AKADEMIE

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ

TÉMA:

BIOMIMETICKÝ PŘÍSTUP KE STOMATOLOGII – PREPARACE NEBO LÉČBA

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

MUDr. Zbyněk Mach

DATUM A MÍSTO:

čtvrtek, 7. prosince 2017, 13.00–18.00 hodin
Hotel Meritum
Staré nám. 14/8
161 00 Praha 6

CENA:

1 890 Kč vč. DPH

OHODNOCENÍ:

5 kreditů ČSK

SYLABUS:
Zubní kaz je výsledkem nerovnováhy mezi remineralizačním
a demineralizačním procesem, jehož vyústěním je vznik
kavity. Biomimetická stomatologie se snaží léčit kazivé léze
doplněním ztracených minerálů zpět do struktury zubu:
- skloionomerní výplň: několik snadných kroků k perfektnímu
a trvalému výsledku
- jednoduché, rychlé, jedinečné a estetické materiály nové
generace
- klinicky ověřené spojení tvrdých zubních tkání se
skloionomerním cementem

- je lepší klasický nebo pryskyřicí modifikovaný skloionomerní
cement?
- pomocí tepelné polymerace znásobíme vlastnosti
skloionomerů tak, že s nimi lze vytvořit trvalou výplň
srovnatelnou s pevností tkáně zdravého zubu
Praktická ukázka – práce na modelu:
- zhotovení výplně ze skloionomerního cementu v postranním
úseku při použití tepelné polymerace
- EQUIA Forte – Sklohybridní inovace pro pacienty v každém
věku

MUDr. Zbyněk Mach
• 1989–1990
• 1990–1995
• 1993–1995

studium na VŠCHT v Praze
studium na 1. LF UK Praha, obor stomatologie
pomocná vědecká síla ve Výzkumném
ústavu stomatologickém vPraze
• 1998–1999 odborná stáž na University of Menchester,
Velká Británie
• 1995–2000 zaměstnán ve Výzkumném ústavu
stomatologickém v Praze – odborné
publikace, aktivní účast na zahraničních
stomatologických kongresech,
řešitel grantů MZČR
• Od roku 2001 privátní stomatologická praxe (S.O.S)
na Praze 4
Dr. Zbyněk Mach působí jako odborný konzultant
a přednášející. Je lektorem ČSK a členem redakční rady
v časopisu StomaTeam, kde publikoval odborné články.

Těšíme se na Vás
Andrea Kania

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

Markéta Knollová

Manager divize Akademie
M: +420 607 870 877
E: knollova@jps.cz

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 závazná registrace. V případě
závažného důvodu ke zrušení Vaší registrace nás
prosím informujte předem, nejpozději 24 hodin před
akcí.
Studenti a prostgraduanti mají 30% slevu na veškeré
vzdělávací akce z programu Akademie JPS.
Indexy si přineste s sebou.
V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během
přestávek a oběd vč. nápoje. Wifi je bezplatně
k dispozici. Parkování na místě bez poplatku.
Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás
připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

JPS, s.r.o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5,
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