
V!HODY A LIMITY JEDNOTLIV!CH 
AUGMENTA"NÍCH POSTUP#
Praktick$ workshop na prase%ích %elistech

Zveme vás na teoreticko-praktick! kurz
P"edná#ející:  MUDr. et MUDr. Karel Klíma, Ph.D.

•  Principy, indikace a kontraindikace jednotliv!ch augmenta$ních metod
•  Realistická o$ekávání: GBR, onlay, inlay augmentace, sinus lift, SSP,  

bone split, Khoury, socketpreservation, bone ring
•  Srovnání augmenta$ních metod
•  Nej$ast%j#í komplikace a nástrahy
•  Druhy materiál& k'augmentaci
•  PRF, PRP, r&stové faktory k'regeneraci kosti, kmenové bu(ky
•  Role m%kk!ch tkání v augmentaci
•  P"íprava pacienta k'v!konu, provedení, poopera$ní pé$e
•  Nej$ast%j#í komplikace a jejich základní "e#ení

CENA: 7 990 K! v!etn" DPH

5 kredit# $SK

St&eda 25. kv'tna 2022 od 13 hodin
Clarion Congress Hotel
(pitálské nám. 3517, 400 01 Ústí nad Labem

akademie



)ivotopis

1996–2003 2. léka"ská fakulta Univerzity Karlovy, studium 
v#eobecného léka"ství.

leden–b"ezen 
2002

Université Montpellier I – Faculté de médecine, 
Francie, trimestr studia bloku infek$ních 
nemocí a vnit"ního léka"ství.

leden–b"ezen 
2003

Université Montpellier I – Faculté de médecine, 
Francie, trimestr studia urgentní medicíny.

2003–2006 1. léka"ská fakulta Univerzity Karlovy, 
dostudování stomatologie.

2008–2015 Postgraduální studium, obor: Experimentální 
chirurgie. Téma: Regenerace kostní tkán% 
s'pou)itím kmenov!ch bun%k. Spolupráce 
s'Akademií v%d *R.

2013 Atestace z ústní, $elistní a obli$ejové chirurgie.

Praxe v oboru

2003 Klinika obli$ejové a $elistní chirurgie 
UniversitätsSpital Zürich – Klinik und Poliklinik 
für Kiefer- und Gesichtschirurgie, +v!carsko.

2003–2006 ORL klinika 2. LF UK, FN Motol, sekundární léka".

2006–dosud Klinika ústní, $elistní a obli$ejové chirurgie 
1.'LF UK a VFN., sekundární léka".

2013–dosud Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha, 
zástupce p"ednosty pro v!uku.

Lé%ebn' preventivní %innost

Lé$ebn% preventivní $innost na Odd. ústní, 
$elistní a obli$ejové chirurgie Stomatologické 
kliniky zejména traumatologie, ortognátní 
chirurgie, implantologie. Implantolog 
v'privátních praxích Dentplus s r.o.,  
CMC Praha, Santé Praha s.r.o.

Publika%ní a p&edná*ková %innost

Autor $lánk& v impaktovan!ch $asopisech. 
Postgraduální studium regenerace kosti 
s'pou)itím kmenov!m bun%k. Spoluautor 
u$ebnic. Spolu"e#itel grant&.

Pedagogická %innost

P"edná#ky, seminá"e, praktika v rámci studia 
zubního léka"ství a v#eobecné medicíny 
v'$eském a anglickém jazyce na 1. LF UK.

"enství v odborn$ch spole%nostech:

*eská stomatologická komora; Spole$nost 
maxillofaciální chirurgie *eské léka"ské 
spole$nosti J. E. Purkyn%.

MUDr. Karel Klíma, 
Ph.D.

Romana Pídová
Zastoupení pro implantologii
Dentsply Sirona Implants 
Ji+ní a západní "echy
M: +420,775,878,799
E: pidova@jps.cz

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

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 Praktick$ workshop

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

Ta%ána Tu!ková
Specialista pro implantologii
M: +420 770 112 701
E: tuckova@jps.cz


