
KVALITNÍ FIXACE. JAK NA TO?

zveme vás na seminář
Přednášející: MDDr. Barbora Vágnerová

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

5 kreditů ČSK

Proces výroby protetické práce je složitý a ob-
sahuje řadu manuálně a  technologicky nároč-
ných kroků, které pracně provádí ošetřující lékař 
i zubní technik tak, aby dosáhli výsledné práce, 
která je přesná a trvanlivá. Závěrečným krokem 
všech těchto postupů je fixace protetické prá-
ce, postup, jehož výsledek ultimátně ovlivňu-
je úspěšnost ošetření fixní protetikou - jinými 
slovy, i  ta nejkvalitnější, nejpřesnější a nejpro-
pracovanější protetická práce nebude mít opti-
mální životnost, estetiku ani funkci, nebude-li 
správně fixovaná k preparovanému povrchu TZT.

Je až s podivem, jak malý důraz klademe, zubní lékaři obec-
ně, na technologii fixací protetických prací, ve srovnání se 
zbytkem procesu výroby protetické práce (od návrhu přes 
mock up, preparaci, otiskování, výrobu v laboratoři a pro-
vizorium), když je neoddiskutovatelné, že kvalita spojení 
protetické práce s povrchem TZT je určující pro výsledek.

Cílem přednášky je racionalizovat fixace, rozdělit je pře-
hledně podle materiálu a  typu protetické práce a  typu 
fixace i fixačního materiálu tak, abychom došli k přehled-
ným protokolům, které jsou obecně platné a zajistí nejlep-
ší možnou vazbu protetických prací k TZT.

akademie

Pátek 29. května 2020 od 13 hodin
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 586 01 Jihlava



Vzdělání

2010 Zubní lékařství, Lékařská fakulta, Univerzita 
Palackého v Olomouci

Pracovní zkušenosti

2016–dosud Ph.D. studium – Klinika zubního lékařství FN 
a LF UP Olomouc

Odborý asistent protetického a předtím pa-
rodontologického oddělení Kliniky zubního 
lékařství FN a LF UP Olomouc

Lékař privátní praxe v Olomouci – zaměřenou 
na celkové protetické rekonstrukce, protetiku 
na implantáty a parodontologii

Zaměření na rozsáhlé protetické rekonstruk-
ce, kompozitní dostavby, fasety, management 
měkkých tkání, estetiku a komplexní estetické 
a funkční plánování protetických rekonstrukcí

Ostatní

Člen České stomatologické společnosti a Čes-
ké akademie dentální estetiky

MDDr. 
Barbora Vágnerová 12.30–13.00 registrace a občerstvení

13.00–15.30 přednáška

15.30–16.00 pozdní oběd

16.00–18.30 přednáška

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 je bezplatně k dispozici.

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: objednavky@jps.cz, www.jps.cz, www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

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

Mgr. et Mgr. Bc.  
Petra Bolechová, DiS.
obchodní zástupce 
pro Vysočinu a Pardubický kraj
M: +420 602 227 636
E: bolechova@jps.cz


