SNADNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ
POSTUPY V PROFYLAXI – PRÁCE
S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ

(max. pro 12 osob, oblíbený kurz v délce 8 h)

Zveme vás na teoreticko-praktický kurz
Přednášející: Mgr. Hana Stratilová

Čtvrtek 13. října 2022, 8,00–16,00 hod.
Čtvrtek 10. listopadu 2022, 8,00–16,00 hod.
Hotel DUO, Teplická 492/19, 190 00 Praha 9
TEORETICKÁ ČÁST

PRAKTICKÁ ČÁST

• vyšetření – čeho je potřeba si všímat,
na co důležité se zapomíná
• bakteriální pigmentace – jak se jich zbavit
• bílé skvrny na sklovině – bakteriální
x nebakteriální
• kdy fluoridy používat a kdy nemají
smysl,alternativy fluoridů
• eroze zubní skloviny – principy erozí interních
x externích, jak erozi předcházet
• nemikrobiální poškození skloviny
• parodontitis – vhodné postupy a produkty
pro pacienta s parodontitídou

Práce s kyretami

• nástroje na odstranění supra
a subgingivalních nánosů
• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb
nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací
pohyb
• rozdělení zubů na plochy
• určení polohy ošetřujícího a pacienta
pro jednotlivé úseky chrupu
• nácvik na fantomech

CENA: 4 350 Kč včetně DPH | Určeno pro: DH (záštita ADH)

PROGRAM
Mgr. Hana Stratilová

7.45–8.00
8.00–12.00

Vzdělání
1993–1996

SZŠ Mladá Boleslav – obor zdravotní sestra

1996–1998

VOŠ Hradec Králové – obor zubní technik

2008–2011

Univerzita v Prešově – obor dentální hygiena

2011–2013

Univerzita v Praze – obor andragogika

Pracovní zkušenosti
2000–2007

Stomatologická laboratoř – OK Dent (zubní
laborantka)

2008–2009

Soukromá stomatologická ordinace

2009–2013

Millenium Dental Care Praha 1

od r. 2013

Soukromá ordinace v Praze

od r. 2014

Přednášková činnost a praktické kurzy

registrace a občerstvení
teoretická část

12.00–13.00

oběd

13.00–16.00

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.
Nástroje na praktickou část kurzu vám budou na místě
zapůjčeny.
V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestávek a oběd vč. nápoje. Wifi je bezplatně k dispozici.
Parkování na hotelovém parkovišti je zpoplatněno
částkou 200 Kč/den.
Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

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

JPS s. r. o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936, zelená linka: 800 111 577,
e-mail: objednávky@jps.cz, www.jps.cz, www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

