
NAVIGOVANÁ IMPLANTOLOGIE

Zveme vás na teoretick! seminá" dentální implantologie
P"edná#ející: MUDr. Vladislav Lisa!enko

Pátek 10. !ervna 2022 od 10,00 hod.
Hotel Vista, Hudcova 72, 621 00 Brno

1)  Rozdíl mezi konven$ním instumentáriem a instrumentáriem pro navigovanou 
implantologii. Seznámení s implantologick!m systémem.

2)  Správné zhotovení CBCT a následné zpracování DICOM souboru  
v plánovacích softwarech.

3)  Skenování – intraorální vs. laboratorní scanner.
4)  MSoft a p"ehled dal#ích plánovacích softwar%.
5)  Zhotovení #ablony – 3D tisk vs. frézování.
6)  Plánování – od zavád&ní jednotliv!ch implantát%  

po komplexní rekonstrukce chrupu s vyu'itím  
scanu obli$eje.

7)  Chirurgické #ablony – jejich v!hody i limity.
Sou$ástí p"edná#ky je detailní rozbor  
a rekapitulace prezentovan!ch témat  
p"i videozáznamu operace.

CENA: 10 990 K! v!etn" DPH
(9 891 K$ v$etn& DPH = 10 % sleva p"i p"ihlá#ení m&síc p"edem)

5 kredit# $SK

akademie



Vzd"lání

1990–1994 St"ední zdravotnická #kola.

1994–1999 Státní léka"ská akademie Dnipropetrovsk,  
Ukrajina.

1999–2000 Ro$ní stá' na chirurgické ambulanci ve státní 
poliklinice.

Pracovní zku#enosti

2001–2004 práce v soukromé stomatologické praxi jako 
absolvent, D&$ín.

2004 Získání osv&d$ení odbornosti PZL,  
soukromá praxe.

2012 Získání osv&d$ení odbornosti PZL  
– stomatochirurg.

V sou$asné dob& - soukromé praxe v D&$ín& 
a(Teplicích se zam&"ením na stomatochirurgii.

Aktivn& se v&nuje digitálním technologiím 
v(implantologii a protetickém zubním léka"ství.

)len ITI a Implantologického klubu )R.

Pravideln& absolvuje tuzemské i zahrani$ní stá'e.

MUDr. Vladislav  
Lisa!enko

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

09.30–10.00 registrace a$ob!erstvení
10.00–12.00 I. !ást seminá%e
12.00–13.00 ob"d
13.00–15.00 II. !ást seminá%e
15.00–15.30 p%estávka
15.30–18.00 III. !ást seminá%e

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%estávek 
v!etn" ob"da. Wifi je bezplatn" k dispozici. Parkování na 
hotelovém parkovi#ti zdarma.

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

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

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


