
MODERNÍ FOTOKOMPOZITA

Zveme vás na teoretick! seminá" s ukázkou
P"edná#ející: MUDr. Milan Tomka Ph.D.

Pátek 7. !íjna 2022 od 14 hodin
Hotel Primavera, Nepomucká 1058/128, 326 00 Plze"

CENA: 3 470 K! v!etn" DPH
(3 123 K$ v$etn% DPH = 10% sleva p"i p"ihlá#ení m%síc p"edem)

Ur!eno pro: PZL (5 kredit# $SK)

Matricové systémy – p%ehled a evoluce
•  P"ehled matricov!ch systém& a jejich vyu'ití
•  Jak zajistit dobr! bod kontaktu

BULK kompozita
•  Rozd%lení bulk kompozit
•  Po'adované a SMART vlastnosti

Moderní kompozita
•  Klasifikace fotokompozit
•  Vlastnosti nanohybridních fotokompozit 

– Mechanické vlastnosti 
– Konzistence 
– Lesk 
– Estetika



Vzd#lání

2004 Promoce 1. LF UK v Praze

2013 Doktorandské studium, Biomedicína

2014 Atestace z Klinické stomatologie

Pracovní zku$enosti

Soukromé zdravotnické za"ízení Prague City 
Dental

Stomatologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

V!zkumn! ústav stomatologick!, VFN v Praze

LSPP M%stská poliklinika Praha

R&zná soukromá zdravotnická za"ízení

V%uka

Dentální hygienistky VO(Z (Al#ovo náb"e'í)

)len aproba$ní komise MZ )R

Postgraduální kurzy pro Stomatologickou  
komoru

V!uka student& 1. LF UK v Praze. Publika$ní 
$innost na téma: Nesná#enlivost na zubní  
materiály a ne'ádoucí reakce

B%lení zub&

MUDr. 
Milan Tomka Ph.D.

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

13.30–14.00 registrace a&ob'erstvení
14.00–16.30 p!edná$ka
16.30–17.00 pozdní ob#d
17.00–19.30 p!edná$ka

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. 
Parkování na hotelovém 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

&árka Chvojková, DiS.
Specialista pro stomatologii  
&&Sales manager
Dentál, profylaxe, technika severní 
*echy a Královéhradeck% kraj
M: +420&724&020&620
E: chvojkova@jps.cz

akademie


