
Pátek 6. 11. 2020
Teoretický seminář:
cena: 4 590 Kč vč. DPH
Bodové ohodnocení: 5 kreditů ČSK

Pátek + sobota 6.–7. 11. 2020
Teoretický seminář + navazující 
praktický kurz:
cena: 9 990 Kč vč. DPH
Bodové ohodnocení: 10 kreditů ČSK

Přednáška:
Jednoduchost v každodenní praxi
Teorie barev a zjednodušené vrstvení & Technika přímých  
kompozitních výplní ve frontálním úseku
•  Porozumění zásadám použití barevných odstínů u přímých  

kompozitních materiálů
•  Zjednodušená technika vrstvení
•  Objevování různých odstínů kompozitního systému (dentin – sklovina)
•  Výběr odstínů pomocí „button“ techniky (vyzkoušení různých odstínů 

kompozitu přímo na zubu pacienta)
•  Vrstvení – tipy a triky
•  Používané nástroje
•  Dokončení a leštění
•  Klinické případy

V průběhu přednášky budou také zmíněny izolační tipy a triky 
a aplikace Matrix a Wedge při frontálních dostavbách (kofferdam, 
svorky, děrování, lubrikace kofferdamu, podvazy s dentální nití; snadná 
aplikace kofferdamu a dokonalá izolace; použití posteriorní matrice ve 
frontálním úseku chrupu; klinické případy).

Rychlý vývoj kompozitních materiálů v posledním desetiletí, současná široká nabídka a dostupnost různých typů 
kompozitů poskytují zubním lékařům mimořádně pohodlný a ekonomicky efektivní nástroj pro každodenní praxi.

Kompozity pro přímé výplně nabízejí zubnímu lékaři možnost dosažení vynikajících estetických výsledků velmi 
účinným způsobem s minimální destrukcí zubu.

Během přednášky se dozvíte, jak pomocí přímých kompozitních materiálů dosáhnout vynikajících estetických 
standardů ve vaší každodenní praxi. Přednáška se bude zabývat klinickými aspekty aplikace kompozitů ve frontálním 
úseku a to od výběru správných odstínů, přes tipy na přípravu, vrstvení kompozitů a triky při dokončování a leštění.

Správné použití kompozitů může přinést vynikající estetické výsledky, které budou v přednášce demonstrovány 
na klinických příkladech. Kromě přímých kompozitů bude v této přednášce diskutována také implementace 
„Digitální zubní fotografie“; základy fotografie a role světla a osvětlení při pořízení fotografie.

Praktika:
•  Stanovení správného odstínu
•  Výběr odstínů – „button“ technika v praxi
•  Technika vrstvení – tipy a triky
•  Přímá výplň ve frontálním úseku
•  Dokončení a leštění

VYTVOŘTE SVÉ VLASTNÍ 
KOMPOZITNÍ MISTROVSKÉ DÍLO

6.–7. listopadu 2020
Hotel DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9
Přednáška v anglickém jazyce s tlumočením do češtiny.

Zveme vás na akci
Přednášející: Dr. Serhat Köken

akademie

EXKLUZIVNĚ 
V ČESKÉ  

REPUBLICE



Vzdělání

Dr. Serhat Köken vystudoval stomatologii 
na Marmarské Univerzitě v Istanbulu.

Pracovní zkušenosti

Od roku 2001 praktikuje všeobecnou stomatologii 
na své soukromé klinice v Istanbulu.

Během své praxe se Dr. Köken zaměřil 
na přímé kompozitní výplně a fotodokumentaci 
celého pracovního postupu při zhotovování 
kompozitních výplní.

Na mezinárodních sympoziích, kterých se pravi-
delně zúčastňuje, prezentuje jak technické, tak 
umělecké aspekty obnovy kompozitních výplní.

Na národní i mezinárodní úrovni organizuje 
a také se aktivně zúčastňuje workshopů a hand-
s-on kurzů, kde představuje nejnovější pracovní 
postupy s použitím kompozitních materiálů.

Ostatní

Dr. Serhat Köken je spoluzakladatelem Instant 
Composite a Trquoise Study Clubu a je aktivním 
členem turecké akademie estetické stomatologie 
a Kalkedonu Advanced Dental Study Group.

Dr. Serhat Köken

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

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 
200 Kč/den/auto. Možnost ubytování v hotelu DUO 
za zvýhodněnou cenu – info u pí Slámové.

Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás při-
praveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

INFORMACE

9.30–10.00 prezentace účastníků

10.00–12.00 I. blok

12.00–13.00 přestávka - oběd

13.00–14.30 II. blok

14.30–15.00 přestávka, coffee break

15.00–16.30 III. blok

PROGRAM pátek 6. 11. 2020
TEORETICKÁ ČÁST

9.00–11.30 I. blok

11.30–12.30 přestávka - oběd

12.30–15.00 II. blok

15.00 závěr a diskuse

PROGRAM sobota 7. 11. 2020
PRAKTICKÁ ČÁST (max. 20 lékařů)

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

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


