Hu-Fa
Dental

Konzervativní parodontologická léčba, 15-ti leté zkušenosti s dlahováním zubů
Teoreticko-Praktický kurz pro: zubní lékaře a studenty nebo absolventy stomatologie

Den - Místo - Čas
1. listopadu 2019
PRAHA Hotel Trója, Trojská 1/2232
14:00 - 19:30 hod. ODPOLEDNÍ KURZ

Náplň kurzu

Přednášející

PRAKTICKÁ ČÁST
• součástí kurzu je také praktická část s dlahováním zubů a prací na modelech

MUDr. Peter Augustín, Ph.D.,
parodontolog, implantolog a stomatochirurg

Cena: lékař

Kromě soukromé praxe působí také
ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně.

Příklady
použití

2 350 Kč (VIP 1 990 Kč**) nebo 90 € (VIP 77 €**)

**Nárok na VIP slevu 15% zjistíte z Vašich faktur nebo Vám ji na dotaz potvrdí paní Kočendová

Cena: student/ absolvent

Program
13.30 - 14.00
14:00 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 19:30

TEORETICKÁ ČÁST
• etiopatogeneze parodontopatií, co víme a co je nám zatajeno
• novinky v léčbě parodontopatií
• výhody a nevýhody konzervativní a chirugické parodontologické léčby
• tzv. Splint technika, stabilizace zubů po traumatu, zpevnění provizorií,
post endo ošetření

1 640 Kč* (66 €*)
Registrace
Teoretická část
Coffee break
Praktická část, dlahování zubů,
práce na modelech

*K přihlášce je nutné přiložit kopii indexu alebo diplomu.

Jste student nebo absolvent s maximálně roční praxí?
Zúčastněte se kurzu za zvýhodněnou cenu s 25% slevou z běžné ceny kurzu.
Cena zahrnuje: Účast na přednášce a praktickém kurzu, veškeré materiály a modely pro zhotovení 2 dlah,
5 kreditů v rámci systému vzdělávání a občerstvení.

Údaje pro platbu
Co si vzít s sebou?
Nástroje a instrumenty zapůjčíme na místě.
Máte-li své vlastní oblíbené nástroje, přineste si je s sebou.

Úhradu účastnického poplatku proveďte převodem na číslo účtu: 1040230016/2700.
V případě platby v € použijte účet: IBAN SK06 1111 0000 0010 6373 1008.
Jako variabilný symbol uveďte Vaše IČO, specifický symbol: 011119. Daňový doklad Vám bude zaslaný.

PŘIHLÁŠKA

Přihlásit se můžete v ČR u paní Kočendové - 576 771 407, kocendova@hufa.cz
anebo pomocí elektronické přihlášky na naší webové adrese: goo.gl/ddniob

