
PRAKTICK! KURZ  
NA SINUS LIFT – WORKSHOP 
NA PRASE"ÍCH "ELISTECH

Zveme vás na praktick! kurz pro max. 14 osob
P"edná#ející: Prim. MDDr. et MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D., MHA.

•  obecná charakteristika augmentace m$kk!ch a tvrd!ch tkání
•  provedení sinus liftu pomocí vhodného instrumentaria
•  seznámení v praxi s implanta%ním systémem
•  implantace a sinus lift
•  práce se #pi%kov!mi mikrochirurgick!mi nástroji
•  protetické "e#ení u bezzub!ch %elistí

CENA: 7 990 K! v!etn" DPH
5 kredit# $SK

Sobota 13. listopadu 2021 od 10 hodin
Hotel VISTA, Hudcova 72, 621 00 Brno

akademie



Vzd#lání

2008 Ukon%ení magisterského studia v oboru
V#eobecné léka"ství a Zubní léka"ství UK v Praze

2014 Ukon%ení doktorského studia  
– Ph.D. v oboru Experimentální chirurgie

Pracovní zku$enosti

2002–2005 &elistní chirurgie, Vojenská nemocnice v Praze

2005–nyní Vedoucí léka" a p"edná#ející na Stomatologické 
klinice VFN a 1. LF UK v Praze, odd$lení maxilo-
faciální chirurgie, specializace v implantologii 
a'estetické rehabilitaci obli%eje s vyu(itím epitéz 
kotven!ch pomocí dentálních implantát)

2013–nyní Vedoucí léka" Implantologického centra Stoma-
tologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Zahrani%ní stá&e

2000 Taipei Medical College Hospital, Tchaj-wan

Pravidelné stá(e na UNI Graz, Rakousko  
– prof. M. Lorenzoni

Pravidelné stá(e na Degidi Dental Clinic  
Educational, Itálie – prof. arco Degidi

Ocen#ní

Cena Alberta Schweitzera za léka"ství za rok 2012

V!ro%ní cena &eské anatomické spole%nosti za 
nejlep#í publikaci roku 2012

Prim. MDDr. et MUDr. 
Jaroslav Valach, Ph.D., 
MHA. 9.30–10.00 registrace a'ob%erstvení

10.00–12.00 teoretick( úvod
12.00–13.00 praktické cvi%ení
13.00–13.30 ob#d
13.30–16.00 praktické cvi%ení

Registrujte se online na stránkách www.jps.cz/akademie, 
telefonicky na na$í bezplatné lince 800 111 577, e-mailem 
na adrese objednavky@jps.cz nebo u'svého obchodního 
zástupce.

Platbu ú%astnického poplatku prosím pouka&te na zá-
klad# námi vystavené faktury na ú%et JPS 5493/0300, 
jako variabilní symbol uve)te %íslo faktury. Uhrazením 
ú%astnického poplatku je dokon%ena registrace a tímto 
okam&ikem je mezi po*adatelem akce a ú%astníkem 
uzav*ena smlouva o ú%asti, její& nedílnou sou%ástí jsou 
Závazné podmínky ú%asti na akci po*ádané firmou  
JPS s.r.o. Tyto podmínky jsou k dispozici na interneto-
v(ch stránkách www.jps.cz/akademie.

Indexy si p*ineste s'sebou.

V'cen# je zahrnuto chutné ob%erstvení b#hem p*está-
vek a ob#d v%. nápoje. Wifi je bezplatn# k'dispozici. 
Parkování na hotelovém parkovi$ti zdarma.

Na akcích po*ádan(ch Akademií JPS jsou pro Vás p*i-
praveny mimo*ádn# v(hodné 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

Mgr. Radka Novotná
Specialista pro implantologii
M: +420 778 495 220 
E: novotna@jps.cz 

Ing. Richard Tomek
Specialista pro implantologii
M: +420 773 781 928
E: tomek@jps.cz


