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Tehologia laser reprezintă un instrument esenţial pentru toţi medicii care doresc să-şi trateze pacienţii  modern şi ecient. 
Proprietăţile specice ale laserului permit utilizarea unor noi tratamente şi metode, precum şi completarea şi sprijinirea 
metodelor terapeutice existente.

Pacienţii caută din ce în ce mai mult terapii alternative şi se aşteaptă ca medicul lor stomatolog să le ofere informaţii cu 
privire la tratamente mai blânde.  Prin formarea educaţională bazată pe ştiinţă, tratamentele laser inovatoare pot  
aplicate corect şi cu succes. 

Teoria ştiințică, interacţiunile biozice, precum şi principiile teoretice şi practice extinse ale stomatologiei dentare laser Teoria ştiințică, interacţiunile biozice, precum şi principiile teoretice şi practice extinse ale stomatologiei dentare laser 
nu sunt predate în timpul facultăţii. Aşadar, studiile post-universitare sunt necesare pentru specializarea acestor tehnici.

Pentru medicii stomatologi care îşi doresc să se specializeze într-o anumită lungime de undă oferim cursuri scurte de 
mastership.  Cursul nostru de mastership este recunoscut şi acreditat în Uniunea Europeană.

Yours sincerely, 
Prof. Dr. Norbert Gutknecht 

Laserele au fost utilizate în domeniul stomatologic în scopuri terapeutice şi pentru diagnosticare de mai mult de 30 de ani, 
ind instrumente indispensabile în orice intervenţie chirurgicală dentară modernă. 

Utilizarea laserelor permite noi metode de tratament care pot completa în mod semnicativ numeroase terapii 
tradiţionale.

Introducere

Utilizarea laserelor este asociată cu un contact minim, vibraţii, sângerare şi durere reduse, oferindu-i pacientului o 
experienţă confortabilă în cabinetul stomatologic. 

Laserele sunt instrumente extrem de versatile, care au fost utilizate cu succes într-o gamă largă de aplicaţii, în tratarea 
mucoasei, a structurii dentare şi osoase. În plus, proprietăţile specice  laserelor permit dezvoltarea unor noi tratamente şi 
tehnici chirurgicale, precum şi îmbunătăţiri în ratele de succes ale tratamentelor atunci când acestea sunt utilizate. 

Facilităţile moderne şi gradul ridicat de satisfacţie al pacienților contribuie la asigurarea succesului nanciar pe termen Facilităţile moderne şi gradul ridicat de satisfacţie al pacienților contribuie la asigurarea succesului nanciar pe termen 
lung al oricărui cabinet, iar pentru aceste motive nu trebuie să rataţi şansa de a vă extinde şi de a vă îmbunătăţi gama de 
tratamente.

Benecii

STOMATOLOGIE LASER
Prof. Dr. Norbert  Gutknecht
Coordonator ştiinţic al Programelor de Stomatologie Laser 
Stomatologie conservativă, parodontologie şi stomatologie preventivă
Spitalul Univesităţii Aachen, RWTH Aachen  University



Peter Fahlstedt (SUEDIA)
„Recomand cu încredere educaţia oferită de AALZ şi de Universitatea RWTH din motive foarte clare. AALZ 
are mai mult de 20 de ani de experienţă în stomatologia laser combinată cu cele mai recente cunoștințe. 
Vă puteţi aştepta întotdeauna la cea mai bună şi ecientă educaţie, oferindu-vă toate instrumentele 
pentru a vă poziţiona în topul utilizatorilor de lasere stomatologice. Prin participarea la cursuri vă veţi 
conecta la o reţea internaţională indispensabilă carierei dumneavoastră.”

Obiectivul competenţei este de a-i permite medicului stomatolog să-şi trateze pacienţii cu ajutorul laserului şi metodelor 
terapeutice, ca specialist calicat şi responsabil.

Cursul încorporează predarea aspectelor medicale cu o pregătire extensivă a abilităţilor practice în utilizarea laserelor 
stomatologice. O strânsă colaborare între stomatologie şi zică este semnicativă acestui domeniu.

