
MUDr. Zbyněk Mach

vás zve na školení
Nové generace 

výplňových materiálů

 a jejich využití 

v praxi

2 990 Kč
-10% při úhradě měsíc před konáním školení
v ceně je zahrnutý oběd, coffee break a 
parkování u hotelu

2 650 Kč

Pátek 8.10.2021 12-17h
České Budějovice Grandhotel Zvon Náměstí Přemysla Otakara II. 28

 

https://www.henryschein.cz/skoleni/planovana


Nové generace 

výplňových materiálů

 a jejich využití 

v praxi

Náhrada za amalgám 
- výběr, použití a aplikace skloionomeru
- který skloionomer se hodí pro kterou indikaci
- pečetění fisur a další techniky jako tepelná polymerace
                              
Nová generace kompozitních materiálů s různou viskozitou a 
mimořádnoupevností
- pevný jako skála – G-aenial Universal Injectable – vysoce 
pevný výplňový 
kompozit, který je vhodný pro každou kavitu bez ohledu na velikost 
- vlákny zesílený zatékavý kompozit pro náhradu dentinu a zesílení 
výplní – everX Flow
- indikační rozsah materiálů Essentia HiFlo a LoFlo
- nová technologie použití ultra jemných částic, použití pro jakoukoliv indikaci
- G-aenial A´CHORD – zdokonalený univerzální kompozit se zjednodušeným systémem odstínů

Objevte injekční techniku
- zhotovení kompozitní fazety a dočasné korunky injekční technikou 

Inteligentní řešení všech problémů s fixací
- jak vybrat optimální fixační cement 
- kdy cementovat a kdy adhezivně fixovat 
- přehled fixačních materiálů a jejich indikací – optimální řešení vašich fixačních prací 
- G-CEM ONE – cement pro vynikající vazby na všechny povrchy

Praktická ukázka bude zařazena na konci přednášky (předvádí MUDr. Mach)

Na akcích pořádaných Univerzitou Henry Schein jsou
pro vás nachystané zcela mimořádné nabídky a slevy 

sami na www.henryschein.cz
u koordinátorky Univerzity Henry Schein - Milena Vondrašová tel.:702 236 908 milena.vondrasova@henryschein.cz
u obchodního zástupce - Gabriela Váchová tel.: 607 005 488 gabriela.vachova@henryschein.cz

Pracovní zkušenosti
1995–2000 zaměstnán ve Výzkumném ústavu stomatologickém v Praze – odborné
publikace, aktivní účast na zahraničních stomatologických kongresech, řešitel grantu
MZ ČR
 od r. 2001 privátní stomatologická praxe (S.O.S) na Praze 4
MUDr. Zbyněk Mach působí jako odborný konzultant a přednášející. Je lektorem ČSK a
členem redakční rady časopisu StomaTeam, kde publikoval odborné články.

 

MUDr. Zbyněk Mach

Téma:

Registrujte se:

5 kreditů 
ČSK
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