
Pátek 4.!3.!2022
Teoretick! seminá":
cena: 4 990 K" v". DPH
Bodové ohodnocení: 5 kredit# $SK

Pátek + sobota 4.–5.!3.!2022
Teoretick! seminá" + navazující 
praktick! kurz:
cena: 10 690 K" v". DPH
Bodové ohodnocení: 10 kredit# $SK

P%edná&ka:
Jednoduchost v!ka"dodenní praxi
Teorie barev a!zjednodu#ené vrstvení$&$Technika p%ím&ch  
kompozitních v&plní ve frontálním úseku
•  Porozum!ní zásadám pou"ití barevn#ch odstín$ u%p&ím#ch  

kompozitních materiál$
•  Zjednodu'ená technika vrstvení
•  Objevování r$zn#ch odstín$ kompozitního systému (dentin%– sklovina)
•  V#b!r odstín$ pomocí „button“ techniky (vyzkou'ení r$zn#ch odstín$ 

kompozitu p&ímo na zubu pacienta)
•  Vrstvení%– tipy a%triky
•  Pou"ívané nástroje
•  Dokon(ení a%le't!ní
•  Klinické p&ípady

V!pr'b(hu p%edná#ky budou také zmín(ny izola)ní tipy a!triky 
a!aplikace Matrix a!Wedge p%i frontálních dostavbách (kofferdam, 
svorky, d!rování, lubrikace kofferdamu, podvazy s%dentální nití; snadná 
aplikace kofferdamu a%dokonalá izolace; pou"ití posteriorní matrice ve 
frontálním úseku chrupu; klinické p&ípady).

Rychl# v#voj kompozitních materiál$ v%posledním desetiletí, sou(asná 'iroká nabídka a%dostupnost r$zn#ch typ$ 
kompozit$ poskytují zubním léka&$m mimo&ádn! pohodln# a%ekonomicky efektivní nástroj pro ka"dodenní praxi.

Kompozity pro p&ímé v#pln! nabízejí zubnímu léka&i mo"nost dosa"ení vynikajících estetick#ch v#sledk$ velmi 
ú(inn#m%zp$sobem s%minimální destrukcí zubu.

B!hem p&edná'ky se dozvíte, jak pomocí p&ím#ch kompozitních materiál$ dosáhnout vynikajících estetick#ch 
standard$%ve va'í ka"dodenní praxi. P&edná'ka se bude zab#vat klinick#mi aspekty aplikace kompozit$ ve frontálním 
úseku a%to od v#b!ru správn#ch odstín$, p&es tipy na p&ípravu, vrstvení kompozit$ a%triky p&i dokon(ování a%le't!ní.

Správné pou"ití kompozit$ m$"e p&inést vynikající estetické v#sledky, které budou v%p&edná'ce demonstrovány 
na%klinick#ch p&íkladech. Krom! p&ím#ch kompozit$ bude v%této p&edná'ce diskutována také implementace 
„Digitální%zubní fotografie“; základy fotografie a%role sv!tla a%osv!tlení p&i po&ízení fotografie.

Praktika:
•  Stanovení správného odstínu
•  V#b!r odstín$%– „button“ technika v%praxi
•  Technika vrstvení%– tipy a%triky
•  P&ímá v#pl) ve frontálním úseku
•  Dokon(ení a%le't!ní

VYTVO#TE SVÉ VLASTNÍ 
KOMPOZITNÍ MISTROVSKÉ DÍLO

4.–5. b"ezna 2022
Hotel DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9
P"edná$ka v%anglickém jazyce s%tlumo&ením do &e$tiny.

Zveme vás na akci
P&edná'ející: Dr. Serhat Köken

akademie

EXKLUZIVN* 
V!+ESKÉ  

REPUBLICE



Vzd'lání

Dr. Serhat Köken vystudoval stomatologii 
na Marmarské Univerzit! v%Istanbulu.

Pracovní zku$enosti

Od roku 2001 praktikuje v'eobecnou stomatologii 
na své soukromé klinice v%Istanbulu.

B!hem své praxe se Dr. Köken zam!&il 
na p&ímé kompozitní v#pln! a%fotodokumentaci 
celého pracovního postupu p&i zhotovování 
kompozitních v#plní.

Na mezinárodních sympoziích, kter#ch se pravi-
deln! zú(ast)uje, prezentuje jak technické, tak 
um!lecké aspekty obnovy kompozitních v#plní.

Na národní i%mezinárodní úrovni organizuje 
a%také se aktivn! zú(ast)uje workshop$ a%hand-
s-on kurz$, kde p&edstavuje nejnov!j'í pracovní 
postupy s%pou"itím kompozitních materiál$.

Ostatní

Dr. Serhat Köken je spoluzakladatelem Instant 
Composite a%Trquoise Study Clubu a%je aktivním 
(lenem turecké akademie estetické stomatologie 
a%Kalkedonu Advanced Dental Study Group.

Dr. Serhat Köken

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

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 je zpoplatn'no 
200%K&/den/auto. Mo(nost ubytování v hotelu DUO 
za%zv!hodn'nou cenu – info u pí Slámové.

Na akcích po"ádan!ch Akademií JPS jsou pro Vás p"i-
praveny mimo"ádn' v!hodné nabídky a%slevy.

INFORMACE

9.30–10.00 prezentace ú&astník*

10.00–12.00 I. blok

12.00–13.00 p"estávka - ob'd

13.00–14.30 II. blok

14.30–15.00 p"estávka, coffee break

15.00–16.30 III. blok

PROGRAM pátek 4.%3.%2022
TEORETICKÁ $ÁST

9.00–11.30 I. blok

11.30–12.30 p"estávka - ob'd

12.30–15.00 II. blok

15.00 záv'r a%diskuse

PROGRAM sobota 5.%3.%2022
PRAKTICKÁ $ÁST (max. 20 léka%#)

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

Andrea Kania
obchodní zastoupení
pro dentál Praha
M: +420 724 365 499
E: kania@jps.cz


