
ZÁKLADY CHIRURGICKÉ TECHNIKY 
A!ZÁKLADY IMPLANTOLOGIE
(praktické cvi"ení na prase"ích "elistech)

Zveme vás na workshop
P!edná"ející: MDDr. MUDr. Petr Chramosta

CENA: 4 900!K" v"etn# DPH 
(50% sleva pro "leny programu Start s!JPS)

Teoretická "ást
•  indikace a kontraindikace lé#by zubními implantáty, postup lé#by
•  plánování – proteticky !ízená implantologie, jednoduché "ablony
•  biologické principy v implantologii, hojení rány
•  management m$kk%ch tkání, základy "ití
•  základy !ízené tká&ové regenerace
•  extrakce zubu, prezervace extrak#ní rány

Praktická "ást
•  zavedení implantátu do prase#í #elisti
• management m$kk%ch tkání, základy "ití
• prezervace extrak#ní rány

AK Dent, s.r.o., Malinovského 367/23, 671 72 Miroslav u Znojma

akademie

Pátek 22. dubna 2022 od 13 do 18:30 hodin
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Vzd#lání

Absolvent v"eobecného a zubního léka!ství na 
1. léka!ské fakult$ Univerzity Karlovy v Praze

Atestace z orální a maxilofaciální chirurgie

Postgraduální studium na Stomatologické 
klinice v Plzni a Stomatologické klinice FNKV 
Praha

Pracovní zku$enosti

od r. 2011 léka! ústní, #elistní a obli#ejové chirurgie,  
primá! od r. 2021

Absolvent více jak 2 desítek "kolení v$nujících 
se'zubní implantologii, protetice na implantá-
ty, GBR, imediátní implantace, managementu 
m$kk%ch tkání a stále se dále aktivn$ vzd$lává

Autor n$kolika p!edná"ek na tuzemsk%ch 
seminá!ích a kongresech, #len Spole#nosti 
maxilofaciální chirurgie, AO CMF

MDDr. MUDr.  
Petr Chramosta 12.30–13.00 registrace a ob"erstvení

13.00–15.30 p%edná$ka

15.30–16.00 pozdní ob#d

16.00–18.30 p%edná$ka a 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.
V cen# je zahrnuto chutné ob"erstvení b#hem p%estávek 
v"etn# ob#da. Wifi je bezplatn# k dispozici.
Indexy si p%ineste s sebou.

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

Mgr. Radka Novotná
Specialista pro implantologii
M: +420 778 495 220 
E: novotna@jps.cz 

Ing. Richard Tomek
Specialista pro implantologii
M: +420 773 781 928
E: tomek@jps.cz


