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Nejen nové vědomosti!
• na našich vzdělávacích kurzech získáte šeky na nákup zboží v Dentamedu 
• počet přidělených šeků je uveden u každé školicí akce 
• na každé školení je pro Vás připravena výhodná nabídka produktů 
• po dobu celého školení je zajištěné bohaté občerstvení 

Přihlásit se můžete
rychle a jednoduše

Jeden šek můžete uplatnit při nákupu zboží v celkové hodnotě nad 6 000 Kč (po započtení všech slev). Šeky lze sčítat - tedy při nákupu nad 12 000 Kč můžete využít 2 šeky atd.
Platnost šeku je 6 měsíců od data vydání. Šek je nepřenosný.

hodnota

uplatnění

500 Kč
datum vydánípři nákupu zboží v Dentamedu

Šek Dentamed 
Vzdělávání

Staňte se našimi fanoušky  
na facebook.com/dentamed.cz

Pokud nebude 
možné školení 
uspořádat  
fyzicky, bude 
převedeno do 
podoby on-line

Podmínky uplatnění šeku: Jeden šek můžete uplatnit při nákupu  
zboží v celkové hodnotě nad 6 000 Kč (po započtení všech slev).  
Šeky lze sčítat - tedy při nákupu nad 12 000 Kč můžete využít 2 šeky atd. 
Platnost šeku je 6 měsíců od data vydání. Šek je nepřenosný.
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Na webu 
dentamed.cz/vzdelavani

Telefonicky 
+420 266 007 111

E-mailem 
vzdelavani@dentamed.cz

Kamila Lukášková 
Specialista vzdělávání
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Přijďte si to s námi  
konečně zase uŽÍT!
 
Zubaři zubařům
Přijďte se k nám potkat s Vašimi kolegy,  
diskutujte, ptejte se, vyzkoušejte si.

Tipy, triky a cviky  
pro Vaše zdravá záda
Ergonomie práce teoreticky i prakticky. 
 

V pátek nás společně čeká večer plný zážitků,  
ať už gastronomických nebo uměleckých! 
 
 
Podrobnější informace  
a program již brzy na dentaden.cz
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4.-5. 
června  

2021
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Workshopy pro studenty 4. a 5. ročníků.
Přijďte, ptejte se, vyzkoušejte si…!

Občerstvení zajištěno.  
Podrobné informace a přihlášky na marketing@dentamed.cz

Studentský DentaDen

Endotým Dentamed
endodoncie 
 
Lupové brýle: na co se zaměřit při 
výběru, hlavní parametry, praktické 
vyzkoušení různých zvětšení 

Kofferdam: přehled instrumentária 
s možností vyzkoušení, jak které 
kleště padnou do ruky, nácvik na-
sazení kofferdamu na fantomové 
hlavě 

Endo: vyzkoušení endomotorů, 
apexlokátorů a nástrojů - cvičné 
bločky (18-19 h)

MUDr. Kateřina Babičová 
implantologie a augmentace 
 
Představení operace Sinus Lift. 
Vyzkoušení operačních sad Osstem 
Implant pro vnitřní a zevní přístup. 
Přehled augmentačních materiálů 
OsteoBiol

11. května 2021, 13 - 19 h 
Budova Dentamed, Praha

David Kodálík 
CAD/CAM 
 
Digitální otisk jednoduše  
a snadno s nejrychlejším  
skenováním na trhu
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Power by

Kateřina Hejnicová 
manažer pro klíčové zákazníky 
 
+420 777 631 973 
katerina.hejnicova@dentamed.cz
www.dentamed.cz

Více informací u Vašeho obchodního zástupce nebo na dentamed.cz

Méně papírování  
a více času 
na pacienty?

Povinnou dokumentaci  
pro Vás zařídíme,  
nechte to na nás.

SÚKL 
SÚJB 
KHS 

KÚ 
FÚ 

IBP 
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Vše, 
co potřebujete  
vědět o přístrojích  
do Vaší praxe

pristroje.dentamed.cz
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Podporujeme činnost OSK

XXIV. Májové setkání stomatologů
Soláň, 13.–15. 5. 2021

Připraveny jsou pro Vás zajímavé přednášky s kvalitními přednášejícími: 
 
MUDr. Petr Hajný:  
Estetika frontálního úseku a využití moderních technologií CAD/CAM  
při práci s dentálními implantáty  
 
MUDr. Daniel Ott:  
Úrazy zubů a hluboké kavity II. tř. a body kontaktu   
 
doc. MUDr. Romana Koberová Ivančáková, CSc.:  
Sedace s využitím rajského plynu

Představenstvo oblastní stomatologické komory Vsetín pořádá

Partner akce
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Školení pro sestřičky zdarma

Pro každého stomatologa  
je sestřička nepostradatelnou  
pravou rukou

Dezinfekce a hygiena v ordinaci zubního lékaře 
 

Beata Szabová 
produktový specialista Dürr Dental

Yves Rocher 
 

Jana Bulová, Lucie Girethová

• správné použití dezinfekce v ordinaci předchází přenosu infekce 
• jak správně dezinfikovat plochy, nástroje, zubní soupravu i odsávací zařízení  
• jak pečovat o své ruce 
• dezinfekční plán

• prezentace vybraných produktů  
• líčení účastnic  
• provádění přístrojové diagnostiky pleti  
• sleva na nákup v kamenných prodejnách YR pro účastnice školení 
• Bonus: kosmetické ošetření a péče od Yves Rocher

pátek 19. března 2021, Clarion Congress Hotel, České Budějovice, 15-18 h 
čtvrtek, 22. dubna 2021, Hotel Vista, Brno, 15-18 h 
středa, 2. června 2021, budova Dentamed, Praha, 15-18 h 

Podrobné informace a přihlášky na marketing@dentamed.cz  
nebo u Vašeho obchodního poradce. 
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Chcete slevu 50 %  
na webináře? 
 
Více na webinare.dentamed.cz/sleva
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ON-LINE  
WEBINÁŘE
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Četné poruchy okluze

S přibývajícími životními komplikacemi a neklidnou dobou přibývá i pacientů s četnými poruchami okluze 
způsobenými jak chemicky, tak mechanicky. Někdy je celá situace urychlena i vrozenými, či získanými 
poruchami tvrdých zubních tkání, díky čemuž je potřeba hledat řešení i v poměrně nízkém věku. 

Metod a materiálů k tomuto ošetření již bylo popsáno mnoho a každá má jisté výhody i nevýhody. Často  
je indikace materiálů a léčebného postupu ovlivněna právě věkem pacienta, nebo finančními možnostmi. 

• Jak postupovat a kterou metodu zvolit?  
• Jak si pomoci, pokud nemáme patřičné přístrojové vybavení?  
• Potřebujeme nabídnout to nejlevnější řešení a pomoci v této nejisté době?

Tato přednáška by vám měla nabídnout všechna dostupná řešení a nebo vás třeba přivede  
na nové nápady a jednodušší postupy.

Rekonstrukce a zvýšení skusu. 
Kompozit vs. keramika. 
Analog vs. digital.

