Obecné informace

Přehled lokálních
kongresů a kurzů 2019
		 Více než vzdělání

Jak používat katalog
Tento katalog poskytuje přehled lokálních kongresů a kurzů a bude průběžně
aktualizován. Kurzy jsou seřazeny podle data konání. Pokud byste měli zájem o

sac level

jazyk

level

EN

jazyk

mezinárodní kurzy navštivte naší webovou stránku www.straumann.cz nebo se
obraťte na naše obchodní zástupce na tel.: 284 094 650.

sac level Klasifikace SAC byla vyvinuta Mezinárodním týmem pro implantologii

kredity od čsk

40

kreditů

(ITI) a rozřazuje vzdělávací akce dle složitosti do tří kategorií: Straightforward (S),
Advanced (A) a Complex (C) (SAC). Klasifikace SAC pomáhá zubním lékařům určit
stupeň složitosti případu a potenciálního rizika pro protetická a chirurgická řešení.

Straightforward Level

teorie

přednáška

praktické cvičení
hands-on

Chirurgické a protetické postupy se zdají nekomplikované, s nízkým rizikem komplikací.
Případy mají prediktabilní funkční výsledek, kdy jsou estetické nároky velmi nízké.

předtočená operace

live

Advanced Level
Chirurgické a protetické postupy představují větší výzvu se zvýšeným rizikem
komplikací a až středně vysokými estetickými nároky.

Complex Level
Chirurgické a protetické postupy jsou komplikované s vysokým rizikem komplikací
a vysokým estetickým rizikem.

kredity od čsk Uvádí počet kreditů pro členy ČSK, které můžete uplatnit v
celoživotním vzdělávání. Počet kreditů přiděluje pořadateli kurzů ČSK.

přednáška Teoretické sekce, které se skládají z prezentací jednoho nebo více
přednášejících a mohou také zahrnovat plánování případů a diskusi.

hands-on Praktické cvičení na plastových modelech nebo prasečích čelistech.
předtočené operace Operace je puštěna ze záznamu a komentována
přednášejícím nebo je operace živě přenášena z chirurgického sálu.

všeobecné a obchodní podmínky
ѹѹ Náklady na kurzy nezahrnují: náklady na dopravu na kurz, náklady spojené s
ubytováním, pokud není uvedeno jinak.
ѹѹ Data konání kurzů se mohou změnit

registrace: Můžete se zaregistrovat na jakýkoli kurz pomocí poskytnutí Vašich kontaktních údajů prostřednictvím
záslání vyplněné a podepsané přihlášky. Kterou naleznete na www.straumann.cz nebo kontaktujte naše obchodní
zástupce.
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Strategie ošetření, plánování,
management komplikací
dle SAC klasifikace (A)/(C)
program a témata kurzu
Teoretický kurz strategie ošetření, plánování, management komplik-

level

EN

jazyk

beskydy, česká republika

ací, který pořádáme ve spolupráci s kvalitním švýcarským lektorem,

místo konání―Wellness hotel Beltine

Dr. Danielem Hessem v krásném prostředí beskyd.

Forest Ostravice, Ostravice 386

•

Strategie ošetření

datum―5. - 6. dubna 2019

•

Plánování

čas―20:00 - 10:00

•

Management komplikací

délka trvání―2 dny

0

kreditů

přednáška

cena―5.200 Kč vč. DPH 21%
4.400 Kč vč. DPH 21% pro mladé lékaře v
programu PML.
(Cena zahrnuje: dokumentaci, handout,

hands-on

kurzový materiál, stravování během
kurzu.)
cílová skupina―PZL, specialisté
přednášející―Dr. Daniel Hess

live

registrace a informace―
Straumann s.r.o.
pan Jan Bráza
Phone: +420 284 094 655
E-mail: info.cz@straumann.com
www.straumann.cz
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Praktický kurz dentální implantologie s OP
chirurgie dle SAC klasifikace (S)/(A)

level

CZ

program a témata kurzu
ѹѹ Aktuální stav a možnosti
ѹѹ Design a materiál implantátu, povrchy implantátu
ѹѹ Indikace a kontraindikace ošetření, výběr implantátu, výběr
pacienta, rizika
ѹѹ Plánování výkonu, ideální pozice implantátu, pohovor s pacientem

jazyk

praha, česká republika
místo konání―kongresový sál hotelu
Occidental Praha Barceló, Praha 4
datum―5. - 6. dubna 2019
čas―13:30 - 19:30 / 8:30 - 15:00
délka trvání―2 dny

ѹѹ Tissue Level vs. Bone Level implantáty. Kdy a v jakých indikacích?

přednáška

ѹѹ Načasování implantačního zákroku, časná vs. imediátní implantace
ѹѹ Augmentační techniky, kostní štěp, sinus lift
ѹѹ Chirurgické protokoly, protokoly zatížení
ѹѹ Chirurgický postup zavedení implantátu, triky a tipy úspěšné
implantace

cena―5.500 Kč vč. DPH 21%
3.900 Kč vč. DPH 21% pro mladé lékaře v
programu PML.
(Cena zahrnuje: dokumentaci, handout,
kurzu.)

