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BRILLIANT COMPONEER sú polymerizované prefabrikované sklovinové škrupinky, 
ktoré spájajú výhody priamych kompozitných výplní s výhodami faziet vyrobených 
v laboratóriu. FAZETY BRILLIANT COMPONEER sa vyznačujú anatomickým tvarom 
labiálnej plochy a uľahčujú priame fazetovanie jedného alebo viacerých predných 
zubov. Odpadá časovo náročná úprava anatomického tvaru, adaptácia povrchu a 
prácna konečná úprava. Nové, špeciálne navrhnuté nástroje a príslušenstvo uľahčujú 
prácu.

Prednášajúci

MUDr. Adel El - Lababidi, Ph.D.

POZVÁNKA NA WORKSHOP

Pre žiarivý úsmev
BRILLIANT COMPONEER®



Program
 
Na tomto školení sa naučíte základy adhezívnych a aplikačných techník 
v prednej oblasti chrupu so špeciálnym dôrazom na rôzne indikácie na 
fazetovanie predných zubov použitím BRILLIANT COMPONEER. Nácvik 
diagnostiky rozličných prípadov vám pomôže pri dosahovaní cieľov vo  
vašej praxi.

TEORETICKÁ ČASŤ – OBSAH

 � Diagnostika: malpozícia zubov, nesprávny odtieň zuba, poškodené zuby 
a oveľa viac

 � Ako urobiť pomocou BRILLIANT COMPONEER to, čo potrebujem?

 � Adhezívne techniky

 � Techniky aplikácie kompozitov, najmä pri použití  
BRILLIANT COMPONEER

 � Individualizácia povrchu a tvaru

 � Konečná úprava a leštenie

CIEĽ

Efektívna práca s použitím správnych základov spolu s tipmi, ktoré zaručia 
predvídateľné výsledky z hľadiska estetiky, funkčnosti a trvanlivosti.

 09:00 – 12:00   Teoretická časť (vrátane prestávky na kávu)

 12:00 – 13:00 Obed

 13:00 – 16:00  Praktická časť (vrátane prestávky na kávu)



ONE COAT 7 UNIVERSAL

BRILLIANT EverGlow

BRILLIANT COMPONEER

Prednášajúci

MUDr. Adel El - Lababidi, Ph.D.

 � Autor a spoluautor 32 odborných prác a viac než 130 odborných  
prezentácií v Českej republike a zahraničí

 � Člen redakčnej rady časopisu StomaTeam a šéfredaktor českého a 
slovenského vydania časopisov „Prevention International“, „Cosmetic 
Dentistry”, „Digital“ a „Implants“

 � Od akademického roku 2014/2015: Odborný asistent a garant odboru 
parodontológie na 3. lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe

V roku 2014 Stomagologická prax transformovaná na spoločnosť s ručením obmedzeným 

 2009 Získanie titulu PhD. na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Hradci Králové
  Téma PhD. práce: „Možnosti ošetrenia cervikálnych defektov v stomatológii“

 2007 „Dental Progress Award for Best Clinical Study” – ICDE, Schann, Lichtenštajnsko

 Od roku 2006 COLTENE Key Opinion Leader

 2006  Založenie vlastnej privátnej praxe v Prahe – Holešoviciach zameranej na estetickú  
 stomatológiu a parodontológiu

 2003 Osvedčenie o odbornosti Českej stomatologickej komory – Parodontológia

 2002 Osvedčenie o odbornosti Českej stomatologickej komory – Praktické zubné lekárstvo

 2000 Atestácia prvého stupňa zo stomatológie a kolokvium Českej stomatologickej komory

 1997 – 2007 Odborný asistent na Stomatologickej klinike a oddelení rázštepových chýb 3. lekárskej fakulty  
  Karlovej univerzity a vo Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady v Prahe

 1997 Absolvent Prvej lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe – odbor „stomatológia“
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Ceny a ďalšie informácie
CENA KURZU

Zvýhodnený registračný poplatok pri skorej 
registrácii 80 EUR za účastníka (prednáška a 
workshop).

Štandardný registračný poplatok 100 EUR za 
účastníka (prednáška a workshop).

Cena zahŕňa: 2x prestávku na kávu, obed a 
materiály na praktický workshop.

VIAC INFORMÁCIÍ

Ak chcete získať viac informácií o workshope, 
napíšte na info.de@coltene.com

ĎALŠIE PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Nenechajte si ujsť informácie o plánovaných 
udalostiach a webinároch. Nájdete ich v časti 

„Events & Education“ (Udalosti a vzdelávanie) na 
našej webovej lokalite.

Chcete sa dozvedieť viac? 
Pridajte sa do Akadémie 
dentálneho manažmentu „Dental 
Management Academy“ na 
coltene.com/events-education


