NEJNOVĚJŠÍ GENERACE VÝPLŇOVÝCH
MATERIÁLŮ A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI
Zveme vás na seminář
Přednášející: MUDr. Zbyněk Mach

Pátek 7. října 2022 od 13 hodin

Absolutum Wellness Hotel, Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7
Náhrada za amalgám

• výběr, použití a aplikace skloionomeru
• který skloionomer se hodí pro kterou indikaci
• pečetění fisur a další techniky jako tepelná polymerace

Nová generace kompozitních materiálů s různou viskozitou a mimořádnou pevností

• G-aenial Universal Injectable – vysoce pevný výplňový kompozit, který je vhodný pro každou kavitu
bez ohledu na velikost
• vlákny zesílený zatékavý kompozit pro náhradu dentinu a zesílení výplní – everX Flow
• nová technologie použití ultra jemných částic, použití pro jakoukoliv indikaci
• G-aenial A´CHORD – zdokonalený univerzální kompozit se zjednodušeným systémem odstínů
• G2-BOND Universal – nový standard dvousložkového univerzálního bondování

Objevte injekční techniku

• zhotovení kompozitní fazety a dočasné korunky injekční technikou

Inteligentní řešení všech problémů s fixací
•
•
•
•

jak vybrat optimální fixační cement
kdy cementovat a kdy adhezivně fixovat
přehled fixačních materiálů a jejich indikací – optimální řešení vašich fixačních prací
G-CEM ONE – novinka GC, samoadhezivní pryskyřičný cement pro vynikající vazby na všechny povrchy:
sklovina, dentin, oxid zirkoničitý, kov, sklokeramika, hybridní keramika

Praktická ukázka

CENA: 3 470 Kč včetně DPH | 5 kreditů ČSK
(3 123 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení 1 měsíc předem)

PROGRAM
MUDr. Zbyněk Mach

Vzdělání
1989–1990

studium na VŠCHT v Praze

1990–1995

studium na 1. LF UK Praha, obor stomatologie

1993–1995

pomocná vědecká síla ve Výzkumném ústavu
stomatologickém v Praze

1998–1999

odborná stáž na University of Menchester,
Velká Británie

Pracovní zkušenosti
1995–2000

od r. 2001

zaměstnán ve Výzkumném ústavu stomatologickém v Praze – odborné publikace, aktivní
účast na zahraničních stomatologických kongresech, rešitel grantu MZCR
privátní stomatologická praxe (S.O.S) na Praze 4
privátní stomatologická praxe Příbram
Dr. Zbyněk Mach pusobí jako odborný konzultant a přednášející. Je lektorem ČSK a členem
redakční rady v časopisu StomaTeam, kde publikoval odborné články.

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

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.

Andrea Kania
Specialista pro stomatologii
dentál, profylaxe, technika
Praha a střední Čechy
M: +420 724 365 499
E: kania@jps.cz

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