
AUGMENTACE M!KK"CH TKÁNÍ  
V#OKOLÍ IMPLANTÁTU II. – PRAKTICK" 
KURZ NA PRASE$ÍCH $ELISTECH

Zveme vás na teoreticko-praktick! kurz
P"edná#ející: MUDr. Pavel K!í", Ph.D.

Nápl! seminá"e:
•  Pokra$ování úsp%#ného workshopu.
•  Seznámení s dal#ími technikami augmentace m%kk!ch tkání a "e#ení specifick!ch 

problém& pomocí augmentace m%kk!ch tkání.
•  Teoretické seznámení s diagnostikou a plánováním lé$by s ohledem na mno'ství 

a(kvalitu m%kk!ch tkání obklopujících implantát, a to od doby ztráty zubu  
a' po finální rekonstrukci.

•  Volba augmenta$ních materiál& a metod. Seznámení s p"esn!mi opera$ními postupy 
po$ínaje volbou "ezu p"es indikace jednotliv!ch p"ístup& po nové, autorem  
propracované opera$ní postupy.

CENA:  
7 990 K# v#etn$ DPH  /  5 kredit% &SK
Pokud máte mo'nost, p"ineste si s sebou lupové br(le.

akademie

Pond%lí 30. kv%tna 2022 od 12,30 h
Harmony Club Hotel, 
28. &íjna 170, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory



Vzd%lání
1994 Absolutorium Univerzity Karlovy v Hradci Králové
1996 Atestace I.st. v oboru stomatologie
2012 Ukon$ení postgraduálního studia s titulem 

Ph.D. v oboru Biomedicíncká informatika s prací 
„Systém na podporu rozhodování v(dentální 
implantologii – kvalita 'ivota pacient&  
s(implantáty“

Pracovní zku'enosti
1994–1996 P"edatesta$ní p"íprava v Úst"ední vojenské  

nemocnici v Praze s praxí na odd%lení Obli$e-
jové a $elistní chirurgie Úst"ední vojenské  
nemocnice v Praze

1996–1999 Vedoucí léka" stomatologického odd%lení  
Vojenského leti#t% Praha-Kbely

od r. 1999 Soukromá implantologická a parodontologická 
praxe v(Praze

U(itelská a 'kolitelská (innost
od r. 2006 Odborn! asistent na Stomatologické klinice d%tí 

a dosp%l!ch 2. LF UK a FN Motol; pregraduální 
v!uka implantologie a implantologické protetiky

od r. 2006 Vedoucí implantologického odd%lení na Stoma-
tologické klinice d%tí a dosp%l!ch 2. LF UK  
a(FN Motol
Autor mno'ství p"edná#ek na v%deck!ch sym-
poziích v )eské republice (Pra'ské dentální dny, 
implantologické seminá"e), i v zahrani$í (kongres 
EAPD Mnichov, hlavní "e$ník Dentsply Implan-
tologického Symposia 2015 v Praze a 39. ro$níku 
konference Evropské protetické asociace)
(Spolu)autor $lánk& v odborn!ch $esk!ch  
a zahrani$ních $asopisech s impact faktorem
Lektor certifikovan!ch kurz& „Základy dentální 
implantologie“ a praktick!ch kurz& v oboru  
dentální implantologie
Vedoucí léka" soukromého #kolicího pracovi#t% 
v(dentální implantologii v(Praze

Ocen%ní
Nejlep#í poster Dentsply implantologického 
Symposia 2015 v(Praze

Ostatní
Spolu"e#itel grantu IGA MZ )R „3- D rekonstrukce 
tvrd!ch a m%kk!ch zubních tkání u hendikepo-
van!ch pacient& – stabilita lé$by“ a grantu  
AstraTech D-2009-56 „How do patients perceive 
the benefit of Astra implant“
)len Implantologického klubu )R a European 
association for osseointegration

MUDr. Pavel K"í', Ph.D.
12.00–12.30 registrace a#ob(erstvení

12.30–14.30 teoretická (ást kurzu

14.30–15.00 pozdní ob%d

15.00–17.30 praktická (ást kurzu

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

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

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


