akademie
Zveme vás na teoretický seminář dentální implantologie

Přednášející: MUDr. Vladislav Lisačenko

NAVIGOVANÁ IMPLANTOLOGIE
Pátek 10. června 2022 od 10,00 hod.
Hotel Vista, Hudcova 72, 621 00 Brno

1) Rozdíl mezi konvenčním instumentáriem a instrumentáriem pro navigovanou
implantologii. Seznámení s implantologickým systémem.
2) Správné zhotovení CBCT a následné zpracování DICOM souboru
v plánovacích softwarech.
3) Skenování – intraorální vs. laboratorní scanner.
4) MSoft a přehled dalších plánovacích softwarů.
5) Zhotovení šablony – 3D tisk vs. frézování.
6) Plánování – od zavádění jednotlivých implantátů
po komplexní rekonstrukce chrupu s využitím
scanu obličeje.
7) Chirurgické šablony – jejich výhody i limity.
Součástí přednášky je detailní rozbor
a rekapitulace prezentovaných témat
při videozáznamu operace.

CENA: 10 990 Kč včetně DPH

(9 891 Kč včetně DPH = 10 % sleva při přihlášení měsíc předem)

5 kreditů ČSK

PROGRAM
MUDr. Vladislav
Lisačenko

Vzdělání
1990–1994

Střední zdravotnická škola.

1994–1999

Státní lékařská akademie Dnipropetrovsk,
Ukrajina.

1999–2000

Roční stáž na chirurgické ambulanci ve státní
poliklinice.

Pracovní zkušenosti
2001–2004

práce v soukromé stomatologické praxi jako
absolvent, Děčín.

2004

Získání osvědčení odbornosti PZL,
soukromá praxe.

2012

Získání osvědčení odbornosti PZL
– stomatochirurg.
V současné době - soukromé praxe v Děčíně
a Teplicích se zaměřením na stomatochirurgii.
Aktivně se věnuje digitálním technologiím
v implantologii a protetickém zubním lékařství.

09.30–10.00

registrace a občerstvení

10.00–12.00

I. část semináře

12.00–13.00

oběd

13.00–15.00

II. část semináře

15.00–15.30

přestávka

15.30–18.00

III. část semináře

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.
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.

Člen ITI a Implantologického klubu ČR.

Indexy si přineste s sebou.

Pravidelně absolvuje tuzemské i zahraniční stáže.

V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestávek
včetně oběda. Wifi je bezplatně k dispozici. Parkování na
hotelovém parkovišti zdarma.
Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

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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