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Protetické materiály 
a jejich indikace 2021

Po absolvování Univerzity Karlovy pracoval jako specialista na celokeramické náhrady a CAD/
CAM na klinice Asklepion v Praze a Karlových Varech. Nyní majitel ONE VISIT DENTISTRY s.r.o., 
jedné z nejmoderněji vybavených ordinací na světě. Kromě této ordinace však nadále pracuje  
na dalších klinikách v ČR a zahraničí jako externí specialista, zejména v oblasti keramických    
náhrad a CAD/CAM. Je certifikovaným školitelem CAD/CAM systému CEREC. Člen meziná-
rodní společnosti komputerizované stomatologie ISCD. Školitel technologie T-Scan pro digi-
tální okluzní analýzu. Lektor firmy Ivoclar Vivadent pro kompozitní materiály, adhezivní systémy,         
fixační materiály, celokeramické náhrady a CAD/CAM. OL pro systém 3Shape Trios intraorální 
skenery. Doposud je jeho lektorská činnost dostupná ve 22 zemích. 

Přednáší: MUDr. Petr Hajný

Dentální trh se každým rokem rozšiřuje o nové technologie i materiály 
k rekonstrukci zubních tkání. Nabídka je pestrá a pro mnohé kolegy nepřehledná. 
Klinická praxe ukazuje v některých případech jiné zkušenosti, nežli ukazovaly studie 
a laboratorní testy. Na základě zkušeností  postupně měníme naše indikace 
a upravujeme pracovní a výrobní postupy. Poučením z dlouholetých studií 
a vlastních chyb tak zjednodušujeme i výběr materiálů a naši každodenní práci.

Platbu účastnického poplatku prosím poukažte na základě námi vystavené faktury. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. 
Uhrazením účastnického poplatku je dokončena registrace a tímto okamžikem je mezi pořadatelem akce a účastníkem uzavřena smlouva o účasti, 
jejíž nedílnou součástí jsou Závazné podmínky účasti na akci pořádané firmou Henry Schein. Tyto podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách 
https://www.henryschein.cz/. Indexy si přineste s sebou. V ceně je zahrnuto výtečné občerstvení během přestávek a oběd. Wifi je bezplatně k dispozici. 
Na akcích pořádaných Univerzitou Henry Schein jsou pro Vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

2 990 Kč (sleva 10% tj. cena 2 691 Kč  při přihlášení a úhradě nejpozději 1 měsíce před školením)

Martina Bourová – 607 005 482, martina.bourova@henryschein.cz 
Jitka Kulíšková – 702 095 266, jitka.kuliskova@henryschein.cz 
Koordinátorka Univerzity: Milena Vondrašová – 702 236 908 
milena.vondrasova@henryschein.cz

kreditů5

Program: 11:30 – 12:00 prezence a občerstvení    12:00 – 14:30   přednáška
                14:30 – 15:00  pozdní oběd  15:00 – 17:30 přednáška 

Čtvrtek 25. 11. 2021, 12:00 – 17:30 hod. 
Praha – Hotel Chvalská Tvrz, Na Chvalské tvrzi 858/11, Praha 9 

Pozvánka na školení

Registrujte se telefonicky nebo e-mailem 
u obchodních zástupců Henry Schein


