JEDNODUCHÁ ESTETICKÁ
STOMATOLOGIE – RADOST
Z MODELOVÁNÍ
Zveme vás na teoreticko-praktický seminář
Přednášející: MDDr. Ondřej Kříž

Pátek 2. prosince 2022 od 13 hodin
Hotel EURO, Jiráskova 2781, 530 02 Pardubice
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moderní miniinvazivní přístup
kofferdam – tipy a triky
adhesivní příprava
matricové systémy
výběr barvy výplní
indikace moderních kompozitních materiálů
flow a bulk-fill materiály
indikace skloionomerních materiálů
stratifikace a modelace distálních a frontálních výplní
povrchová mikrostruktura a leštění
postendodontické dostavby
důvody selhávání výplní a jak jim předejít
LIVE – přímá výplň v distálním a frontálním úseku

CENA: 3 570 Kč včetně DPH
Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PROGRAM
MDDr. Ondřej Kříž

Vzdělání
2005–2010

Masarykova Univerzita v Brně, lékařská fakulta,
obor zubní lékařství

12.30–13.00

registrace a občerstvení

13.00–15.30

přednáška

15.30–16.00

pozdní oběd

16.00–18.30

přednáška a praktická ukázka

Odborné zahraniční stáže

INFORMACE

2005

Ryde College, Sydney, Austrálie

2008

University of Malta, Faculty of Dental Surgery,
Malta

2012

GC Campus, Leuven, Belgie

Odborná praxe
Výuka Preventivního zubního lékařství na VOŠZ
Merhautova, Brno
od r. 2010

vlastní dentální klinika Supradent, Brno

Členství
Člen ČSK a České akademie dentální estetiky

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 k dispozici. Parkování na
hotelovém parkovišti zdarma.
Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

Radka Kabeláčová
Specialista pro stomatologii
dentál, profylaxe, technika
Vysočina a Pardubický kraj
M: +420 771 228 340
E: kabelacova@jps.cz

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