akademie
zveme vás na workshop
Přednášející: MDDr. Jiří Otrusina

ŘÍZENÁ KOSTNÍ REGENERACE
– PLÁNOVÁNÍ, TECHNIKY,
MANAGEMENT MĚKKÝCH TKÁNÍ,
MATERIÁLY A VYBAVENÍ
Středa 5. prosince 2018 od 8,30 hod.
Fakultní nemocnice u sv. Anny, Stomatologická klinika,
Pekařská 53, Brno

• Řízená kostní regenerace - plánování, techniky, management
měkkých tkání, materiály a vybavení
• Augmentace jedné z technik na pacientovi přímo na operačních sálech
Fakultní nemocnice u sv. Anny
• Workshop na plastových modelech jedné z vybraných technik
CENA: 4 900 Kč včetně DPH
10 kreditů ČSK

PROGRAM
MDDr. Jiří Otrusina

8.00–8.30
8.30–10.00

Vzdělání
2011

Promoce na Stomatologické klinice Masarykovy
university

Registrace
Teoretický úvod do problematiky

10.00–10.30

Přestávka

10.30–12.30

Praktické provedení chirurgického
zákroku na pacientovi – live operace

12.30–13.00

Občerstvení

13.00–15.00

Workshop a diskuse

Zaměstnání
2011

Asistent na Stomatologické klinice MU
– Konzervační a parodontologické oddělení

2012

Assistent na Stomatologické klinice MU
– Parodontologické oddělení

2012

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.

Sorriso dental s.r.o.

Pedagogická činnost
V rámci Masarykovy univerzity se podílí na
přednáškách a praktické výuce českých i zahraničních studentů v oboru parodontologie.
Absolvované kongresy v zahraničí
3.–6. 6. 2015

Europerio 8

20.–23. 6. 2018

Europerio 9

INFORMACE

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.
Indexy si přineste s sebou.
V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestávek. Wifi je bezplatně k dispozici.
Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

Bc. Patrik Svoboda
zastoupení pro implantologii
Morava a Vysočina
M: +420 778 495 220
E: svoboda@jps.cz

Ing. David Mičaník
junior product manager
divize Implantologie
M: +420 702 204 165
E: micanik@jps.cz

akademie

JPS, s. r. o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936, zelená linka: 800 111 577,
e-mail: objednávky@jps.cz, www.jps.cz, www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

