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101 tipů a triků 
pro snadný život s fotokompozitem

(Nápady, které usnadní život – krok za krokem)

Hlavní téma 

 Chirurgické prodlužování, matricování, klínkování,  
teflonování, flowčkování, kofferdamování

u → Hra, která nás baví a ve které se fantazii meze nekladou

u → Kombinací nesčetně, cíl jediný: utěsnit, ale nepřetěsnit

Další boDy programu: 
– Předvídání katastrofy, aneb zhotovování individuálních  

pomůcek předem

–  Jak být efektivní a přitom mít lepší výsledky

–  Vrstvení – vyber si sám, co se Ti líbí

–  Co teď s tím? Výplň, přímá onlay, nebo nepřímá onlay?

Místo konání: hotel Absolutum, Jablonského 4, Praha

Lektor: MDDr. Michal Czyž & MDDr. Michal Přibyl
Termíny: 19. 6. 2021 / sobota 900 – 1700 
Kapacita kurzu: 16 osob
Cena: 5 900,- Kč
Počet kreditů: 5 (bude zažádáno)

mDDr. michal Czyž & mDDr. michal Přibyl

Pošli dva 

dotazy

ODPOVÍME!



ItalDent

Diskusní kroužek

Otázky na tělo, aneb zeptejte se, co vás ve vaší praxi nejvíc trápí.

Každý účastník může položit 2 dotazy (ideálně s doprovodnými fotografiemi) a oba přednášející se 

jimi budou zabývat v diskusní části. Prosíme poslat dotazy lektorům měsíc před akcí tak, aby se mohli 

co nejlépe společně připravit (kontakt: pavlina.certykovcev@italdent.cz, případně lektorům přímo). 

teoretiCko praktiCký kurz určený pro zubní lékaře, kdy je praktické části věnována cca 1,5 hodina (matricování /

klínkování na modelu). Přineste si, prosím, modelační nástroje a polymerační lampu (pracovat budete i s kompozitem). Odnesete 

si pracovní sešit se 101 tipy a triky… a dobrý pocit z užitečně stráveného dne.

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 akci),  

50 % (4–2 dny před akci) ,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 5 900,- 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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