
CAD/CAM, má nejlepší investice. 
 
„Kdybych věděla, že je to tak jednoduché, 
pořídila jsem si ho už dávno.“  
MUDr. Hrušková, Litoměřice

Špindlerův Mlýn, 4.-5. září 2020

Dental forum

Přednášky a reálné případy z každodenní praxe  
stomatologů a zubních techniků



Spoluutváříme vysoký standard oboru stomatologie

Přivezte si STL data a my Vám vytiskneme 
3D model, který si můžete odvézt.

Po celou dobu akce si můžete vyzkoušet LIVE  
digitální ordinaci, laboratoř a 3D tisk s našimi odborníky.

Exkluzivní nabídky pro účastníky



• MUDr. Alena Krugová
1. LF UK Praha, Centrum 
zubní implantologie Praha

• MUDr. Petr Hajný
Estetická stomatologie  
One Visit Dentistry s.r.o.

• MDDr. Ondřej Masák
Ortodoncie 
Orto-Duo s.r.o.

• Martin Panovec
CAD/CAM specialista  
pro laboratoř Dentamed

Každodenní využití a praktické zkušenosti  
Vašich kolegů

• Dragan Stolica (SLO)

Přednášející společnosti 
Ivoclar Vivadent

český překlad

• Prim. MUDr. Petr Barták
1. LF UK Praha,  
Asklepion Praha 

• Petr Rzeszutko
specialista CAD/CAM  
Laboratoř IT-Dent s.r.o.

• David Kodálík
CAD/CAM specialista  
pro ordinaci Dentamed



Páteční program
10.00 – 11.30 h 

MUDr. Petr Hajný: Základy digitálního otisku a jeho výhody 
   Reálný případ: rekonstrukce a zvýšení skusu  
 
Petr Rzeszutko:   Proč byste si měli pořídit digitální laboratoř 
 
 
11.45 – 13.15 h 
 
MDDr. Ondřej Masák: Již žádné sádrové modely 
   Reálný případ: od skenu až po rovnátka 
 
Petr Rzeszutko:   Workshop: Od skenu po frézování 
   za dobu ranní kávy  
 
 
14.30 – 16.00 h 
 
MUDr. Alena Krugová: Digitální workflow u pacientů s implantáty 
   

16.15 – 17.45 h 
 
MUDr. Petr Barták: Zirkon v roce 2020

V pátek Vás srdečně zveme na společnou večeři s doprovodným programem

5 kreditů ČSK

Slosování o zapůjčení 3shape Trios 3 a laboratorního skeneru 
3shape řady E na půl roku zdarma. Vezměte si s sebou vizitku.
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10.00 – 12.00 h 
 
Dragan Stolica:   Digitální postup pro zhotovení protetiky  
   na implantáty

 
13.00 – 14.30 h 
 
Dragan Stolica:   Workshop: Digitální postup  
   pro zhotovení protetiky na implantáty
 
MUDr. Petr Hajný  Workshop: Kompletní ošetření  
/ David Kodálík   s Programill One během jedné návštěvy 

 
 
 
Po celou dobu akce si můžete vyzkoušet LIVE digitální ordinaci,  
laboratoř a 3D tisk s našimi odborníky.

Sobotní program
Vylosování výherců o zapůjčení 3shape Trios 3 a laboratorního skeneru  
3shape řady E na půl roku zdarma (12.00 – 13.00 h)

hlavní sál

salónek č. 1 - omezená kapacita

salónek č. 2 - omezená kapacita



Místo: Wellness Harmony Club Hotel****, Špindlerův Mlýn 
Termín: 4.–5. 9. 2020 (příjezd účastníků možný již ve čtvrtek 3. 9. 2020)  

Zvýhodněná cena ubytování pro účastníky (rezervujete si individuálně):   
Dvoulůžkový pokoj: 2 511 Kč / noc    /    Jednolůžkový pokoj       2 200 Kč / noc

Ubytování za zvýhodněnou cenu - balíček Flexible objednávejte na  
www.harmonyclub.cz/online-booking/ a do poznámky napište: DENTAMED

Ubytování zahrnuje mnoho možností pro Váš volný čas: 
Vstup do bazénu s 2 whirlpooly a dětským brouzdalištěm • dvouhodinový vstup 
do saunového světa • posilovna • parkovné • wi-fi připojení 

Kurzovné: 8 900 Kč (při registraci od 24. 7. 2020: 9 900 Kč) 
Kurzovné zahrnuje: 
Přednášky a workshopy, stravu, společnou večeři vč. doprovodného programu. 
 
Jazz večer s degustací: 800 Kč

Info a přihlášení: www.dentalforum.cz/cadcam

Prodlužte si prázdniny s rodinou

Early bird

Omezený počet míst - nutná registrace


