
PROTETICKÉ ZÁKLADY V DENTÁLNÍ 
IMPLANTOLOGII

Zveme vás na teoreticko-praktick! kurz
P"edná#ející: MDDr. !t"pán Vondrá#ek

SYLABUS
•  Komplikace v implantologii
•  Základy otiskovacích technik
•  Postup skenování
•  Vyu$ití CAD/CAM v implantologii a protetice
•  Konometrick! koncept
•  Praktická %ást: otiskování konven%ním zp&sobem, skenování pomocí skeneru

CENA: 3 990 K! v!etn" DPH (20% sleva pro studenty)
Kurz vhodn$ pro %erstvé absolventy.

5 kredit# $SK

Pátek 21. !íjna 2022 od 14.00 hod.
Absolutum Wellness Hotel, Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7



Vzd"lání

2001–2007 Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech, 
#estileté studium

2007–2012 Léka"ská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova 
v'Praze

2018 Osv(d%ení odbornosti praktick! zubní léka"

2021 Osv(d%ení odbornosti praktick! zubní léka" – 
stomatochirurg

Pracovní zku#enosti

2012–2016 Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN – odd(lení 
Maxilofaciální chirurgie,

2016–dosud Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN odd(lení 
Implantologie

2016–dosud soukromá ordinace Natur-dent

Ostatní

)len European Association for Osseointegration  
https://www.eao.org/

MDDr. %t"pán  
Vondrá&ek

Ta'ána Tu!ková
Specialista pro implantologii,
obchodní zastoupení pro Prahu
M: +420 770 112 701 
E: tuckova@jps.cz

13.30–14.00 registrace

14.00–17.00 teoretická $ást kurzu

17.00–17.30 p!estávka, ob$erstvení

17.30–19.30 praktická $ást kurzu

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. Wifi je bezplatn" k%dispozici. Parkování na hotelo-
vém parkovi#ti zdarma.

Na akcích po!ádan(ch Akademií JPS jsou pro Vás p!i-
praveny mimo!ádn" v(hodné nabídky a%slevy.

INFORMACE

PROGRAM

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

Ing. Barbora Jení!ková
zastoupení pro implantologii
Dentsply Sirona Implants )echy
M: +420%702%204 137
E: jenickova@jps.cz


