
 

 

 
INFORMACE 

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ  

Sobota | 21.11.2015 | 9 – 14.30 

Centrum pohybové medicíny | www.cpmchodov.cz 

Pyšelská 4 | 149 00 Praha 4 - Chodov 

Parkování zdarma v areálu CPM | MHD – použijte metro C do stanice Chodov a 
dále autobusem linky 115 do stanice Knovízská nebo linky  154 do stanice 
Benkova. 

POŘADATEL A ODBORNÁ GARANCE 

CZESOLA | PREVDENT | GRANE 

Tato odborná akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání 
Stomatologů. Kód akce 2/301/2015, počet kreditů 5. 

Účastnický poplatek činí  2.000 Kč. 

Přihlášku lze zaslat e-mailem na  dental@grane.cz  nebo poštou 

na adresu: GRANE s.r.o., Václavská 145, 760 01 Zlín, Kudlov. 

Přihlásit se můžete také telefonicky na čísle  603 414 255. 

www.czesola.cz    

PREVDENT 

     Podzimní laserový seminář 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PRAHA 

  21. LISTOPAD 2015 
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Podzimní laserový seminář CZESOLA 
Nové aplikační možnosti dentálních laserů 
Laserová ordinace – bezpečnost, kontroly 
___________________________________________________ 

 

Vážená paní doktorko, pane doktore 

dovolujeme si Vás pozvat na tradiční podzimní odborný seminář, který je 

tentokrát pojat jako teoretický workshop – názorná prezentace klinických 

aplikací a případů. 

Tento seminář je pokračováním řady vzdělávacích akcí, konaných pod 

odbornou záštitou české sekce mezinárodní společnosti Society for Oral Laser 

Applications (CZESOLA). Naším cílem je zprostředkování jak teoretických 

informací o aktuálních možnostech stomatologických laserových technologií, 

tak praktických zkušeností z každodenní praxe. Lektory jsou odbornící 

z tuzemska i zahraničí s dlouholetými zkušenostmi s využitím laserů v zubním 

lékařství. 

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 

Doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.             |  PREVDENT  SOLA  LF UK Plzeň 

Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.   |  LF MU Brno, privátní praxe Brno 

MUDr. Michaela Mallátová                      |  Privátní praxe České Budějovice 

Ing. Petr Vondráček                                 |  GRANE s.r.o. 

 

 

         

 

 

 

 

  

 PROGRAM 

    09.00 – 10.00   Nové aplikační možnosti laserů erbiové řady a laserů 

                            diodových v invazivních a neinvazivních režimech  

                            |  Pavel Poleník 

  10.00 – 11.00    Laser v ordinaci praktického zubního lékaře - adhezivní  

                       techniky a endodoncie 

                       |  Lenka Roubalíková 

  11.00 – 11.30   Bezpečnost práce s lasery – legislativa a kontroly 

                           |  Petr Vondráček 

  11.30 – 12.00   Použití Er,Cr:YSGG laseru a diodového laseru – kazuistika 

              |  Michaela Mallátová 

  12.00 – 12.30   přestávka - občestvení 

  12.30 – 13.30   Diodový laser s možností laterálního vyzařování paprsku. 

                           |  Pavel Poleník 

  13.30 – 14.30   Diskuzní fórum nad otázkami z pléna, kazuistiky 

                           |  P.Poleník, L.Roubalíková, M.Mallátová, I.Pelikán 

                www.czesola.cz 


