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Polski laser SMART
M 

PRO - narzędzie konieczne w codziennej praktyce 

Szkolenie I stopnia - Warsztaty praktyczne 

 
 
 
 
 

Prowadzący: 

lekarz stomatolog Dariusz Paliga 

 
 

Dariusz Paliga, Ukończył Wydział Stomatologii na 

Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w 1997 roku. 

 

Wykładowca licznych kursów m.in. : 

„Estetyczna odbudowa zrębu zęba i 

osadzenie wkładu podczas jednej wizyty.” 

„Uzupełnienia tymczasowe –nieodłączny 

element leczenia protetycznego.” 

„Kompozytowe mosty adhezyjne oparte na 

wkładach koronowych. Wykonanie metodą pośrednią 

w gabinecie . Grandioso Inlay System.” 

„Wkłady i nakłady kompozytowe – metoda 

wykonania pośrednia jednowizytowa. 

Grandioso Inlay System” 

Wykład w ramach spotkania Polskiego 

Towarzystwa Stomatologicznego :”Wkłady i nakłady 

kompozytowe – metoda wykonania pośrednia 

jednowizytowa” 

„Szynowanie zębów – metoda 

bezpośrednia z wykorzystaniem szyny z włókna 

szklanego i przeźroczystego indeksu silikonowego.” 

   „Kompozytowe mosty adhezyjne. Szynowanie zębów. Intensywne szkolenie praktyczne: - 

Most w odcinku bocznym oparty na nakładach koronowych wykonany metodą pośrednią. 

- Most w odcinku przednim wykonany metodą bezpośrednią.” 

„Endokorona – Praktyczny kurs preparacji na modelach. Metoda wykonania jednowizytowego .” 

„Korona, most -intensywny kurs praktyczny. „ 

„Preparacja , odbudowa zęba leczonego endodontycznie , korona/most tymczasowy.” 

„Z praktyk w innych krajach: najnowsze procedury i inne doświadczenia w 

wykonywaniu zabiegów wybielania, lakierowania i lakowania.-wykład”
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Wstęp teoretyczny 
 

1. Zasady użytkowania lasera. Dlaczego jest to proste? 

 
2. Zimne lasery w codziennej praktyce: kiedy biostymulacja, a kiedy fotoaktywna dezynfekcja? 

3. Zastosowanie lasera w codziennej praktyce stomatologicznej:  

•    stomatologia zachowawcza 

•   protetyka 
•   chirurgia i biostymulacja – duet doskonały 

•   periodontologia i endodoncja – termiczna i chemiczna dezynfekcja laserowa  

•   wybielanie  

 
4. Zabiegi dla higienistki, czyli jak się odciążyć w pracy. 

 
5. Przeciwwskazania do zabiegów laserowych, uwagi końcowe. 

 

 
 

Część praktyczna 

przerwa kawowa 

 

Praca na modelach symulujących warunki jamy ustnej. Uczestnicy wykonają: 
 

1.  Zabiegi proste /codzienne: 

 
•   wycięcie dziąsła przy ubytku klasy II, III, V 

•   odsłonięcie trzeciego trzonowca 

•   korona zęba - usunięcie nadmiaru dziąsła  

•   endodoncja - sterylizacja kanału korzeniowego 

 
2. Zabiegi trudniejsze /codzienne: 

 
•   wydłużenie korony klinicznej przy złamaniu  

•   przedtrzonowca odsłonięcie korzenia pod wkład 

 
3. Zabiegi trudniejsze /rzadsze: 

 

•    licówka - korekty dziąsła przy przeroście - ząb cofnięty w łuku 

 
4. Biostymulacja po zabiegach chirurgicznych oraz codzienne 

zabiegi regeneracyjne i przeciwbólowe. 
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Ćwiczenie zdobytych umiejętności na preparatach zwierzęcych. 

 
Uczestnicy kursu będą mieli możliwość zastosowania lasera na tkankach miękkich pod okiem instruktora. 

 
 
 

        Warsztaty praktyczne z lasera SMART
M 

PRO to szkolenie dla wszystkich którzy: 

 
   Mają problem z ,,krwawiącymi ubytkami" klasy II, III, V i muszą przenosić z 

tego powodu pacjenta na kolejną wizytę. 

   Często nie mają gdzie umieścić nici retrakcyjnej przy filarze protetycznym i 
tracą masę wyciskową i czas na kolejne nieudane wyciski protetyczne. 

   Nie wiedzą jak rozwiązać problem złamanych poddziąsłowo zębów i korzeni. 
 

Praca polskim laserem SMART
M 

PRO jest dla wszystkich tych, którzy chcą upraszczać 
swoją pracę i jednocześnie czynić ją pewniejszą i skuteczniejszą. 
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