
PERIIMPLANTITIS

Zveme vás na seminář
Přednášející:  
prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D. FEBOMFS

Anotace kurzu
•  Podle posledních studií postihne zánětlivá komplikace tkání okolo implantátů  

do 9 let cca 15 % z nich. Stále však trvá nejistota, jak v nomenklatuře a diagnostice  
tohoto onemocnění, tak i jeho terapii.

•  I když je etiologie tohoto onemocnění jasná – je jím zubní plak. Patofysiologický 
mechanismus jejího rychlého rozvoje v porovnání s plakem podmíněnými 
parodontopatiemi stále není plně vysvětlen.

•  V semináři probereme nové pohledy na patofysiologii nemoci a jejich dopad na 
moderní formy terapie. Mimo všech chirurgických léčebných metod, včetně velmi 
slibných, ale zatím experimentálních, probereme také vědecky prokázané preventivní 
metody. Velká část kurzu se také bude zabývat managementem měkkých tkání okolo 
implantátu z pohledu prevence vzniku periimplantitidy. Kurz bude veden velmi  
prakticky včetně doporučení pro běžnou praxi.

CENA:  
4 450 Kč včetně DPH  /  5 kreditů ČSK

akademie

Středa 14. října 2020 od 12,30 hod.
Hotel DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9



Vzdělání

1993 Absolvoval obor Stomatologie na LF UK v Hradci 
Králové.

1998 Absolvoval obor Všeobecné lékařství na LF UK 
v Hradci Králové.

2007 Ukončení postgraduálního studia na 1. LF UK 
v Praze - titul Ph.D. Téma obhájené disertační 
práce: Genioglossus advancement v terapii 
obstrukční spánkové apnoe.

2018 Jmenován profesorem pro obor stomatologie.

Pracovní zkušenosti

od r. 1994 Pracuje na Stomatologické klinice 1. LF UK 
a VFN v Praze, kde je od roku 1996 odborným 
asistentem.

1996 Otevření soukromé praxe v oboru čelistní  
a obličejové chirurgie.

2013–2014 Přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové 
chirurgie 1.LF UK a VFN v Praze.

od r. 2014 Přednosta Stomatologické kliniky 1.LF UK a VFN 
v Praze.

Ostatní činnost

Or doku 1997 se zabývá aktivně implantologií.  
V Roce 1998 začal jako jeden z prvních  
v České republice zavádět švédské implantáty 
Branemark.

Pracoval na Univerzitní klinice ve švýcarském 
Curychu.

Pracoval na Dep. Oral and Maxillofacial Surgery 
v anglickém Guildfordu.

Usilovně se také věnuje výzkumu, čehož dů-
kazem jsou úspěšně obhájené granty na MZ 
ČR a objem a kvalita jeho publikační činnosti 
s mnoha články ve významných zahraničních 
časopisech. A také jeho rozsáhlá přednášková 
činnost nejen v Čechách, ale i v zahraničí.

Aktivně se podílí na pregraduální výuce jak 
stomatologie, tak i všeobecného lékařství na 
1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je 
zapojen také do postgraduální výuky v oboru 
ústní, čelistní a obličejové chirurgie v rámci 
Univerzity Karlovy a Institutu pro další vzdělá-
vání lékařů a farmaceutů.

prof. MUDr. et MUDr. 
René Foltán, Ph.D. 
FEBOMFS 12.00–12.30 registrace a občerstvení

12.30–15.00 teoretická část kurzu

15.00–15.30 pozdní oběd

15.30–18.00 praktická část kurzu

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. 
Parkování na hotelovém parkovišti je zpoplatněno 
částkou 200 Kč/auto/den.

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

Alena Dražanová
Zastoupení pro implantologii 
Dentsply Sirona Implants Čechy
M: +420 602 359 610
E: drazanova@jps.cz

Ing. Barbora Jeníčková
Zastoupení pro implantologii
Dentsply Sirona Implants Čechy
M: +420 702 204 137
E: jenickova@jps.cz


