
POZVÁNKA
na stomatologický víkend
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TÉMA

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

CENY

ESTETICKÁ STOMATOLOGIE
RADOST Z MODELOVÁNÍ

MDDr. Ondřej Kříž

Lékař            6990 Kč  (školení, stravování, ubytování, wellness)
Doprovod    5990 Kč  (stravování, ubytování, wellness)
Jednolůžkový pokoj za příplatek 1000 Kč

Závazná rezervace vzniká až po řádné úhradě faktury. Storno podmínky: Objednatel souhlasí s tím, že v případě zrušení či úpravy rezervace
uhradí následující poplatky: 20 % z ceny, pokud dojde k jeho zrušení 30 - 44 dní před termínem akce, 50 % z ceny, pokud dojde k jeho
zrušení 14 - 29 dní před termínem akce, 70 % z ceny, pokud dojde k jeho zrušení 7 - 14 dní před termínem akce, 100 % z ceny, pokud dojde k
jeho zrušení 6 a méně dnů před termínem akce.

10 kreditů

Závaznou přihlášku na přednášku potvrďte e-mailem na adresu:
praha@smrcek-dental.cz nebo u svých obchodních zástupců. 

registrováno ČSK



ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN

OBSAH TÉMATU
Teorie:
Moderní miniinvazivní přístup | Kofferdam – tipy a triky | Adhesivní příprava | Matricové
systémy | Výběr barvy výplní | Indikace moderních kompozitních materiálů | Flow a
bulk-fill materiály | indikace skloionomerních materiálů | Stratifikace a modelace
distálních a frontálních výplní | Povrchová mikrostruktura a leštění | Postendodontické
dostavby | Důvody selhávání výplní a jak jim předejít
Praktika:
 • LIVE – přímá výplň v distálním a frontálním úseku

PŘEDNÁŠEJÍCÍ
MDDr. Ondřej Kříž
Vzdělání:
2005 – 2010 Masarykova Univerzita v Brně, lékařská fakulta, 
obor zubní lékařství

Odborné zahraniční stáže:
2005 Ryde College, Sydney, Austrálie
2008 University of Malta, Faculty of Dental Surgery, Malta
2012 GC Campus, Leuven, Belgie

Odborná praxe:
Výuka Preventivního zubního lékařství na VOŠZ Merhautova, Brno

Praxe:
od r. 2010 vlastní dentální klinika Supradent, Brno
Členství:
Člen ČSK a České akademie dentální estetiky

Pátek 20.5.2022
 9.30 - 10.00
10.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 16.00
16.00 - 18.00

18.00                 
19.00 - 20.30   
20.30                

Sobota 21.5.2022
 9.00 - 12.00   
12.00 - 12.30   
12.30 - 14.30   
14.30               

* Wellness nezahrnuje masáže. Masáže nutno objednat přímo v hotelu, není zahrnuto v ceně.

Po celou dobu semináře bude přítomen zástupce firmy Ecolab / Anios a připraven
odpovídat na dotazy týkající se dezinfekce ve stomatologické praxi.

Prezence účastníků
Přednáška I. část
Oběd
Přednáška II. část
Wellness*

Večeře formou rautu
Řízená degustace (bude rozděleno na více skupin)
Večerní program s hudbou

Přednáška III. část
Coffee break
Přednáška IV. část
Diskuse účastníků
 