MUDr. Petr Hajný

Nové téma

On-line na platformě Zoom.us ve Vaší ordinaci nebo u Vás doma 
čtvrtek, 11. března 2021, 18 h

Neomezená kapacita
990 Kč

Cena obsahuje přístup do online prostředí pro live webinář  
a přístup k záznamu webináře. Přihlášení na dentamed.cz/vzdelavani

2 
kredity ČSK
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Fundamentálním smyslem podnikání je dosažení a maximalizace zisku, nikoliv workoholismus či pěsto-
vání jiných závislostí! Správné nastavení zisku/ziskovosti je přitom tou jedinou (smysluplnou) ochranou 
před přepracováním a následným „vyhořením“:
• Zisk versus náklady versus čas 
• V jakých mezích se pohybuje optimální ziskovost privátní stomatologie 
• Základy pro daňovou optimalizaci zisku

Ziskovost – to nejdůležitější  
pro Vaši praxi 

 
Ing. Tomáš Košumberský

Nové téma

On-line na platformě Zoom.us ve Vaší ordinaci nebo u Vás doma 
středa, 8. dubna 2021, 18 - 19 h

Neomezená kapacita
990 Kč

Cena obsahuje přístup do online prostředí pro live webinář  
a přístup k záznamu webináře. Přihlášení na dentamed.cz/vzdelavani

Správné nastavení zisku
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Polymerace fotokompozitních 
a duálních materiálů v praxi 

 
MUDr. Daniel Ott

On-line na platformě Zoom.us ve Vaší ordinaci nebo u Vás doma 
čtvrtek, 18. března 2021, 18 h 
pátek, 2. dubna 2021, 18 h

Neomezená kapacita
990 Kč

Cena obsahuje přístup do online prostředí pro live webinář  
a přístup k záznamu webináře. Přihlášení na dentamed.cz/vzdelavani

Základy principů fotopolymerace ve stomatologii, radikálová polymerace, druhy fotoiniciátorů,  
druhy polymeračních lamp, detailní úvaha nad rozdíly mezi halogenovými, laserovými  
a LED polymeračními lampami dostupnými na současném trhu, vlnová délka světla polymerační  
lampy, výkon, selhání při polymeraci fotokompozitních výplňových matriálů - rozbor klinických  
symptomů, role vzdálenosti a úhlu při polymeraci, typy světlovodů,  
stupeň konverze monomeru na polymer, relaxační prodleva, kyslíková inhibiční vrstva, triky při polymeraci 
duálních dostavbových materiálů, ekonomická a časová rozvaha stará vs. nová polymerační lampa.

Nové téma

Na polymeraci záleží

2 
kredity ČSK
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Nové témaLidské tělo a správná ergonomie  
v zubní ordinaci z pohledu fyzioterapeuta 

Více uvolnění = více radosti v životě  
a v zubní ordinaci z pohledu fyzioterapeuta 

 
Mgr. Petr Zahradník, Ph.D.

Ergonomie

1. webinář na téma Lidské tělo a správná ergonomie v zubní ordinaci z pohledu fyzioterapeuta 
• Principy fungování lidského těla 
• Proč nás někdy naše tělo bolí a co s tím? 
• Principy správné ergonomie práce v zubní ordinaci I.

2. webinář na téma Více uvolnění = více radosti v životě a v zubní ordinaci z pohledu fyzioterapeuta 
• Principy správné ergonomie práce v zubní ordinaci II. 
• Jak si sami pomoci od bolesti - konkrétní a praktické cviky 
• Jaký vliv má naše vnitřní napětí na naše fyzické tělo

 
Fyzioterapeut Mgr. Petr Zahradník pomáhá miminkům, aby se dobře vyvíjela a dospělým, aby je jejich těla 
nebolela. Vystudoval fyzioterapii na FTVS – UK a PhD studium pod vedením prof. Koláře. Získal zkušenosti 
i v zahraničí (Austrálie, Německo, Holandsko), nyní se věnuje komplexnímu pojetí fyzioterapie,  
a to jak v ordinaci, tak na seminářích, které vede ve firmách i pro veřejnost.

On-line na platformě Zoom.us ve Vaší ordinaci nebo u Vás doma 

čtvrtek, 25. března 2021, 18 - 19 h 
Lidské tělo a správná ergonomie 
 
čtvrtek, 29. dubna 2021, 18 - 19 h 
Více uvolnění = více radosti v životě a v zubní ordinaci 

Neomezená kapacita 
490 Kč

Cena obsahuje přístup do online prostředí pro live webinář  
a přístup k záznamu webináře. Přihlášení na dentamed.cz/vzdelavani
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Dobrá stomatologická praxe musí zaměstnávat dobré pracovníky. Dobří pracovníci jsou však drazí a není 
dobré na nich šetřit. Jak dobře zaplatit své zaměstnance, a přitom neohrozit svou rentabilitu?
• Optimální mzdové principy a vzorce provizního systému 
• Alternativní formy mezd a daňová optimalizace mzdového systému 
• Obecné principy smysluplné mzdové politiky

Mzdová politika a optimalizace  
mzdových nákladů

Ing. Tomáš Košumberský

Nové téma

On-line na platformě Zoom.us ve Vaší ordinaci nebo u Vás doma 
středa, 22. dubna 2021, 18 - 19 h

Neomezená kapacita
990 Kč

Cena obsahuje přístup do online prostředí pro live webinář  
a přístup k záznamu webináře. Přihlášení na dentamed.cz/vzdelavani

Jak mít dobré zaměstnance
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Ošetření dětského pacienta 
 

Alena Tihanová, DiS.

On-line na platformě Zoom.us ve Vaší ordinaci nebo u Vás doma 
čtvrtek, 6. května 2021, 16 - 18 h

Neomezená kapacita
ZDARMA

Cena obsahuje přístup do online prostředí pro live webinář  
a přístup k záznamu webináře. Přihlášení na dentamed.cz/vzdelavani

Ošetření dětského pacienta má mnohá specifika. Hygienistka Alena Tihanová se zaměří na jednotlivé 
výkony – pískování, leštění, fluoridaci a motivaci malých pacientů. Komunikace s dětmi má své výzvy  
a zahrnuje především práci s rodiči.

Jak zajistit prevenci zubního kazu u dětí do 6 let – aneb „co zmůže dentální hygienistka?  
To se dozvíte na přednášce.

Možnosti skupinové a individuální prevence jsou mnohé a je třeba se věnovat oběma.  
Samostatná kapitola bude věnována práci s dítětem, když se narodí - správná motivace matky  
kojence je alfou a omegou dobře nastavené hygieny.

Nové téma

Specifika ošetření dětí

Zdarma



18



19

SEMINÁŘE
A ŠKOLENÍ
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Prodejem  
to pro nás nekončí, 
ale začíná

20

+420 770 112 712
3shape.podpora@dentamed.cz
pristroje.dentamed.cz

Více informací u Vašeho obchodního zástupce nebo na dentamed.cz

Profesionální rychlá podpora  
pro uživatele skenerů  
3shape v českém jazyce
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1. Základní verze školení (2 dny, cena 15 000 Kč za oba účastníky školení)
• seznámení se s programem Scan Server 
• postup pro zadávání zakázek a správný postup skenování 
• názorná ukázka modelace na skutečném případu: kapna / korunka / trojčlen / inlay / onlay / fazeta 
• ukázka odesílání digitálního modelu konstrukce ve formátu .stl do frézky či 3D tiskárny  
 k dalšímu zpracování 
• příjem dat z intraorálního scaneru TRIOS a dalších k následnému zpracování 
• návrh 3D pracovního modelu v programu Model Builder 
• skenování a modelace do předpreparačního skenu pro zachování původního postavení zubů v ústech 

2. Pokročilá verze školení (1 den, cena 7 000 Kč za účastníka školení)
• zadávání zakázky s implantáty, výběr vhodné implantační knihovny pro následné skenování s tělísky 
• modelace individuálních abutmentů a konstrukcí na implantáty 
• návrh rozsáhlých můstkových konstrukcí na implantáty 
• Smile Design - 2D motivace v reálné fotografii pacienta 
• Modelace digitálního mock-upu

 
3. Expert verze školení (1 den, cena 8 000 Kč za účastníka školení)
• detailní modelace teleskopických korunek na reálném případu pacienta 
• modelace toronto (branemarkových) můstků 
• modelace skeletových náhrad 
• zásuvné spoje

Tomáš Skoupý, majitel a jednatel zubní laboratoře Eurodent, která funguje již více než 16 let, má více než 
21 let zkušeností s praxí zubního technika. Od roku 2018 je také soudním znalcem v oboru zubní technik. 
Díky nespočtu nasbíraných zkušeností se stále posouvá kupředu a v laboratoři využívá nejmodernější 
technologie včetně intraorálního skeneru 3shape, lab. skeneru, 3D tisku a vlastního frézovacího centra.

