
PREPARACE V ENDODONCII –
OV!"ENÉ POSTUPY S MODERNÍMI
MATERIÁLY

Zveme vás na teoreticko-praktick! seminá"
P"edná#ející: MDDr. Jan Doubrava

St#eda 2. listopadu 2022 od 12 hodin
Hotel Baltaci Atrium, Le$etín II/651, 760 01 Zlín

Teoretická !ást:
• diagnostika a plán lé$by
• p"ístup do ko"enového systému
• v!b%r vhodn!ch nástroj&
• mechanická a chemická preparace
• standardy pro úsp%ch o#et"ení ko"enového systému a rekonstrukci korunky

Praktická !ást:
• zam%"ení na bezpe$n! vstup do ko"enov!ch kanálk& a dosa'ení apexu
• preparace strojov!m systémem Protaper Ultimate
• obturace biokeramick!m sealerem AH Plus Bioceramic sealer

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#)

Ka!d" ú#astník kurzu obdr!í set ko$enov"ch
nástroj% Maileffer od firmy Densply Sirona
v hodnot& 2 000 K#.



Vzd&lání

2008–2012 Gymnázium Matyá#e Lercha, Brn%

2012–2017 Zubní léka"ství, Léka"ská fakulta Masarykovy 
University, Brno

Pracovní zku$enosti

2017–nyní privátní zubní praxe Zubní ordinace  
Doubrava(s.r.o., Brno

2019–nyní externí spolupráce, Odd%lení pro rozvoj 
a projektovou podporu, Léka"ská fakulta 
Masarykovy University, Brno

MDDr. Jan Doubrava
12.30–13.00 registrace a'ob%erstvení

13.00–15.30 teoretická %ást

15.30–16.00 pozdní ob&d

16.00–18.30 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 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

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

akademie

Vladimíra Ková!iková
Specialista pro stomatologii
dentál, profylaxe, technika
Region Morava
M: +420'725'777'487
E: kovacikova@jps.cz