ѹѹ Možnosti Bone Level Tapered implantátů

přednášející―MUDr. Zbyšek Petrovický

ѹѹ Neúspěchy, komplikace, jak jim předcházet
Hands-on
Zavádění implantátů na fantomech
Augmentace na fantomech

hands-on

kurzový materiál, stravování během

ѹѹ Praktické ukázky implantací – předtočené live operace s
komentářem

ѹѹ Úspěšnost a životnost implantátu, dlouhodobé výsledky, literatura

9

kreditů

cílová skupina―PZL, specialisté
live

registrace a informace―
Straumann s.r.o.
pan Jan Bráza
Phone: +420 284 094 655
E-mail: info.cz@straumann.com
www.straumann.cz
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Kurz protetika na implantáty 1
protetika dle SAC klasifikace (S)/(A)

level

level

CZ

program a témata kurzu
ѹѹ Význam spojení protetického díli s implantátem
ѹѹ Plánování výkonu, protetický koncept
ѹѹ Načasování výkonu
ѹѹ Protetické platformy implantátů
ѹѹ Otisk implantátu - výběr vhodné metody a komponent

jazyk

praha, česká republika
místo konání―kongresový sál hotelu
Occidental Praha Barceló, Praha 4
datum―12. dubna 2019

5

kreditů

čas―9:30 - 17:00
délka trvání―1 den

ѹѹ Workshop - nácvik otisku implantátů a výběr abutmentu

přednáška

cena―3.400 Kč vč. DPH 21%
2.550 Kč vč. DPH 21% pro mladé lékaře v
programu PML.
(Cena zahrnuje: dokumentaci, handout,

hands-on

kurzový materiál, stravování během
kurzu.)
cílová skupina―PZL, specialisté
přednášející―MUDr. Zbyšek Petrovický

live

registrace a informace―
Straumann s.r.o.
pan Jan Bráza
Phone: +420 284 094 655
E-mail: info.cz@straumann.com
www.straumann.cz
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Kurz protetika na implantáty 2
protetika dle SAC klasifikace (C)

level

CZ

program a témata kurzu
ѹѹ Aktuální stav a možnosti
ѹѹ Význam spojení protetického dílu s implantátem
ѹѹ Plánování výkonu, protetický koncept
ѹѹ Výběr správného implantátu pro budoucí protetiku /Tissue Level vs
Bone Level
ѹѹ Načasování, otiskovaní, otisk individuálně vytvarovaného sulku

jazyk

praha, česká republika
místo konání―kongresový sál hotelu
Occidental Praha Barceló, Praha 4
datum―10. května 2019
čas―8:00 - 17:00
délka trvání―1 den
přednáška

ѹѹ Provizorní protetické práce
ѹѹ Šroubované nebo cementované konstrukce

cena―4.100 Kč vč. DPH 21%

ѹѹ Řešení jednotlivých protetických mezer od A do Z

3.075 Kč vč. DPH 21% pro mladé lékaře v

ѹѹ náhrada jednoho zubu: distální a estetický úsek
ѹѹ zkrácený zubní oblouk /dens pendens?/
ѹѹ bezzubá čelist, snímací vs. fixní řešení
ѹѹ CADCAM v implantologii
ѹѹ Rozdělení keramických materiálů, výběr vhodného materiálu

5

kreditů

programu PML.
(Cena zahrnuje: dokumentaci, handout,

hands-on

kurzový materiál, stravování během
kurzu.)
cílová skupina―PZL, specialisté
přednášející―MUDr. Zbyšek Petrovický

live

ѹѹ Zirkonoxid vs. disilikátová keramika
ѹѹ Komplikace, jak jim předcházet

registrace a informace―
Straumann s.r.o.
pan Jan Bráza
Phone: +420 284 094 655
E-mail: info.cz@straumann.com
www.straumann.cz
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ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA PROTETICKÉ STRATEGIE
ve spolupráci s DENTLY ACADEMIA

level

EN

přehled kurzu
PROTETICKÉ STRATEGIE PRO ÚSPĚŠNOU ESTETICKOU A FUNKČNÍ
REHABILITACI

praha, česká republika

jazyk

místo konání―kongresový sál Cubex
Centrum Praha, Na Strži 2097/63, Praha 4
datum―14. - 15. června 2019

6

kreditů

délka trvání―2 dny

cena― 490 Eur při registraci do

přednáška

30.4.2019.
530 Eur při registraci po 1.5.2019.
200 Eur studenti zubního lékařství po

Dr. MAURO FRADEANI
Světoznámá kapacita v oblasti estetické stomatologie. Byl
prezidentem evropské akademie estetické stomatologie (European
Academy of Esthetic Dentistry). Od roku 2008 působí jako hostující
profesor na katedře stomatologické protetiky na Lousiana State
University v New Orleans v USA, a zároveň je aktivním členem
americké akademie estetické stomatologie a americké akademie
fixní protetiky. Založil a vede institut kontinuálního vzděláváni (ACE)
v Pesare v Itálii. Je autorem dvousvazkové monografie Esthetic
Rehabilitation in Fixed Prosthodontics, kteráje přeložena do 12 jazyků.

1.5.2019
79 Eur společenský večer dne 14.6.2019
Při přihlášení se dalšího účastníka z
jedné praxe (stejné IČO) máte na jeho
účastnický poplatek slevu 10%. Akce
neplatí na studentský účastnický
poplatek.
přednášející―Dr. Mauro Fradeani
pořadatel―DENTLY ACADEMIA

registrace a informace―
Dently Academia
E-mail: info@dentlyacademia.sk
www.dentlyacademia.sk
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