Individuální školení pro zubní laboratoře

CAD technologie 
 

Tomáš Skoupý

zubní laboratoř Eurodent, Úpatní 9, Brno

Individuální školení vždy pro 1 laboratoř, termín lze sjednat kdykoliv

Informace a přihlášení: David Kodálík, 
+420 725 644 702 / david.kodalik@dentamed.cz
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Endo tým k Vašim službám

Začínáte s endodoncií?  
Postavíme Vám „endo“ na míru.
Chybí Vám něco?  
Potřebujete poradit?  

Kontaktujte nás.

Miroslava Trajerová 
Čechy

+420 724 359 918 
miroslava.trajerova@dentamed.cz

Martin Čech 
Východní Čechy a Vysočina 

+420 606 810 415 
martin.cech@dentamed.cz

Daniel Gurica 
Morava a Slovensko 

+420 602 166 533 
daniel.gurica@dentamed.cz

Roman Fiala 
Čechy 

+420 608 722 287 
roman.fiala@dentamed.cz

Specialisté  
Endodoncie Vám: 
• pomohou zorientovat se v široké nabídce 
• přivezou, předvedou a poradí s produkty ve Vaší ordinaci
• poskytnou konzultace po telefonu
• jsou nápomocni při praktických školeních
• pomohou se záručními i pozáručními opravami

Alena Puhlovská 
produkt manažer endodoncie 

+420 602 445 616 
alena.puhlovska@dentamed.cz
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Ostrava, středa, 7. dubna 2021, 12 - 16 h

Plzeň, úterý, 27. dubna 2021, 12 - 16 h

Chomutov, středa, 28. dubna 2021, 12 - 16 h 

Jihlava, středa, 5. května 2021, 12 - 16 h

Liberec, úterý, 18. května 2021, 12 - 16 h

Ústí nad Labem, středa, 19. května 2021, 12 - 16 h

Teplice, čtvrtek, 20. května 2021, 12 - 16 h

Praha, úterý, 25. května 2021, 12 - 16 h

Karlovy Vary, středa, 2. června 2021, 12 - 16 h

Přihlášení na endodoncie@dentamed.cz nebo  
na facebooku Dentamed SurgiTel Lupové brýle

Workshop Lupové brýle

Uvažujete o lupových brýlích?
Chcete si vyzkoušet různá zvětšení a několik typů / velikostí rámečků?  
Nebo se jen chcete dozvědět na co si dát pozor při nákupu lupových brýlí?

Na našich workshopech se dozvíte:
• Proč potřebuji lupové brýle?  • Jaké parametry mají splňovat? 
• Které zvětšení je vhodné pro mě? • Za kolik si pořídím kvalitní optiku? 
• Kde získám potřebné informace?

Zdarma
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Dopolední blok - teoretická část: 
úvod, historie, indikace a výhody kofferdamu, pomůcky a jejich správné použití,  
management subgingivální oblasti, typy nasazení, spony a jejich úprava,  
management práce s asistencí

Praktická část – práce na fantomových hlavách: 
izolace v endodoncii, kvadrantové distální nasazení, práce s teflonem a ligaturou,  
izolace frontálního úseku, izolace beze spon, vteřinová wing vs. bow technika,  
izolace pro adhesivní fixaci

Odpolední blok – lupové brýle a biokeramika: 
Ucelený blok informací o práci s lupovými brýlemi. Pro prediktabilní ošetření  
je dnes již nevyhnutelné použití optiky. Vyzkoušení všech zvětšení a různých rámečků. 

MTA a biokeramika (indikace, způsoby aplikace,  
přehled materiálů a porovnání jejich vlastností).

Praxe: aplikace MTA pomocí MAP systému. 

Vyberte si dopolední nebo odpolední kurz. Při účasti na dopolední a odpolední blok  
získáte slevu ve výši 15 % z kurzovného. Asistentka pouze jako doprovod lékaře.

Zajistěte si přehledné pracovní pole

Kofferdam pro každodenní využití 
Lupové brýle a Biomateriály v ordinaci 

 
MDDr. Ondřej Kříž

Clarion Congress Hotel Zlatý Lev, Guttenbergova 126, Liberec
čtvrtek, 25. března 2021, 9 - 13 h / 14 - 18 h

Hotel Vista, Hudcova 72, Brno
čtvrtek, 8. dubna 2021, 9 - 13 h / 14 - 18 h

Hotel Park Golf, Roudničská 730, Hradec Králové
čtvrtek, 6. května 2021, 9 - 13 h / 14 - 18 h

Kapacita 20 osob
2 990 Kč / 2 691 Kč (VIP zákazník) / 990 Kč (asistentka)
Navíc šeky Dentamed na nákup v hodnotě 2 000 Kč

Registrace 30 min před začátkem kurzu. Občerstvení zajištěno. 
Informace a přihlášení na dentamed.cz / +420 266 007 111

4 
kredity ČSK
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Současné trendy postendodontické péče 
aneb jednoduchá cesta k ideálnímu 
otisku a kvalitní provizorní rekonstrukci 

 
MDDr. Filip Langer

Postendodoncie

• moderní postendodontické ošetření krok za krokem 
• vysoce estetické a dlouhodobé výplně za použití Ormocerů a termoviskózní kompozitní technologie 
• snadné, rychlé a kvalitní otiskování pomocí A-Silikonu 
• provizorní korunky a můstky zhotovené metodou wax-up  

Sanace kariézních lézí  se v praxi zubního lékaře odehrává především s materiály v barvě tvrdých zubních 
tkání.  Tyto materiály se neustále vyvíjí a přizpůsobují potřebám lékařů. Jejich práci zjednodušují a zrych-
lují. Účastníci kurzu si vyzkouší vysoce estetický materiál ideální na rekonstrukce ve frontálním i distálním 
úseku chrupu založený na alternativní technologii ormocerové matrice. Vyzkouší si a otestují moderní ter-
moviskózní materiál určený pro bulkfillové výplně kavit. Teplem předpřipravená kompozitní hmota má při 
zhotovení výplně vlastnosti, které dělají proces výplně uživatelsky podstatně příjemnějším oproti používání 
materiálů při pokojové teplotě.  
Moderní postendodoncie s estetickými dostavbovými materiály je v dnešní praxi nutností  
a proto přednáška a workshop navede posluchače k  diagnostickým a pracovním postupům,  
které zaručují předvídatelné a kvalitní rekonstrukční výsledky.   
Takovéto postendodontické ošetření je  nutné ochránit protetickou rekonstrukcí. Pro ni laborant potřebuje 
kvalitní otisk. Do doby odevzdání finální  protetické práce ochráníme zub provizoriem zhotoveným  
technikou wax up. Všechny tyto úkony si v rámci hands-on tréninku také prakticky vyzkoušíme.

Hotel Imperiál, Tyršova 6, Ostrava 
čtvrtek, 15. dubna 2021, 13 - 1815 h

Hotel Baltaci Atrium, Lešetín 651, Zlín 
čtvrtek, 22. dubna 2021, 13 - 1815 h

Hotel Hesperia, Brněnská 385, Olomouc 
čtvrtek, 6. května 2021, 13 - 1815 h

Kapacita 20 osob
2 990 Kč / 2 691 Kč (VIP zákazník) 
Navíc šeky Dentamed na nákup v hodnotě 2 000 Kč

Registrace 30 min před začátkem kurzu. Občerstvení zajištěno. 
Informace a přihlášení na dentamed.cz / +420 266 007 111

5 
kreditů ČSK
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2-denní praktické kurzy

Teorie – reendodoncie, výplachy, aplikace MTA

Praktika – na modelu na fantomové hlavě je připojen reálný zub, ze kterého odstraníte různé kořenové

výplně a vybavíte zalomený nástroj. K dispozici budou ultrazvukové koncovky, rotační nástroje na reendo-
doncii a speciální pomůcky na zalomené nástroje, mikroskop a lupové brýle.

S sebou červené kolénko, extrahovaný zub (není podmínkou).  
Lupové brýle Vám zapůjčíme, pokud máte vlastní, vezměte je s sebou. 
Večer diskuze se sklenkou vína.

Ubytování není zahrnuto v ceně. Rádi zajistíme ubytování i pro Váš doprovod.

