
Kurz protetika na implantáty II
  Lektor: MUDr. MDDr. Jiří Blahák, Ph.D.

Brno, 03.06.2023



Kurz Protetika na implantáty II
protetika dle SAC klasifikace - Complex

Termín: 3. června 2023 
Místo konání: Quality Hotel Brno Exhibition Centre, Křížkovského 20, 603 00 Brno
Lektor: MUDr. MDDr. Jiří Blahák, Ph.D.

Cena kurzu: 5 500,- Kč, (včetně 21% DPH), cena v EUR 220*,- (včetně 21% DPH), 
                         pro lékaře zapsané v programu PML 2 750,- Kč, cena v EUR 110*,-
              (cena obsahuje: dokumentaci, handout, kurzový materiál, stravování během kurzu)

    (*cena v EUR je pouze orientační, finální cena bude stanovena dle aktuálního měnového kurzu)

Bodové ohodnocení ČSK: 5 bodů

Program
Sobota
08.00 – 08.30 Registrace účastníků
      
08.30    Zahájení kurzu                                                                                       

• Výběr implantátu pro budoucí protetické ošetření - rozšíření portfolia - BLX a TLX
• Provizorní protetická práce, význam, výběr abutmentu a otisk krok za krokem
• Skloněné implantáty a jejich specifika v protetickém ošetření
  - SRA abutment a jeho úskalí

10.15 – 10.30 Přestávka, občerstvení

• Obličejový oblouk při celkové rekonstrukci
• Ošetření bezzubé čelisti - snímatelná vs. fixní řešení - specifika, postup zhotovení 
  - Hybridní celkové protézy nesené systémem Novaloc
  - Toronto můstky nesené abutmenty Straumann SRA
• Fotodokumentace, přenos informací do laboratoře 
• Komplikace, jak se jich vyvarovat

12.00 – 13.00 Oběd
    

• Workshop 
  - zhotovení provizorní korunky na implantát
  - nácvik s obličejovým obloukem

 
17.00 Závěr, diskuse, předání certifikátů

Poznámka: Pro přihlášení na Praktický kurz protetika na implantáty II je nutné absolvovat nejdříve 
Praktický kurz protetika na implantáty I v roce 2022/2023.



Praktický kurz protetika na implantáty II
protetika dle SAC klasifikace - Advance/Complex

Brno, 3. června 2023

Příjmení.........................................................    Jméno.........................................................    Titul...............

Fakturační údaje......................................................................................................IČO.....................................

Zapsán v programu PML:     ano                  ne

Datum:....................................                                                            

Podpis:.......................................

Účast na společené večeři:  ano                  ne

Přihlašuji se závazně na tento kurz. Akceptuji podmínku, že při stornování mé účastni méně než 14 dní 
před konáním akce mi bude účtován storno poplatek ve výši 80% vstupného.
Přihlaste se, prosíme, jedním z těchto způsobů, nejpozději do 20.5.2023.

Počet míst je limitován. 

1/ e-mailem:  jan.braza@straumann.com
2/ Online na www.straumann.cz
2/ zasláním této přihlášky poštou na adresu Straumann s.r.o

Platba na základě zaslané faktury.

STRAUMANN s.r.o.
Na žertvách 2196/34
180 00  Praha 8, Česká republika
Tel.: 284 094 655 (pan Jan Bráza)
e-mail : info.cz@straumann.com
http://www.straumann.cz

Termín: 3. června 2023 
Místo konání: Quality Hotel Brno Exhibition Centre, Křížkovského 20, 603 00 Brno
Lektor: MUDr. MDDr. Jiří Blahák, Ph.D.

Cena kurzu: 5 500,- Kč, (včetně 21% DPH), cena v EUR 220*,- (včetně 21% DPH), 
                         pro lékaře zapsané v programu PML 2 750,- Kč, cena v EUR 110*,-
              (cena obsahuje: dokumentaci, handout, kurzový materiál, stravování během kurzu)

    (*cena v EUR je pouze orientační, finální cena bude stanovena dle aktuálního měnového kurzu)

Bodové ohodnocení ČSK: 5 bodů


