AKADEMIE

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ

TÉMA:

PREVENCE ORÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ A PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ
(max. pro 8 osob, oblíbený kurz nyní v délce 8 hodin)

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Hana Stratilová

DATUM A MÍSTO:

pátek, 15. září 2017, 10.00 – 18.00 hodin
pátek, 24. listopadu 2017, 10.00 – 18.00 hodin
pátek, 1. prosince 2017, 10.00 – 18.00 hodin
JPS s.r.o. – zasedací místnost,
Velichovská 14, 155 00 Praha 5
(MHD: Trasa metra C - do stanice Nové Butovice, poté
autobus 184 nebo 142, výstupní stanice Malá Ohrada)

CENA:

3 490 Kč vč. DPH

OHODNOCENÍ:

4 kredity ADH, 4 kredity ČAS

TEORETICKÁ ČÁST:
A. Návrh hygienické fáze léčby u:
• kariologického pacienta, parodontologického pacienta,
onkologického pacienta
• pacienta s ortodontickým aparátem, pacienta s implantáty,
pacienta s erozemi
• u pacientů před bělením zubů
B. Novinky
• jak předcházet erozi zubní skloviny
• léčba parodontitidy laserem

PROGRAM:
9.45
10.00
13.30
14.30

– 10.00
– 13.30
– 14.30
– 18.00

C. Práce s kyretami
• nástroje na odstranění supra a subgingivalních nánosů
• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem,
vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb
• rozdělení zubů na plochy
• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky
chrupu

PRAKTICKÁ ČÁST
• práce s kyretami, nácvik na fantomech

INFORMACE
registrace a občerstvení
teoretická část
oběd
praktická část

Mgr. Hana Stratilová
Vzdělání:
• 1993-1996
• 1996-1998
• 2008-2011
• 2011-2013

SZŠ Mladá Boleslav - obor zdravotní sestra
VOŠ Hradec Králové - obor zubní technik
Univerzita v Prešově - obor dentální hygiena
Univerzita v Praze – obor andragogika

Praxe:
• 2000-2007
• 2008-2009
• 2009-2013
• od r. 2013
• od r. 2014

Stomatologická laboratoř – OK Dent (zubní laborantka)
Soukromá stomatologická ordinace
Millenium Dental Care (dentální hygienistka) Praha 1
Soukromá ordinace v Praze
Přednášková činnost a praktické kurzy

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.
Nástroje na praktickou část kurzu vám budou na místě
zapůjčeny.
V ceně je zahrnuto chutné občerstvení vč. oběda.
Možnost parkování na místě bez poplatku.

Těšíme se na Vás
Kateřina Serafínová
Product Manager
divize Profylaxe
M: +420 702 203 512
E: serafinova@jps.cz

Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás připraveny
mimořádně výhodné nabídky a slevy.
JPS, s.r.o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5,
tel.: +420 235 518 936, zelená linka: 800 111 577,
e-mail: info@jps.cz, www.jps.cz
www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

