akademie
Zveme vás na workshop
Přednášející: MDDr. MUDr. Petr Chramosta

ZÁKLADY CHIRURGICKÉ TECHNIKY
A IMPLANTOLOGIE
(praktické cvičení na prasečích čelistech)

Středa 16. června 2021 od 13 do 17 hodin
Comfort Hotel Prague, Bečvářova 14, 100 00 Praha 10

Teoretická část
• hojení rány, typy laloků, management měkkých tkání, základy šití
• plánování zavedení zubního implantátu pomocí šablony, biologické principy
• základy GBR
Praktická část
• základy chirurgické techniky a šití
• zavedení implantátu do prasečí čelisti
• jednoduchá horizontální augmentace
CENA: 2 900 Kč včetně DPH
(1 450 Kč včetně DPH – sleva 50 % pro členy programu Start s JPS,
1 900 Kč včetně DPH – speciální cena pro studenty PZL)
Určeno pro: studenty zubního lékařství a absolventy

PROGRAM
MDDr. MUDr.
Petr Chramosta

12.30–13.00

Registrace

13.00–14.45

První část semináře
a praktická část

14.45–15.00

Coffee break

15.00–17.00

Druhá část semináře
a praktická část

Vzdělání
Studium zubního a všeobecného lékařství na
1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
2019

více jak 2 desítky zahraničních školení
věnujících se zubní implantologii, protetice
na implantáty, GBR, imediátní implantace,
management měkkých tkání.

INFORMACE

Pracovní zkušenosti
od r. 2011

Lékař na oddělení ústní, čelistní a obličejové
chirurgie v Masarykově nemocnici v Ústí nad
Labem

Ostatní
Je autorem několika přednášek na tuzemských
seminářích a kongresech a je členem Společnosti maxilofaciální chirurgie, AO CMF

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 základě 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 internetových stránkách www.jps.cz/akademie.
V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestávek.

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

Romana Pídová
Zastoupení pro implantologii
Dentsply Sirona Implants Čechy
M: +420 775 878 799
E: pidova@jps.cz
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