
Kurz představí nejnovější možnosti využití digitálních technologií v každodenní ortodontické praxi.
Hlavním cílem je připravit ortodontistu a jeho tým na digitální budoucnost. Tato změna spočívá 
v propojení léčebných záměrů lékaře s celým jeho týmem. Nové technologie umožní nejen vedení 
dokumentace, plánování léčby, komunikaci s kolegy i pacienty, ale také tvorbu vlastního rovnátka. 
Kombinace digitálního plánování léčby a nepřímého lepení zámků technologií APC FF je efektivní cesta, 
jak ušetřit čas lékaře a dosáhnout lepších ortodontických výsledků.

Během dopolední teoretické části bude vysvětleno, jak naplánovat a zrealizovat plně digitální proces vedení 
ortodontické praxe. Budou objasněny základní možnosti nepřímého lepení - jejich výhody a nevýhody. 
Vybraný a zkušenostmi ověřený postup vám ukáže krok za krokem, jak být při nasazování fixního aparátu 
rychlejší a přesnější.

Odpoledne se zaměříme na praktický nácvik nepřímého lepení. Budete mít možnost fixní aparát nepřímo 
naplánovat a event. nalepit. Dále proběhne live 3D tisk modelů na nejnovějším typu 3D tiskárny ověřené 
v ortodontické laboratoři.

In-Office Course 
digitální ortodoncie
s MUDr. Janou Oulickou

TEORETICKÁ ČÁST / Hotel Plzeň
8:30 - 9:00  registrace

9:00 - 10:30  přednáška
10:30 - 11:00  přestávka
11:00 - 12:00  přednáška
12:00 - 13:30  oběd + přesun

PRAKTICKÁ ČÁST / Ordinace Třemošná u Plzně
13:30 - 15:00  praktický kurz

15:30 - 16:00  přestávka
16:00 - 17:00  praktický kurz

Datum konání: pátek 15. 11. 2019
Místo konání:
Dopolední část / Hotel Plzeň (Budilova 15, Plzeň)
Odpolední část / Ordinace MUDr. Jany Oulické 
(Revoluční 692, Třemošná)

Součástí praktického kurzu je práce s pacienty a 3D tisk v laboratoři.

Program:



STUDIUM
• Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni –promoce 2001
• Atestace I. stupeň stomatologie (2003)
• Specializační atestace pro ortodoncii
 (čelistní ortopedii) – II. stupeň (2006)

PRAXE
• Ortodontické oddělení FN Plzeň od r. 2001
• Soukromá praxe – založena r. 2006:
 Rovnátka s.r.o. , Třemošná

PROFESNÍ AKTIVITY
• Člen České stomatologické komory
• Člen České ortodontické společnosti
• Člen Italské ortodontické společnosti
• Člen Evropské ortodontické společnosti
• Člen Evropské alignerové společnosti
• Vědecky sekretariát a člen kongresového výboru VIII.,
 XIV., XIX. Kongresu České Ortodontické společnosti 
 (2007, 2013, 2018)
• Odborná asistentka na stomatologické klinice FN Plzeň
 a LF UK v Plzni pro postgraduální stadium v oboru ortodoncie
• Přednáší a vyučuje pregraduální studenty stomatologie
 v českém a anglickém jazyce od roku 2001
• Klinickýporadce INCOGNITO
• Key opinion leader pro lingvální ortodoncii – 3M
• Key opinion leader pro Digitální ortodoncii – 3SHAPE,
 skenovací procesy

MUDr. Jana Oulická

Cena:
• Pro lékaře:   CZK 4 990,- / 194 EUR
• Pro zdravotní sestry: CZK 3 990,- / 155 EUR

V ceně je zahrnuta: přednáška a praktické školení 
s MUDr. Oulickou a občerstvení včetně oběda.

Počet získaných kreditů: 5 kreditů

Maximální počet účastníků je 10. Doporučujeme kombinaci lékař a sestra.

Registrace:
U obchodníků JPS nebo na tel. 602 323 909.
Při registraci do konce srpna 2019 obdržíte dárek 3M sluneční brýle.


