
ŠKOLENÍ STUDIJNÍ KLUB 
TÉMA:  VYSOKOFREKVENČNÍ PROUD, KOMPOSITNÍ INLAY ONLAY 
ČAS ŠKOLENÍ:     9:00 – 16:00 hod 

MÍSTO ŠKOLENÍ:        J. Dietricha 1433/58, 370 08 České Budějovice 

CENA ŠKOLENÍ:          5.000 Kč vč. DPH, cena je včetně výukových materiálů a občerstvení.  

Úhrada bude provedena bezhotovostní formou dle faktury, kterou Vám zašleme na email. 

LEKTOR:                      

MUDr. Jiří Nožička  

PROGRAM: 

VYSOKOFREKVENČNÍ PROUD 
• principy vysokofrekvenční chirurgie 
• z čeho se skládá vysokofrekvenční přístroj 
• vysokofrekvenční proud není kauter- jak se liší 
• jak správně pracovat s VFP 
• indikace pro VFP ve stomatologii 
• detailně zákroky pomocí VFP ve stomatologii a průběh hojení 
• indikace a kontraindikace použití vysokofrekvenčního proudu ve stomatologii  
• na co si dát pozor při práci s VFP ve stomatologii  
• příprava gingivy pro otisk 
• příprava sliznice pod mezičlen 
• incise abscesu 
• odstranění granuloma fissuratum 
• denní použití v ordinaci PZL - plastika gingivy  
• jak se hojí tkáně po řezu VFP, den po dni foto dokumentace 
• porovnání VFP s laserem, skalpelem a keramickou špičkou do turbíny 
• Klinické případy co se všechno dá s VFP ve stomatologii dělat 

 

KOMPOSITNÍ INLAY, ONLAY 
• co to je inlay, onlay, overlay 
• indikace 
• proč komposit pro inleje 
• rozdíly mezi zhotovením korunky a onleje - komposit nebo keramika? 
• principy adhesivního tmelení ve stomatologii na dentin, sklovinu, komposit, keramiku – 

self atch a total atch  
• ordinační zhotovení kompositní onleje krok za krokem 
• co to je margin relokation  
• co to je imediátní dentinový sealing a resin couting  
• laboratorní zhotovení kompositní onleje krok za krokem 
• na kasuistice jednoho pacienta bude ukázáno pomocí snímků a videí ošetření chrupu 

onlejemi od začátku až do konce včetně laboratorního zhotovení 
• tmelení onleje na zub kompositem detailně krok za krokem 
• jak odstraňovat přebytky 
• leštění, artikulace, opravy 
• provisorium ano či ne? 