Hotel Maximus Brno: jednolůžkový pokoj 2.400 Kč/noc, dvoulůžkový pokoj 2.650 Kč/pokoj/noc. 
Volnočasová aktivita – doporučujeme využít Vodní a saunový svět Infinit přímo v hotelu.

Hotel Port Doksy: jednolůžkový pokoj 2.190 Kč/noc, dvoulůžkový pokoj 3.290 Kč/pokoj/noc. 
Volnočasová aktivita - výlet lodí po Máchově jezeře / noční prohlídka hradu Houska.

Praktická reendodoncie 
 

MUDr. Ivan Martin ml.

Hotel Port, Valdštejnská 530, Máchovo jezero, Doksy
čtvrtek a pátek, 24.-25. června 2021

Hotel Maximus, Hrázní 327/4a, Brno
čtvrtek a pátek, 7.-8. října 2021

Omezená kapacita 10 osob
12 990 Kč 
Navíc šeky Dentamed na nákup v hodnotě 2 000 Kč

Začátek školení ve čtvrtek v 10 h., konec školení v pátek v 17 h.

10 
kreditů ČSK
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PFR a autologní dentin 
Apikální chirurgie

 
MUDr. Ivan Martin ml. 
MUDr. Martin Čelko

Hotel Port, Valdštejnská 530, Máchovo jezero, Doksy 
sobota a neděle, 26.-27. června 2021

Hotel Maximus, Hrázní 327/4a, Brno 
sobota a neděle, 9.-10. října 2021

Omezená kapacita 10 osob
14 990 Kč 
Navíc šeky Dentamed na nákup v hodnotě 2 000 Kč

Začátek školení v sobotu v 10 h., konec školení v neděli v 17 h.

sobota: PFR a autologní dentin 
Podstata a výhody krevních derivátů. Indikace Choukrounovy A-PRF, demonstrace na klinických případech. 
Praktická ukázka práce s A-PRF. Tooth transformer – mlýnek na zuby. Výhody autologního dentinu  
v kombinaci s krevní plazmou. Autologní dentin – praktická ukázka. Večer diskuze se sklenkou vína.
neděle: Apikální chirurgie 
Provedeme kompletní, co nejrealističtější operaci s modely ve fantomových hlavách. Pomocí piezo chirur-
gického přístroje připravíte přístup (okénko) k určenému zubu – materiál modelu napodobuje strukturu 
kosti. Piezo chirurgicky provedete apektomii a pomocí speciálních diamantovaných piezo koncovek prove-
dete retrográdní opracování. Kontrola pomocí mikroskopu / lupových brýlí a mini zrcátka. Dokončíte zapl-
něním MTA a na závěr provedete sešití rány. S sebou lupové brýle, pokud máte vlastní (není podmínkou). 
Na místě budou k dispozici různá zvětšení lupových brýlí a mikroskop.

 
Ubytování není zahrnuto v ceně. Rádi zajistíme ubytování i pro Váš doprovod. 

Hotel Maximus Brno: jednolůžkový pokoj 2.400 Kč/noc, dvoulůžkový pokoj 2.650 Kč/pokoj/noc.

Volnočasová aktivita – doporučujeme využít Vodní a saunový svět Infinit přímo v hotelu. 

Hotel Port Doksy: jednolůžkový pokoj 2.190 Kč/noc, dvoulůžkový pokoj 3.290 Kč/pokoj/noc. 
Volnočasová aktivita - výlet lodí po Máchově jezeře / noční prohlídka hradu Houska.

Sleva 20 %  
při účasti na 
obou kurzech

10 
kreditů ČSK
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Basic endodoncie / 3-denní praktický kurz

1. den: Praktická ukázka Kofferdamu a nácvik na fantomových hlavách. Vteřinové nasazení, izolace více 
zubů v jednotlivých kvadrantech, nasazení u komplikovaných případů, např. u subgingiválního defektu. Jak 
zabránit prasknutí blány při přetahování přes body kontaktu, použití speciálních spon (retrakční, cervikální 
atd.), na co si dát pozor při sundavání blány a spousta dalších tipů. Aplikace MTA – praktická ukázka  
použití aplikační pistole a koncovek MAP Systém, nácvik – k dispozici 10 sad.

2. den: Praktická Endodoncie - Ultrazvuk, Glide Path, preparace, výplach, obturace. Příprava kavity pomocí  
ultrazvuku, vyhledání kanálku MB2, Glide Path a stanovení pracovní délky, preparace rotačně a recipro- 
kačně, výplachy – koncentrace, nahřívání, aktivace, obturace – masterčep, 3D plnění tekutou gutaperčou  
za studena i přístrojovou za tepla, obturátory.

3. den: Reendodoncie - Ultrazvuk – teorie, praktická ukázka a praktický nácvik na 10 UZ přístrojích. 
Odstranění staré výplně, odstranění kořenového čepu, zalomený nástroj. Podle čeho se rozhodnout, zda 
má reendo šanci na úspěch. Kazuistiky komplikovaných případů. Pokračování praktické endodoncie,  
komplikace při endodoncii a jejich možná řešení, úvod do reendodoncie.

Praktický nácvik bude probíhat s lupovými brýlemi - pokud máte vlastní, přivezte si je s sebou, pokud ne, 
budeme mít dostatečný počet k zapůjčení. Opracovávat budete modely zubů TrueTooth nebo Biovoxel. 
  
Pro vyzkoušení více preparačních systémů doporučujeme přivézt si  
2 extrahované moláry s vypreparovanou kavitou.

Praktická endodoncie  
aneb jak zvýšit úspěšnost  
v podmínkách běžné praxe 

 
MUDr. Ivan Martin ml.

Premium Hotel, Pražská 100, Znojmo
pátek až neděle, 10.-12. září 2021

Omezená kapacita 10 osob
16 990 Kč 
Navíc šeky Dentamed na nákup v hodnotě 2 000 Kč

Začátek kurzu ve 13 h., závěr kurzu v neděli okolo 16 h. Cena zahrnuje kurzovné  
a stravu po celou dobu pobytu, materiály na školení a kulturní program. Ubytování  
není zahrnuto v ceně. Využít můžete jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj.  
Ceny ubytování sdělíme při registraci. Více informací na endodonce@dentamed.cz

15 
kreditů ČSK



Zajistíme plynulý  
každodenní chod Vaší ordinace!

• nabízíme certifikovaný servis po celé ČR
• pohlídáme BTK
• zapůjčíme Vám vybrané přístroje po dobu opravy
• v případě neopravitelné závady máme pro Vás  
 k dispozici showroomy k vyzkoušení  
 a porovnání nových přístrojů
• pomůžeme s výběrem nejvhodnějšího přístroje  
 pro Vaší ordinaci - skvělá cena je samozřejmostí
• dodáme, nainstalujeme a zaškolíme Vás  
 na vybraný přístroj ve velmi krátké době

Štěpán Batela 
Produktový manažer přístroje 
 
+420 777 692 070 
stepan.batela@dentamed.cz
dentamed.cz

Více informací u Vašeho obchodního zástupce nebo na pristroje.dentamed.cz



Chcete začít implantovat,  
nejste si jistí a odrazuje  
Vás počáteční investice? 
 
Pak zvolte nás  
a Osstem Implant!
 

Na implantáty Vám zřídíme konsignační sklad  
– platíte až při použití implantátu. 
 
Instrumentária Vám zapůjčíme,  
jakmile koupíte 20 implantát, jsou Vaše a zdarma. 
 
Získejte jistotu bez nervů s asistencí  
specialisty MUDr. Kateřiny Babičové u prvních zákroků.
 
Jedinou investicí zůstává implantační motor  
– ale i tady pro vás máme velmi výhodné nabídky
 
A společnost Osstem k tomu poskytuje doživotní záruku na implantáty.

