
  

MDDr. Michal Czyž 

P Ř Í M Á 

KOMPOZITNÍ ONLEJ 
Úvodní teoretická část (max. 1,5 hodiny) Vás uvede do problematiky. Důraz je však 

kladen na praktickou část, která bude po celý zbytek kurzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo konání: Wellness hotel Abácie, 

   B. Martinů 1884/1, Nový Jičín 

Lektor:  MDDr. Michal Czyž 

Termín:  25. 6. 2021 / pátek 900 – 1700 

Kapacita kurzu: 18 osob 

Cena:   5 500,- Kč 

Počet kreditů: 5 (bude zažádáno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

PROGRAM: 
 

Teoretická část: 

• Úvod do problematiky 

• Indikace a teoretická rozvaha 

• Velké defekty je třeba izolovat → stručně o kofferdamu 

• Chceme se nepříjemným situacím vyhnout, aneb jak předcházet problému? 

• Různé techniky přímých náhrad hrbolků 

Praktická část: 

• Zhotovení silikonového klíče a částečného silikonového klíče 

• Modelace okluzní plochy a následné snížení hrbolků 

• Modelace z volné ruky s využitím protiskusu 

 

TEORETICKO PRAKTICKÝ KURZ určený pro zubní lékaře, kdy je teoretické části věnována cca 1,5 

hodina. 

 

 Přineste si, prosím, modelační nástroje a polymerační lampu (pracovat budete 

i s kompozitem). Lupové brýle jsou vítány, jsou-li k dispozici. 

 

 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 účastnického 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 20 %  

(7 – 5 dní před akcí), 50 % (4 – 2 dny před akcí), 100 % (1 – 0 dní/nedostavení se na akci). 

 

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 5 500,- 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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