
GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT)
– NOV! P"ÍSTUP K PROFYLAXI
SWISS DENTAL ACADEMY

Zveme vás na teoreticko-praktick! kurz
P"edná#ející: Klára Nová, DiS. et DiS.

St#eda 23. listopadu 2022 od 12 hod.
Hotel Primavera, Nepomucká 1058/128, 326 00 Plze$

%tvrtek 24. listopadu 2022 od 12 hod.
Hotel DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9

• Zm$na pravidel v postupu o#et"ení pacient% v#ech diagnostik
• Nov! postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup o#et"ení dle GBT v hygienické fázi
• Stanovení recallu
• P"ínosy GBT pro o#et"ujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktick! nácvik správného o#et"ení na fantomech

CENA: 4 150 K! v!etn" DPH 
(3 735 K& v&etn' DPH = 10% sleva p#i p#ihlá(ení jeden m'síc p#ed ka)dou akcí) 

Ur!eno pro: PZL (5 kredit#), DH (zá$tita ADH)



Vzd'lání

2009–2012 Vy##í odborná #kola zdravotnická, 
managmentu a ve"ejnosprávních studií, s.r.o., 
obor diplomovan! zubní technik

2013–2016 St"ední zdravotnická #kola a Vy##í odborná 
#kola zdravotnická Karlovarská, obor 
diplomovaná dentální hygienistka

Pracovní zku(enosti

od r. 2015 Dentální hygienistka,  
Ordinace Complexdental, s.r.o., Plze&

2016–2017 Dentální hygienistka,  
Ordinace U Modrého zubu, Plze&

od r. 2019 Externí vyu'ující oboru diplomovaná dentální 
hygienistka, Vy##í odborná #kola zdravotnická, 
managmentu a ve"ejnosprávních studií, s.r.o., 

od r. 2020 Lektor SDA (Swiss Dental Academy)

P#edná(ková &innost 

Teoreticko-praktické p"edná#ky o dentální 
hygien$ pro mate"ské, základní a st"ední #koly.

Klára Nová, DiS. et DiS.
11.30–12.00 registrace a*ob&erstvení

12.00–15.15 teoretická &ást kurzu

15.15–15.45 pozdní ob'd

15.45–18.00 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

Andrea Kania
Specialista pro stomatologii
dentál, profylaxe, technika
Praha a st#ední %echy
M: +420*724*365*499
E: kania@jps.cz

%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


