
ESTETIKA A FUNKCE 
FRONTÁLNÍHO ÚSEKU

zveme vás na teoreticko-praktický seminář
Přednášející: MDDr. Ondřej Kříž

CENA: 2 590 Kč včetně DPH 

5 kreditů ČSK

Od přímých kompozitních výplní po celokeramické fasety...
•  minimálně invazivní přístup, bioemulace
•  kofferdam a izolace pracovního pole
•  plánování léčby – wax up, mock up
•  adhesivní příprava
•  přímé dostavby III., IV. a V.třídy
•  výběr barvy, matrice a modelačních nástrojů
•  modelace, tvary a postavení zubů
•  řezákové vs. špičákové vedení
•  přímé fasety vstřikovací technikou
•  nepřímé fasety, polokorunky a korunky
•  adhesivní příprava a lepení celokeramiky

LIVE: praktická stratifikace kompozitní výplně IV.třídy

Pátek 21. února 2020 od 13 hodin
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, 
Špitálské nám. 3517, 400 01 Ústí nad Labem

akademie

Exklusivně od JPS:
dárek v hodnotě 1 558 Kč pro Vás v ceně kurzu  
– nástroj na kompozita od Hu-Friedy (TNPFIA6)



Vzdělání

2005–2010 Masarykova Univerzita v Brně, lékařská fakulta, 
obor zubní lékařství

Odborné zahraniční stáže

2005 Ryde College, Sydney, Austrálie

2008 University of Malta, Faculty of Dental Surgery, 
Malta

2012 GC Campus, Leuven, Belgie

Odborná praxe

Výuka Preventivního zubního lékařství na VOŠZ 
Merhautova, Brno

od r. 2010 vlastní dentální klinika Supradent, Brno

Členství

Člen ČSK a České akademie dentální estetiky

MDDr. Ondřej Kříž

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 a praktická ukázka

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 k dispozici. Parkování je 
v hotelovém parkovišti zpoplatněno.

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

INFORMACE

PROGRAM

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

Šárka Chvojková, DiS.
obchodní zastoupení
severní Čechy
M: +420 724 020 620
E: chvojkova@jps.cz


