AICINĀM

APMEKLĒT!

TEORĒTISKO UN PRAKTISKO
MĀCĪBU KURSU

“Zobārstniecības diožu lāzers – ārstēšanas metodes”
“Dentālais mikroskops zobārstniecības praksē ”
Kad?

2017. gada 8. un 9. septembrī
Rīgā, Elizabetes ielā 51
Baltijas estētiskās stomatoloģijas mācību centrā

Kur?
Cikos?

8.
septembrī

Teorija
Dalībnieku reģistrācija

10.00 – 17.00

Kursi

9.
septembrī

Dalības maksa:

9.30

Praktiskās nodarbības
Kursi

10.00 – 15.00

Jautājumi, komentāri

15.00 – 16.00

Sertifikātu izsniegšana

16.00 – 16.30

180,00 EUR (+21%PVN)






LĀB apstiprināti 16 TIP punkti
Sertifikāts par lāzera un mikroskopa kursiem
CD ar uzskates materiāliem
Kafijas pauzes
Pusdienas

LŪDZAM PIETEIKT SAVU DALĪBU LĪDZ
2017. gada 6. septembrim!
Dalībnieku reģistrācija un papildus
informācija:





22 1000 22
altex.riga@gmail.com
www.altex.lv

NODARBĪBU PLĀNS (Informatīvs)
1. diena (08.09.)

Nodarbību sākums plkst. 9.30











2. diena (09.09.)

Dalībnieku reģistrācija.;
LABOMED (ASV) – Dentālais mikroskops
Praktiskā iepazīšanās ar mikroskopu;
Jautājumi, atbildes, diskusijas;
Lambda dentālo lāzeru darbības principi, iedarbība uz audiem un drošība;
Ārstēšanas metodes;
Klīnisko gadījumu apskats terapijā, ķirurģijā, endodontijā, periodontoloģijā,
implantoloģijā, estētikā u.c.;
Zobu balināšana ar lāzeru;
Iepazīšanās ar lāzera iekārtu;
Jautājumi, atbildes, diskusijas.

 Kafijas pauzes
 Pusdienas
Nodarbību sākums plkst. 10.00
Īss pārskats par kursu pirmajā dienā apskatītajiem klīniskajiem gadījumiem;
Video ievads praktiskajām nodarbībām;
Praktiskā iepazīšanās ar lāzera iekārtu;
Lāzera zobārstniecība – operācijas ar reāliem pacientiem (dažādi klīniskie gadījumi:
terapija, ķirurģija, balināšana...);
Praktiskās nodarbības notiks BEST Centra klīnikā. Iespēja skatīties klātienē un arī pašiem
“ievingrināt roku”. Operācijas ttiks demonstrētas arī uz ekrāna zālē.
 Jautājumi, atbildes, diskusijas;
 Sertifikātu un TIP izsniegšana.





 Kafijas pauzes
 Pusdienas

 Praktiskajām nodarbībā nepieciešami pacienti. Ja Jums kāds ir padomā, iepriekš sazinoties, un
saskaņojot (telefons zemāk), aiciniet uz bezmaksas ārstēšanu!

Nodarbības vadīs:
Mikroskops: Eugene C. Dam (Nīderlande)
Lāzera kursi: Dr. Benito Capobianco
(Itālija)

Eksporta un pārdošanas menedžeris.

Praktizējošs ārsts, kurš ieguvis ķirurģijas bakalaura grādu Perugia Universitātē Itālijā un sejas-žokļu
ķirurga sertifikātu G. Eastman institūtā Romā. 2008. gadā ieguvis profesora grādu “Lāzerterapija
zobārstniecībā”, Dr. Capobianco ir lāzera zobārstniecības pasniedzējs un konsultants Romas
Universitātē.
Izmantojot lāzeru savā ikdienas darbā, ir kļuvis par patiesu lāzera zobārstniecības entuziastu un
praktiķi, ir daudzu publikāciju autors un konsultants lāzera ārstēšanasmetožu izstrādē.
Jau daudzus gadus dr. Capobianco ir Doctor Smile lāzeru mācību centra lektors un praktisko
nodarbību pasniedzējs, lāzera apmācības kursu vadītājs gan Itālijā, gan citās valstīs.



Dalībnieku reģistrācija un 
papildus informācija: 

LŪDZAM PIETEIKT SAVU DALĪBU LĪDZ
2017. gada 6. septembrim!
22 1000 22
altex.riga@gmail.com
www.altex.lv

