
KDY  6. 12. 2018
TÉMA Digitalizace v estetickém plánování a analýze barvy

Pozvánka na školení

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: 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.

PROGRAM
12:30 – 13:00   prezence účastníků
13:00 – 15:00  I.  blok přednášky
15:00 – 15:30   přestávka, občerstvení
15:30 – 18:30  II.  blok přednášky
18:30   diskuze a večeře  
  pro účastníky

KDE 
Hotel Buchlovice ****
nám. Svobody 426
687 08 Buchlovice

5 kreditů
registrováno ČSK

    CENA 1 890 Kč

soukromá stomatologická praxe Praha
Špičkový estetický zubař široké vrstvy klientů  
ze zahraničí i České republiky Certifi kovaný  
trenér pro moderní CAD&CAM technologie 
„CEREC“ a „T-SCAN“ v rámci některých členských 
států Evropské unie. Hlavní trenér pro práci s dentálními materiály pro stomatology 
a zubní techniky firmy IVOCLAR VIVADENT. Autor studie Dlouhodobá funkčnost  
a selhání keramických faset. Autor odborných článků a dnes již stovek přednášek  
a kurzů.  
1997  Zakončení Střední zdravotnické školy v Karlových Varech, obor  
 Zubní technik.
2005  Promoce na Univerzitě Karlově v Plzni, během studia pracoval  
 příležitostně jako zubní technik.
Od 2005  Pracoval na Klinice estetické medicíny – ASKLEPION Praha,  
 jako specialista na estetickou stomatologii a celokeramické náhrady.
Od 2006  Pracuje jako CEREC Trainer pro zubní lékaře i zubní laboratoře  
 v Čechách i zahraničí.
Od 2009  Byl ředitelem stomatologické kliniky DentInn s.r.o.
Od 2011  Působí ve střední a východní evropě jako školitel technologie T-Scan  
 pro počítačovou okluzní analýzu. 
 Je členem mezinárodní společnosti pro CAD/CAM stomatologii – ISCD.
Od 2012  Soukromá praxe EXI-HEALTH s.r.o. v Praze a další působení  
 na zahraničních soukromých klinikách.
  Byl víceprezidentem České Společnosti CAD/CAM Stomatologie.
  Je členem České akademie dentální estetiky. 
Od 2014   Otevření nové kliniky One Visit Dentistry v Praze.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ  
MUDr. Petr Hajný

Digitální technologie umožňují v dnešní uspěchané 
době zrychlit a zefektivnit řadu stomatologických 
zákroků i procesů výroby zubních náhrad. K jedné 
z hlavních výhod digitalizace ale patří zejména vy-
loučení chyb lidského faktoru. Před samotným sto-
matologickým zákrokem bychom měli nejprve dobře 
naplánovat celý postup a v prvním kroku tedy zjistit, 
k jakému výsledku jsme schopni dospět. Virtuální ná-
hledy a počítačová analýza nemusí znamenat náročné 
postupy, drahé vybavení, nebo mnohaleté zkušenosti 
s počítači. I s běžným vybavením jsme schopni prová-
dět základní kroky moderní stomatologie.


