akademie
Zveme vás na workshop
Přednášející: MDDr. MUDr. Petr Chramosta

ZÁKLADY CHIRURGICKÉ TECHNIKY
A ZÁKLADY IMPLANTOLOGIE
(praktické cvičení na prasečích čelistech)

Pátek 22. dubna 2022 od 13 do 18:30 hodin
AK Dent, s.r.o., Malinovského 367/23, 671 72 Miroslav u Znojma

Teoretická část
• indikace a kontraindikace léčby zubními implantáty, postup léčby
• plánování – proteticky řízená implantologie, jednoduché šablony
• biologické principy v implantologii, hojení rány
• management měkkých tkání, základy šití
• základy řízené tkáňové regenerace
• extrakce zubu, prezervace extrakční rány
Praktická část
• zavedení implantátu do prasečí čelisti
• management měkkých tkání, základy šití
• prezervace extrakční rány
CENA: 4 900 Kč včetně DPH
(50% sleva pro členy programu Start s JPS)
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PROGRAM
MDDr. MUDr.
Petr Chramosta
Vzdělání
Absolvent všeobecného a zubního lékařství na
1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

12.30–13.00

registrace a občerstvení

13.00–15.30

přednáška

15.30–16.00

pozdní oběd

16.00–18.30

přednáška a praktická část

Atestace z orální a maxilofaciální chirurgie
Postgraduální studium na Stomatologické
klinice v Plzni a Stomatologické klinice FNKV
Praha

INFORMACE

Pracovní zkušenosti
od r. 2011

lékař ústní, čelistní a obličejové chirurgie,
primář od r. 2021
Absolvent více jak 2 desítek školení věnujících
se zubní implantologii, protetice na implantáty, GBR, imediátní implantace, managementu
měkkých tkání a stále se dále aktivně vzdělává
Autor několika přednášek na tuzemských
seminářích a kongresech, člen Společnosti
maxilofaciální chirurgie, AO CMF

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.
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.
V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestávek
včetně oběda. Wifi je bezplatně k dispozici.
Indexy si přineste s sebou.

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
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