incluzând certicare Laser Safety Officer
 •  Funcțiile laserului, indicații clinice și tratamente
 •  Noțiuni de biozică (absorbție și transmisie în diferite tipuri de țesut)
 •  Importanța clinică în parodontologie, implantologie, endodonție, chirurgie - țesuturi   
   moi și țesuturi dure, prepararea cavităților și cariologie
 •  Hands-on și demonstrații (ecare participant va lucra pe câte un laser Er,Cr:YSGG de    •  Hands-on și demonstrații (ecare participant va lucra pe câte un laser Er,Cr:YSGG de   
   ultimă generație)
 •  Over the shoulder patient Live-Op cu laserele Er,Cr:YSGG

Modulul I
București
12-15 aprilie 2021

Laserul diodă
 •  Funcțiile laserului diodă, indicații clinice și tratamente
 •  Utilizarea responsabilă a laserului diodă și înțelegerea noțiunilor de biozică (absorbție și  
   transmisie în diferite tipuri de țesut)
 •  Aplicații ale laserului diodă și indicații clinice importante
 •  Importanța clinică în parodontologie, implantologie, endodonție, chirurgie - țesuturi moi
 •  •  Hands-on și demonstrații (ecare participant va lucra pe câte un laser diodă de ultimă   
   generație)
 •  Over the shoulder patient Live-Op cu laserele diodă

Modulul II
București
21-24 iunie 2021

Examinare nală
 •  Examen scris
 •  Prezentarea a 5 cazuri clinice de tratament*
   *vă oferim posibilitatea realizării cazurilor la Expert Laser Center

Modulul III
Aachen, Germania
15-17 noiembrie 2021

Lector principal:

Prof. Dr. Norbert Gutknecht a studiat medicina şi stomatologia la Universitatea din Bochum, 
Florenţa şi Aachen. În 1995, în urma unor cercetări din SUA bazate pe terapia cu laserul stomatologic, 
a fost distins cu titlul de  Master in Application of Nd:YAG Lasers in Dentistry în Phoenix, AZ.  În 1998 a 
fost numit profesor la Departamentul de  Stomatologie Conservativă, Parodontală şi Preventivă de la 
RWTH Aachen University. Prof. Dr. Gutknecht este director Aachen Dental Laser Center (AALZ), precum 
şi director ştiinţic al M.Sc. În plus, el este şi preşedintele Societății Germane pentru laser 
stomatologic (DGL) şi directorul executiv al Federaţiei Mondiale pentru laser în stomatologie (WFLD).stomatologic (DGL) şi directorul executiv al Federaţiei Mondiale pentru laser în stomatologie (WFLD).

Costuri:

 •  595 EURO pentru înscriere şi rezervare
 •  3570 EURO în rate lunare, până la începerea primului modul
 •  1785 EURO până la începerea celui de-al doilea modul
Total: 5950 EURO
Costurile pentru deplasare și cazare sunt suportate de participant
Cursurile se desfășoară în limba engleză

DESFĂȘURARE MASTERSHIP


