
 

 

 

 

Lekarz stomatolog 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 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Plan Szkolenia 

 
Zastosowanie laserów diodowych w endodoncji, protetyce i trumatologii. 

 
Część teoretyczna: 

 
1. Zastosowanie lasera w patologii miazgi zębów. 

 

• Diagnostyka stanów zapalnych miazgi. 

• Przyżyciowe leczenie miazgi. 

• Leczenia endodontyczne – dezynfekcja kanałów. 

• Leczenie endodontyczne – zapalenie tkanek okołowierzchołkowych. 

• Bezpieczeństwo użycia lasera w endodoncji. 

2. Traumatologia – zastosowanie lasera w przypadku urazów zębów. 
 

3. Laser w protetyce. 
 

• Protezy stałe – retrakcja. 

• Laser a odbudowa zęba. Złamanie poddziąsłowe koron zębów. 

• Protezy ruchome . 

• Bezpieczeństwo użycia lasera w protetyce. 

4. Przypomnienie najważniejszych informacji z zakresu pracy laserem diodowym. 
 

5. Sprawdzenie wiadomości. 
 
Część praktyczna: 

 
Ćwiczenie zdobytych umiejętności na preparatach zwierzęcych. 
Uczestnicy kursu będą mieli możliwość zastosowania lasera na tkankach miękkich pod okiem 
instruktora. 

 
Praca polskim laserem SMARTM PRO jest dla wszystkich tych, którzy chcą upraszczać swoją 

pracę i jednocześnie czynić ją pewniejszą i skuteczniejszą. 

 
Liczba miejsc ograniczona. 

 

Zapisy i więcej informacji na:  
http://akademialaserowa.pl/post/szkolenia/szkolenie_ii_stopnia_endodoncja_i_protetyka__14

_07_2019_ 
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