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BRILLIANT COMPONEER ®

1997:  Promoce na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze – Obor  
“Stomatologie”

1997 až 2007:  Odborný asistent na Stomatologické klinice a oddělení 
rozštěpových vad 3. LF UK a FNKV v Praze.

2000:  Atestace prvního stupně ze stomatology

2000:  Kolokvium České Stomatologické Komory.

2002:  Osvědčení odbornosti České Stomatologické Komory – Praktické zubní 
lékařství

2003:  Osvědčení odbornosti České Stomatologické Komory – Parodontologie

2003 až 2005:  Vedoucí lékař soukromé stomatologické kliniky Medicover v Praze

2006:  Osvědčení odbornosti k samostatnému výkonu povolání vydané 
ministerstvem zdravotnictví ČR

2006:  Založení vlastní privátní praxe v Praze – Holešovicích zaměřené na 
estetickou stomatologii a parodontologii

Od 2006:   „Key Opinion Leader Coltène/Whaledent GmbH “

2007:  „Dental Progress Award for Best Clinical Study“ – ICDE, Schann, Lichtenstein.

Od 2008:  Člen redakční rady odborného stomatologického časopisu „StomaTeam“ 
distribuovaného v České a Slovenské republice 4x ročně

2009:  Získání titulu “Ph.D.” na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.  
Tématem doktorandské práce bylo “Možnosti ošetření cervikálních defektů ve 
stomatologii”

2010 až 2014:  Šéf redaktor českého a slovenského vydání „Dental Tribune”

2014:  Založení společnosti s ručením omezením „LababidiDent s.r.o. “ a 
transformace stomatologické praxe na právnickou osobu

Od akademického roku 2014/2015:  Odborný asistent a garant oboru 
parodontologie na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Od 2019:  Šef redaktor českého a slovenského vydání časopisu „Prevention  
International“

Od 09/2021:  Šef redaktor českého a slovenského vydání časopisu „Cosmetic 
Dentistry“

Od 10/2021:  Člen revizní komise OSK Praha 7

Autor a spoluautor 32 dvou odborných článků a více než 130 odborných sdělení v 

České republice i v zahraničí 

Přednášející
MUDr. Adel El -  
Lababidi, Ph.D.

Workshop

Pro zářivý úsměv

Teoretická část
	■ Diagnostika: špatné postavení zubů, špatný odstín zubů, 

poškozené zuby a mnoho dalšího
	■ Jak s BRILLIANT COMPONEER udělat to, co potřebuji?
	■ Adhezivní techniky
	■ Techniky nanášení kompozitu, zejména při použití 

BRILLIANT COMPONEER
	■ Individualizace povrchu a tvaru
	■ Dokončování a leštění

Workshop
	■ Zhotovení frontální zubní náhrady na modelu
	■ Nácvik krok za krokem od preparace po leštění
	■ Používání nových nástrojů BRILLIANT COMPONEER

Cíl
Efektivní práce s použitím správných základů v kombinaci 
s tipy a triky, které zaručí předvídatelný výsledek z hlediska 
estetiky, funkčnosti a trvanlivosti.

Délka
09:00 – 12:00 Teoretická část (včetně přestávky) 
12:00 – 13:00 Oběd 
13:00 – 16:00 Praktická část (včetně přestávky)

Poplatky
Zvýhodněný účastnický poplatek při včasné registraci 
80 Euro za účastníka (přednáška a workshop) 

Standardní účastnický poplatek
100 Euro za účastníka (přednáška a workshop) 

Program školení



Registrace

SCHAFFEROVÁ spol. s r.o. 
Vojtěch Novotný 
Andělská 29 
779 00 Olomouc
Česká republika 

novotny@schafferova.cz 
www.schafferova.cz

Nový systém přímých 

kompozitních fazet

BRILLIANT COMPONEER jsou polymerované prefabrikova-
né sklovinné skořepiny, které kombinují výhody přímých 
kompozitních výplní s výhodami fazet zhotovovaných 
v laboratoři. Fazety BRILLIANT COMPONEER se vyznačují 
anatomickým tvarem labiální plošky a usnadňují přímé faze-
tování jednoho nebo i více frontálních zubů. Odpadá časově 
náročné přizpůsobování anatomického tvaru a úprava 
povrchu i pracné dokončování. Práci usnadňují speciálně 
navržené nové nástroje a příslušenství.

Teoretické a praktické 

školení

Na tomto školení se naučíte základy adhezivní techniky a 
technik nanášení ve frontálním úseku chrupu se zvláštním 
důrazem na různé indikace pro fazetování frontálních 
zubů pomocí BRILLIANT COMPONEER. Nácvik diagnos-
tikování různých případů vám pomůže při dosahování 
vašich cílů ve vlastní praxi.

V praktické části bude zhotovena celá náhrada frontálního 
zubu pomocí BRILLIANT COMPONEER; pod dohledem 
si vyzkoušíte přizpůsobování, nasazování a upevňování 
sklovinných skořepin z kompozitního materiálu na cvič-
ném modelu – od preparace až po leštění. Workshop bude 
zakončen praktickými tipy a triky.

Výhody

	■ Snadné a efektivní používání
	■ Stačí pouze jedna návštěva
	■ Kvalitní zubní náhrady s vynikajícími estetickými 

výsledky
	■ Nejsou potřebné otisky ani zpracování v laboratoři
	■ Nejlepší možnosti individualizace (výběr odstínu, 

zvýraznění tvaru a struktury)
	■ Úsporné pro zubního lékaře i pacienta s vysokou 

úspěšností a efektivitou
	■ Vysoká přidaná hodnota: řešení pro mnoho pacientů 

s přiměřenými náklady pro zubního lékaře

Počáteční stav
Výchozí stav vykazuje 
řadu kariézních lézí, 
nažloutlé diskolorace 
zubu a mírnou malpozici.

Preparace
Zuby byly pouze lehce 
preparovány a byly 
odstraněny kariézní 
oblasti.

Konečný stav
Konečný stav vykazuje 
harmonizovaný tvar, 
odstín a pozice frontálních 
zubů, a to díky fazetám 
BRILLIANT COMPONEER.


