
Principiile și aplicațiile practice ale 
laserului Er:YAG în stomatologie – 
Curs teoretic și practic – LASERUL 
Er:YAG IN PRACTICA DE ZI CU ZI. 
 
Taxa de participare – 599 lei 
 
Locatia: Sediul SSER, Str. Dr. Louis Pasteur nr. 1A, Sector 5, 
Bucuresti 
 
Stomatologia laser este un domeniu aflat într-o expansiune rapidă. Explorați acest domeniu și dezvoltați-
vă abilitățile participând la cursul: 
 

Principiile și aplicațiile practice ale laserului Er:YAG în stomatologie – Curs teoretic și practic 

 
Conține tot ce trebuie să știti despre cele mai recente proceduri cu laser, în toate domeniile 
stomatologiei. 
Ajutat de cazuri clinice, fotografii și discuții, Prof.Dr Georgi Tomov vă prezinta cele mai frecvente utilizări 
ale laserelor în domenii precum: parodontologie, chirurgie parodontală, patologie orală, implantologie, 
proceduri cosmetice, endodonție, stomatologie restaurativă, pediatrie, ortodonție, chirurgie orală și 
maxilo-facială. Cursul acoperă, de asemenea, subiecte precum istoria laserelor din stomatologie, 
cercetarea cu laser, cele mai noi echipamente laser și modul de a încorpora laserele în cabinetul dvs., 
astfel încât să fiți complet pregătit pentru a utiliza laserele cu succes în tratamentele efectuate. 

 
Lector: Prof.Dr. Georgi Tomov – este Sef al Catedrei de Parodontologie si Afectiuni Orale 
precum si Director al Centrului Universitar de Stomatologie LASER din cadrul Universitatii 
de Medicina din Plovdiv, Bulgaria. 
Avand dubla specializare, in endodontie si parodontologie, Prof. Tomov isi indreapta 
interesele stiintifice si practica catre patologia orala, parodontologie si catre aplicatiile 
LASER-ului in stomatologie. 
Este autor a peste 50 articole publicate in jurnale de specialitate, cercetator principal in 6 
proiecte stiintifice si lector in domeniul stomatologiei LASER in Europa si Asia. 
 



Principiile și aplicațiile practice ale laserului Er:YAG 

în stomatologie – Curs teoretic și practic – LASERUL 

Er:YAG IN PRACTICA DE ZI CU ZI. 
PROGRAM CURS 
VINERI – 03.12.2021 
09.00-09.30 Înregistrare/ Introducere 
09.30-10.00 Aplicații clinice ale Laserului Er:YAG 
10.30-11.15 Lumina Laser – concepte și proprietăți de bază 
11.15-11.45 Pauză de cafea 
11.45-12.45 Acțiunea Laserului Er: YAG asupra țesuturilor dentare dure și moi 
12.45-14.00 Pauză de prânz 
14.00-15.00 Tehnologia Laser LiteTouch™ Er: YAG și aplicațiile sale 
15.00-16.00 Utilizarea Laserului Er: YAG în tratamentele dentare (prevenire, carii etc.) 
16.00-16.15 Pauză cafea 
16.15-17.00 Aplicațiile Laserului Er: YAG în tratamentele endodontice 
 
SÂMBĂTĂ – 04.12.2021 
09.00-10.00 Utilizarea Laserului Er: YAG în terapia parodontală și a periimplantitei 10.00-
11.00 Utilizarea Laserului Er: YAG în chirurgia țesutului moale 
11.00-11.15 Pauză de cafea 
11.15-12.00 Utilizarea Laserului Er: YAG în chirurgia țesutului dur 
12.00-13.00 Laser- Comunicare, Marketing și ROI 
13.00-14.00 Pauză de cafea 
14.15-17.30 Hands-on – Utilizarea Laserului LiteTouch™ pe diverse modele: dinți extrași, 
os și țesuturi moi de origine animală 
17.30-18.00 Înmânarea Certificatelor de participare 
 
 
Locatia: Sediul SSER, Str. Dr. Louis Pasteur nr. 1A, Sector 5, Bucuresti 
In cadrul evenimentului se vor lua masuri de distantare si protectie. Participantii vor primi 
masti de protectie si dezinfectant. 
Vrei un laser dentar pentru cabinetul tau? Gaseste aici oferta GASOM DentalSolution. 
Vrei informatii generale despre laserele Er:YAG? Viziteaza laser-dentar.com 
Contactati-ne la tel. 0720-535.516 pentru orice intrebari. 
 