După extinderea cunoştinţelor de bază ale participanţilor pe acest subiect, obiectivele de studiu se concentrează asupra După extinderea cunoştinţelor de bază ale participanţilor pe acest subiect, obiectivele de studiu se concentrează asupra 
cunoştinţelor de specialitate asociate medicinei dentare cu laserul. Metodele de tratament, planicarea şi pregătirea 
tratamentelor, organizarea sistematică a descoperirilor ştiinţice şi clinice, precum şi un comportament independent şi 
responsabil, reprezintă punctul central al cursului.

Scopul principal al competenţei cuprinde:
 •  Cunoaşterea diferitelor modele optice de clasicare a luminii
 •  Cunoaşterea principiilor zice şi implementarea lor în sistemul laser
 •  O înţelegere a principiilor asociate cu aplicaţiile laser specice unei lungimi de undă •  O înţelegere a principiilor asociate cu aplicaţiile laser specice unei lungimi de undă
 •  Abilitatea de a utiliza sistemele laser dentare în mod corect din punct de vedere clinic, în special:
      - utilizarea sigură şi responsabilă a laserelor
      - aplicaţiile laser: indicaţii şi contraindicaţii pentru lungimea de undă aleasă
      - utilizarea independentă sau ca ajutor a laserului în terapie
      - planuri şi protocoale de tratament recunoscute

Obiective

Competenţă în erbium
Programe de studii

Laserele erbium sunt utilizate în special în următoarele domenii:
 •  Diagnosticare: detectarea cariilor
 •  Îndepărtarea cariilor şi prepararea cavităţilor
 •  Endodonţie: reducerea bacteriană din canalul radicular
 •  Implantologie: expunerea implantului, terapia periimplantitei
 •  Chirurgie: ţesut moale, ţesut dur şi microchirurgie
  •  Parodontologie: curăţarea şi dezinfectarea pungilor parodontale

Aplicații



Dr. Dimitris Strakas, M.SC. (GRECIA)
„Calitatea programului şi structura sa elaborată vă vor da, cu siguranţă, impulsul de care aveţi nevoie 
pentru utilizarea laserului şi tratarea pacienţilor. Sunt recunoscător pentru toate lucrurile pe care le-am 
dobândit şi pentru siguranţa pe care o simt având alături de mine colegi grozavi. Ne îndreptăm împreună 
spre o nouă eră în stomatologie.”

Cursul este împărţit în 3 module, desfăşurându-se pe perioada unui an.

Structura cursului

 •  Laserele Er:YAG şi Er,Cr:YSGG
Lungimi de undă

Un an de specializare pentru lungimile de undă selectate.
Acest program se adresează stomatologilor care doresc să se specializeze în anumite lungimi de undă. Pe parcursul anului, 
participanţii capătă cunoştinţe zice şi tehnice fundamentale şi învaţă modul în care să recunoască indicaţiile primare, 
secundare şi terţiale.

Cursuri

Asociaţia Română de Stomatologie Minim Invazivă din Bucureşti, România (ARSMI) împreună cu Aachen Dental Laser 
Center vor colabora în domeniul educaţiei stomatologice postuniversitare, în special în domeniul utilizării laserului în 
stomatologie, prin organizarea unui curs certicat care va avea loc în Bucureşti şi Germania. 

Acest curs este structurat în 3 module şi cuprinde cursuri teoretice, hands-on, workshop-uri, e-learning, prezentări de Acest curs este structurat în 3 module şi cuprinde cursuri teoretice, hands-on, workshop-uri, e-learning, prezentări de 
cazuri clinice şi examinări, care se vor naliza cu obţinerea unui certicat de participare la acest curs oferit de RWH 
Aachen University, Germania. ARSMI va avea exclusivitate în România pentru organizarea acestui curs pe perioada 
desfăşurării întregului program.

Asociaţia Română de Stomatologie Minim Invazivă (ARSMI) a adus în Bucureşti cunoştinţe specice pentru medicii Asociaţia Română de Stomatologie Minim Invazivă (ARSMI) a adus în Bucureşti cunoştinţe specice pentru medicii 
stomatologi, scutindu-i pe aceştia de costurile ridicate ale unui mastership într-o altă ţară. Bucureştiul va deveni centrul 
sud-est european de lasere şi learning, ind prezenţi aici studenţi din Slovenia, Slovacia, Serbia, Belgia, Kenya, Anglia etc. 
ARSMI pune foarte mare accent pe inovaţie, un punct principal ind aparatura pe care se lucrează. Astfel, vor  utilizate 
ultimele modele de lasere diodă, ARSMI punând la dispoziţia ecărui participant al cursului propria diodă pentru a lucra, 
accentul ind pus pe partea practică - hands-on, cazuri clinice etc. 

