
POSTENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ

Pátek 8. března 2019 od 13 hodin
Hotel Vita, Skuherského 4, 370 01 České Budějovice

CENA: 1 990 Kč včetně DPH 

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

•  Problematika endodontické terapie: výplachové techniky,  
preendodontické ošetření, izolace kofferdamem, správné očištění kavity

•  Provizorní vs. definitivní výplň
•  AKU- adhezivní koronální uzávěr
•  Typy, generace a správné použití adhezivních systémů
•  Problematika použití FRC čepů, různé dostavbové materiály
•  Indikace přímých a nepřímých rekonstrukcí, možnosti řešení 
•  komplikací vzniklých během postendodontického ošetření
•  Otiskování a protokoly adhezivní fixace nepřímých prací
•  Správná polymerace a leštění

zveme vás na seminář
Přednášející: MDDr. Tomáš Buchta

akademie



MDDr. Tomáš Buchta

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

Vzdělání

2004–2009 Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fa-
kulta, obor Zubní lékařství – pětileté studium 
zakončené státní rigorózní zkouškou, získán 
titul MDDr.

Praxe a další vzdělání

2009–dosud Konzervační oddělení, Klinika zubního lékařství 
FN a LF UP Olomouc

od 2009 Práce s operačním mikroskopem

od 2010 Student doktorského studijního programu Sto-
matologie, Lékařská fakulta Univerzity Palacké-
ho v Olomouci, téma: Reendodoncie – možné 
využití solventů

Ostatní

Autor mnoha publikací, kongresových prezen-
tací a zejména praktických kurzů zaměřené 
na endodontické a reendodontické ošetření, 
postendodontické rekonstrukce, používání kof-
ferdamu, práce s CAD/CAM systémy, kompozitní 
rekonstrukce ve frontálním úseku a jiné

Jana Horníčková
obchodní zastoupení
jižní Čechy
M: + 420 776 249 416
E: hornickova@jps.cz

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

12.30–13.00 registrace a občerstvení

13.00–15.30 přednáška

15.30–16.00 pozdní oběd

16.00–18.30 přednáška

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 zá-
kladě 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 interneto-
vých stránkách www.jps.cz/akademie.

Indexy si přineste s sebou.

V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestá-
vek a oběd vč. nápoje. Wifi je bezplatně k dispozici.

Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás při-
praveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

INFORMACE

PROGRAM