30

MUDr. Kateřina Babičová 
implantologie a augmentace 
 
+420 725 644 701 
katerina.babicova@dentamed.cz
dentamed.cz

Více informací u Vašeho obchodního zástupce nebo na osstem.cz
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Implanta, pracoviště s akreditací II. stupně  
v oboru stomatochirurgie, Ledeč nad Sázavou
pátek, 16. dubna 2021, 9 - 1830 h 
pátek, 5. listopadu 2021, 9 - 1830 h

Kapacita 3 osoby
10 900 Kč
Navíc šeky Dentamed na nákup v hodnotě 2 000 Kč

Registrace 30 min před začátkem kurzu. Občerstvení zajištěno. 
Informace a přihlášení: MUDr. Kateřina Babičová, +420 725 644 701

Kostní augmentace pomocí techniky  
Guided Bone Regeneration (GBR)  
a 3D kostní rekonstrukce  
pomocí techniky Bone Plates  

 
MUDr. Jan Maštálka

• představení I. kazuistiky (kostní augmentace pomocí GBR technique) - scientific background  
• Live Surgery (Guided Bone Regeneration)  
• oběd a diskuze nad kazuistikou 
• představení II. kazuistiky (3D kostní rekonstrukce pomocí Bone Plates) - scientific background  
• Live Surgery (3D kostní rekonstrukce pomocí Bone Plates) 
• diskuze nad kazuistikou

MUDr. Jan Maštálka 
• absolvent 1. LFUK   
• promoval v roce 2004   
• v roce 2009 dokončil nástavbu PZL a v roce 2010 dokončil specializaci PZL Stomatochirurg  
• specializuje se na implantologii a stomatochirurgii    
• vedoucí lékař pracoviště Implanta a ExcellentDent   
• absolvent zahraničních stáží zaměřených  
 na augmentační techniky, implantologii,  
 mikrochirurgii    
• člen EAO, ITI, ČSCHS

Live surgery course

Nové téma

pouze 3 osoby

5 
kreditů ČSK
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Zapiště si do diáře - zajdeme na tapas!

Bone, Biomaterials & Beyond Academy
Guided Bone Regeneration Symposium
25. – 26. června 2021, Sevilla (Španělsko)

Bone, Biomaterials & Beyond Academy (BBB Academy)
Cílem sympozia a BBB akademie je jít „nad rámec“ specifických otázek týkajících se kosti 
a biomaterialů. Posluchači získají komplexní představu o orální rehabilitaci, která vyplývá 
z výzkumu, z dlouhodobých klinických důkazů a nadšení  
pro profesi.

• jedinečné místo konání ve španělské Seville 
• každá přednáška je následována diskuzí nad vybranými otázkami  
   od jiného odborníka v dané oblasti 
• 26. června: workshopy a gala večeře 
• Podrobnosti o akci na www.bbb.academy 
• Informace a přihlášení: MUDr. Kateřina Babičov 
 katerina.babicova@dentamed.cz / +420 725 644 701

DEAR COLLEAGUES,

it is our great pleasure to welcome you to the second Bone 
Biomaterials & Beyond Academy International Symposium on Bone 
and Soft Tissue Regeneration. The main challenges for the future of 
implant-based rehabilitations are the achievement of adequate bone 
quality and volume, as well as an optimal soft tissue management.

Prof. Antonio Barone,  
president of BBB Academy

Zlatý sponzor Kongresu akademie BBB
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Sinus Lift 
augmentace čelistní dutiny z pohledu implantologa 

 
MUDr. Aleš Váňa

Individuální přístup  

Dopolední program - teorie:
• úvod do problematiky 
• anatomie maxilárního sinu 
• klinické vyšetření  
 (indikace, kontraindikace, RTG, CBCT) 
• otevřený a uzavřený sinus lift 
• klasifikace defektů laterální oblasti maxily  
 (horizontální, vertikální a mezičelistní vztah) 
• časové plánování léčby 
• instrumentárium 
• rozdělení augmentačních materiálů 
• chirurgické techniky 
• nejčastější komplikace a jejich řešení

Odpolední program - praxe: 
Práce ve dvojicích na prasečích čelistech: 
• vedení incize 
• odklopení MP laloku 
• vytvoření kostního okénka 
• elevace membrány 
• kondenzace augmentátu 
• sutura rány

 
Možnost praktického vyzkoušení chirurgických 
setů pro vnitřní sinus lift CAS kit, pro zevní sinus 
lift LAS kit a sadu preparačních nástrojů na 
membránu SINUS kit.

MUDr. Aleš Váňa
2003 Promoce na LFUK Plzeň 
2007 Soukromé stomatologické centrum AV dental s.r.o., vedoucí lékař 
Specializace: Implantologie a protetika na implantátech 
2011 Držitel osvědčení odbornosti v Parodontologii a Stomatochirurgii 
2012 Člen a organizátor ITI (International Team for Implantology) 
Působí externě jako konzultant v privátních stomatologických praxích

Budova Dentamed, Pod Lipami 41, Praha
pátek, 26. března 2021, 9 - 17 h

Kapacita 12 osob
6 900 Kč / 6 210 (VIP zákazník)
Navíc šeky Dentamed na nákup v hodnotě 2 000 Kč

Registrace 30 min před začátkem kurzu. Občerstvení zajištěno.
Více informací a přihlášení: Kateřina Babičová, tel.: +420 725 644 701

Nové téma

5 
kreditů ČSK
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Individuální školení zdarma

Individuální školení pro práci s 3D snímky  
– možnosti softwaru InVivo 6 

 
Lucie Řehořová

ve Vaší ordinaci, v showroomu KaVo  
nebo v showroomu Dentamed 

délka školení 3 hodiny

datum bude vždy zvoleno individuálně  
dle dostupnosti lékaře nebo lékařů

Počet účastníků: 1-3 lékaři

Informace a přihlášení: Štěpán Batela, 
+420 777 692 070 / stepan.batela@dentamed.cz

Harmonogram: 
• standardy práce s 3D snímkem 
• vlivy ovlivňující kvalitu snímků 
• rozdíly mezi CBCT rentgeny 
• práce v MPR režimu 
• konkrétní kazuistiky a využití softwaru InVivo 6 – praktický nácvik 
 • lokální CBCT v oblasti třetích molárů 
 • fraktury 
 • plánování ošetření implantáty v dolní a horní čelisti 
 • analýza kvality kosti pro okamžitou nebo odlouženou implantaci 
 • změření množství augmentátu pro sinus-lift 
 • analýza temporomandibulárních kloubů 
 • impaktované zuby 
• vizualizace kanálků v zubu 
• měření údajů v 3D skenu 
• dávky a expozice 
• možnost zanalyzovat 3D sken vašeho pacienta v softwarovém prostředí InVivo 6 
 (nutnost dat ve formátu .dcm nebo .inv) 
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Jak splnit zákonné povinnosti  
při provozování RTG 

 
doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. 
Ing. Naďa Tylová

Zdravotnická legislativa

Od 1. ledna 2017 je účinný zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Tento předpis nahradil stávající zákon  
z roku 1997 a přinesl řadu změn, z nichž některé se dotýkají též zubních lékařů jako provozovatelů  
zubních rentgenových zařízení. 
Nový atomový zákon přináší pro zubní lékaře významné zjednodušení v tom směru, že k provozování 
zubního rentgenového zařízení napříště nebude třeba povolení, ale postačí jen registrace. Registraci prová-
dí Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), řízení je v porovnání s řízením o vydání povolení jednodušší 
a rychlejší. Žádost o registraci podává ten, kdo hodlá provozovat zubní rentgenové zařízení, tedy buď zubní 
lékař, který poskytuje zdravotní služby vlastním jménem, nebo právnická osoba, která je poskytovatelem 
zdravotních služeb. Subjekt, jehož činnost byla SÚJB zaregistrována, se nazývá registrant. Platí, že každý 
poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství, který byl před rokem 2017 držitelem povolení 
a který chce provozovat zubní rentgenové zařízení i po roce 2022, musí v období let 2017 – 2022  
požádat o novou registraci.
Každý registrant musí ustanovit osobu zajišťující jeho radiační ochranu. Osoba zajišťující radiační ochranu 
registranta musí být přítomna na pracovišti, kde je používáno zubní rentgenové zařízení, nesmí se jednat  
o externího pracovníka. Registrant odpovídá za to, že osoba zajišťující jeho radiační ochranu absolvovala 
předepsanou přípravu. Touto přípravou se rozumí absolvování vzdělávacího kurzu v délce 6 hodin vyučo-
vacího času. Vzdělávací kurz je nutno absolvovat každých 5 let. Kurz lze absolvovat jen u osoby,  
která je držitelem příslušného povolení SÚJB.

