
NEJNOV!J"Í GENERACE V#PL$OV#CH 
MATERIÁL% A JEJICH VYU&ITÍ V PRAXI

Zveme vás na seminá!
P!edná"ející: MUDr. Zbyn!k Mach

Pátek 7. 'íjna 2022 od 13 hodin
Absolutum Wellness Hotel, Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7

Náhrada za amalgám
•  v#b$r, pou%ití a aplikace skloionomeru
•  kter# skloionomer se hodí pro kterou indikaci
•  pe&et$ní fisur a dal"í techniky jako tepelná polymerace

Nová generace kompozitních materiál! s"r!znou viskozitou a mimo#ádnou pevností
•  G-aenial Universal Injectable – vysoce pevn# v#pl'ov# kompozit, kter# je vhodn# pro ka%dou kavitu 

bez(ohledu na velikost 
•  vlákny zesílen# zatékav# kompozit pro náhradu dentinu a zesílení v#plní – everX Flow
•  nová technologie pou%ití ultra jemn#ch &ástic, pou%ití pro jakoukoliv indikaci
•  G-aenial A)CHORD – zdokonalen# univerzální kompozit se zjednodu"en#m systémem odstín*
•  G2-BOND Universal – nov# standard dvouslo%kového univerzálního bondování

Objevte injek$ní techniku
•  zhotovení kompozitní fazety a do&asné korunky injek&ní technikou 

Inteligentní #e%ení v%ech problém! s fixací
•  jak vybrat optimální fixa&ní cement
•  kdy cementovat a kdy adhezivn$ fixovat
•  p!ehled fixa&ních materiál* a jejich indikací – optimální !e"ení va"ich fixa&ních prací
•  G-CEM ONE – novinka GC, samoadhezivní prysky!i&n# cement pro vynikající vazby na v"echny povrchy: 

sklovina, dentin, oxid zirkoni&it#, kov, sklokeramika, hybridní keramika

Praktická ukázka

CENA: 3 470 K$ v$etn& DPH   |   5 kredit! 'SK
(3 123 K& v&etn$ DPH = 10% sleva p!i p!ihlá"ení 1 m$síc p!edem)



Vzd(lání

1989–1990 studium na V+CHT v Praze

1990–1995 studium na 1. LF UK Praha, obor stomatologie

1993–1995 pomocná v$decká síla ve V#zkumném ústavu 
stomatologickém v Praze

1998–1999 odborná stá% na University of Menchester,  
Velká Británie

Pracovní zku)enosti

1995–2000 zam$stnán ve V#zkumném ústavu stomatolo-
gickém v Praze – odborné publikace, aktivní 
ú&ast na zahrani&ních stomatologick#ch kon-
gresech, re"itel grantu MZCR

od r. 2001 privátní stomatologická praxe (S.O.S) na Praze 4

privátní stomatologická praxe P!íbram

Dr. Zbyn$k Mach pusobí jako odborn# konzul-
tant a p!edná"ející. Je lektorem ,SK a &lenem 
redak&ní rady v &asopisu StomaTeam, kde pub-
likoval odborné &lánky.

MUDr. Zbyn&k Mach
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 a praktická ukázka

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

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

Andrea Kania
Specialista pro stomatologii
dentál, profylaxe, technika
Praha a st'ední /echy
M: +420*724*365*499
E: kania@jps.cz


