
SNADN!J"Í A EFEKTIVN!J"Í 
POSTUPY V PROFYLAXI – PRÁCE 
S#KYRETAMI, PRAKTICK$ KURZ
(max. pro 12 osob, oblíben% kurz v délce 8 h)

Zveme vás na teoreticko-praktick! kurz
P"edná#ející: Mgr. Hana Stratilová

&tvrtek 31. b'ezna 2022, 8,00–16,00 hod.
&tvrtek 12. kv(tna 2022, 8,00–16,00 hod.
Hotel DUO, Teplická 492/19, 190 00 Praha 9

TEORETICKÁ &ÁST
•  vy#et"ení – $eho je pot"eba si v#ímat,  

na co d%le&ité se zapomíná
•  bakteriální pigmentace – jak se jich zbavit
•  bílé skvrny na sklovin' – bakteriální 

x(nebakteriální
•  kdy fluoridy pou&ívat a kdy nemají 

smysl,alternativy fluorid%
•  eroze zubní skloviny – principy erozí interních 

x(externích, jak erozi p"edcházet
•  nemikrobiální po#kození skloviny
•  parodontitis – vhodné postupy a produkty  

pro pacienta s parodontitídou

PRAKTICKÁ &ÁST
Práce s kyretami
•  nástroje na odstran'ní supra 

a(subgingivalních nános%
•  správné dr&ení nástroj%, op'rn! bod, pohyb 

nástrojem, vy#et"ovací pohyb, odstra)ovací 
pohyb

•  rozd'lení zub% na plochy
•  ur$ení polohy o#et"ujícího a pacienta  

pro jednotlivé úseky chrupu
•  nácvik na fantomech

CENA: 3 850 K! v!etn" DPH   |   Ur!eno pro: DH (zá#tita ADH)

akademie



Vzd(lání

1993–1996 SZ* Mladá Boleslav – obor zdravotní sestra

1996–1998 VO* Hradec Králové – obor zubní technik

2008–2011 Univerzita v Pre#ov' – obor dentální hygiena

2011–2013 Univerzita v Praze – obor andragogika

Pracovní zku)enosti

2000–2007 Stomatologická laborato" – OK Dent (zubní 
laborantka)

2008–2009 Soukromá stomatologická ordinace

2009–2013 Millenium Dental Care Praha 1

od r. 2013 Soukromá ordinace v Praze

od r. 2014 P"edná#ková $innost a praktické kurzy

Mgr. Hana Stratilová
7.45–8.00 registrace a#ob*erstvení

8.00–12.00 teoretická *ást

12.00–13.00 ob(d

13.00–16.00 praktická *ást

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.
Nástroje na praktickou *ást kurzu vám budou na míst( 
zap-j*eny.
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 je zpoplatn(no 
*ástkou 200 K*/den.
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: objednávky@jps.cz, www.jps.cz, www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

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