 
Obsah vzdělávacího kurzu je stanoven vyhláškou.  
Absolvent obdrží potvrzení, které následně registrant předloží SÚJB.

Budova Dentamed, Pod Lipami 41, Praha 
středa, 24. března 2021, 10 - 16 h

Kapacita 20 osob
2 990 Kč  / 2 691 Kč (VIP zákazník)
Navíc šeky Dentamed na nákup v hodnotě 2 000 Kč

Registrace 30 min před začátkem kurzu. Občerstvení zajištěno.
Informace a přihlášení na dentamed.cz / +420 266 007 111
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Protetické materiály  
a jejich indikace 2021  

 
MUDr. Petr Hajný

Protetické materiály

Dentální trh se každým rokem rozšiřuje o nové technologie i materiály k rekonstrukci zubních tkání. 

Nabídka je pestrá a pro mnohé kolegy nepřehledná. Klinická praxe ukazuje v některých případech  
jiné zkušenosti, nežli ukazovaly studie a laboratorní testy. 

Na základě zkušeností postupně měníme naše indikace a upravujeme pracovní a výrobní postupy.  
Poučením z dlouholetých studií a vlastních chyb tak zjednodušujeme i výběr materiálů a naši každodenní 
práci.

Nové téma

Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Guttenbergova 126, Liberec 
čtvrtek 6. května 2021, 13 - 1815 h 

Kapacita 30 osob
2 490 Kč  / 2 241 Kč (VIP zákazník)
Navíc šeky Dentamed na nákup v hodnotě 2 000 Kč

Registrace 30 min před začátkem kurzu. Občerstvení zajištěno. 
Informace a přihlášení na dentamed.cz / +420 266 007 111

5 
kreditů ČSK
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Polymerace fotokompozitních  
a duálních materiálů v praxi 

 
As. MUDr. Daniel Ott

Základy principů fotopolymerace ve stomatologii, radikálová polymerace, druhy fotoiniciátorů, druhy poly-
meračních lamp, detailní úvaha nad rozdíly mezi halogenovými, laserovými a LED polymeračními lampa-
mi dostupnými na současném trhu, vlnová délka světla polymerační lampy, výkon, selhání při polymeraci  
fotokompozitních výplňových matriálů - rozbor klinických symptomů, role vzdálenosti a úhlu při poly-
meraci, typy světlovodů, stupeň konverze monomeru na polymer, relaxační prodleva, kyslíková inhibiční 
vrstva, triky při polymeraci duálních dostavbových materiálů, ekonomická a časová rozvaha stará vs. nová 
polymerační lampa.
 
MUDr. Daniel Ott
Od roku 2001 působí na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN Praha. V roce 2007 se stal vedoucím 
oddělení záchovné stomatologie. Přednášková činnost: 1. LF UK a VFN Praha a IPVZ – výuka studentů: 
Kariologie a endodoncie na 1. LF UK – praktické zubní lékařství. Odborná příprava zahraničních zubních 
lékařů připravujících se k nostrifikaci v ČR – IPVZ.

Jak předcházet neúspěchu...

Nové téma

Budova Dentamed, Pod Lipami 41, Praha 3 
čtvrtek 22. dubna 2021, 13 - 1815 h 

Hotel Villa Eden, 17. listopadu 8, Jihlava 
čtvrtek 29. dubna 2021, 13 - 1815 h 

Clarion Congress Hotel, Pražská třída 14, České Budějovice 
čtvrtek 20. května 2021, 13-18:15 h

Kapacita 30 osob
2 490 Kč  / 2 241 Kč (VIP zákazník)
Navíc šeky Dentamed na nákup v hodnotě 2 000 Kč

Registrace 30 min před začátkem kurzu. Občerstvení zajištěno. 
Informace a přihlášení na dentamed.cz / +420 266 007 111

5 
kreditů ČSK
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Estetické plánování, keramické fasety  
a vše, co s tím souvisí  

 
MUDr. Petr Hajný

Estetická stomatologie

Moderní stomatologie nabízí řadu možností, jak lépe plánovat estetické rekonstrukce a následně je i přes-
něji provádět. Požadavky pacientů jsou čím dál vyšší a díky neomezenému přístupu k informacím na inter-
netu i specifičtější. Ne vždy však můžeme naplnit očekávání našich pacientů a je potřeba najít cestu, jak 
tuto situaci vyřešit ještě před samotným ošetřením. Vizualizace a prvotní analýza situace může i nemusí 
pomoci. Abychom mohli s pacienty dobře komunikovat, je potřeba pochopit a znát celý proces ošetření, 
včetně protetické výroby. 

Nové téma

Budova Dentamed, Pod Lipami 41, Praha 
čtvrtek 15. dubna 2021, 13 - 1815 h 

Kapacita 30 osob
2 490 Kč  / 2 241 Kč (VIP zákazník)
Navíc šeky Dentamed na nákup v hodnotě 2 000 Kč

Registrace 30 min před začátkem kurzu. Občerstvení zajištěno. 
Informace a přihlášení na dentamed.cz / +420 266 007 111

5 
kreditů ČSK
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Využívejte skloionomery naplno

• skloionomerní cementy tu jsou již tři desetiletí. Jak se jeví jejich využití dnes?  
• charakteristika GIC, chemismus, kategorizace 
• výhody a nevýhody 
• indikace a kontraindikace jednotlivých podskupin GIC 
• klinické příklady a přesahy k jiným materiálům

MUDr. Jan Prouza
• soukromá stomatologická praxe ve Dvoře Králové nad Labem 
• člen Společnosti preventivní stomatologie 
• absolvoval školení u předních odborníků z řad českých i zahraničních stomatologů 
• mezi prvními v ČR měl možnost používat ESS v praxi, stál u zrodu celého systému 
• od 2002 – vlastní privátní stomatologická praxe ve Dvoře Králové nad Labem

Skloionomerní  
budoucnost? 

 
MUDr. Jan Prouza

 

Budova Dentamed, Pod Lipami 41, Praha 
středa, 23. března 2021, 13 - 1815 h

Budova Dentamed, Pod Lipami 41, Praha 
středa, 4. května 2021, 13 - 1815 h

Kapacita 20 osob
2 490 Kč / 2 241 Kč (VIP zákazník) 
Navíc šeky Dentamed na nákup v hodnotě 2 000 Kč

Registrace 30 min před začátkem kurzu. Občerstvení zajištěno.
Informace a přihlášení na dentamed.cz / +420 266 007 111

5 
kreditů ČSK
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Stomatologický víkend

Efektivní stomatologie 
Vývoj materiálů a technologií je velice rychlý a kvalita vysoká a tak se nyní můžeme zaměřit na efektivitu 
naší práce. Život je příliš krátký a není cílem naší existence trávit většinu našeho času prací. Chceme zajis-
tit nejvyšší kvalitu a nejlepší estetiku v co nejkratším čase. Díky digitální fotografii dnes můžeme snadno 
vše změřit. Každý typ zákroku lze spočítat na minutu. Jen ošetření vyžadující nějakou dobu hojení nelze 
provést v jednom dni. Vše ostatní lze zvládnout během několika minut, či hodin. Přímé i nepřímé náhrady, 
protetika na implantátech a dokonce i spolupráce s laboratoří. Čas jsou peníze, tak nezůstávejte chudí. 
 

Keramika a jiné materiály v zubní protetice 
techniky fixace, druhy preparace, nové zkušenosti, nová zklamání
Estetická stomatologie se stala klasickou a běžnou a s tím se také stalo běžné používání esetických mate-
riálů, kterými lze věrně napodobit tvrdé zubní tkáně. Nové materiály nám umožňují nové indikace, jiné pre-
parace, ale také vyžadují jiné fixace. Ne všechno, co je nové je ale lepší, nežli staré. Nabídka keramických 
materiálů je až příliš široká a rozdíly mnohdy obrovské. Kromě keramik v oblasti zubní protetiky zaujímají 
své podstatné místo další nekovové materiály. Stále se učíme a snažíme se zlepšit naši práci a její výsled-
ky, ale také hledáme snadnější a rychlejší cesty. Někdy musíme zvolit jinou cestu, jindy se trochu vrátit 
zpět. Ve světě adheze a fixačních materiálů postupujeme rychle vpřed a čekají nás letos opět velké změny.

