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MDDr. Július Ročkár
Po absolvování Univerzity v
Košicích (2012) začal pracovat ve
Vranově nad Topľou jako
praktický zubní lékař.
Brzy po promoci si koupil svůj
první mikroskop a začal se
specializovat na endodoncii. V
roce 2019 se přestěhoval do Žiliny,
kde poskytuje mikroskopickou
stomatologii a v současné době se
hodně zaměřuje na implantologii
a dentoalveolární chirurgii. Július
je 6 let zkušený lektor,
viceprezident Slovenské
endodontické společnosti. 2.395,-
Registrujte se e-mailem na: i.supinova@seznam.cz /
moravcova@smrcek-dental.cz 
nebo telefonicky +420 734 332 892 / +420 731 597 894.

post
endodoncie

„Co dělat dál po endodoncii, 
aneb dostavba, otiskování, fixace
a provizorium v moderní době“

V dnešní době již víme, že kvalitní postendodontické ošetření má obrovský význam. Není to pouze z
hlediska mechanického, ale také z hlediska jakési prevence, před znovu infikováním kořenové výplně
a následnému selhání endodontického ošetření. Moderní stomatologie dnes jednoznačně preferuje
adhezivní dostavby. Jejich zhotovení podléhá určitým pravidlům, která je nutné znát a dodržovat.
Ukážeme Vám moderní způsoby dokončení ošetření kořenových kanálku. Dozvíte se tipy a triky, jak
si usnadnit práci, a jak vše lze provádět i v běžné praxi zubního lékaře.

Jste student nebo absolvent?
Zúčastněte se kurzu za zvýhodněnou cenu 1.790,-

*Dovolujeme si upozornit, že ceny se mohou
mírně lišit s ohledem na aktuální situaci.
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