Pentru înţelegerea mai clară a noţiunilor, ARSMI poate pune la dispoziţie şi un sistem de traducere profesională simultană Pentru înţelegerea mai clară a noţiunilor, ARSMI poate pune la dispoziţie şi un sistem de traducere profesională simultană 
în limba română, la cerere. Atât partea practică, cât şi cea de laborator, se vor desfăşura în limba română, cu medici 
români specializaţi în lasere la Aachen, Germania.

DETALII MASTERSHIP



Modelele Erbium utilizate 
sunt cele mai recente

Fizica laser şi laser safety incluzând certicare Laser Safety Officer
Structura laser, funcţii şi utilizare
16 ore de prezenţă (2 zile) şi 50 de ore de studiu individual

16-17 martie 2018
(București)

MODULUL 1

Laserele Er:YAG şi Er,Cr:YSGG
• Noţiuni teoretice, indicaţii clinice, competenţe practice şi demonstraţii clinice
• Noţiuni de biozică (absorbţie şi transmisie în diferite tipuri de ţesut)
• Importanţa clinică în parodontologie, implantologie, endodonţie, chirurgie - ţesuturi moi 
şi ţesuturi dure, pregătirea ţesuturilor moi, pregătirea cavităţii şi cariologie
• Hands-on cu laserul Erbium pe diferite țesuturi
32 ore de prezenţă (4 zile teorie + practică) şi 100 de ore de studiu individual32 ore de prezenţă (4 zile teorie + practică) şi 100 de ore de studiu individual

24-27 octombrie 2018
(București)

MODULUL 2

11-13 martie 2019
(Aachen, Germania)

MODULUL 3 Evaluare
Examen scris și prezentare cazuri clinice de tratament

CERTIFICAT După nalizarea cu succes a cursului, participanţii primesc un certicat de la
RWTH Aachen University, Germania, obţinând calicarea de specialist în laser.

MASTERSHIP



Prof. Dr. Norbert Gutknecht a studiat medicina şi stomatologia la Universitatea din Bochum, 
Florenţa şi Aachen. În 1995, în urma unor cercetări din SUA bazate pe terapia cu laserul stomatologic, 
a fost distins cu titlul de Master in Application of Nd:YAG Lasers in Dentistry în Phoenix, AZ.  În 1998 a 
fost numit profesor la Departamentul de  Stomatologie Conservativă, Parodontală şi Preventivă de la 
RWTH Aachen University. Prof. Dr. Gutknecht este director Aachen Dental Laser Center (AALZ), precum 
şi director ştiinţic al M.Sc. În plus, el este şi preşedintele Societății Germane pentru laser stomatologic şi director ştiinţic al M.Sc. În plus, el este şi preşedintele Societății Germane pentru laser stomatologic 
(DGL) şi directorul executiv al Federaţiei Mondiale pentru laser în stomatologie (WFLD).

LECTOR PRINCIPAL

Prof. Asociat Dr. Joerg Meister a studiat zica la Universitatea Tehnică din Darmstadt, absolvind 
cu o diplomă de zician. Între 2000 și 2009 a fost cercetător la Departamentul de Stomatologie  
Conservativă, Parodontală şi Preventivă de la RWTH Aachen University. Din anul 2010 el este cercetător 
la  Departamentul de  Parodontologie, Stomatologie restaurativă şi preventivă de la Spitalul Universitar 
din Bonn.

Dr. Rene Franzen este zician la RWTH Aachen University la departamentul de Chirurgie dentară, 
Parodontologie şi Stomatologie preventivă. Din 2004 este lector la RWTH Aachen University, Germania.  
El este lector în cadrul programului de master RWTH „Lasere în Stomatologie", domeniile sale ind 
optica, zica laser, laser safety, dozimetrie și e-learning.

Dr. Dimitris Strakas a terminat studiile la Universitatea Aristotel din Salonic și  programul de 
master  Aplicaţiile Laserului în Stomatologie la RWTH Aachen University. El este preşedintele Greek 
Society for Laser Dentistry (GSLD) și vicepreședinte al Federației Mondiale pentru laser în stomatologie 
- Divizia Europeană (WFLD-ED).

