akademie
zveme vás na seminář
Přednášející: MUDr. Michal Bumbálek,
MUDr. Jan Maštálka

LIMITY A CHYBY
ANEB PŘEDVÍDATELNOST
V IMPLANTOLOGII
Pátek 7. června 2019 od 13 hod.
Hotel VISTA, Hudcova 72, 621 00 Brno

Implantační systém Astra Tech je prověřený již po řadu let. Během přednášky bude
prezentována 5letá zkušenost s tímto systémem.
• Obecná rizika pro implantologickou terapii
• Fungující biologie – základní pilíř implantologie
• Kost – množství, denzita, lokalita, náhražky a osobní zkušenost s některými z nich
• Měkké tkáně – množství/biotyp, připojené/volné
• Implantát Astra – tvar a povrch, (OsseoSpeed™), (Conical Seal Design®), (Microthread™)
• Prostor a 3D umístění
• Chirurgická zručnost a manipulace s tkáněmi
• Kontrola a Recall
• Protetika – spojení fixtura/abutment, okluze, artikulace

CENA: 1 990 Kč včetně DPH
BODOVÉ OHODNOCENÍ: 5 kreditů ČSK

PROGRAM
MUDr.
Michal Bumbálek

Vzdělání
2002–2009
2015–trvá

Masarykova univerzita Brno, obor zubní lékařství
Univerzita Karlova – postgraduální studium

12.30–13.00

registrace a občerstvení

13.00–15.30

přednáška

15.30–16.00

pozdní oběd

16.00–18.30

přednáška

Praxe
07/2009–
–12/2010

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, oddělení záchovné stomatologie

08/2010–
–11/2012

Dlouhodobá stáž v privátní praxi MUDr. Ivan
Třešňák, Itálie, praxe specializovaná na oblast
stomatochirurgie a implantologie

11/2012–
–současnost

Privátní nestátní zdravotnické zařízení, Stomatologické centrum ONEDENT, spoluvlastník Stomatologického centra Excellent Dent
člen ITI (International Team for Implantology)

Publikace
Scholarly Contributions [Data Provided by Scopus]:
1. Cox proportional hazard model and its application to data
analysis of failure of endodontic equipment, Biomedical
Papers, vol. 161, pp. S1–S11, 2017

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
a oběd vč. nápoje. Wifi je bezplatně k dispozici. Parkování
na hotelovém parkovišti je zdarma.

MUDr. Jan Maštálka

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

Vzdělání
Vedoucí lékař – IMPLANTA, pracoviště zubní
implantologie a moderní ústní chirurgie
v Ledči nad Sázavou
2004

Promoval na 1. LF UK v Praze

2009

Úspěšně absolvoval profesní zkoušku a rok
poté dokončil nadstavbovou specializaci jako
praktický zubní lékař stomatochirurg

Praxe
Působí jako vedoucí lékař pracoviště IMPLANTA v Ledči nad Sázavou
Pravidelně se účastní mezinárodních sympozií a kongresů
Je aktivním členem několika odborných společností

akademie

Bc. Patrik Svoboda
Specialista pro implantologii
M: +420 778 495 220
E: svoboda@jps.cz

David Mičaník
Junior Product Manager
divize Implantologie
M: +420 702 204 165
E: micanik@jps.cz

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

