akademie
zveme vás na teoreticko-praktický kurz
Přednášející: MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

ZÁKLADY PRÁCE S KOFFERDAMEM
Čtvrtek 23. května 2019 od 12 hodin
Hotel VISTA, Hudcova 72, 621 00 Brno

SYLABUS
•
•
•
•
•
•
•

 ostavení kofferdamu v současném zubním lékařství
P
Charakteristika, funkce a indikace kofferdamu
Vybavení pro práci s kofferdamem
Možnosti nasazení kofferdamu, kofferdamové techniky
Nasazení v nepříznivých situacích
Novější kofferdamové systémy – výhody a nevýhody
Praktický nácvik nasazení kofferdamu na zubních simulátorech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH
(2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 23. 4. 2019)
5 kreditů ČSK

PROGRAM
MUDr.
Martin Kapitán Ph.D.

Vzdělání
2002–2007

studium oboru Stomatologie na LF UK
v Hradci Králové

2010–2014

doktorské studium oboru Stomatologie na LF
UK v Hradci Králové

11.30–12.00

registrace a občerstvení

12.00–14.30

teoretická část kurzu

14.30–15.00

pozdní oběd

15.00–17.30

praktická část kurzu

INFORMACE

specializační atestace v oboru Klinická stomatologie

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.

Od roku 2007

lékař/asistent Stomatologické kliniky
LF UK a FN v Hradci Králové

Od roku 2012

vedoucí Oddělení záchovné stomatologie
a endodoncie

Od roku 2016

tajemník katedry Stomatologie LF UK
v Hradci Králové

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.

2013
Zaměstnání

Členství v odborných společnostech
European Society of Endodontology, Česká endodontická
společnost, European Society of Dental Ergonomics,
Česká ergonomická společnost
Léčebně preventivní činnost
Ošetřování pacientů se závažnými celkovými chorobami
a mentálně hendikepovaných pacientů.
Poradenská a konzultační činnost pro praktické zubní lékaře
v oblasti endodoncie a záchovného ZL.
Publikační a přednášková činnost
Autor publikací v časopisech s impact factorem a v recenzovaných odborných časopisech. Pravidelná aktivní účast na
tuzemských a zahraničních odborných akcích ve formě
přednášek.

Indexy si přineste s sebou.
V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestávek a oběd vč. nápoje. Wifi a parkování je bezplatně
k dispozici.
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

Pedagogická činnost
Přednášky, praktická cvičení a semináře studentů všech
ročníků studijních oborů Zubní lékařství a Dentisty na
Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci. Člen zkušební
komise Státní závěrečné zkoušky ze Zubního lékařství.

akademie

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

