
IMPLANTOLOGICKÝ CHIRURGICKO-
-PROTETICKÝ KURZ S POUŽITÍM 
DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ
TEORETICKO-PRAKTICKÝ KURZ S LIVE PŘENOSEM Z ORDINACE

Přednášející:  
MUDr. Miroslav Šafařík a MDDr. Štěpán Vondrášek

•  Kompletní procházka implantologickou terapií
•  Komentovaný přenos live operací ze sálu
 – Jednodušší implantace
 – Imediátní implantace
 – Navigovaná implantace
•  Komentovaný přenos protetické části – skenování vs. konvenční otisk, odevzdání protetiky
•  Teoretický základ otiskování, postup skenování, využití CAD/CAM v implantologii a protetice
•  Praktický nácvik otiskování konvenční metodou a skenováním

CENA: 9 190 Kč včetně DPH (10% sleva pro přihlášené do konce ledna 2023)

Určeno pro: Začínající a mírně pokročilé implantology (5 kreditů ČSK)

Pátek 21. dubna 2023 od 8,30 hodin
Praktické zubní lékařství a stomatochirurgie Šafaříkovi,  
Uruguayská 3, 120 00 Praha 2 

SLAVÍME 30. ROK
Každý 30. zaregistrovaný účastník naší 

akademie získává kurz ZDARMA.



Vzdělání

2007–2012 Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova 
v Praze

2018 Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař

2021 Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař – 
stomatochirurg

Pracovní zkušenosti

2012–2016 Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN – oddělení 
Maxilofaciální chirurgie,

2016–2022 Soukromá ordinace Natur-dent

2016–dosud Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN oddělení 
Implantologie

2022–dosud Zubní ordinace Dr. Voštěp

MDDr. Štěpán  
Vondrášek

Vzdělání

2007 Promoce na 1. LFUK 

Pracovní zkušenosti

2007–2013 Po studiu plný úvazek na Stomatologické klinice 
VFN, stomatochirurgická ambulance i lůžkové 
oddělení, konzervační i parodontologické 
oddělení

2011 Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař – 
stomatochirurg

2013 Ordinace Šafaříkovi, rozšiřující se stomatochirur-
gická ordinace (4 stomatochirurgové) + praktické 
zubní lékařství (7 lékařů)

MUDr. Miroslav  
Šafařík

Alena Dražanová
zastoupení pro implantologii 
Dentsply Sirona Implants Čechy
M: +420 602 359 610
E: drazanova@jps.cz

8.00 zahájení registrace
8.30–9.00  teoretická část

9.00–10.00 první operace
10.00–10.30 přestávka, coffee break
10.30–12.00 další operace
12.00–13.00 oběd
13.00–16.00 komentovaný přenos protetické 

části + praktický nácvik otisku 
a skenování

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 zá-
kladě 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 interneto-
vých stránkách www.jps.cz/akademie.

Indexy si přineste s sebou.

V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestá-
vek. Wifi je bezplatně k dispozici.

Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás při-
praveny mimořádně výhodné 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 Jeníčková
zastoupení pro implantologii
Dentsply Sirona Implants Čechy
M: +420 702 204 137
E: jenickova@jps.cz

akademie


