
ADHEZIVNÍ STOMATOLOGIE JAKO 
PROST!EDEK INTERDISCIPLINÁRNÍ 
SPOLUPRÁCE

Zveme vás na seminá!
P!edná"ející: MDDr. Barbora Vágnerová, Ph.D.

CENA: 3 300!K" v"etn# DPH
(2 970 K# v#etn$ DPH = 10% sleva p!i p!ihlá"ení m$síc p!edem)

Ur"eno pro: PZL, ORTO (5 kredit$ %SK)

1.  zaji"t$ní adheze na r%zné typy substrát% v rámci zjednodu"ení 
postup% ve stomatologické praxi – koncept Success Simplified

2.  interdisciplinární spolupráce mezi zubním léka!em a ortodontistou 
– plán a cíle o"et!ení, principy minimální invazivity

3.  postupy a o"et!ení pacienta, kazuistiky – silikonov& klí#, adhezivní 
disilikátové pendenty, PEEK adhezivní dlahy

4.  praktická #ást na modelech – anatomické vrstvení do silikového 
klí#e, adhezivní postup cementace

akademie

Pátek 1. dubna 2022 od 13 hodin
Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc



Vzd"lání

2010 Zubní léka!ství, Léka!ská fakulta, Univerzita 
Palackého v'Olomouci

2016–2021 Ph.D. studium'– Klinika zubního léka!ství FN 
a'LF UP Olomouc

Pracovní zku#enosti

Odborn& asistent protetického a'p!edtím pa-
rodontologického odd$lení Kliniky zubního 
léka!ství FN a'LF UP Olomouc

Léka! privátní praxe v'Olomouci'– zam$!enou 
na celkové protetické rekonstrukce, protetiku 
na implantáty a'parodontologii

Zam$!ení na rozsáhlé protetické rekonstruk-
ce, kompozitní dostavby, fasety, management 
m$kk&ch tkání, estetiku a'komplexní estetické 
a'funk#ní plánování protetick&ch rekonstrukcí

MDDr. Barbora  
Vágnerová, Ph.D. 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

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$cen" je zahrnuto chutné ob%erstvení b"hem p&está-
vek a$ob"d v%. nápoje. Wifi je bezplatn" k$dispozici.

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

Miroslav Kundera
Specialista na ortodoncii
M: +420 602 368 598
kundera@jps.czSeminá! po!ádáme ve spolupráci 

se spole#ností 3M.

Zuzana &pa"ek
Specialista pro stomatologii
dentál, profylaxe, technika
region ji'ní Morava
M: +420$776$522 639
E: spacek@jps.cz


