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Odborný garant

Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

Prednášajúci

MUDr. Pavol Andel, Hlohovec
(iTOP Basic a iTOP Recall)
Jiří Sedlmayer (iTOP Advanced)

Organizátori

CURADEN Slovakia s.r. o.
I. Stomatologická klinika LF UPjŠ Košice
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK, Bratislava
OUSA Bratislava
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

V roku 2017 sme pre Vás pripravili sériu školení iTOP.
Počas školení iTOP Basic a iTOP Recall na Vás čakajú nové pútavé
prednášky obohatené o aktuálne informácie a novinky z praxe:

iTOP Basic

iTOP Recall

iTOP Advanced
18. - 21. máj

17. - 18. marec

Bratislava
hotel Chopin

18. marec

Bratislava
hotel Chopin

24. - 25. marec

Košice
hotel Košice

25. marec

Košice
hotel Košice

21. - 22. apríl

Banská Bystrica
hotel Národný
dom

22. apríl

Banská Bystrica
hotel Národný dom

Jasná
hotel Družba

NOVINKA: Tohto školenia sa
môžu zúčastniť aj záujemcovia,
ktorí neabsolovali iTOP Basic.

Čo je iTOP?
iTOP je unikátny kurz venovaný prevencii ochorení mäkkých a tvrdých
tkanív ústnej dutiny. Je určený nielen pre zubných lekárov, ale i motivované
sestričky, dentálne hygieničky a študentov zubného lekárstva.

iTOP Basic, 2 dni
Basic (základný) modul je určený pre zubných profesionálov, ktorí sú presvedčení
o tom, že budúcnosť zubného lekárstva spočíva v prevencii. Zameriava sa na
princípy individuálnej profylaxie ako aj na rozdiely medzi správnou a nesprávnou
technikou čistenia zubov. Počas dvoch dní sa certiﬁkovaní inštruktori venujú
v menších skupinkách demonštrácii správnej techniky čistenia zubov so zubnou
kefkou, single kefkou, medzizubnými kefkami a zubnou niťou.

iTOP Recall, 1 deň
Kurz iTOP Recall predstavuje opätovné posilnenie vedomostí o profylaxii absolventov
kurzov iTOP Advanced. Jeho úlohou je opakovanie teórie, a predovšetkým praxe
správneho čistenia zubov. Inštruktori okrem odstránenia zlozvykov a nesprávnych
návykov znovu motivujú účastníkov k dôslednej starostlivosti o dentálnu hygienu.
Každoročná účasť je podmienkou k udržaniu certiﬁkátov Advanced.

Školenia iTOP Basic a Recall pod vedením MUDr. Pavla Andela sú obohatené
o nové poznatky a informácie z praxe.

iTOP Advanced, 4 dni
4 dni sú v dopoludňajších hodinách zamerané na prehĺbenie poznatkov z úrovne
Basic týkajúcich sa základnej prevencie, motivácie, nástrojov a techník. Popoludnia
sú zamerané na praktický nácvik správnej techniky čistenia certiﬁkovanými iTOP
inštruktormi v malých skupinách. Sú založené na opakovaní a precvičovaní čistenia
zubnou kefkou, single kefkou, medzizubnými kefkami a zubnou niťou. Zároveň
pripravujeme dva workshopy zamerané na motiváciu detského pacienta, ortho pacienta
a pacienta pred a po chirurgickom zákroku.

Viac informácií o miestach konania,termínoch a cenách sa
dozviete u Vášho obchodného zástupcu:
Ivana Psotková : 0918 389 420
Dáša Mužíková : 0917 730 702
Monika Humajová : 0917 448 937

Terézia Pechová : 0917 830 003
Marek Hudák : 0917 343 740
Zuzana Luptáková : 0907 626 848

O kredity bude požiadané na príslušných komorách.

