
NOVÉ TRENDY ve stomatologii
Hotel STUDÁNKA****                     8. - 9. 4. 2016 
Letovisko Studánka 505, Rychnov n. Kněžnou

PŘEDNÁŠKY:

MUDr. Martin TOMEČEK 
Racionální výběr fototechniky a management fotografií
Tipy, jak fotit a posléze fotografie také efektivně zpracovat a využít v ordinaci či při přípravě prezentace.

Petr MYŠIČKA 
Kompletní rekonstrukce / Digital Smile Design
Digital smile design přináší nový rozměr do naší každodenní praxe. Není nic důležitějšího než spokojený pacient s estetickou a zároveň funkční rekonstukcí. Digital smile 
design dovoluje nejen simulovat finální náhradu přímo v ústech pomocí mock-upu, ale také řídit průběh plánovaného zákroku ještě dávno před tím, než začneme s léčbou  
a protetickou prací.  Názorná ukázka prací, kde jsme s lékařem využili Digital smile design nejen pro plánované prodlužování korunek, ale zároveň pro hledání nové linie  
úsměvu, středové čáry a celkových proporcí v dutině ústní. Step by step postup od dentální fotografie a její využití v praxi, ordinační & laboratorní fáze až po finální 
nasazení keramických korunek.

MUDr. Daniel OTT 
Miniinvazivní adhezivní protetika - rozdělení, indikace, mikroskopický přístup a hlavně problematika cementování
Moderní koncept miniinvazivního protetického ošetření, indikace, výběr materiálů, minimální tlouštky materiálů, zirkon vs. disilikát, současný pohled na šetřící preparaci TZT  
v protetice, korunka vs. onlay vs. table tops vs. fazety, IDS, provizoria, adhezivní cementování fotopolymerací a duálně, polymerační lampy, zajištění suchého pracovního
pole, základy zvětšovací techniky ve stomatologii - lupové brýle a operační mikroskop...

Ondřej ADAM 
Inspirováno funkcí 
 

BODOVÉ OHODNOCENÍ: zažádáno o 5 kreditů ČSK a 4 kredity KZT
CENA KURZU: 3 490 Kč vč. DPH (2 490 Kč bez noclehu) 
POČET MÍST: max. 80 osob                                      KÓD KURZU: JL5

ODBORNÁ KONFERENCE

ČASOVÝ HARMONOGRAM 8.4.:
  9:30 – 10:00    prezence účastníků, občerstvení
10:00 – 12:00    přednáška MUDr. M. Tomeček
12:00 – 13:00    oběd
13:00 – 14:30    přednáška P. Myšička
14:30 – 16:00    přednáška MUDr. D. Ott
16:00 – 16:15    přestávka, občerstvení
16:15 – 17:45    přednáška O. Adam
18:00 – 19:30    ubytování, wellness
19:30 – 20:30    večeře formou rautu 
                chutnávka moravských vín
20:30                společenský večer s diskotékou
22:00                 ohnivá show

ČASOVÝ HARMONOGRAM 9.4.:
  7:00 - 10:00    snídaně

Podrobnější informace: 
Markéta Krejčí  tel.: 602 767 350   e-mail: marketa.krejci@henryschein.cz 

Kateřina Hejnicová tel.: 725 392 923   e-mail: katerina.hejnicova@henryschein.cz

Rozsáhlá protetická rekonstrukce není jen zvýšení skusu, ale kompletní obnova funkce. Tedy plánování, 
dentální fotografie, funkčně estetická vosková diagnostika z hlediska artikulace, gnatologie, volba 
správného materiálu a způsobu zpracování a teprve poté vlastní rekonstrukce. A funkce je nadřazena 
estetice! Proč tedy předně řešíme estetiku a funkci zanedbáváme?! Moje cesta od estetiky k funkci...


