akademie
zveme vás na workshop pro max. 10 osob
Přednášející: MUDr. Ladislav Čechura

FIXNÍ KONUSOVÁ PROTETIKA
NA IMPLANTÁTECH ANKYLOS
Středa 6. března 2019 od 13 hodin
OptiDent s.r.o., Lidická 28a, 323 00 Plzeň

SYLABUS
• Plánování, analýza
• Implantace do umělé čelisti
• Zhotovení fixního provizoria na solo korunku i můstek
• Pro fixaci korunky k implantátu se používá převážně lepený spoj s použitím fixačního
cementu nebo šroubovaný spoj mezi implantátem a korunkou.
Každé z řešení má své výhody a nevýhody.
• Workshop bude zaměřen na představení konometrického konceptu používaného pro
fixaci korunky na suprakonstrukci implantátu. Využívá frikční spojení mezi suprakonstrukcí
implantátu a korunkou, a to pomocí konusové prefabrikované kapny. Ve vhodných situacích
dokáže tento typ spojení eliminovat hlavní nevýhody výše uvedených způsobů fixace
korunky. Nemůže dojít k přetečení fixačního materiálu, nepovolí se fixační šroubek a nebude
nevhodně anatomicky umístěná přístupová štola k fixačnímu šroubku korunkové konstrukce
Bude představen system konusových kapen a suprakonstrukcí, vhodných indikací,
poukázáno na výhody a rizika při použití tohoto systému v praxi.
CENA: 4 900 Kč včetně DPH
5 kreditů ČSK

PROGRAM
MUDr.
Ladislav Čechura

Životopis
od r. 1994

Pracoviště specializované na zubní chirurgii
a implantologii v Plzni.
Pracoviště je v současné době zapojeno do
praktické výuky studentů stomatologie a je
vedeno jako stážovací pracoviště pro dentoalveolární chirurgii.
Nyní se kromě uvedených specializací věnuje
již řadu let mikroskopické endodoncii.
Pravidelně přednáší na řadě odborných akcí
a pořádá ve své praxi teoretická školení a praktické stáže ve výše jmenovaných odbornostech.
Je členem odborné společnosi ProMikro
a Implantologického klubu ČR.

12.30–13.00

Registrace a občerstvení

13.00–14.30

Přednáška

14.30–14.45

Přestávka

14.45–16.45

Kazuistiky, workshop část I.

16.45–17.15

Přestávka

17.15–18.30

Workshop část II.

INFORMACE
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.
Indexy si přineste s sebou.
V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestávek
vč. nápoje. Wifi je bezplatně k dispozici. Parkování na
vyhrazených místech podél účelové komunikace Lidická.
Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

Romana Pídová
zastoupení pro implantologii
Dentsply Sirona Implants Čechy
M: +420 775 878 799
E: pidova@jps.cz

Ing. Barbora Jeníčková
zastoupení pro implantologii
Dentsply Sirona Implants Čechy
M: +420 702 204 137
E: jenickova@jps.cz
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