JAK SI ZJEDNODUŠIT OTISKOVÁNÍ

Zveme vás na teoreticko-praktický seminář
Přednášející: MDDr. Iva Voborná, Ph.D.

Pátek 21. října 2022 od 12 hodin
Hotel LEV, Kostelní 5, 410 02 Lovosice

1. úvod do problematiky otiskování – vše co je důležité zvážit, než začneme otiskovat
2. příprava na otiskování – výběr otiskovacích materiálů, výběr otiskovací lžíce, retrakce
jako základ dokonalého otisku
3. krok po kroku otisk pro fixní náhradu (korunka) a techniky otiskování
4. krok po kroku otisk náhrady nesené dentálním implantátem
5. praktická ukázka otiskovacích technik a materiálů
CENA: 3 470 Kč včetně DPH
(3 123 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)
Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PROGRAM
MDDr. Iva Voborná,
Ph.D.

Pracovní zkušenosti
od r. 2009
doteď

pracuje na Klinice zubního lékařství LF UP
a FNOL v Olomouci, kde se věnuje péči o pacienty na protetickém oddělení, preklinické a klinické výuce studentů Zubního lékařství a Dentistry LF UP, výzkumné a publikační činnosti

11.30–12.00

registrace a občerstvení

12.00–13.30

přednáška

13.30–13.45

přestávka

13.45–15.30

přednáška

15.30–16.15

pozdní oběd

16.15–18.00

praktická část

INFORMACE
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.

Šárka Chvojková, DiS.
Specialista pro stomatologii
& Sales manager; Dentál,
profylaxe, technika; severní Čechy
a Královéhradecký kraj
M: +420 724 020 620
E: chvojkova@jps.cz

Vladana Slámová
Koordinátorka Akademie
M: +420 770 139 676
E: slamova@jps.cz
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