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Modelace laterálního úseku 
“Snadno a rychle?“

Výplně v laterálním úseku tvoří většinu naší práce. Cíl tohoto pře-

vážně praktického kurzu je jasný – co nejvíce zjednodušit všechny 

kroky zhotovení výplně od 

preparace až po leštění.

V teoretické části, která 

bude rozdělena do dvou 

dnů, bude kladen důraz na 

správnou anatomii jednotlivých zubů a na to, jak tyto znalosti zúročit 

při modelaci jednotlivých hrbolků zubů tak, abychom minimalizo-

vali nutnost artikulačních zábrusů. Matricování a klínkování se často 

může proměnit v noční můru, proto část teorie věnujeme tipům  

a trikům při klínkování, výběru separačních kroužků, matric a dal-

šího příslušenství. Dále si projdeme výrobu okluzního razítka, popř. 

silikonového klíče – jednoduchých pomůcek, které nám mohou vý-

razně zjednodušit práci v každodení praxi.

Praktická část kurzu bude tvořit většinu kurzu. Ukážeme si různé 

techniky práce s fotokompozitem tak, abychom dosáhli co nejlep-

šího funkčního a estetického výsledku v co nejkratším čase.

Barevné modely – příplatek 900,- Kč (prosím, požádejte při při-

hlášení na kurz)

Místo konání:  hotel Absolutum
 Jablonského 4, Praha  
Lektor:  MDDr. Michal Czyž

Termíny:          10. – 11. 9. 2021  / pátek, sobota / 900–1700 
Kapacita kurzu:  16 osob
Cena:          10 700,- Kč
Počet kreditů: 10 (bude zažádáno)

MDDr. Michal Czyž

MODELY 

MOLárů

4 kvadrantů

v ceně kurzu



ItalDent
Program kurzu:

TEOrETická čásT (rozdělena do 2 dnů)
l	anatomie jednotlivých zubů – horní X dolní čelist
l	teorie okluzního kompasu
l	matricování, klínkování, separační kroužky – tipy a triky
l	použití okluzního razítka, individuálního kroužku a silikonového klíče

PrakTická čásT 
1. den
l	kreslení okluzní plochy premolárů a molárů
l	modelace základní okluzní plochy horního a dolního moláru podle předlohy
l	výroba silikonového klíče
l	dostavba hrbolku přímou metodou s použitím silikonového klíče

2. den
l	kreslení okluzní plochy premolárů a molárů
l	dostavba MOD výplně horního premoláru + dostavba palatinálního hrbolku
l	modelace kompletního fissurálního reliéfu horního a dolního moláru
l	zhotovení individuálního kroužku, okluzního razítka 

Teoreticko praktický kurz určený pro zubní lékaře, kdy je praktické části věnovaná převážná část obou dnů. 
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 účast-

ník 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 10 700,- 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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