akademie
zveme vás na teoreticko-praktický seminář
Přednášející: MUDr. Milan Tomka Ph.D.

REKONSTRUKCE ZUBŮ
V DISTÁLNÍM ÚSEKU
Pátek 1. března 2019 od 13 hodin
Hotel VISTA, Hudcova 72, 621 00 Brno

• Izolace pracovního pole – rychle, účinně a bez dogma,
kofferdam, speciální spony
• Exkavace zubního kazu, klasický a moderní pohled,
co je v módě a co je lege artis
• Matricový systém pro výplně – přehled a evoluce, kdy a který matricový
systém, jak zajistit dobrý bod kontaktu
• Kompozita – tradiční a „BULK“ – vrstvení a polymerace, rozdělení BULK
kompozit, výhody a nevýhody jednotlivých BULK kompozit,
okluzní modelace – replikace a duplikace okluze

CENA: 1 990 Kč včetně DPH
5 kreditů ČSK

PROGRAM
MUDr.
Milan Tomka Ph.D.

Vzdělání
2004

Promoce 1. LF UK v Praze

2013

Doktorandské studium, Biomedicína

2014

Atestace z Klinické stomatologie

12.30–13.00

registrace a občerstvení

13.00–15.30

přednáška

15.30–16.00

pozdní oběd

16.00–18.30

praktická část

INFORMACE

Pracovní zkušenosti
Soukromé zdravotnické zařízení Prague City
Dental
Stomatologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Výzkumný ústav stomatologický, VFN v Praze
LSPP Městská poliklinika Praha
Různá soukromá zdravotnická zařízení
Výuka
Dentální hygienistky VOŠZ (Alšovo nábřeží)
Člen aprobační komise MZ ČR
Postgraduální kurzy pro Stomatologickou
komoru

Registrujte se online na stránkách www.jps.cz/akademie,
telefonicky na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem
na adrese objednavky@jps.cz nebo u svého obchodního
zástupce.
Platbu účastnického poplatku prosím poukažte na základě námi vystavené faktury na účet JPS 5493/0300,
jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. Uhrazením
účastnického poplatku je dokončena registrace a tímto
okamžikem je mezi pořadatelem akce a účastníkem
uzavřena smlouva o účasti, jejíž nedílnou součástí jsou
Závazné podmínky účasti na akci pořádané firmou
JPS s.r.o. Tyto podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách www.jps.cz/akademie-informace.
Indexy si přineste s sebou.

Výuka studentů 1. LF UK v Praze. Publikační
činnost na téma: Nesnášenlivost na zubní
materiály a nežádoucí reakce

V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestávek a oběd vč. nápoje. Wifi je bezplatně k dispozici.
Parkování u hotelu zdarma.

Bělení zubů

Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

Eva Mandincová
obchodní zastoupení
jižní Morava
M: +420 776 522 639
E: mandincova@jps.cz

Vladana Slámová
Koordinátorka Akademie
M: +420 770 139 676
E: slamova@jps.cz

akademie
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e-mail: objednavky@jps.cz, www.jps.cz, www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

