Pozvánka
Vážená pani doktorka,
Vážený pán doktor,
Firma EuDent v spolupráci s fy Dentsply Sirona si Vás dovoľuje pozvať na praktický
workshop v rámci kongresu SDD 2019

Zásady ergonómie v praxi zubného lekára
Školiteľ: MUDr. Ivan Martin, Česká republika
Termín
a miesto konania:

x

ü

11. 10. 2019 (piatok) o 9:30 - 11,30,
Kongresové centrum X-Bionic Sphere, Šamorín - Čilistov,
miestnosť MOTIVATION

Program:
Program workshopu bude nadväzovať na teoretickú prednášku Dr. Martina z predchádzajúceho dňa a bude sa venovať nasledovným témam:
ź základná anatómia a fyziológia ako kľúčové aspekty ergonomickej práce
ź správna „ergo“ pozícia lekára a asistentky
ź správny posed lekára a asistentky
ź ako polohovať pacienta
ź 4 ručná práca s efektívnym podávaním nástrojov
ź ergonomické usporiadanie ordinácie
ź popis častí mikroskopu a lupových okuliarov
ź porovnanie práce s mikroskopom, lupovými okuliarmi a práce bez optiky
ź na čo sa zamerať pri kúpe mikroskopu a lupových okuliarov
ź k dispozícii bude stomatologická súprava Intego Pro (Dentsply Sirona) spolu s
mikroskopom Magna (Labomed) a lupové okuliare Orascoptic.
Pre koho je workshop určený:
Workshop je určený pre lekárov a asistentky, ktorí chcú riešiť zdanlivo neriešiteľné
problémy - bolesti chrbta, krčnej chrbtice, hlavy a s tým spojené komplikácie, ale
taktiež pomalú a neefektívnu spoluprácu lekára so sestrou alebo nevhodne
usporiadanú ordináciu. Kurz je zameraný primárne na prácu s mikroskopom resp.
lupovými okuliarmi ale je vhodný aj pre tím pracujúci bez optiky.
O školiteľovi:
MUDr. Ivan Martin ml., Česká republika
Súkromná stomatologická prax Martin Dental s.r.o. v Sokolove so zamerením na
mikroskopickú endodonciu, implantológiu, chirurgiu a estetickú protetiku. Promoval v
roku 2004 na Karlovej Univerzite v Plzni. V roku 2011 se stal KOL Dentsply Maillefer. V
rámci svojho vzdelávania sa zúčastnil zaujímavých lokálnych a zahraničných školení:
Prof. Giovanni Zucchelli, Dr. med. dent. Daniel Hess, Priv.-Doz. Dr. med. Dietmar
Weng, Dr. Jan Bergmans a další.

Poznámka:
Vzhľadom na praktické zameranie kurzu je počet účastníkov limitovaný. Maximálny
počet účastníkov je 16 osôb.

Prihlášky a informácie:
V prípade záujmu prosíme nahlásiť účasť e-mailom, telefonicky alebo vyplniť on-line prihlášku na www.eudent.sk:
e-mail:
tel.:

jaros.juraj@eudent.sk
0911 / 942 681 - Mgr. Juraj Jaroš

Organizačne a finančne kurz zabezpečujú:

