
Pozvánka

Závaznou přihlášku na přednášku potvrďte telefonicky nebo e-mailem na tel.: 800 190 192, 733 183 244, e-mail: marcela.rusova@soralhanzlik.cz.  
Závazná rezervace vzniká až po řádné úhradě faktury. Storno podmínky: Objednatel souhlasí s tím, že v případě zrušení či úpravy rezervace uhradí následující 
poplatky: 20 % z ceny, pokud dojde k jeho zrušení 30 - 44 dní před termínem akce, 50 % z ceny, pokud dojde k jeho zrušení 14 - 29 dní před termínem akce,  
70 % z ceny, pokud dojde k jeho zrušení 7 - 14 dní před termínem akce, 100 % z ceny, pokud dojde k jeho zrušení 6 a méně dnů před termínem akce.

na praktický kurz

TÉMA 
Mikroskopická preparace faset a overlejí a adhezivní  
cementování krok za krokem
PŘEDNÁŠEJÍCÍ MUDr. Daniel Ott
KDY 26. - 27. 11. 2018
KDE
ICDE Vienna Ivoclar Vivadent GmbH  
Tech Gate Vienna 
Donau-City-Strasse 1
1220 Wien, Rakousko
CENA 11.990 Kč
FIRST MINUTE: 10.500 Kč (rezervace + platba do 31. 7. 2018)
 

Téma:  Mikroskopická preparace  
 faset a overlejí  
 a adhezivní cementování  
 krok za krokem

Přednášející:  MUDr. Daniel Ott

Termín akce:  5. - 6. 12. 2017

Místo:  ICDE Vienna
 Ivoclar Vivadent GmbH 
 Tech Gate Vienna
 Donau-City-Strasse 1
 1220 Wien, Rakousko

Storno poplatku je možné nejpozději 14 dní před konáním akce, 50% storno poplatku týden před konáním akce,  
v opačném případě nebude částka vrácena na Váš účet. ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU NA PRAKTICKÝ KURZ POTVRĎTE TELEFONICKY NEBO E-MAILEM NA:

SORAL & HANZLIK s.r.o., Kralupská 20, 272 03 Kladno, Tel.: 312 285 220, 733 183 244, e-mail: marcela.rusova@soralhanzlik.cz
Po přihlášení obdržíte fakturu, která zároveň slouží jako daňový doklad. Zájemce o praktický kurz je přihlášen tehdy, je-li uhrazen účastnický poplatek.
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Závaznou přihlášku na přednášku potvrďte telefonicky nebo e-mailem na tel.: 800 190 192, 733 183 244, e-mail: marcela.rusova@soralhanzlik.cz.  
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70 % z ceny, pokud dojde k jeho zrušení 7 - 14 dní před termínem akce, 100 % z ceny, pokud dojde k jeho zrušení 6 a méně dnů před termínem akce.

PROGRAM
26. 11. 2018
Úvod do miniinazivní adhezivní protetiky, preparace modelových zubů ve fantomové učebně, 
všechna místa vybavená mikroskopy Carl Zeiss, mikroskopická preparace na fa-
sety, korunky a overleje, moderní preparační design, reduktivní vs. aditivní preparace, výběr 
vhodných vrtáčků a brousků, jak efektivně a přesně otiskovat, fotodokumentace při komunikaci  
s dentální laboratoří, vhodná provizoria.

10:00 - 13:00  I. část praktického kurzu
13:00 - 14:00   Oběd
14:00 - 17:00  II. část praktického kurzu

27. 11. 2018
Adhezivní cementování podrobně, fotopolymerace, duální polymerace, rozdíly při cemen-
tování faset, overlejí a korunek, samoadhezivní cementování, jak leptat různé druhy keramiky, 
adhezivní systémy, polymerační lampy, odstraňování přebytků - tipy a triky.

09:00 - 13:00  III. část praktického kurzu
13:00 - 14:00   Oběd
14:00 - 16:30  IV. část praktického kurzu

V ceně: praktické školení v nejmodernějším centru Ivoclar Vivadent - ICDE Vídeň,  
jídlo a občerstvení během dne.

Praktický kurz je určen pro maximálně 11 lékařů.

Akce není registrovaná ČSK.

V případě zájmu, můžeme zařídit ubytování (platba přímo v hotelu).

MUDr. Daniel Ott
Atestace: Stomatologie 1. stupně 5/2004.
Odborná spolupráce: Ivoclar Vivadent (Schaan, Lichtenstein), Micromega (Besancon, France).
Členství v profesních organizacích: Česká stomatologická komora
od 9/2001 – člen představenstva OSK Praha 2, General dental council (Velká Británie) od 11/2006.
Publikační činnost: Zubní lékarství – propedeutika (Grada publishing 2014) – spoluautor.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ


