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Klíč  
k Vašemu  
úspěchu

Vzdělávání
Pro stomatology, hygienistky, zubní techniky a zdravotní sestřičky

Platnost do  
31. prosince 2021



5 /11 /  21  , Budova Dentamed

Vše, co potřebujete vědět pro 

Vaši moderní  
ordinaci a laboratoř

Podrobnější informace a možnost  
přihlášení od 20. září na dentaden.cz

Večerní program na „zámku“ Chateau St. Havel 
• špičkový catering pojatý jako Cesta kolem světa
• DJ a ochutnávka rumů 

Večerní akce začíná ve 20 h 
Cena: 2000 Kč / os. (možnost ubytování více na chateauhotel.cz)
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Přehled akcí a kurzů dle odbornosti

DentaDen 2021 - Vaše moderní ordinace a laboratoř Praha 5.11.2021 1

Galavečer Dentamed 30 let Praha 26.11.2021 4

DentaDen pro zubní hygienistky Praha 27.10.2021 6

Slavnostní otevření evropské centrály Osstem v Praze Praha 08.10.2021 40

BBB Sympozium Sevilla Sevilla 22. - 23.10.2021 41

webináře Cut back vrstvení Petr Myšička online 16.09.2021 16
Cortical Lamina - kortikální kostní bariéra s kolagenem MUDr. Jiří Hrkal online 23.09.2021 17
Estetická stomatologie? MUDr. Petr Hajný online 28.9. a 2.12.2021 18
Prevence zubního kazu u dětí 6-10 let Alena Tihanová, DiS. online 7.10.2021 19
Polymerace a adheze MUDr. Daniel Ott online 14.10. a 4.11.2021 20
Biologická léčba zubu Dr. Michal Ganowicz online 19.10.2021 21
Nové paradigma ve stomatologii Dr. Filippo Santarcangelo online 29.10.2021 22
Prevence zubního kazu u dětí a dorostu 10-18 let Alena Tihanová, DiS. online 4.11.2021 24
Fixace všech typů protetických materiálů MUDr. Petr Hajný online 9.11.2021 25
Kazuistika: komplexní rekonstrukce alveolu v estet. zóně MUDr. Martin Tomeček online 11.11.2021 26
Ultrabezpečná dentální anestezie Agnieszka Pacyk, PhD online 7.12.2021 27

CAD/CAM DentalForum - Otiskovat nebo skenovat MUDr. Pavel Hyšpler Praha 8.10.2021 8
DentalForum - Intraorální skenery a protetika MUDr. Pavel Hyšpler Praha 12.11.2021 8
DentalForum - Začínáme s 3D tiskem Robert Madžarov Praha 29.10.2021 10
DentalForum - 3D tisk pro pokročilé Robert Madžarov Praha 19.11.2021 10
AUTOMATICTOUR Plzeň 23.11.2021 13
AUTOMATICTOUR České Budějovice 24.11.2021 13
AUTOMATICTOUR Praha 25.-26.11.2021 13
AUTOMATICTOUR Ostrava 30.11.2021 13
AUTOMATICTOUR Brno 1.12.2021 13

Endodoncie Workshopy Lupové brýle endo tým Dentamed září-listopad 2021 50
Praktická endodoncie MUDr. Ivan Martin ml. Znojmo 10.-12.9.2021 30
Základní i pokročilé techniky nasazení kofferdamu MDDr. Ondřej Kříž Brno 17.9.2021 31
Současné trendy postendodontické péče MDDr. Filip Langer Ostrava 4.11.2021 33
Současné trendy postendodontické péče MDDr. Filip Langer Zlín 11.11.2021 33
Současné trendy postendodontické péče MDDr. Filip Langer Olomouc 2.12.2021 33
Praktická endodoncie MUDr. Ivan Martin ml. Brno 7.-8.10.2021 34
PFR a autologní dentin MUDr. Martin/MUDr.Čelko Brno 9.-10.10.2021 35
Praktická reendodoncie MUDr. Ivan Martin ml. Valeč u Hrotovic 26.-28.11.2021 36

Implantologie Kostní augmentace pomocí techniky GBR MUDr. Jan Maštálka Ledeč n. Sázavou 1.10.2021 39
Sinus Lift - augmentace čelistní dutiny z pohledu impl. MUDr. Aleš Váňa Valeč u Hrotovic 11.11.2021 42

Pro všechny Skloionomerní budoucnost? MUDr. Jan Prouza Praha 5.10.2021 44

Fasety a jiné celokeramické náhrady MUDr. Petr Hajný Praha 7.10.2021 45

Fasety a jiné celokeramické náhrady MUDr. Petr Hajný Ostrava 9.12.2021 45

Přímá kompozitní fazeta, snadná a předvídatelná technika Dan Lazar DDS Brno 16.10.2021 46
Moderní anestezie MUDr. Vladimír Ščigel Praha 22.10.2021 48

II. třída  - Ošetření hlubokých defektů MUDr. Daniel Ott Č. Budějovice 11.11.2021 52

Rekonstrukce skusu - od funkce k estetice a zpět MUDr. Petr Hajný Liberec 18.11.2021 53

Mikroskopická preparace fazet a overlejí MUDr. Daniel Ott Vídeň 22.-23.11.2021 54

Nové generace výplňových materiálů a jejich využití v praxi MUDr. Zbyněk Mach Praha 26.11.2021 55

Od indikací, přes preparaci, po adhezivní fixaci MDDr. Ondřej Kříž Brno 24.11.2021 58

Čtyřruční práce a ergonomie MDDr. Břetislav Martinák Praha 21.1.2022 59

CAD designem to nekončí Ondřej Adam Praha 1.10.2021 60

Dentální fotografie pro Nefotografy Ondřej Adam Praha 3.12.2021 61

Stratifikace zubu Petr Myšička Praha 17.-18.1.2021 62

Stratifikace zubu Petr Myšička Praha 24.-25.11.2021 62
Profylaxe Guided Biofilm Therapy Mgr. Markéta Marušanová Praha 6.10.2021 65

Úloha dentální hygienistky v dentálním týmu A. Tihanová, P. Kindlová Praha 26.11.2021 67
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Za většinu našich školení získáte 
tolik potřebné kredity ČSK

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 

Přihlaste se 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

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

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

Edukační videa a vybrané webináře 
naleznete na našem youtube kanálu

Víte, že

O všem podstatném informujeme  
také na facebook.com/dentamed.cz



Gala
večer

velká dvorana Veletržního paláce

Oslavte to s námi!
Pro Vás rádi - již více než 30 let. 

Těšíme se na všechny své VIP Gold klienty!

26/11/21
4



Gala
večer
Oslavte to s námi!
Pro Vás rádi - již více než 30 let. 

Těšíme se na všechny své VIP Gold klienty!
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PRO DENTÁLNÍ HYGIENISTKY

Vše co byste měli vědět  
o Guided Biofilm Therapy 

Ing. Renata Jonášová 

• základní informace o GBT protokolu 
• novinky v oblasti GBT 
• jak si správně vybrat přístroj 
• představení konceptu GBT  
 certifikovaných ordinací

Šetrné ošetření pacienta 

Alena Tihanová, DiS. 

• šetrné ošetření paro pacienta 
 (Vector Paro, MyLunos subgingvální  
 koncovka, LUNOS Perio Combi)
• šetrné ošetření dětského pacienta  
 (LUNOS Perio Combi)
• šetrné ošetření – oddálení vracející se  
 pigmentace,  leštění na závěr – (LUNOS  
 Two in One, LUNOS Supersoft leštící  
 a depurační pasty)

Prezentace vybraných produktů
Provádění přístrojové diagnostiky 
Líčení účastnic

6



Středa, 27/10/2021, 11-17 h  
Budova Dentamed 
 
Podrobnější informace  
od 20. září na dentaden.cz
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Zvažujete pořídit si intraorální skener? 
Bojíte se velké investice?

Intraorální skener jako pomocník  
k efektivní a prosperující praxi

Přijďte se zeptat primáře MUDr. Pavla Hyšplera (ÚVN), 
který se věnuje CAD/CAM technologiím již řadu let

Otiskovat nebo skenovat? 

Intraorální skenery  
a protetika nesená implantáty 

MUDr. Pavel Hyšpler

MUDr. Pavel Hyšpler promoval v roce 2001 na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Od roku 2009 pra-
cuje na Stomatologickém oddělení Ústřední vojenská nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha 
jako primář oddělení. Podílí se na pregraduálním i kontinuálním vzdělávání stomatologů. Je autorem 
několika článků a dvou patentů z oblasti stomatologie. Již od studií spolupracuje s výrobními firmami, 
kde se podílel na vývoji mnoha materiálů a nástrojů. Například: Kavitan LC (SpofaDental), 
Wizard, Unicone, Unicone Plus,Calypto (Medin a.s.), set navigované implantologie (Lasak s.r.o.).

Zdarma

Nový formát



Omezená kapacita
zdarma

Přihlášení na dentamed.cz/vzdelavani 
Pro účast na diskuzi je nutná závazná registrace pro zajištění  
cateringu a přednášejícího. Děkujeme za pochopení.

Otiskovat nebo skenovat?
Jak správně vybrat io skener pro Vaši praxi? 
Je CAD/CAM opravdu tak přesný, jak se říká?  
Jaké chyby CAD/CAM eliminuje v komunikaci  
mezi ordinací a laboratoří?  
Jak zhotovit endokorunku pomocí digitálních technologií  
a jak tím zjednodušíme a zkrátíme celkovou dobu ošetření?
pátek 8. října 2021 od 14 hodin v Dentamedu

Intraorální skenery a protetika nesená implantáty
Jaký je rozdíl v přesnosti otisku a skenu u prací nesených implantáty? 
Jaké jsou limity io skenerů při skenování implantátů? 
Jaké jsou nejběžnější tvary skenovacích tělísek, jejich přednosti a nedostatky? 
Zajímají vás klinické případy a výsledky při použití CAD/CAM technologií  
u protetik nesených implantáty? 
pátek, 12. listopadu 2021 od 14 hodin v Dentamedu

9
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Začínáme s 3D tiskem 
3D tisk pro pokročilé

Robert Madžarov

Robert Madžarov je vedoucím specializovaného oddělení 
protetiky firmy JaMa Medical s.r.o. - Bezkovová digitální zubní 
laboratoř. V roce 2017 JaMa Medical zahájila digitální výrobu 
fixní protetiky formou frézování tzv. „CAD/CAM“. Od roku 2019 
jsme ukončili výrobu snímatelných náhrad konvenční metodou 
a přešli jsme na aditivní výrobu pomocí 3D tisku, kterou využí-
váme na výrobu snímatelných náhrad, modelů, individuálních 
otiskovacích lžic, šablon, běličů, dlah a mnohé další. 

Zveme Vás na povídání o 3D tisku formou volné přednášky „u kávy“. Budeme se snažit  
zodpovědět všechny Vaše odborné dotazy k problematice 3D tisku a probrat témata,  
která Vás k tomu budou zajímat.

Začínáme s 3D tiskem
Povíme si o všeobecném tématu jak začít s 3D tiskem, o nezbytných investicích (co vše a za kolik) 
a o nutnosti absolvování odborných školení (co všechno vás mohou naučit). Přehled momentálně 
dostupných technologií a materiálů na trhu.

pátek 29. října 2021 od 14 hodin v Dentamedu, přihlášení na dentamed.cz

3D tisk pro pokročilé
Dozvíte se, co vše je možné ve stomatologii vyrobit pomoci 3D tisku, v čem je možné výrobu 
úplně nahradit a čím pouze doplnit. Naše zkušenosti s resiny, které používáme  
od roku 2019 v naší laboratoři, možnosti uplatnění 3D tisku v ordinaci,  
úspěchy a případné neúspěchy v 3D tisku a jejich možné příčiny.  
V neposlední řadě naše reálné zkušenosti s aditivní výrobou.

pátek, 19. listopadu 2021 od 14 hodin v Dentamedu,  
přihlášení na dentamed.cz

Zdarma

Nový formát



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
11
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Prodejem  
to pro nás nekončí, 
ale začíná

12

+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

12
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Jedeme k Vám! 
AUTOMATICTOUR!
Představíme novou vysoce výkonnou pětiosou frézovací jednotku  
MATIC s možností mokrého i suchého frézování.  

Novinky v laboratorním CAD/CAM 

Akční nabídky 

Dobré jídlo a pití 
 
 

23/11 Plzeň
24/11 České Budějovice
25 a 26/11 Praha
30/11 Ostrava
1/12 Brno

Více informací a registrace:

David Kodálík 
specialista CAD CAM 
david.kodalik@dentamed.cz 
+420 725 644 702

13
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Všechny webináře  
na dentamed.cz/vzdelavani
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ON-LINE  
WEBINÁŘE
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Cut back vrstvení – hands on

Petr Myšička 
zubní technik

Vrstvení keramiky

Přinášíme Vám další online školení, tentokrát zaměřené na vrstvení keramiky. Jelikož ne vždy máme 
hodně místa na vrstvení a vytváření barvených efektů keramikou, ukážeme si, jak zhotovit cut-back 
korunku s minimálním vrstvením tak, aby esteticky vyhovovala a naše náhrada tak vypadala jako  
opravdový zub a ne korunka.

Nejdříve se zaměříme na materiál a základní barvu, řekneme si, jak nejlépe postupovat a co vybrat  
abychom docílili kýženého efektu. Vysvětlíme si principy optické iluze a jak je nejlépe přenést na náhradu  
v náš prospěch. Ukážeme si, jak připravit naší kapnu, a názorně předvedeme jak aplikovat vnitřní  
stainování a vrstvení keramiky od začátku do konce.

On-line na platformě Zoom.us ve Vaší ordinaci nebo u Vás doma 
čtvrtek, 16. září 2021, 16 - 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

Nové téma

• barva zubu a její základní popis 
• tvorba iluze efektu zubu v minimální síle vrstvení 
• příprava kapny 

• vnitřní stainování 
• vrstvení keramiky 
• finální úprava
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Implantologie

On-line na platformě Zoom.us ve Vaší ordinaci nebo u Vás doma 
čtvrtek, 23. září 2021, 17 - 18 h

Neomezená kapacita
690 Kč

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

Cortical Lamina 
- kortikální kostní bariéra s kolagenem 

MUDr. Jiří Hrkal

Základní předpoklad pro úspěšnou implantaci je dostatečné množství kvalitní kosti. U 60 až 65 % pacientů 
je však v místech plánované implantace nedostatečná kostní nabídka. Při dostavbě kosti pomocí augmen-
tačních materiálů je nutné zajistit pomocí membrán vhodné podmínky pro osteokondukci event. osteoin-
dukci. Zejména u rozsáhlejších, vícestěnných defektů je základním předpokladem zajistit a udržet poža-
dovaný prostor a objem augmentátu. Kortikální lamina zajišťuje díky své struktuře a konzistenci výborné 
tvarové a objemové podmínky a i v případě některých komplikací v průběhu hojení, jako je například 
dehiscence, zajistí ochranu augmentátu.

Výraznou předností je i snadná manipulace s membránou, její tvarování a aplikace. Na řadě kazuistik 
budou prezentovány desetileté zkušenosti z naší praxe. 

MUDr. Jiří Hrkal absolvoval v roce 1980 LF UK v Plzni. Zabýval se především protetikou a dětskou stomato-
logií, úrazy zubů a dětskou protetikou. V roce 1992 založil soukromé stomatologické centrum HDC-Kladno. 
Od roku 1998 se specializuje v oboru dentální implantologie a implantologická protetika. Od roku 2003 se 
specializuje na využívání digitální tomografie ve stomatologii, na plánování a navigaci v dentální implanto-
logii. Získal specializaci pro péči ve stomatochirurgii (2004). Od roku 2003 je členem IGZ (Implantologische 
Gesellschaft für Zahnärzte), od roku 2005 je členem DGI (Deutsche Gesellschaft für Implantologie) a od roku 
2006 je členem České společnosti pro implantologii. Roku 2009 se stává viceprezidentem České společnosti 
pro implantologii. Přednáší implantologickou tématiku na domácích i zahraničních sympoziích a seminářích. 
Publikuje v odborných časopisech. Působí jako školitel v oblasti digitální tomografie NewTom a implantolo-
gie (Compress Implantant Systém, Bone Management…)

Nové téma
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Estetická stomatologie

Pojem estetiky je značně subjektivní a individuálně vnímaný vjem, který i v rámci stomatologie podléhá 
trendům. Každý den se stáváme učiteli a snažíme se vysvětlovat principy přirozenosti, které čím dál méně 
pacientů chce a je ochotno akceptovat. Často však tyto detaily ani pacienti nevidí a neocení. Postupem času 
se tak učíme číst mezi řádky a nacházet to, co pacienti po nás chtějí. To vše pak spojit s technickou strán-
kou ošetření bývá mnohdy psychicky opravdu vyčerpávající. Proto pracovní postupy musejí být absolutně 
samozřejmé, bez diskusí a přemýšlení, a to nejen pro lékaře.

Estetická stomatologie? 
Teorie, postupy, plánování a analýzy,  
dostupné nástroje v reálné praxi aneb  
praxe vs. teorie, pacient vs. lékař, technik vs. lékař

MUDr. Petr Hajný

Nové téma

On-line na platformě Zoom.us ve Vaší ordinaci nebo u Vás doma 
úterý, 28. září 2021, 16-18 h 
čtvrtek, 2. prosince 2021, 16-18 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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Prevence zubního kazu u dětí 6-10 let 
aneb co zvládne dentální hygienistka 

Alena Tihanová, DiS.

On-line na platformě Zoom.us ve Vaší ordinaci nebo u Vás doma 
čtvrtek, 7. října 2021, 16 - 18 h

Neomezená kapacita
590 Kč

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

• jaké jsou možnosti skupinové a individuální prevence dané věkové skupiny 
• místo dentální hygienistky v dentálním týmu v rámci mezioborové spolupráce 
• co je tzv. záchyt, specifika ošetření dentální hygienistkou dětí tohoto věku 
• pilíře prevence nejen zubního kazu 
• remineralizace-kazuistiky 
• ošetření dítěte v ordinaci (jak, čím, kdy a proč)

Nové téma

Specifika ošetření dětí
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Polymerace a adheze

Podrobně bude rozebrán mechanizmus polymerace fotokompozitních i duálně tuhnoucích materiálů  
ve vztahu k použitému zdroji světla polymerační lampy, jejímu vlnovému rozsahu a intenzitě, vzdálenosti 
a úhlu osvitu, problematika C - faktoru u rozdílných typů kavit, relaxační prodleva po polymeraci, kyslíková 
inhibiční vrstva a její význam.

Problematiku adhezivního protokolu u total etch  
i self etch adhezivních systémů, v jaké situaci  
je lépe použít self etch nebo total etch, nejčastější  
chyby při adhezivní přípravě dentinu, skloviny 
a nepřímých protetických prací  
z kompozitu i keramiky

Polymerace a adheze - znát příčiny 
selhání v jednotlivých krocích znamená,
jak neúspěchu předcházet

MUDr. Daniel Ott

Nové téma

On-line na platformě Zoom.us ve Vaší ordinaci nebo u Vás doma 
čtvrtek, 14. října 2021, 16-18 h

On-line na platformě Zoom.us ve Vaší ordinaci nebo u Vás doma 
čtvrtek, 4. listopadu 2021, 16-18 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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Biologická léčba zubu  
příběh o ošetření hlubokých kazů,  
reverzibilní a ireverzibilní pulpitidy  
bez preparace kořenového kanálku

Dr. Michał Ganowicz

On-line na platformě Zoom.us ve Vaší ordinaci nebo u Vás doma 
úterý, 19. října 2021, 18 - 20 h

Neomezená kapacita
990 Kč

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

Divíte se někdy během preparace kavity, jak hluboko odstraňujete infikovaný dentin?
Obáváte se hlubokých kavit, kde je možné zasáhnout pulpu?
Děláte vždy endodoncii po obnažení pulpy?
Míváte pochybnosti, zda ošetřit kořenový kanálek nebo vyčkat?

Pokud ano, zveme Vás na webinář, během kterého budeme hovořit o překvapivých vlastnostech 
Biodentine – bioaktivní náhrady dentinu. Dozvíte se, ve kterých případech stojí za to použít bioaktivní 
cement. Naučíte se jak na to, krok za krokem. Na klinických případech uvidíte, jak se Biodentine chová a 
jaké zásady byste měli dodržovat. A nakonec zjistíte, zda je možné vyřešit pulpitidu ( reverzibilní i ireverzi-
bilní ) bez ošetření kořenového kanálku.

Dr. Michał Ganowicz je specialistou v endodoncii a konzervační stomatologii. V každodenní praxi dělá endo-
doncii a konzervační ošetření, přímé i nepřímé, včetně okluze a temporomandibulárních kloubů. 
Studium na Lékařské fakultě ve Varšavě ukončil v roce 2002. Prvních 8 let pracoval na stejné fakultě v oddě-
lení konzervační stomatologie. Během této doby prováděl výzkum v oblasti zubní epidemiologie, endodoncie, 
bělení zubů atd. Publikoval spoustu odborných článků. Nyní publikuje články a praktické případy. Od začátku 
měl možnost pracovat s nejnovějšími nástroji a materiály a učit se od těch nejlepších učitelů. Absolvoval 
mnoho kurzů, mezi nejdůležitější patří kurzy o okluzi a kurzy pořádané Style Italiano (diplom Style Italiano 
Trainer). Vyučoval studenty zubního lékařství a dentální hygieny. Nyní vede přednášky a workshopy pro zubní 
lékaře. Mezi tématy jsou endodoncie, přímá a nepřímá konzervativní stomatologie, profylaxe a managemet 
zubních pacientů. Jako KOL spolupracuje s firmami Septodont, Medin, Cerkamed, Silmet a Phillips. Denně 
používá CAD/CAM, ordinační i laboratem a je velkým fanouškem kompozit. Ve své praxi, na přednáškách a 
workshopech se zaměřuje na metody, které zjednodušují postupy zubního ošetření.

Nové téma

Biologická léčba zubu

Pro všechny

Český překlad
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Nové paradigma ve stomatologii: 
Minimálně invazivní endodoncie 
v rutinních a nejobtížnějších případech 

Dr. Filippo Santarcangelo

Nové téma

On-line na platformě Zoom.us  
ve Vaší ordinaci nebo u Vás doma 
pátek, 29. října 2021, 15 - 18 h

Neomezená kapacita
2 490 Kč

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

Minimálně invazivní endodoncie

Český překlad

22
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Snaha o minimalizaci strukturálních změn během ošetření kořenových kanálků vede k nové strategii, 
označované jako minimálně invazivní endodoncie.

Primárním cílem endodoncie je dlouhodobé udržení funkčnosti zubu, což ovlivňuje hlavně kvalita dostav-
by a strukturální integrita zubu po opracování. V současné době je mnoho výzkumů zaměřeno na lepší 
pochopení změn struktury dentinu během stárnutí a dopad na funkčnost zubu, z toho vychází snaha o 
minimální opracování. Tato přednáška nabídne ucelený přehled, jak lze minimalizovat strukturální změny 
i v prostředí běžné praxe. Tuto filozofii představují rotační nástroje TruNatomy, seznámíte se s vlastnostmi 
a výhodami celého systému.

Po absolvování online školení od nás obdržíte sadu nástrojů TruNatomy (sortiment 5 ks) v hodnotě  
2 340 Kč. On-line školení bude probíhat v anglickém jazyce. Tlumočení do českého jazyka zajištěno.

Dr. Filippo Santarcangelo absolvoval Lékařskou a chirurgickou fakultu University of Bari v roce 1996. 
Vystudoval endodoncii postgraduálním kurzem Dr. Arnalda Castellucciho ve Florencii. Aktivní člen Italské 
endodontické společnosti. Řečník na mnoha konferencích a kongresech v Itálii i v zahraničí. Mimořádný 
profesor endodoncie na magisterském studiu zubního lékařství a zubní protetiky na univerzitě v Padově. 
Profesor dvouletého postgraduálního kurzu v Madridu (Španělsko), univerzita Rey Juan Carlos. V italském 
Bari provozuje klinickou praxi se specializací na endodoncii.Autor kapitoly „Komplikace během  
endodontického výplachu“ Castellucciho endodontické učebnice.

23
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Prevence zubního kazu dětí  
a dorostu (10-18 let) 
aneb, co zmůže dentální hygienistka

Alena Tihanová, DiS.

Jak na dětské pacienty

Na webináři se zaměříme na tato témata: 
• specifika ošetření dětí staršího školního věku v ordinaci dentální hygienistky 
• motivace adolescenta, diferenciální diagnostika příčin onemocnění v dutině ústní 
• anamnéza, vyšetření, mezioborová spolupráce 
• techniky detekce a eliminace plaku 
• storrying-inspirace pro srozumitelnou, ale výstižnou motivaci 

On-line na platformě Zoom.us ve Vaší ordinaci nebo u Vás doma 
čtvrtek, 4. listopadu 2021, 16 - 18 h 

Neomezená kapacita
590 Kč

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

Nové téma

Pro lékaře

Pro hygienistky

Alena Tihanová, DiS. 
Absolvent oboru Diplomovaná dentální hygie-
nistka (2007) na VOŠ Alšovo nábřeží v Praze.  
Od roku 2008 oprávněna užívat označení  
„registrovaná“ (oprávnění pracovat bez  
odborného dohledu). Od 2016 ordinuje ve své 
soukromé ordinaci. Od roku 2008 působnost na 
výše uvedené škole jako externí vyučující a kon-
zultant. Mnoho let se aktivně podílí na teoretické 
i praktické výuce studentů preventivní stomato-
logie, parodontologie a zobrazovacích metod ve 
stomatologii. Působení v několika soukromých 
stomatologických praxích (např. Yes Visage). 
Angažovanost ve vlastním charitativním progra-
mu zaměřeném na zubní prevenci dětí.
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Fixace všech typů  
protetických materiálů 

MUDr. Petr Hajný

On-line na platformě Zoom.us ve Vaší ordinaci nebo u Vás doma 
úterý, 9. listopadu 2021, 16 - 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

Adhezivní techniky, příprava náhrad, lepení provizorních náhrad, nové materiály a techniky, polymerace 
a polymerační lampy, úpravy, leštění, opravy a artikulace protetiky. Kompletní rekonstrukce se zvýšením 
skusu adhezivními náhradami bez devitalizací a radikálních zásahů.
A vše, na co se zeptáte.

Nové téma

Protetické materiály

2
kredity ČSK
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Podívejte se s námi na konkrétní výsledky použití speciálního materiálu „lamina kortikalis“, která se použí-
vá jako bariéra při rekonstrukci alveolu.

MUDr. Martin Tomeček má s tímto materiálem dobré zkušenosti, o které se s vámi podělí během webiná-
ře a rád zodpoví i vaše dotazy v diskusi.

Výsledky rekonstrukce alveolu s pomocí Lamina kortikalis jsou také popisovány v odborné publikaci 
International Journal of Esthetic Dentistry, 04/2020 autorského týmu Dr. Roberto Rossi, Dr. Carlo Ghezzi  
a Dr. Martina Tomečka: „Cortical lamina: a new device for the treatment of moderate and severe  
tridimensional bone and soft tissue defects.“

MUDr. Martin Tomeček vystudoval roce 1998 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2000 
Guy’s, King’s and St. Thomas’s School of Medicine and Dentistry a v roce 2002 1. lékařskou fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze. 

V roce 2010 spoluzaložil s MUDr. Streblovem 3DK Dentální kliniku v Praze, kde působí dodnes. Do roku 2010 
působil na pozici zástupce primáře oddělení stomatologina klinice v Institutu estetické medicíny Asklepion. 
Mezi další předchozí působiště patří Stomatologická klinika 1. lékařské fakulty v Praze (výuka studentů zub-
ního lékařství, obor stomatochirurgie), Scandcare Dental Clinic (Dubai, UAE) nebo Asklepion Laser Centrum, 
Praha.

Kazuistika: komplexní rekonstrukce  
alveolu v estetické zóně za použití  
kortikální laminy 

MUDr. Martin Tomeček

Nové téma

On-line na platformě Zoom.us ve Vaší ordinaci nebo u Vás doma 
čtvrtek, 11. listopadu 2021, 17 - 19 h

Neomezená kapacita
1 490 Kč

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

Kazuistika

2
kredity ČSK
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Ultrabezpečná dentální anestezie 

Agnieszka Pacyk, PhD

On-line na platformě Zoom.us ve Vaší ordinaci nebo u Vás doma 
úterý, 7. prosince 2021, 16 - 1730 h

Neomezená kapacita
490 Kč

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

Prevence bolesti při zubním ošetření je pro všechny pacienty prvořadá. V dnešní době pacienti,  
více než kdy jindy, očekávají bezpečnou a efektivní léčbu v jedné návštěvě. 
Agnieszka Pacyk, PhD bude prezentovat výběr, indikace a dávkování vhodných lokálních anestetik,  
optimální způsob jejich aplikace použitím správných jehel a stříkaček,  nástroje k ochraně pacientů  
a zubních týmů. Pravidla bezbolestné a bezpečné anestezie budou prezentována na základě aktuálních 
lékařských doporučení a právních aktů EU.

Agnieszka Pacyk, PhDV roce 1993 absolvovala Lékařskou akademii v polské Lodži. Již více než dvacet let 
přednáší a pořádá workshopy v Polsku i v zahraničí. Téměř 15 let zastávala pozici manažerky pro střední  
a východní Evropu ve společnosti Dentsply Company a uváděla inovativní dentální materiály na polský  
a mezinárodní trh, např. kompomery a kompozitní materiály. 
V roce 2005 obhájila s vyznamenáním disertační práci na téma polymerizace kompozitních materiálů.  
12 let působila jako učitelka na Lékařské univerzitě v Lodži. Její zapojení a zkušenosti ocenili studenti  
a ocenili ji titulem „Nejlepší akademický učitel“ v letech 2015/2016 a 2019/2020. Je hrdou členkou PTS 
(Polish Dental Association) a International College of Dentists. Je autorem mnoha článků z oblasti  
kompozitních materiálů a bondovacích systémů. Spoluautorka kurzu o lokální anestezii ve stomatologii  
„Nebolí to“. Je milovnice italské kultury, fotografie a hudby.

Nové téma

Anestezie bezpečně
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SEMINÁŘE
A ŠKOLENÍ

29
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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 endodoncie@dentamed.cz

15
kreditů ČSK
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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 adheyivní fixaci

Přijďte si nacvičit kofferdam!

Základní i pokročilé techniky
nasazení kofferdamu

MDDr. Ondřej Kříž

Hotel Avanti, Střední 61, Brno
pátek, 17. září 2021, 9 - 13 h / 14 - 18 h

Kapacita 20 osob
3 490 Kč / 3 141 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

Vyberte si dopolední kurz 9 až 13 h 
nebo odpolední kurz 14 až 18 h.

Asistentka pouze jako doprovod 
lékaře.
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Vše, co potřebujete vědět  
o přístrojích do Vaší praxe

pristroje.dentamed.cz
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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.

Quality Hotel, Hornonpolní 3313/42, Ostrava 
čtvrtek, 4. listopadu 2021, 13 - 1815 h

Hotel Baltaci Atrium, Lešetín 651, Zlín 
čtvrtek, 11. listopadu 2021, 13 - 1815 h

Hotel Hesperia, Brněnská 385, Olomouc 
čtvrtek, 2. prosince 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



34

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.

Praktická reendodoncie 

MUDr. Ivan Martin ml.

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 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.

Sleva 20 %  
při účasti na 
obou kurzech

10
kreditů ČSK

2-denní praktické kurzy
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3-denní praktický kurz

Praktická reendodoncie
Tento kurz Vám přináší výbornou možnost nácviku práce pod mikroskopem a využití piezo technologie  
v endodoncii (kavita, vchody, staré výplně, kalcifikace, MB2, zalomený nástroj) a chirurgii  
(resekce, retropreparace, extrakce). 

Program školení / pátek 26.11.2021
Teorie: reendodoncie – výplachy – apikální chirurgie – aplikace MTA

Praktika: osvojíte si přípravu správné konzistence MTA a jeho aplikaci do špatně přístupných míst pomocí 
speciálních koncovek MAP Systém.

Večer diskuze se sklenkou vína.

Praktická reendodoncie 

MUDr. Ivan Martin ml.

MUDr. Ivan Martin ml.
V roce 2004 promoval na LF UK Plzeň, obor stomatologie. Od roku 2004 má vlastní ordinaci na klinice 
svého otce MUDr. Martina st. V letech 2006 -2007 získával zkušenosti na Klinice a institutu estetické 
medicíny Asklepion. Specializuje se na endodoncii a navigovanou implantologii. Ve spolupráci s firmou 
Dentamed od roku 2013 proškolil na téma endodoncie již stovky spokojených účastníků půldenních či 
víkendových školení.

Individuální přístup

Pouze pro 10 osob
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Hotel Zámek Valeč, Valeč u Hrotovic
pátek až neděle, 26.-28. listopadu 2021

16 990 Kč 
Navíc šeky Dentamed na nákup v hodnotě 2 000 Kč

Cena zahrnuje kurzovné, stravu po celou dobu pobytu a materiály na školení.  
Ubytování není zahrnuto v ceně. Rádi zajistíme ubytování pro Váš doprovod.

15
kreditů ČSK

Program školení / sobota 27.11.2021 a neděle 28.11.2021
Praktika: k dispozici bude 1 mikroskop na dvojici, kdy jeden z dvojice bude asistovat a druhý vykonávat 
zákrok. Pak se role obrátí.

První fáze na modelu: na modelu na fantomové hlavě je připevněn reálný zub, na kterém odstraníte různé 
kořenové výplně a vybavíte zalomený nástroj (piezo, rotačně)

Druhá fáze na modelu: provedeme kompletní, co nejrealističtější operaci s modely ve fantomových hla-
vách. Pomocí piezo chirurgického přístroje připravíte přístup k určenému zubu v materiálu napodobujícím 
strukturu kosti. Koncovkou přístroje provedete apektomii. Díky endo zubům, které byly vytvořeny podle 
reálných pacientů, můžete nalézt pulpu a pomocí výběru speciálních diamantovaných piezo koncovek pro-
stor vyčistit a rozšířit. Kontrola kavity pomocí mikroskopu a mini zrcátka. Do takto připraveného prostoru 
budete aplikovat MTA. Na závěr provedete sešití rány.

Třetí fáze na prasečích čelistech: každý účastník může provádět operaci již nacvičenou na modelech včet-
ně odklopení měkkých částí. K dispozici budou také piezo koncovky pro nácvik extrakce zubu.

V sobotu odpoledne volnočasová aktivita 

Přineste si s sebou červené kolénko a pokud máte, tak i svoje lupové brýle. Na dvojici bude k dispozici 
jeden mikroskop, několik lupových brýlí můžeme zapůjčit. Pokud máte extrahované zuby se starou 
výplní, vezměte je také, pokud nemáte, nic se neděje. Dále s sebou: 1 raspátor a 1 jehelec.

3-denní praktický kurz



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.

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
38
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Implanta, pracoviště s akreditací II. stupně  
v oboru stomatochirurgie, Ledeč nad Sázavou
pátek, 1. října 2021, 9 - 1830 h

Kapacita 3 osoby
12 000 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. LF UK   
• 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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Slavnostní otevření 
evropské centrály   
Osstem v Praze 
 
 
Kazuistiky a zkušenosti s Osstem Implant:
MUDr. Petr Hajný a MUDr. Jiří Hrkal
Novinky z IDS - Osstem Implant 

Kromě zajímavého programu  
navás čeká i skvělý catering 
 
Avenir Business Park, Radlická 113c, Praha 5
 
8. října 2021 od 16 h 
Těšíme se na Vás

Více informací a přihlášení

MUDr. Kateřina Babičová
implantologie a augmentace

+420 725 644 701 / katerina.babicova@dentamed.cz
dentamed.cz / osstem.cz

40



Zapiště si do diáře - zajdeme na tapas!

Bone, Biomaterials & Beyond Academy
Guided Bone Regeneration Symposium
22. – 23. října 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 
• 23. října: workshopy a gala večeře 
• Podrobnosti o akci na www.bbb.academy
• Informace a přihlášení: MUDr. Kateřina Babičová 
 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

41
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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 mem-
bránu 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
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Hotel Zámek Valeč, Valeč u Hrotovic
čtvrtek, 11. listopadu 2021, 9 - 17 h

Kapacita 12 osob
10 900 Kč
Navíc šeky Dentamed na nákup v hodnotě 2 000 Kč

Více o hotelu naleznete na hotel-valec.cz. Občerstvení zajištěno.
Více informací a přihlášení: Kateřina Babičová, tel.: +420 725 644 701

Ve středu 10.11.2021 od 19 hod se uskuteční v hotelové restauraci 
společná večeře s ochutnávkou moravských vín.

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 provozuje od roku 2002 soukromou stomatologickou praxi ve Dvoře Králové nad 
Labem. Je členem Společnosti preventivní stomatologie. Absolvoval školení u předních odborníků z řad čes-
kých i zahraničních stomatologů. Mezi prvními v ČR měl možnost používat ESS v praxi, stál u zrodu celého 
systému.

Skloionomerní budoucnost? 

MUDr. Jan Prouza

Hotel Duo, Teplická 462, Praha 
úterý, 5. října 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



45

Fasety a jiné celokeramické náhrady  

MUDr. Petr Hajný

Protetické materiály

Celokeramické náhrady dnes již patří k běžným protetickým náhradám. Velká škála materiálů, ale i stále 
se měnící trendy a návody neustále komplikují rozšíření do běžné praxe každého zubního lékaře. Pacienti 
jsou stále ošetřováni metodami minulého století a zbytečně. 

Nebojme se nových materiálů. Žádná věda, jen řemeslo.  
Ovšem podloženo rozsáhlými a dlouholetými studiemi z celého světa.

Nové téma

Budova Dentamed, Pod Lipami 41, Praha 3 
čtvrtek 7. října 2021, 13 - 18 h 

Hotel Imperiál, Tyršova 1250, Ostrava 
čtvrtek 9. prosince 2021, 13 - 18 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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Přímá kompozitní fazeta, snadná 
a předvídatelná technika 

Rekonstrukce frontální aproximální oblasti 
pomocí kompozitu 

Dan Lazar, DDS

Hotel Continental, Kounicova 6, Brno 
sobota, 16. října 2021, 9 - 16 h

2 900 Kč

Registrace 30 min před začátkem kurzu. Občerstvení zajištěno. 
Informace a přihlášení: Ing. Pavel Hrabálek / +420 602 751 210 / medema@atlas.cz

Pro naši současnou stomatologii je jedním z nejdůležitějších témat obnovení ztraceného estetického 
vzhledu zubů pacienta. Fazety jsou nepřímé výplně, jejichž cílem je napravit estetické nedostatky, stávající 
abnormality a diskolorace. Existují dva různé typy fazet: přímé a nepřímé fazety. Pokud jde o konečný este-
tický výsledek a životnost, jsou přímé fazety coby definitivní plán v rámci estetického ošetření až druhou 
volbou, po keramických fazetách. Pokud zvolí zubní lékař jako možnost plánu ošetření kompozitní fazety, 
měly by splňovat několik kritérií: minimálně invazivní přístup, dobré uzpůsobení barvy, dobré dokončování 
a leštění, funkční a estetické biomimetické předpoklady.

U všech kompozitních výplní je vždy nezbytný hladký povrch vyleštěný do vysokého lesku. Důvody, proč 
jsou žádoucí správně vyleštěné kompozitní fazety souvisí s estetickými požadavky i orálním zdravím. 
Výsledkem špatně dokončených pryskyřičných fazet s nepravidelným povrchem může být celá řada klinic-
kých problémů, jako je podráždění gingivy, vyšší míra opotřebení, recidivující nebo sekundární kaz, akumu-
lace plaku a po nějaké době i celkové estetické selhání.

Tvarování, dokončování a leštění jsou nejdůležitější kroky při úspěšném vytváření dobře držících a dlou-
hodobě stálých výplní. Dosažení povrchu s vysokým leskem bylo u kompozitních pryskyřic vždy klinickou 
výzvou a na scénu se každým dnem dostávají nové metody, které mají tento důležitý krok zdokonalit.

Dan Lazar vystudoval Stomatologickou fakultu v roce 2005, v Cluj-Napoca, Rumunsko. Poté absolvoval řadu 
postgraduálních kurzů v oboru protetiky a záchov-né stomatologie v Rumunsku a v Evropě. 
V letech 2007-2009 vyučoval na Stomatologické fakultě „Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca na oddělení záchovné 
stomatologie. Od roku 2005 začal pracovat v soukromé ordinaci v Oradea a od roku 2016 provozuje vlastní 
soukromou ordinaci specializující se na protetiku a záchovnou stomatologii. Publikoval řadu článků v růz-
ných časopisech na téma estetické stomatologie. Je zakladatelem „Lazar Learning”, soukromého školicího 
centra založeného v roce 2016 v Oradea.

Nové téma

Přímá kompozitní fazeta
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Moderní anestezie 

MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA

Anestezie

• přehled dostupných lokálních anestetik 
• zásady dávkování 
• zvláštnosti podávání lokálních anestetik u dětí 
• nejčastější příčiny selhání znecitlivění a jaké jsou možnosti řešení 
• tradované mýty a omyly 
• novinky v technickém vybavení 
• vybrané pokročilé a netradiční techniky 
• bezpečné použití adrenalinu 
• kontraindikace a lékové interakce 
• místní a celkové komplikace 
• dostupná antidota 
• kazuistiky z praxe 

MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA vystudoval v roce 1987 obor stomatologie na Fakultě všeobecného  
lékařství UK v Praze. Specializuje se na ošetřování pacientů se zdravotním rizikem. Od roku 1998 pracuje  
v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, kde se věnuje péči o nemocné v transplantačním  
a kardiochirurgickém programu. V roce 2005 zahájil práci ve vlastní privátní zubní praxi a o rok později 
začal působit jako pedagog na 1. Lékařské fakultě UK v Praze. Je autorem a spoluautorem několika desítek 
odborných článků a čtyř monografií, jako lektor se dlouhodobě podílí na vzdělávání při České stomatologické 
komoře a Slovenské komoře zubních lékařů.

Budova Dentamed, Pod Lipami 41, Praha 3 
pátek, 22. října 2021, 13 - 18 h

3 490 Kč  / 3 141 Kč (VIP zákazník)

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

5
kreditů ČSK

Pro všechny

Teorie
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Máte obavy z digitalizace? 
Nevíte co vás to bude stát  
a jestli to zvládnete?

Kurzy zahrnují vše, co potřebujete vědět  
o digitalizaci, skenování  3D tisku a frézování.

Naučíme vás pracovat se soubory, softwarem, používat  
intraorální a laboratorní skener, ovládat 3D tiskárny.
Upravit a vytisknout modely, implantační šablony, prepara-
ční šablony, dlahy na bruxizmus, nosiče na bělení, retainery, 
totální (FULL ARCH) protézy, částečné parciální protézy, flexi 
parciální protézy, individuální otiskovací lžíce a mnohé jiné.

Kurzy jsou rozdělené do tematických částí:

3D tisk - dental
Totální protézy - Klasik 3D
Totální protézy - Individual 3D
Imediátní náhrady 3D - Imediátní náhrady a monobloky
Částečné náhrady Klasik + FLEXI 3D - Jednoduché kotevní prvky
Modely, individuální lžičky, šablony 3D 
Dlahy 3D (bělení, bruxismus, retainery...)
Fixní náhrady CAD/CAM
Implant studio - 3Shape
Smile creator - 3Shape
Dental CAD - modelování 
 

Více informací a možnost přihlášení  
naleznete na jamamedical.cz/vzdelavani

49
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Workshopy 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

Naši specialisté pro endodoncii  
a lupové brýle k Vašim službám 
• pomůžeme s orientací v široké nabídce 
• předvedeme a poradíme přímo u Vás
• poskytneme konzultace po telefonu
• postavíme endo na míru
• pomůžeme se záručními i pozáručními opravami

Alena Puhlovská 
produkt manažer endodoncie

alena.puhlovska@dentamed.cz

Představíme  
Vám nové  

10× zvětšení
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Praha, pátek, 17. září 2021, 13 - 16 h

Hradec Králové, středa, 22. září 2021, 13 - 16 h

Jihlava, čtvrtek, 23. září 2021, 13 - 16 h 

Přerov, středa, 29. září 2021, 13 - 16 h

Ostrava, čtvrtek, 30. září 2021, 13 - 16 h

Brno, středa, 6. října 2021, 13 - 16 h

Plzeň, úterý, 12. října 2021, 13 - 16 h

Praha, středa, 13. října 2021, 13 - 16 h

Kosmonosy, středa, 20. října 2021, 13 - 16 h

Liberec, čtvrtek, 21. října 2021, 13 - 16 h

České Budějovice, úterý, 26. října 2021, 13 - 16 h

Chomutov, úterý, 9. listopadu 2021, 13 - 16 h

Teplice, středa, 10. listopadu 2021, 13 - 16 h

Děčín, čtvrtek, 11. listopadu 2021, 13 - 16 h

Praha, úterý, 23. listopadu 2021, 13 - 16 h

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

Martin Čech 
Vých. 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

Miroslava Trajerová 
Čechy

+420 724 359 918
miroslava.trajerova@dentamed.cz
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Ošetření hlubokých defektů

As. MUDr. Daniel Ott

Shrnutí technik a potřebného vybavení k úspěšnému řešení sanace hlubokých aproximálních defektů  
v postranním úseku chrupu, rozdělení dle hloubky a rozsahu defektu, zajištění suchého operačního pole, 
vhodné matricové systémy, gingivektomie, chirurgické prodloužení klinické korunky, bod kontaktu, utěs-
nění matrice, ,,margin relocation“ podrobně, IDS, přímá či nepřímá rekonstrukce defektu, vhodné výplňové 
materiály a adheziva, kompozitní či keramická overlay, zamyšlení se nad AMG výplněmi, možné endodon-
tické komplikace. 

MUDr. Daniel Ott působí od roku 2001 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.

II. třída

Nové téma

Clarion Congress Hotel, Pražská třída 14, České Budějovice 
čtvrtek 11. listopadu 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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Rekonstrukce skusu 
- od funkce k estetice a zpět 

MUDr. Petr Hajný

Estetická stomatologie

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.

MUDr. Petr Hajný po absolvování Univerzity Karlovy pracoval jako specialista na celokeramické náhrady 
a CAD/CAM na klinice Asklepion v Praze a Karlových Varech. Nyní je majitelem One Visit Dentistry s.r.o.. 
Kromě této ordinace však nadále pracuje na dalších klinikách v ČR a zahraničí jako externí specialista, 
zejména v oblasti keramických náhrad a CAD/CAM. Díky tomu tak vlastnoručně zhotoví více než 2000 kera-
mických fazet a mnoho desítek kompletních rekonstrukcí skusu i úsměvu každý rok.

Je členem mezinárodní společnosti komputerizované stomatologie ISCD. Školitel technologie T-Scan pro 
digitální okluzní analýzu. Lektor firmy Ivoclar Vivadent pro kompozitní materiály, adhezivní systémy, fixační 
materiály, celokeramické náhrady a CAD/CAM. Doposud je jeho lektorská činnost dostupná ve 22 zemích. 
Vedle přednáškové činnosti jsou častými aktivitami i praktické kurzy, zejména ve školícím centru firmy 
Ivoclar Vivadent ve Vídní a Lichtenštejnském Schaanu.

Pytloun Hotel Liberec, Hodkovická 39, Liberec 
čtvrtek 18. listopadu 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

Nové téma
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Mikroskopická preparace fazet a overlejí  
adhezivní cementování krok za krokem 

As. MUDr. Daniel Ott

pondělí, 22. listopadu
Úvod do miniinazivní adhezivní protetiky, preparace modelových zubů ve fantomové učebně, všechna 
místa vybavena mikroskopy Carl Zeiss, mikroskopická preparace na fazety, korunky a overleje, moderní 
preparační design, reduktivní vs. aditivní preparace, výběr vhodných vrtáčků a brousků, jak efektivně  
a přesně otiskovat, fotodokumentace při komunikaci s dentální laboratoří, vhodná provizoria. 

úterý, 23. listopadu
Adhezivní cementování podrobně, fotopolymerace, duální polymerace, rozdíly při cementování fazet,  
overlejí a korunek, samoadhezivní cementování, jak leptat různé druhy keramiky, adhezivní systémy,  
polymerační lampy, odstraňování přebytků - tipy a triky.

Navštivte s námi předvánoční Vídeň

Nové téma

Školící centrum ICDE (Tech Gate Vienna, Donau-City Strasse 1), Vídeň 
pondělí a úterý, 22 a 23. listopadu 2021

Kapacita maximálně 11 lékařů
400 €

Cena zahrnuje: školení, materiál, oběd, občerstvení během dne, večeře. 
Doprava individuální, ubytování je možné zajistit (ubytování od 107 € za noc a jednolůžkový pokoj. 
Více informací: Michaela Krátká / +420 608 719 979 / michaela.kratka@ivoclarvivadent.com
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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-ænial Universal Injectable – vysoce pevný výplňový kompozit,  
 který je vhodný pro 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)

Budova Dentamed, Pod Lipami 41, Praha 3 
pátek, 26. listopadu 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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Optimalizace nákupu  
spotřebního materiálu ●

02
Doporučíme změny 
a společně projdeme 
možnosti optimalizace

01
Provedeme audit  
spotřebního  
materiálu

03
Nastavíme podmínky 
výhodné spolupráce

S čím vám konkrétně pomůžeme ●

●

Dáme Vám individuální 
cenu na část  
sortimentu

●

Najdeme alternativní 
produkt stejné kvality 
za nižší cenu

●

Ucelíme Vaše portfolio 
produktů spotřebního 
materiálu

●

Zalistujeme individuální 
cenu na jednotlivé produkty

●

Nastavíme slevu  
na vybranou značku
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Náš specializovaný tým  
se o Vás postará ●

✓
Umíme dodat přes 50 000 produktů 
a spolupracuje s námi více než  
200 výrobců z celého světa

✓
Máme odborníky,  
kteří Vám poradí  
s výběrem

✓
Největší sklad spotřebního  
materiálu v ČR s dodáním  
do 24 hodin

✓
Dokážeme vyjít vstříc individuálním 
potřebám každého jednoho  
zákazníka

Šetřete s námi náklady  
na provoz Vaší ordinace ●

Kateřina Vostárková
Manažer pro klíčové zákazníky

+420 777 631 973 
katerina.vostarkova@dentamed.cz
dentamed.cz
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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 Vista, Hudcova 72, Brno
středa 24. listopadu 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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Omezená kapacita

Čtyřruční práce a ergonomie  
aneb jak efektivně pracovat  
v týmu lékař - sestra

MDDr. Břetislav Martinák 
Petra Rodová (zubní sestra)

Praktický kurz

Kurz je určen pro tým lékař/ka + zubní asistentka (cena je za 2 účastníky, lékař + asistentka). 
• základy ergonomie 
• správný sed 
• polohování pacienta 
• příprava na jednotlivé typy ošetření 
• zhotovení výplně - čtyřručně 
• endodontické ošetření - čtyřručně 
• chirurgie - čtyřručně 
• efektivita práce 
• tipy a triky 
• diskuse 

MDDr. Břetislav Martinák vystudoval v roce 2013 Masarykovu univerzitu v Brně a v současnosti pracuje ve 
stomatologickém centru ARTDENT v Jihlavě jako odborný zástupce vedoucího lékaře. Zaměřuje se na endo-
doncii, implantologii, chirurgii a protetiku. Věnuje se přednáškové činnosti.

Pro lékaře a sestry

Budova Dentamed, Pod Lipami 41, Praha
pátek, 21. leden 2022, 10 - 17 h 

Kapacita 8 týmů
7 900 Kč 

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

Nové téma

Individuální přístup



60

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  
reálné 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, 1. října 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
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Praktický kurz

Kurz je určený pro kolegy jak z řad lékařů, tak zubních techniků, kteří nemají chuť ani ambice stát se foto-
grafy. Tedy pro ty z nás, kteří chtějí fotoaparát jednoduše nastavit a pak pouze fotit za účelem získání nebo 
předání informací potřebných k práci.

V teoretické části probereme vybavení, nastavení a co, jak a proč fotit. V praktické si postupně vyzkoušíme 
pořízení fotodokumentace pro výběr odstínu, fotoprotokol pro diagnostiku před protetickou rekonstrukcí a 
případně produktovou fotografii.

PS. Foťáky případně s sebou! 

Ondřej Adam se narodil v roce 1979 v Českých Budějovicích, kde po dokončení studií v roce 1998 praco-
val jako zubní technik specializovaný na fixní protetiku. V roce 2006 odešel pracovat do zubní laboratoře v 
Severním Irsku. Zde rozšířil své zkušenosti s fazetováním kovových, sklokeramických, aluminiumoxidových 
a zirkonoxidových konstrukcí a vrstvenými fazetami. Absolvoval přednášky, školení, semináře a workshopy 
u Olivera Brixe, Augusta Bruguery, Roba Lynocka a mnoha dalších. Po návratu do České republiky v roce 
2009 zakládá společně s manželkou dentální laboratoř Adam Innovative Dental Design zaměřenou na výro-
bu vysoce kvalitních keramických náhrad, převážně za použití lithium disilikátu. V lednu roku 2010 se stává 
spolupracovníkem a školitelem Ivoclar Vivadent.

Fotografování

Budova Dentamed, Pod Lipami 41, Praha
pátek, 3. prosince 2021, 10 - 17 h 

Kapacita 10 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

Nové témaDentální fotografie 
pro NEfotografy 

Ondřej Adam

Pro všechny
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Stratifikace zubu

Petr Myšička 
zubní technik

Dvoudenní praktický kurz

Nové téma

Budova Dentamed, Pod Lipami 41, Praha
pondělí a úterý, 17.-18. ledna 2022, 10 - 17 h 

Budova Dentamed, Pod Lipami 41, Praha
pondělí a úterý, 24.-25. ledna 2022, 10 - 17 h 

Kapacita 8 osob
7 900 Kč 
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

Přinášíme vám hands-on kurz s Petrem Myšičkou, tentokrát zaměřený na vrstvení keramiky,  
cut-backovou a full vrstvící technikou. Každý zubní technik by se měl snažit využít svůj potenciál na 100 %, 
aby byl schopný imitovat přírodu a dokázal tak vyrobit korunky, které vypadají jako opravdové zuby.  
A to bude hlavní náplň kurzu pro tyto dva dny. 

Petr Myšička ukončil studium zubního technika v roce 2005 na Střední zdravotnické škole v Ústí nad Labem. 
Tentýž rok začal pracovat jako zubní technik v soukromé laboratoři v Jablonném v Podještědí, kde první 
tři roky jeho praxe sbíral znalosti v okruhu snímacích a fixních náhrad. V roce 2008 nastoupil na kliniku 
Asklepion, kde dále rozvíjel své znalosti a dovednosti především v pracích na implantáty a estetickou proteti-
ku. V roce 2010 se rozhodl prohloubit znalosti v estetické protetice a využil tak příležitosti pracovat pod vede-
ním Jakuba Šopince v JŠ Ceramic také v Praze. Během těchto 3 let posbíral nespočet velmi cenných zku-
šeností v práci s keramikou IPS e.max Ceram od Ivoclaru a taktéž dnes neocenitelné znalosti v CAD/CAM 
technologii. Začátkem roku 2013 získal nabídku pracovat pro prestižní anglickou kliniku Brighton Implant cli-
nic na jihu Anglie v Brightonu, kde se dnes nejvíce věnuje estetickým rozsahlým rekonstrukcím. Absolvoval 
nespočet kurzů se zaměrením na keramiku naposledy master kurz pod vedením Augusta Bruguery v Lon- 
dýně. V roce 2014 - 2018 byl několikrát nominován v Aesthetic Dentistry Awards kde svou nominaci několi-
krát proměnil v první místo a také se stal Aesthetic Dental Technician of the Year 2015. Tentýž rok se stavá 
Ivoclar Opinion Leader pro Anglii. Dále publikuje své odborné články v prestižních anglických časopisech jako 
jsou Private Dentistry, The Technologist, Aesthetic Dentistry Today, Laboratory. Zároveň také v roce 2015 ote-
vřel svou zubní laboratoř PM Dental Studio, kde pracuje dodnes.
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Na co se zaměříme 
Názorně si vysvětlíme, z čeho se každý zub skládá, jeho barevné a optické vlastnosti a jak to nejlépe a 
nejjednodušeji imitovat s naším keramickým systémem. Společně si vysvětlíme, jak kombinovat keramic-
ké prášky a essence tak, abychom dosáhli cíleného efektu. V dnešním dentálním světě převažuje šetrně, 
minimální broušení zubů, aby lékař zachoval co nejvíce struktury zubů. Čím ale máme méně místa na 
naší keramiku a efekty, tím více se naše práce stávají ‚‘korunkové‘‘ a bez života. Názorně si tak ukážeme, 
jak i v takových přípradech můžeme udělat korunky, které budou vypadat živé, i když použijeme pouze 
minimální vrstvení a cut-back techniku. V dalším úseku naší práce se zaměříme na tvorbu frontálních 
korunek, kde již plně využijeme plný potenciál našeho keramického systému - e.max Ceram a společně 
navrstvíme korunky tak, aby odpovídaly dnešním estetickým požadavkům.

Barva zubu a její implementace do naší práce
Cut-back technika - 1 korunka 
• výběr vhodného materiálu 
• úprava kapny 
• vnitřní dobarvovací technika (stain) 
• skin vrstvení

Full Vrstvení - 3 korunky 
• výběr vhodného materiálu 
• vrstvení keramiky 
• stain 
• finální úprava
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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 
středa, 6. října 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
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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, 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: dle domluvy 

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

WORKSHOPY  
VE VAŠÍ ORDINACI

Možnost domluvení workshopů i přes Vašeho obchodního zástupce.66



67

Možnosti efektivní mezioborové spolupráce 
Nastavení funkční komunikace 

Alena Tihanová, DiS. (dentální hygienistka)
Mgr. Petra Kindlová (trenér a lektor softskills)

Hotel Duo, Teplická 462, Praha 
pátek, 26. listopadu 2021, 13 - 1730 h

Kapacita 30 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

Možnosti efektivní mezioborové spolupráce

1. Vývoj oboru během 20 let.
• Typy, jak zaplnit diář dentální hygienistce, aby byla platným ekonomickým i funkčním článkem týmu. 

2. Legislativní náplň práce dentální hygienistky v praxi
• co zmůže „preventista“? Jak může dentální hygienistka pomoci zubnímu lékaři  
 dosáhnout u klienta CPITN 0? 
• Od pre-primární po terciální prevenci v kompetencích dentální hygieny 
• Co ke své práci potřebujeme? 
• Kazuistiky – konkrétní ukázky efektivní spolupráce v ordinaci i mimo ni, 
 jak se nám povedlo rozšířit tým o klienta? 

3. Prevence nedorozumění
• Na co se zaměřit před ošetřením 
• Jak eliminovat rizika konfliktu na pracovišti 
• Co je storrying? Jak jej využít v motivaci klienta 
• Může dentální hygienistka předejít komplikacím po ošetření nebo náhlé příhodě v zubní ordinaci? 

Nastavení funkční komunikace

1. Základy funkční komunikace 
• Roviny a pravidla komunikace. Komunikační fauly 

2. Nejčastější situace a jejich řešení
• Praktický nácvik zvládnutí nejčastějších „náročných“ komunikačních situací v rovině: 
 a) Dentální hygienistka x lékař 
 b) Dentální hygienistka x pacient 
• Zpětná vazba a shrnutí 

Nové téma

Úloha dentální hygienistky v dent. týmu

Exkluzivně v Dentamedu



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


