akademie
Zveme vás na seminář
Přednášející: MDDr. Barbora Vágnerová, Ph.D.

ADHEZIVNÍ STOMATOLOGIE JAKO
PROSTŘEDEK INTERDISCIPLINÁRNÍ
SPOLUPRÁCE
Pátek 1. dubna 2022 od 13 hodin

Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc

1. zajištění adheze na různé typy substrátů v rámci zjednodušení
postupů ve stomatologické praxi – koncept Success Simplified
2. interdisciplinární spolupráce mezi zubním lékařem a ortodontistou
– plán a cíle ošetření, principy minimální invazivity
3. postupy a ošetření pacienta, kazuistiky – silikonový klíč, adhezivní
disilikátové pendenty, PEEK adhezivní dlahy
4. praktická část na modelech – anatomické vrstvení do silikového
klíče, adhezivní postup cementace

CENA: 3 300 Kč včetně DPH
(2 970 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)
Určeno pro: PZL, ORTO (5 kreditů ČSK)

PROGRAM
MDDr. Barbora
Vágnerová, Ph.D.

Vzdělání
2010

2016–2021

Zubní lékařství, Lékařská fakulta, Univerzita
Palackého v Olomouci

12.30–13.00

registrace a občerstvení

13.00–15.30

přednáška

15.30–16.00

pozdní oběd

16.00–18.30

přednáška

Ph.D. studium – Klinika zubního lékařství FN
a LF UP Olomouc

INFORMACE

Pracovní zkušenosti
Odborný asistent protetického a předtím parodontologického oddělení Kliniky zubního
lékařství FN a LF UP Olomouc
Lékař privátní praxe v Olomouci – zaměřenou
na celkové protetické rekonstrukce, protetiku
na implantáty a parodontologii
Zaměření na rozsáhlé protetické rekonstrukce, kompozitní dostavby, fasety, management
měkkých tkání, estetiku a komplexní estetické
a funkční plánování protetických rekonstrukcí

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.
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.
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Seminář pořádáme ve spolupráci
se společností 3M.
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