Dr. Miguel Martins, PhD, MSc a fost student al Facultății de Stomatologie din Portugalia, iar 
câțiva ani mai târziu profesor la aceeași facultate, în cadrul departamentului de endodonție. A studiat 
programul de master Aplicațiile Laserului în Stomatologie, din anul 2011 ind membru al spitalului și al 
centrului medical stomatologic al Aachen University.

Dr. Peter Fahlstedt, MSc a studiat stomatologia generală la Institutul Karolinska din Stockholm și 
programul de  Master în Aplicațiile Laserului în Stomatologie la RWTH Aachen University. El este 
director administrativ al ILDS Suedia AB, Institutul pentru stomatologia laser, încă din anul 2009, dar și 
membru al facultății din cadrul centrului medical stomatologic al RWTH Aachen University.

LECTORI



RWTH Aachen University este una dintre primele universităţi de elită din Germania. 
Cu 260 de institute cu 9 specializări/ facultăţi, este una dintre cele mai cunoscute instituţii 
europene pentru ştiinţă şi cercetare. Cu nenumăraţi parteneri, educaţia primită de studenţii 
de la RWTH Aachen University are la bază foarte multe cazuri întâlnite în practică. Absolvenţii 
RWTH sunt foarte căutaţi de întreprinderi şi industrii. Unul din cinci membrii ai Consiliului de 
Administraţie al societăţilor germane este absolvent al RWTH Aachen University.

Institutul de învăţământ executiv al RWTH International Academy este capabil să 
apeleze la expertiza instituţiilor de cercetare ale universităţii. Fiecare dintre programele de 
educaţie este dezvoltat în colaborare cu un institut de la RWTH Aachen. Institutul numeşte un 
director ştiinţic oferind, după caz, cursuri alături de lectorii din ştiinţă şi din industrie. RWTH 
International Academy le poate oferi participanţilor posibilitatea de a prota, într-un mod 
practic, de expertiza universităţii.

De la fondarea sa, din 1991, Aachen Dental Laser Center, AALZ, a fost lider mondial 
în  domeniul educaţiei şi formării cu laserele dentare. Clinica de Stomatologie conservativă, 
parodontologie şi stomatologie preventivă de la RWTH Aachen University din Germania a fost 
primul institut de învăţământ  pentru formarea cu laserele dentare. Acesta este renumit 
pentru cercetările sale în stomatologia cu laserul şi cooperarea cu institutele de cercetare 
cunoscute atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional.

WALED, Academia Mondială de Educaţie laser în stomatologie este clubul 
alumni al Aachen Dental Laser Center. Calitatea de membru al acestei academii este exclusiv 
pentru studenţii şi absolvenţii Masership-ului/ Fellowship-ului conduse de AALZ în colaborare 
cu RWTH Aachen University. Această colaborare academică şi educaţională a fost dezvoltată în 
vederea creării unei academii internaţionale de excelenţă pentru educaţia postuniversitară şi 
cercetarea în stomatologia cu laser. WALED găzduieşte simpozioane internaţionale, precum şi 
întâlniri şi promovează colaborarea între membrii săi în domeniul cercetării clinice, încurajând 
publicarea cazurilor clinice în reviste ştiinţice.publicarea cazurilor clinice în reviste ştiinţice.

Asociația Română de Stomatologie Minim Invazivă promovează stomatologia în 
România, prin perfecționare profesională continuă și specializarea medicilor dentiști. De 
asemenea, scopul asociației este de a promova și de a organiza diverse forme de educație 
medicală continuă, la nivel național și internațional, cercetare clinică, experimentarea și 
promovarea utilizării laserului în cadrul medicinei dentare.



Mihaela Oprea
Telefon: +40760.428.712
E-mail: contact@arsmi.ro
www.arsmi.ro

COSTURI MASTERSHIP:

 •  500 EURO pentru înscriere şi rezervare
 •  1500 EURO înainte de începerea primului modul
 •  1500 EURO înainte de începerea celui de-al doilea modul

Total: 3500 EURO
Costurile pentru deplasare și cazare sunt suportate de participant
Cursurile se desfășoară în limba engleză*
*traducerea simultană este disponibilă la cerere, contra cost*traducerea simultană este disponibilă la cerere, contra cost


