ItalDent
MUDr. Daniel Svoboda / MUDr. Jan Vojík

NEPŘÍMÁ
KOMPOZITNÍ ONLEJ
Teoretický kurz s praktickým nácvikem modelace /cementace onlay na modelu.
Tandem špičkových profesionálů se detailně věnuje a navzájem doplňuje svá sdělení s cílem
komplexně zhodnotit kritéria pro nepřímé restaurace.
Výplně v postranním úseku s důrazem na funkci, okluzi, kompozitní indikace, adhezi.
Jak preparovat a otiskovat? Výběr barvy.
Použití FRC čepů, matricových systémů,
koferdamu. Jak cementovat?
Důležitá a správná artikulace náhrad a závěrečné opracování a leštění. Spolupráce
s laboratoří. Souhrnné know – how pro PZL.

Místo konání: Hotel Absolutum,
Jablonského 4, Praha 7

Lektor:

MUDr. Daniel Svoboda
MUDr. Jan Vojík

Termíny: 1. 6. 2019 / sobota / 900–1700
Kapacita kurzu: 20 osob
Specializace: distální úsek
Cena: 5 500,- Kč
Počet kreditů: 5 (bude zažádáno)
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ItalDent
Program kurzu:
Teoretická část


l Historie výplňové terapie
l Indikace a rozhodovací kritéria pro nepřímý postup ošetření

 		

–

Zachování tvrdých zubních tkání

 		

–

Možnost práce s koferdamem

 		

–

Chirurgické korekce gingivy před ošetřením

		

–

Dostavba pilíře a použití FRC čepů

	

–

Pravidla pro preparaci a otiskování, výběr barvy

	

–

Adhese a IDS

 		

–

Možnosti upevnění nepřímých náhrad, kompozit či kompozitní cement

	

–

Artikulace náhrad

Praktická část
l Preparace a otisk na onlay
l

Cementace onlay na modelu

Účastníci kurzu si přinesou modelační nástroje, polymerační lampu a lupové brýle (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 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 5 500,- 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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