Efektivní stomatologie 
 

MUDr. Petr Hajný

Nové téma

Keramika a jiné materiály  
v zubní protetice 

 
Jiří Hanek
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Hotel Horal, Léskové 583, Velké Karlovice 
sobota, 29. - 30. května 2021, 930 - 1830 h

Kapacita 30 osob
5 290 Kč na oba dny
Navíc šeky Dentamed na nákup v hodnotě 2 000 Kč

Registrace 30 min před začátkem kurzu. Občerstvení zajištěno. Doprovod lékaře včetně stravování, 
ubytování a wellness (3 990 Kč), Přednášky pro lékaře včetně stravování bez ubytování  
(2 990 Kč / den), přednášky pro lékaře včetně stravování bez ubatování na oba dny (3 790 Kč).
Informace a přihlášení na dentamed.cz / +420 266 007 111

10 
kreditů ČSK
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• indikace nepřímých kompozitních rekonstrukcí 
• koncept „no post, no crown dentistry“ (žádný čep, žádná korunka) 
• kofferdam a jeho snadné použití  
• preparační schémata, management tvrdých zubních tkání u vitálních a devitálních zubů 
• adhezivní příprava, IDS 
• přímé dostavby v distálním úseku, volba materiálu 
• duální a vlákny zesílené dostavbové materiály 
• postendodontické dostavby, relokace okraje-DME 
• management měkkých tkání 
• otiskovací protokol 
• provizoria 
• laboratorní postupy, volba laboratorního materiálu pro kompozitní onlay 

Praktická ukázka: 
• postup fixace kompozitních rekonstrukcí

Nepřímé kompozitní rekonstrukce

Od indikací, přes preparaci,  
po adhezivní fixaci 

 
MDDr. Ondřej Kříž

 

Hotel Imperiál, Tyršova 6, Ostrava 
středa 28. dubna 2021, 13 - 1815 h

2 490 Kč / 2 241 Kč (VIP zákazník)
Navíc šeky Dentamed na nákup v hodnotě 2 000 Kč

Registrace 30 min před začátkem kurzu. Občerstvení zajištěno. 
Informace a přihlášení na dentamed.cz / +420 266 007 111

Nové téma

5 
kreditů ČSK
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Nové generace výplňových materiálů  
a jejich využití v praxi 

 
MUDr. Zbyněk Mach

Výplňové materiály 

Náhrada za amalgám 
• výběr, použití a aplikace skloionomeru 
• který skloionomer se hodí pro kterou indikaci 
• pečetění fisur a další techniky jako tepelná polymerace

Nová generace kompozitních materiálů s různou viskozitou a mimořádnou  pevností
• pevný jako skála – G-aenial Universal Injectable – vysoce pevný výplňový kompozit,  
 který je vhodnýpro každou kavitu bez ohledu na velikost  
• indikační rozsah materiálů Essentia HiFlo a LoFlo 
• nová technologie použití ultra jemných částic, použití pro jakoukoliv indikaci

Objevte injekční techniku
• zhotovení kompozitní fazety a dočasné korunky injekční technikou     
Inteligentní řešení všech problémů s fixací
• jak vybrat optimální fixační cement  
• kdy cementovat a kdy adhezivně fixovat  
• přehled fixačních materiálů a jejich indikací – optimální řešení vašich fixačních prací 

Praktická ukázka – může být zařazena na konci přednášky (předvádí MUDr. Mach)

 

Clarion Congress Hotel, Pražská třída 14, České Budějovice 
pátek, 26. března 2021, 13 - 1815 h

2 490 Kč  / 2 241 Kč (VIP zákazník)
Navíc šeky Dentamed na nákup v hodnotě 2 000 Kč

Registrace 30 min před začátkem kurzu. Občerstvení zajištěno.
Informace a přihlášení na dentamed.cz / +420 266 007 111

5 
kreditů ČSK
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WORKSHOPY  
VE VAŠÍ ORDINACI

GC Dental
2021 

Praktické workshopy ve Vaší ordinaci:
řešení, rady, tipy a triky!

GC EUROPE N.V., GCEEO Czech Republic, V Olšinách 82, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 771 965 
info.czech@gc.dental, www.gc-dental.com, https://europe.gc.dental/cs-CZ

ŠKOLITELÉ: GC produktoví specialisté 

TERMÍN: dle dohody

DÉLKA WORKSHOPU: dle dohody
A) krátká demo ukázka (pouze školitel)  
cca 45 minut
B) rozsáhlejší workshop (každý účastník si vyzkouší 
práci s materiálem) cca 1,5-2 hod

MÍSTO: Vaše ordinace nebo klinika

NÁKLADY: nulové, GC dodá potřebné materiály 

POČET ÚČASTNÍKŮ: 1-4 
 
PŘIHLÁŠENÍ: kontaktujte naše produktové  
specialisty nebo kancelář GC

Martin Miškovský 
Region Čechy

+420 603 502 329

Jiří Hanek 
Sales manažer pro laboratoře  

a nové technologie 
+420 725 700 002

Michael Singer
Region Morava

+420 777 967 702

Martin Šmídl
Region Čechy

+420 724 020 555

Možnost domluvení workshopů i přes Vašeho obchodního zástupce.44
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Funkční tělo zubního  
lékaře z pohledu fyzioterapeuta 

 
Mgr. Petr Zahradník, Ph.D. 
Mgr. Radek Petrů

Ergonomie

Jak si sami pomoci k tomu, aby nám tělo harmonicky fungovalo životě i v ordinaci: 
• Principy fungování lidského těla. 
• Proč nás někdy naše tělo bolí? 
• Jak si sami pomoci od bolesti? 
• Konkrétní a praktické cviky. 
• Principy správné ergonomie práce v zubní ordinaci. 
• Jaký vliv má naše vnitřní napětí na naše fyzické tělo.

Fyzioterapeut Mgr. Petr Zahradník pomáhá miminkům, aby se dobře vyvíjela, a dospělým, aby je jejich 
těla nebolela. Vystudoval fyzioterapii na FTVS – UK a PhD studium pod vedením prof. Koláře. Získal zkuše-
nosti i v zahraničí (Austrálie, Německo, Holandsko), nyní se věnuje komplexnímu pojetí fyzioterapie, a to 
jak v ordinaci, tak na seminářích, které vede ve firmách i pro veřejnost. 

Mgr. Radek Petrů vystudoval fyzioterapii na Univerzitě Karlově v Praze a Slovenské zdravotnické univerzi-
tě. Pomáhá lidem v ordinaci v pražském Karlíně, aby jejich těla fungovala vyváženě a harmonicky i v dneš-
ní zrychlené době. Zároveň se několik let věnuje vrcholovým sportovcům, aby jejich těla fungovala bezpro-
blémově. Společně s týmem SPINEZIO fyzioterapie pod vedením Mgr. Petra Zahradníka, Ph.D. vnímá,  
že naše tělo je vystavováno neustálému náporu a napětí v podobě pracovního zatížení a péčí o rodinu.  
A pokud se k tomu přidají nespolupracující myšlenky, tak v podstatě naše tělo běží maraton  
ve sprinterském tempu.

Budova Dentamed, Pod Lipami 41, Praha 
středa, 21. dubna 2021, 13 - 17 h

Budova Dentamed, Pod Lipami 41, Praha 
čtvrtek, 17. června 2021, 13 - 17 h

3 990 Kč  / 3 591 Kč (VIP zákazník)
Navíc šeky Dentamed na nákup v hodnotě 2 000 Kč

Registrace 30 min před začátkem kurzu. Občerstvení zajištěno.
Informace a přihlášení na dentamed.cz / +420 266 007 111

Nové téma
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Jak na dětské pacienty

Motivace parodontologického  
pacienta  

 
Jana Norkin, DiS.

