
SMARTMPRO 
LASER DIODOWY  
W CODZIENNEJ PRAKTYCE

SZKOLENIE LASEROWE
23 LISTOPADA 2017, KRAKÓW

LASERY OD POKOLEŃ



Kurs przeznaczony jest zarówno dla specjalistów pracują-
cych na co dzień z laserem i pragnących pogłębić swoją 
wiedzę, jak również dla osób, które pragną zaznajomić 
się z możliwościami jakie oferuje laser w gabinecie  
stomatologicznym.

09:30 – 17:30, czwartek
Miejsce:  Hotel Double Tree by Hilton
ul. Dąbska 5, 31-572 Kraków
Prowadzący:  Giovanni Olivi, DDS

Zapraszamy do udziału w szkoleniu ze światowej sławy  
ekspertem w dziedzinie Stomatologii Laserowej 

Prof. Giovanni Olivi.
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O PROWADZĄCYM

Giovanni Olivi pochodzi z Rzymu, we Włoszech, gdzie ukończył z wyróżnieniem Medycy-
nę (MD) oraz Stomatologię (DDS). W 2002 roku ukończył studia podyplomowe w zakre-
sie Stomatologii Laserowej na Uniwersytecie Florenckim. W 2004 roku uzyskał certyfikat 
Międzynarodowego Towarzystwa Stomatologii Laserowej. W latach 2006-2009 otrzymał 
kolejno dwa najwyższe stopnie zaawansowania nadawane przez Amerykańską Akademię 
Stomatologii Laserowej. W 2007 roku Akademia wyróżniła prof. Oliviego nagrodą “Leon 
Goldman Award” za wybitne osiągnięcia kliniczne.
Jest naukowym koordynatorem Włoskiej Akademii Stomatologii Mikroskopowej (AIOM), 
członkiem włoskiego Towarzystwa Endodontycznego (SIE), Europejskiej Akademii Sto-
matologii Dziecięcej (EAPD). Olivi prowadzi wykłady z zakresu stomatologii laserowej na 
całym świecie. Giovanni Olivi jest profesorem i dyrektorem naukowym Katolickiego Uni-
wersytetu Rzymskiego, a także współpracuje z wieloma uniwersytetami na całym świecie  
w zakresie edukacji laserowej.
Dr Olivi jest autorem ponad 60 recenzowanych artykułów i kilkunastu podręczników  
w zakresie stomatologii, a także autorem książek:
“Laser in Dental Traumatology” (w j. włoskim, 2010), 
“Pediatric Laser Dentistry: a user’s guide” (w j. angielskim, 2011),
 „Laser in Restorative Dentistry: a practical guide”  (w j. angielskim, 2015), 
“Laser in Endodontics: scientific background and clinical applications”  (w j. angielskim, 2016). 

Giovanni Olivi prowadzi prywatną praktykę w Rzymie, ze specjalizacją 
w Endodoncji, Stomatologii Zachowawczej i Pediatrycznej.
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PLAN SZKOLENIA - 23 LISTOPADA (CZWARTEK)
930-1000

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1300

1300-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1600

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

Fizyka laserów i codzienna praktyka: jaka wiedza jest niezbędna?
Oddziaływania laser-tkanka: jaka długość fali do jakiej tkanki (szkliwo,  
zębina,cement, kość, dziąsło, błona śluzowa)
Wpływ promieniowania laserowego na tkanki: efekt fototermiczny, efekt 
fotoakustyczny i efekt fotochemiczny
Przerwa kawowa
Lasery w Stomatologii Zachowawczej
Leczenie nadwrażliwości, leczenie głębokiej próchnicy i pokrycia miazgi
Lasery w Endodoncji
Anatomia kanałów korzeniowych i ich dezynfekcja, Wysokoenergetyczna 
endodoncja laserowa, Antybakteryjna terapia fotodynamiczna, 
Irygacja aktywowana wiązką laserową
Lunch 
Zastosowania lasera diodowego w chirurgii tkanek miękkich
Usuwanie guzów, Gingiwektomia, Gingiwoplastyka, Retrakcja dziąsła
Lasery w Periodontologii
Periodontologia wspomagana laserowo: leczenie kieszonek, leczenie ropni
Podcięcie wędzidełka wargi górnej: konieczność standardów!
Przerwa kawowa 
Podcięcie wędzidełka języka: wytyczne?
LLLT i wybielanie zębów
Dyskusja i certyfikaty.
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Prosimy o rejestrowanie się na 
www.akademialaserowa.pl 
zakładka Szkolenia. 
Pytania prosimy kierować pod numer  
telefonu 500 100 132.

800 PLN   - rejestracja do 30.09.2017
1000 PLN - rejestracja do 30.10.2017

* Opłata pokrywa lunch,przerwy kawowe  
   oraz tłumaczenie.

Hotel DoubleTree by Hilton, 
Kraków, ul. Dąbska 5 
www.hiltonhotels.com 

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu  
i hotelu. Prosimy o kontakt w celu uzyska-
nia sugestii dotyczących zakwaterowania. 
W miejscu szkolenia znajdują się dwa 
hotele: DoubleTree i Hampton by Hilton.

OPŁATA* REJESTRACJA 
I PŁATNOŚĆ

INFORMACJE O HOTELU

W trakcie kursu możliwy będzie zakup poniższych książek:

“Laser in Restorative Dentistry: a practical guide” 
“Laser in Endodontics: scientific background and clinical applications” 

*Podpis autora także możliwy podczas przerwy obiadowej

Z niecierpliwością czekamy na Ciebie !
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