akademie
zveme vás na seminář
Přednášející: Prof. Dr. Pekka K. Vallittu – Finsko
MUDr. Zbyněk Mach – Česká republika
Exklusivně pro JPS

KLINICKÉ POUŽITÍ VLÁKNY
VYZTUŽENÉHO KOMPOZITU
VE STOMATOLOGII

Čtvrtek 14. listopadu 2019 od 9.30 h

Hotel Kampa – Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, 118 00 Praha 1

Indikace pro skelná vlákna:
• vlákny vyztužená konstrukce
vs. standardní protetická rekonstrukce
• vlastnosti, postup zpracování, vazba
vlákna na kompozitní materiál
• ekonomické aspekty
• příklady použití, klinické výsledky
Novinka pro vás – vlákny zesílený
zatékavý kompozit pro náhradu dentinu:
• vynikající tixotropní vlastnosti pro jednoduchou aplikaci a dokonalé přizpůsobení
• vynikající lomová houževnatost pro trvalé
výplně velkého rozsahu
• dva odstíny pro řešení všech vašich potřeb

Nová generace tekutých kompozitních
materiálů, při práci tekutý, výsledkem
je hotová výplň
• proč jsou „flow“ materiály oblíbené a kvůli
čemu by měly být oblíbené?
• indikační rozsah tekutých materiálů
• nová technologie použití ultra jemných částic,
vysoké naplnění a homogenní rozptyl částic
Nová generace kompozitních materiálů
s různou viskozitou, mimořádnou pevností
a estetikou
• pevný jako skála – G-aenial Universal
Injectable – vysoce pevný výplňový kompozit,
který je vhodný pro každou kavitu

Seminář částečně v anglickém jazyce - simultálně tlumočeno

CENA: 4 900 Kč včetně DPH
(3 900 Kč včetně DPH při přihlášení do 30. 9. 2019)
Určení: PZL (5 kreditů ČSK)

Prof. Dr.
Pekka K. Vallittu
Vzdělání
1988

Certifikovaný dentální technik, Institut dentální
technologie, Kuopio, Finsko

1994

Doktorát ze zubního lékařství (PhD), Univerzita
v Kuopio, Finsko

2000

EPA (Evropská protetická asociace) – uznaný
protetik, Univerzita v Turku, Finsko

Současné působení
1994–dosud Privátní praxe
1997–dosud Vědecký poradce pro Stick Tech Ltd
(www.sticktech.com)
2006–dosud Profesor a předseda Vědecké sekce biomateriálů, Dentální institut Univerzity v Turku, Finsko
2008–dosud Vedoucí lékař, Odbor sociální péče města Turku,
Finsko
2008–dosud Ředitel BioCity Turku (Výzkumný program bioma
teriálů a lékařský výzkumný program, Klinické
centrum biomateriálů v Turku – TCBC
(www.biomaterials.utu.fi)
2010–dosud Šéfredaktor časopisu „Mechanical Behavior
of Biomedical Materials”
2011–dosud Vědecký poradce Skulle Implants Corporation
(www.skulleimplants.com)
2011–dosud Čestný professor na Univerzitě v Hong Kongu,
Čína
2014–dosud Hostující profesor na King Saud Univerzitě
v Riádu, Saudská Arábie

PROGRAM
9.00–9.30

Registrace a občerstvení

9.30–11.00

Přednáška, část I.

11.00–11.15

Přestávka

11.15–13.00

Přednáška, část II.

13.00–14.00

Oběd

14.00–16.00

Přednáška, část III.

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 formou švédských stolů vč. nápojů. Wifi je bezplatně k dispozici. Parkovat lze na hotelovém parkovišti
na poplatek 150 Kč/den.
Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

MUDr. Zbyněk Mach

Vzdělání
1989–1990

studium na VŠCHT v Praze

1990–1995

studium na 1. LF UK Praha, obor stomatologie

1993–1995

pomocná vědecká síla ve Výzkumném ústavu
stomatologickém v Praze

1998–1999

odborná stáž na University of Menchester, GB

Pracovní zkušenosti
1995–2000

od r. 2001

zaměstnán ve Výzkumném ústavu stomatologickém v Praze – odborné publikace, aktivní
účast na zahraničních stomatologických kongresech, rešitel grantu MZCR
privátní stomatologická praxe (S.O.S) na Praze 4
Dr. Zbyněk Mach pusobí jako odborný konzultant a přednášející. Je lektorem ČSK a členem
redakční rady v časopisu StomaTeam, kde publikoval odborné články.

Andrea Kania
obchodní zastoupení
pro dentál Praha
M: +420 724 365 499
E: kania@jps.cz

Vladana Slámová
Koordinátorka Akademie
M: +420 770 139 676
E: slamova@jps.cz
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linka: 800 111 577, e-mail: objednavky@jps.cz, www.jps.cz,
www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