Budova Dentamed, Pod Lipami 41, Praha 
čtvrtek, 20. května 2021, 10 - 16 h

Kapacita 20 osob
1 990 Kč / 1 791 Kč (VIP zákazník) 
Navíc šeky Dentamed na nákup v hodnotě 2 000 Kč

Registrace 30 min před začátkem kurzu. Občerstvení zajištěno. 
Informace a přihlášení na dentamed.cz / +420 266 007 111

Jana Norkin se zaměřuje na ošetření parodontického pacienta již mnoho let. 
Základem péče o pacienta na křesle dentální hygienistky byla, je a bude motivace pacienta, neboť  
nespolupracující pacient zásadně zkracuje životnost jakéhokoliv zákroku během ošetření na křesle. 
Zvláště u nevyléčitelné nemoci jakou je parodontitida – s níž pacient zpravidla bojuje celý život. 
Pomůckami v ruce dentální hygienistky můžou být vhodné informační materiály: motivační atlas,  
motivační info brožurky v čekárně ordinace.

Nové téma
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Ošetření dětského pacienta 
 

Alena Tihanová, DiS.

Budova Dentamed, Pod Lipami 41, Praha 
čtvrtek, 10. června 2021, 10 - 16 h

Kapacita 20 osob
1 990 Kč / 1 791 Kč (VIP zákazník)

Registrace 30 min před začátkem kurzu. Občerstvení zajištěno. 
Informace a přihlášení na dentamed.cz / +420 266 007 111

Ošetření dětského pacienta má mnohá specifika 
Hygienistka Alena Tihanová se zaměří na jednotlivé výkony – pískování, leštění, fluoridaci a motivaci 
malých pacientů. Komunikace s dětmi má své výzvy a zahrnuje především práci s rodiči.

Jak zajistit prevenci zubního kazu u dětí do 6 let – aneb „co zmůže dentální hygienistka“?
To se dozvíte na přednášce. 

Možnosti skupinové a individuální prevence jsou mnohé a je třeba se věnovat oběma. Samostatná kapitola 
bude věnována práci s dítětem, když se narodí - správná motivace matky kojence je alfou a omegou dobře 
nastavené hygieny. 

Nové téma
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Profylaxe  
- komplexní přístup k pacientovi   

 
Aneta Stryjová, DiS.

Ošetření různých typů pacientů

• Jaký je význam úvodního vyšetření a detekce plaku?  
• Je důležitější pískování nebo depurace či polishing, je třeba provádět oboje anebo jen jedno z toho?  
• Jaké jsou druhy písků na trhu a jaké použít pro supra- a subgingivální ošetření? Kdy zvolit fluoridaci?  
• Jak vypadá ošetření různých pacientů (dítě, dospělý, s rovnátky, implantáty, parodontotitida, protetika)?

 
Dentální hygienistka Aneta Stryjová, DiS. představí práci s pacientem a jejího konceptu profylaxe.  
 
Aneta Stryjová, DiS. 
Vystudovala obor Diplomovaný zubní technik. Studium dentální hygieny úspěšně ukončila na VOŠZ a SZŠ  
v Praze v roce 2013, kdy se také stala členkou ADH ČR. Nyní působí na zubní klinice Alfadent s.r.o.  
Za svou dosavadní praxi nasbírala cenné zkušenosti na parodontologii u MDDr. Kristiny Vernerové,  
v zubních ordinacích Canadian Medical Care, MUDr. Hvězdové, MUDr. Tasáryové, MUDr. Šváchové, ÚKES  
a MUDr. Máchové. Již šestým rokem přednáší pro první ročník na VOŠZ a SZŠ v Praze.  
Neustále se vzdělává, pravidelně se účastní školících akcí a praktických workshopů.

Nové téma

 

Budova Dentamed, Pod Lipami 41, Praha 
pátek, 9. dubna 2021, 13 - 17 h

Kapacita 30 osob
1 990 Kč  / 1 791 Kč (VIP zákazník)
Navíc šeky Dentamed na nákup v hodnotě 1 000 Kč

Registrace 30 min před začátkem kurzu. Občerstvení zajištěno.
Informace a přihlášení na dentamed.cz / +420 266 007 111
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CAD designem to nekončí 
Kurz pro uživatele CAD/CAM systémů 

 
Ondřej Adam

Praktický kurz

Teoretický individuální trénink zaměřený na správnou volbu odstínu a jeho vztah k frézovacímu materiálu, 
volbu techniky dokončení rekonstrukce a její provedení.

Kurz začne rozsáhlou teoretickou sekcí, kde si vysvětlíme, z jakých jednotlivých částí se odstín skládá  
v klasickém systému výběru odstínu s pomocí vzorníku a z jakých v systému eLab. Poté probereme, jak 
tyto hodnoty použít při výběru odstínu frézovacího materiálu a důkladně jednotlivé druhy bločků IPS e.max 
CAD / IPS Empress CAD z hlediska translucence, ale také z hlediska toho, které zubní tkáně imitují. 

Dále probereme jednotlivé možnosti dokončení, teorii jejich realizace a nároky na naše schopnosti, a také  
realné materiálové požadavky na preparaci nepaušálně. V závěrečné části školení proběhne demonstrace 
shade a stain materiálů IPS Ivocolor a následně praktická ukázka správné techniky dobarvení a glazury.

Pro lékaře a zubní techniky

Budova Dentamed, Pod Lipami 41, Praha
pátek, 30. dubna 2021, 10 - 17 h 

Kapacita 8 osob
3 990 Kč / 3 591 Kč (VIP zákazník) 
Navíc šeky Dentamed na nákup v hodnotě 2 000 Kč

Registrace 30 min před začátkem kurzu. Občerstvení zajištěno.
Informace a přihlášení na dentamed.cz / +420 266 007 111

Zkušený lektor



MAKE ME SMILE.

22 
aplikací 

GBT
R

GUIDED BIOFILM 
THERAPY
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Guided Biofilm Therapy (GBT) 
 

Mgr. Markéta Marušanová

Nový přístup k profylaxi

Teoretická část: 
• Změna pravidel v postupu ošetření pacientů všech diagnostik  
• Nový postup - GBT  
• Iniciální terapie 
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi  
• Stanovení recallu, přínosy GBT pro ošetřujícího 

Praktická část: 
• Praktická ukázka postupu GBT a nácvik správného ošetření na fantomech

Mgr. Markéta Marušanová, Dentální hygienistka
• Bakalářské studium na Univerzitě v Prešově obor dentální hygiena, magisterské studium  
 na Univerzitě J.A.Komenského obor andragogika a řízení lidských zdrojů, 
• Lektor SDA (Swiss Dental Academy) 
• Přednášková činnost, vyučující na SZŠ a VOŠZ Alšovo nábřeží 6, Praha, publikační činnost

Budova Dentamed, Pod Lipami 41, Praha 
úterý, 18. května 2021, 12 - 18 h 

Kapacita 15 osob
2 990 Kč  / 2 691 Kč (VIP zákazník)
Navíc šeky Dentamed na nákup v hodnotě 2 000 Kč

Registrace 30 min před začátkem kurzu. Občerstvení zajištěno.
Informace a přihlášení na dentamed.cz / +420 266 007 111

5 
kreditů ČSK



Přehledné informace  
o všem, co Vás zajímá 
 
e-shop 
přístroje 
vzdělávání 
oborové 
specializace
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III

Nový web 
dentamed.cz



Váš partner  
pro vzdělávání
 

Zkušení lektoři 
Nová a aktuální témata 
Nadstandardní organizace 
Webináře

IV

Kamila Lukášková 
vzdělávání 
 
+420 725 644 739 
kamila.lukaskova@dentamed.cz
dentamed.cz

Spoluutváříme vysoký standard oboru stomatologie.

Na facebooku 
Staňte se našimi fanoušky  

Na webu 
dentamed.cz/vzdelavani

Telefonicky 
+420 266 007 111

E-mailem 
vzdelavani@dentamed.cz


