
SNADNÉ NASAZENÍ  
KOFFERDAMU A EFEKTIVNÍ 
ENDODONTICKÉ O!ET"ENÍ
# TEORETICK$ KURZ PRÁCE S%KOFFERDAMEM 
A%MODERNÍ ENDODONCIE

Zveme vás na seminá!
P!edná"ející: MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

&tvrtek 2. prosince 2021 od 12 hodin

CENA: 3 230 K! v!etn" DPH  /  5 kredit# $SK

akademie

•  Principy, indikace a kontraindikace endodontického o"et!ení
•  V#znam, charakteristika a funkce kofferdamu
•  Vybavení pro práci s kofferdamem, technika snadného nasazení
•  Efektivní nasazení v nep!ízniv#ch situacích
•  P!íprava zubu na endodontické o"et!ení, preendo dostavba
•  Identifikace, m$!ení a zabezpe%ení kanálk&, glidepath
•  Strojové opracování ko!enov#ch kanálk&, v#plachov# protokol,  

pln$ní ko!enového systému
•  Postendodoncie, v#znam a mo'nosti
•  Minimáln$ invazivní endodoncie

ONLINE SEMINÁ!



akademie

Vzd'lání

2002–2007 studium oboru Stomatologie na LF UK 
v Hradci Králové

2010–2014 doktorské studium oboru Stomatologie  
na LF UK v Hradci Králové

2013 specializa%ní atestace v oboru Klinická  
stomatologie

Zam'stnání

od r 2007 léka!/asistent Stomatologické kliniky 
LF UK a FN v Hradci Králové

od r 2012 vedoucí Odd$lení záchovné stomatologie 
a endodoncie

od r 2016 tajemník katedry Stomatologie LF UK  
v Hradci Králové

(lenství v odborn)ch spole&nostech

European Society of Endodontology, (eská endodontická 
spole%nost, European Society of Dental Ergonomics, 
(eská ergonomická spole%nost

Lé&ebn' preventivní &innost

O"et!ování pacient& se záva'n#mi celkov#mi chorobami 
a mentáln$ hendikepovan#ch pacient&.
Poradenská a konzulta%ní %innost pro praktické zubní  
léka!e v oblasti endodoncie a záchovného ZL.

Publika&ní a p*edná+ková &innost

Autor publikací v %asopisech s impact factorem a v recenzo-
van#ch odborn#ch %asopisech. Pravidelná aktivní ú%ast na 
tuzemsk#ch a zahrani%ních odborn#ch akcích ve form$
p!edná"ek.

Pedagogická &innost

P!edná"ky, praktická cvi%ení a seminá!e student& v"ech 
ro%ník& studijních obor& Zubní léka!ství a Dentisty na 
Léka!ské fakult$ Univerzity Karlovy v Hradci. (len zku"ební 
komise Státní záv$re%né zkou"ky ze Zubního léka!ství.

MUDr. 
Martin Kapitán Ph.D.

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

11.45 registrace

12.00–14.30 první &ást kurzu

14.30–15.00 p*estávka

15.00–17.30 druhá &ást kurzu

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.

Na akcích po*ádan)ch Akademií JPS jsou pro Vás 
p*ipraveny mimo*ádn' v)hodné nabídky a%slevy.

INFORMACE

PROGRAM

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


