
                                                                  

 
 

Teoriniai ir praktiniai kursai 

 
Sertifikavimas pagal SOLO profilaktikos programą 

 
 
Lektorės 
Burnos higienos ir SOLO profilaktikos ekspertė Viktorija Vaigauskaitė 
 
Kada 
2020 03 27 d. (penktadienis) 9:00 val., registracija nuo 8:30 val. 
 
Kur 
Dr. G. Kobs odontologijos klinika, J.Balčikonio g. 3-295, Vilnius 
 
Kam skirta 
Gydytojams odontologams, gydytojams odontologams ortopedams, burnos higienistams 
 
Kursų turinys 
Kokią paslaptį žino ir Vakarų Europos, ir pirmieji Lietuvos odontologai, suteikiantys 10 metų garantiją? 
Ką daryti, kad ir jūsų atlikta restauracija saugiai atlaikytų 10 metų? 
Sprendimas – vokiečių odontologų išvystyta pažangiausia pasaulyje profilaktikos programa SOLO, 
kurios išimtinė atstovavimo teisė trijose Baltijos šalyse suteikta tik Dr. G. Kobs odontologijos klinikai. 
350 000 pacientų duomenys iš Europos šalių ir mūsų pačių 11 metų patirtis patvirtino: SOLO – tai 
efektyviausia priemonė restauracijų išsaugojimui ir burnos sveikatos profilaktikai. Ši programa itin 
efektyvi pacientams, kenčiantiems dėl periodonto susirgimų– jiems per 2 savaites nebelieka 40 % 
problemų, per 4 mėn. – net 95–100 % bėdų. Daugėjant mokslinių įrodymų, kad dėl periodonto ligų 
ženkliai padidėja insulto, infarkto ir kitų sunkių kraujotakos sutrikimų rizika, galima drąsiai teigti, kad 
SOLO profilaktikos programa prisideda prie šių ligų profilaktikos! 
Jeigu norite, kad jūsų įmonė taptų sertifikuota SOLO profilaktikos klinika, kviečiame jūsų gydytojus 
odontologus ir burnos higienistus į specialius teorinius ir praktinius kursus. 
Po kvalifikacinio egzamino išduosime sertifikatą, kuris jūsų klinikai suteiks teisę dirbti pagal 
pažangiausią pasaulyje profilaktikos programą SOLO. 
 

Programa   
   8:30 –   9:00 Registracija 
  9:00 – 10:30 Teoriniai mokymai 
10:30 – 11:00 Kavos pertraukėlė  
11:00 – 11:30 Praktinė demonstracija 
11:30 – 13:00 Praktinis darbas ir kvalifikacinis egzaminas burnos higienistams 
 
SOLO profilaktikos programos mokymų ir klinikos sertifikavimo kaina 
Teoriniai ir praktiniai mokymai burnos higienistui – 290 Eur.  
Kartu dalyvaujančiam gydytojui odontologui – nemokamai! 



                                                                  

 
Maksimalus dalyvių skaičius – 20. 
 
Apmokėjimas 
Pavedimu, nurodant: mokestis už 2020 03 27 d. kursus, vardas ir pavardė, tel. numeris pagal šiuos 
rekvizitus: 
 
UAB Dr. G. Kobs odontologijos klinika 
Įmonės kodas 300569093 
Ats. sąskaita LT98 7044 0600 0549 3190  
SEB bankas 
 
Kursų organizatorius 
UAB Dr. G. Kobs odontologijos klinika 
Daugiau informacijos ir registracija: tel. 8 656 95565, tinklalapyje www.kobs.lt arba  
el. paštu lina@kobs.lt. 
 

http://www.kobs.lt/

