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Zastosowanie laserów w leczeniu stomatologicznym Zastosowanie laserów w leczeniu stomatologicznym 
- kurs I stopnia -- kurs I stopnia -

Dwudniowy intensywny kurs teoretyczno-praktyczny prowadzony przez wybitnych 
specjalistów z zakresu stomatologii laserowej

Kurs dedykowany jest lekarzom stomatologom, którzy rozpoczynają swoją przygodę z laserami 
lub planują wdrożenie laseroterapii do swoich praktyk stomatologicznych 

Prof. Prof. 
Roly Kornblit Roly Kornblit 

Dr n. med. Dr n. med. 
Kinga Grzech-LeśniakKinga Grzech-Leśniak

Dr n. med. Dr n. med. 
Jacek MatysJacek Matys

Patronat kursu:



09.30-10.00  Kawa powitalna, rejestracja uczestników
10.00-11.45  Podstawowe pojęcia i właściwości światła laserowego, zasady fizyki laserowej, długości fal 
                      laserów stomatologicznych
11.45-12.00  Przerwa kawowa
12.00-14.00  Interakcja lasera Er:YAG z tkankami twardymi, kliniczne zastosowanie lasera Er:YAG w leczeniu 
                      tkanek twardych
14.00-15.00  Lunch
15.00-16.00  Terapia laserowa w endodoncji, wykorzystanie nowej końcówki endodontycznej Litetouch™
                      Laser Er:YAG LiteTouch™ - unikalna technologia, sposoby pracy, zakres zastosowań
16.00-18.00  Warsztaty praktyczne
                      Ćwiczenia na usuniętych zębach i tkankach zwierzęcych z wykorzystaniem lasera Er:YAG LiteTouch™
20.00             Uroczysta kolacja

09.00-10.00  Interakcja lasera Er:YAG z tkankami miękkimi, możliwości wykorzystania laserów w chirurgii 
                      stomatologicznej
10.00-11.00  Wykorzystanie laserów w leczeniu periodontologicznym i terapii peri-implantitis
11.00-11.30  Przerwa kawowa
11.30-12.30  Zastosowanie lasera Er:YAG w chirurgii tkanek twardych
12.30-13.30  Zastosowanie lasera diodowego w chirurgii tkanek miękkich
13.30-14.30  Lunch
14.30-16.00  Warsztaty praktyczne: 
                      Ćwiczenia na tkankach zwierzęcych z wykorzystaniem lasera Er:YAG LiteTouch™ oraz 
                      lasera diodowego PRIMO
16.00-16.30  Dyskusja i test końcowy.
16.30-17.00  Wręczenie certyfikatów i zakończenie kursu   

Dzień pierwszy - 12 września • Prof. Roly KornblitDzień pierwszy - 12 września • Prof. Roly Kornblit

Dzień drugi - 13 września • Prof. Roly Kornblit • Dr Kinga Grzech-Leśniak • Dr Jacek MatysDzień drugi - 13 września • Prof. Roly Kornblit • Dr Kinga Grzech-Leśniak • Dr Jacek Matys
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Koordynator terapii laserowych na Wydziale Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu w Tel Aviv, wykładowca 
na Uniwersytecie Hebrajskim Hadassah w Jerozolimie, konsultant naukowy w Light Instruments.
Pełnił funkcję koordynatora naukowego "European Master Degree Program" na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie, 
był Profesorem na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie prowadząc wykłady z zakresu wykorzystywania laserów 
w stomatologii, jako profesor na Uniwersytetach w Parmie, Barcelonie, Liege oraz Nicei prowadził wykłady na temat 
wykorzystywania laserów w stomatologii dziecięcej. 
Autor podręcznika "Laser e Odontoiatria Pediatrica", 2012 TU.E.OR Edition. Konsultant naukowy w Dental Tribune. 
Wykładowca na wielu międzynarodowych konferencjach i kongresach stomatologicznych poświęconych 
tematyce laserowej.

Prof. Roly Kornblit DMD DDS MS Prof. Roly Kornblit DMD DDS MS 
Światowej sławy ekspert w dziedzinie stomatologii laserowejŚwiatowej sławy ekspert w dziedzinie stomatologii laserowej

Dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak, DMD, PhDDr n. med. Kinga Grzech-Leśniak, DMD, PhD

Specjalista II stopnia w dziedzinie periodontologii i chorób błony śluzowej jamy ustnej. Międzynarodowy
ekspert i wybitny specjalista w dziedzinie periodontologii i zastosowaniu nowoczesnych technologii laserowych 
w nieinwazyjnym leczeniu stomatologicznym.
Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej PTSL. Reprezentant Polski w światowym towarzystwie 
laserowym World Federation for Laser Dentistry od 2014 roku. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.  Wykładowca z 19-letnim doświadczeniem klinicznym.  
Dyrektor ogólnopolskiego Laser Study Club oraz wykładowca EMDOLA; autor i współautor  52 publikacji z tematyki 
laseroterapii i periodontologii, 76 wygłoszonych referatów tematycznych na konferencjach naukowych w Polsce  
i na świecie.

Dr n.med. Jacek Matys, DDS, PhD, ICOI, MS in laser dentistryDr n.med. Jacek Matys, DDS, PhD, ICOI, MS in laser dentistry

PROWADZĄCYPROWADZĄCY

Uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy zatytułowanej: "Ocena dynamiki zmian temperatury 
zachodzących w implantach tytanowych i kości podczas zabiegów z użyciem lasera erbowo-yagowego (2940nm) 
i diodowego (980nm)". W 2018 po złożeniu międzynarodowego egzaminu końcowego na Uniwersytecie Sapienza 
w Rzymie otrzymał międzynarodowy tytuł Master in Oral Laser Application. 
Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej  i regionalny dyrektor PTSL Study Club (Wielkopolska). 
Członek International Academy of EMDOLA (certyfikowani specjaliści laseroterapii). Od 2018 roku członek Polskiego 
Towarzystwa Stomatologicznego i opiekun merytoryczny PTS Case Study Club. Autor i współautor ponad 50 artykułów 
w branżowych czasopismach polskich i zagranicznych z zakresu implantologii oraz laseroterapii



Wpłaty należy przesyłać na konto MARKU DENTAL:
ING Bank Śląski 51 1050 1142 1000 0090 3110 8047 

tytułem: data szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.

Szczegółowe informacje i zapisy: 
Karolina Kowalska • 34 367 00 02 • biuro@marku.pl
Grzegorz Fąfara • 606 885 752 • fafara@marku.pl

Michał Łęgowicz • 604 190 927 • legowicz@marku.pl
lub poprzez formularz na stronie www.marku.pl

W ramach opłaty organizator gwarantuje uczestnikom:
• możliwość pracy laserami Er:YAG LiteTouch™ i PRIMO • materiały informacyjne i edukacyjne

• lunche i poczęstunki w przerwach szkolenia (kawa/herbata/woda mineralna/soki owocowe/ciastka)
oraz kolację pierwszego dnia szkolenia

Miejsce szkolenia:Miejsce szkolenia:
sala szkoleniowa MARKUsala szkoleniowa MARKU

Częstochowa, Loretańska 31Częstochowa, Loretańska 31

Koszt szkolenia: 1990 zł Koszt szkolenia: 1990 zł 

Każdy z uczestników kursu otrzyma certyfikat ukończenia szkoleniaKażdy z uczestników kursu otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia
oraz 15 punktów edukacyjnychoraz 15 punktów edukacyjnych
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