akademie
Zveme vás na teoreticko-praktický seminář
Přednášející: MDDr. Jan Doubrava

PREPARACE V ENDODONCII –
OVĚŘENÉ POSTUPY S MODERNÍMI
MATERIÁLY
Pátek 28. ledna 2022 od 12 hodin
Clarion Congress Hotel,
Špitálské nám. 3517, 400 01 Ústí nad Labem

Teoretická část:
• diagnostika a plán léčby
• přístup do kořenového systému
• výběr vhodných nástrojů
• mechanická a chemická preparace
• standardy pro úspěch ošetření kořenového systému a rekonstrukci korunky
Praktická část:
• zaměření na bezpečný vstup do kořenových kanálků a dosažení apexu
• preparace strojovým systémem
CENA: 3 300 Kč včetně DPH
(2 970 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení
jeden měsíc před každou akcí)
Určeno pro: PZL (5 kreditů)

Každý účastník kurzu obdrží set kořenových
nástrojů Maileffer od firmy Densply Sirona
v hodnotě 2 000 Kč.

PROGRAM
MDDr. Jan Doubrava

Vzdělání
2008–2012

Gymnázium Matyáše Lercha, Brně

2012–2017

Zubní lékařství, Lékařská fakulta Masarykovy
University, Brno

2019–nyní

registrace a občerstvení

12.00–14.30

teoretická část

14.30–15.00

pozdní oběd

15.00–17.30

praktická ást kurzu

INFORMACE
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.

Pracovní zkušenosti
2017–nyní

11.30–12.00

privátní zubní praxe Zubní ordinace
Doubrava s.r.o., Brno
externí spolupráce, Oddělení pro rozvoj
a projektovou podporu, Lékařská fakulta
Masarykovy University, Brno

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.
Indexy si přineste s sebou.
V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestávek a oběd vč. nápoje. Wifi je bezplatně k dispozici.
Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

Šárka Chvojková, DiS.
Specialista pro stomatologii
& Sales manager; Dentál,
profylaxe, technika, severní Čechy
a Královéhradecký kraj
M: +420 724 020 620
E: chvojkova@jps.cz

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