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STRATIFIKACE
VE FRONTÁLNÍM ÚSEKU
„Nezáleží na metodě, ale na výsledku“

Pokud plánujeme rekonstrukci frontálního úseku, potom musíme věnovat velkou pozornost
pečlivému naplánování jednotlivých kroků samotného výkonu. Je to důležitá podmínka
uspokojivého výsledku. Je samozřejmé, že se nelze pustit do
této přestavby bez základních znalostí anatomie této oblasti.
Proto bude první část přednášky věnována anatomii a základním estetickým pravidlům. Na základě ujasnění těchto teoretických předpokladů budeme pokračovat v praktické
modelaci, na kterou bude zaměřena převážná část tohoto kurzu.

Místo konání: Hotel Absolutum,
Jablonského 4, Praha 7

Lektor:

MDDr. Michal Czyž

Termíny: 18. 5. 2019 / sobota / 900–1700
Kapacita kurzu: 16 osob
Cena: 5 100,- Kč*
Počet kreditů: 5 (bude zažádáno)
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Program kurzu:
Teoretická část
 l základní pravidla estetiky frontálního úseku
 l tvary zubů a jejich charakteristika
 l pigmentace a charakteristika-jejich rozdělení a rozeznávání
 l výběr barvy snadno a rychle
 l vlastní stratifikace-různé cesty, jeden cíl
Praktická část – modelaci bude věnována převážná část kurzu
 l praktická ukázka modelace nejdůležitějších struktur zubu
l dostavba IV. tříd na plastovém modelu s použitím silikonového klíče
l efekty – jak na ně?
 l mladý versus starý zub a jejich rozdíly
 l leštění – podceňovaná, ale velmi důležitá tečka za naší prací
Teoreticko praktický kurz určený pro zubní lékaře, kdy je praktické části věnovaná převážná část dne.
Přineste si, prosím, oblíbené modelační nástroje, lupové brýle (kdo má) a vlastní polymerační lampu.
Občerstvení je zajištěno. Spotřební materiál je v ceně kurzu.

PŘIHLÁŠKY:
Zasílejte písemně nebo telefonicky: Ing. Pavlína Čertykovcev, tel.: 774 090 236, pavlina.certykovcev@italdent.cz.
Po zaslání přihlášky Vám zašleme potvrzení účasti a požádáme Vás o zaplacení účastnického poplatku. Účast je považována za garantovanou v okamžiku zaplacení účastického poplatku. V okamžiku zaplacení účastnického poplatku bere účastník
na vědomí Všeobecné podmínky storna a souhlasí s nimi.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY STORNA:
S ohledem na limitovaný počet účastníků jsme nuceni aplikovat případné poplatky za zrušení účasti.
Při zrušení účasti 5 dnů před kurzem a méně (tj. pondělí – sobota), bude účtováno 1 000,- Kč.
PLATBA KURZOVNÉHO:
Proforma faktury nevystavujeme. Prosíme o zaslání účastnického poplatku na níže uvedený účet. Daňový doklad
obdržíte v den konání kurzu. Na vyžádání můžeme daňový doklad zaslat poštou či e-mailem ihned po úhradě.
Částku 5.100,- Kč, prosím, poukažte na účet u Komerční banky: číslo 27-8874530287/0100, variabilní symbol IČO
(nemáte-li je, pak uveďte datum narození ve formátu Vašeho rodného čísla/bez uvedení unikátního čísla za lomítkem).
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