
OD ZTRÁTY ZUBU KE KORUNCE

Zveme vás na praktický kurz dentální implantologie
Přednášející: MUDr. Tomáš Hudler

Čtvrtek 25. listopadu 2021 od 8 hod.
Stomatologické centrum Měchurka,
Jinonická 1313/25, 150 00 Praha 5

Program:

•  plánování implantace dle CT/OPG
•  extrakce zubu a okamžitá implantace live na chirurgickém sále
•  jednoduchá solo implantace
•  tvarování emergence profile
•  protetické ošetření implantátu

CENA: 5 900 Kč včetně DPH

5 kreditů ČSK

akademie

Bonus k Vaší účasti:
Sborník studií v ceně, zahrnující nejnovější studie  
a kazuistiky k materiálům Geistlich, k implantačním 
systémům, příklady kazuistik.



Vzdělání

1983–1987 Gymnázium České Budějovice

1987–1992 Fakulta všeobecného lékařství obor stomatologie.

1996 Atestace I. stupně ze stomatologie

Pracovní zkušenosti

1992–1993 Lékař vojenského útvaru ve Strakonicích

10–12 1993 Odborná stáž Portland, USA

1994 Nemocnice Na Homolce

1994–2002 Privátní stomatologická praxe dr. Šmikmátorové

1996–2011 Privátní praxe ústní, čelistní a obličejové  
chirurgie doc.Podstaty

2011 Stomatochirurgické centrum Podstata
– Hudler spol. s r. o.

Člen České stomatochirurgické společnosti.

MUDr. Tomáš Hudler

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

07.30–08.00 registrace a občerstvení

08.00–11.30 live operace na sále

11.30–12.30 občerstvení

12.30–15.00 protetické ošetření implantátu

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.

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: objednávky@jps.cz, www.jps.cz, www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

Taťána Tučková
Specialista pro implantologii
obchodní zastoupení pro Prahu
M: +420 770 112 701
E: tuckova@jps.cz


