
Prime Dent s.r.o. 

service is our success 

Workshop 

v Palerme, 

TALIANSKO

5-9 apríla 2022

Školitelia: 
Dr. GABRIELE MATERA 
Dr. FABIO LO MEO

Cieľom kurzu je rozvíjať a prehlbovať nielen teoretické, 

ale predovšetkým praktické znalosti z chirurgických 

a implantačných techník. Kurz oslovuje tiež mladých 

zubných lekárov, ktorí chcú postupovať v  tejto 

oblasti zubného lekárstva na ceste k zdokonaľovaniu 

v rôznych stupňoch odbornosti, ako aj už skúsených 

zubných lekárov, čo chcú zlepšiť a  vycibriť svoje 

vlastné techniky.

*Účastníci dostanú certifikát o účasti. 

Začiatočníkom garantujeme možnosť zaviesť 

minimálne 6 implantátov.

Obsah cvičení zahŕňa nasledujúce témy:
• zavádzanie implantátov

• techniky šitia

• mobilizovanie lalokov 

• implantáty po extrakcii 

• riadená regenerácia kosti

Teoretický & praktický kurz ošetrenia 
pacienta implantátmi

https://www.c-tech-implant.com/en/


Prime Dent s.r.o. 

service is our success 

Via Cesare Battisti n. 2 - 40123, Bologna - ITALY 
Tel. +39 051 6661817 - info@c-tech-implant.com 
www.c-tech-implant.com

Meno: ___________________________     Priezvisko:___________________________________

  E-mail:* _____________________________________    Telefón: __________________________

  Zubná ambulancia/technika:_________________________________________________________

  Dátum a miesto kurzu, na ktorom sa chcete zúčastniť:

  _____________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

Účasť na školení potvrďte vyplnením nasledujúceho formuláru*** a leták odošlite na e-mailovú adresu:  
prime-dent@outlook.com 

*Uvedením e-mailovej adresy súhlasím, aby mi boli zaslané ďalšie informácie k podujatiu a ponuky firmy Prime Dent prostredníctvom 
e-mailu. Tento súhlas môžem kedykoľvek zrušiť. E-mailové adresy nebudú poskytnuté tretej osobe.

Prihláška
Poplatok*
€ 4.990 – bez DPH (vrátane materiálu & stravy a ubytovania).  
Počet miest v jednom kurze je 8.

Program** 

Utorok
Príchod (Let nie je v cene)
Vyzdvihnutie z letiska v Palerme vrátane transferu do hotela 
Hotel ‘Il Borgo di Ciaula’, Via Roma 113, Porticello – Santa 
Flavia, Palermo 
20:00 hod –  privítanie a  večera v hoteli

Streda
08:00 hod – raňajky v hoteli

09:00 hod – začiatok workshopu v hoteli -  teoretický 
tréning
13:00 hod – obed 

15:00 hod – teoretický tréning

Štvrtok
08:00 hod – raňajky v hoteli

Zubná klinika Centro medico Mediterraneo Via Consolare 
48/C, Santa Flavia, Palermo

09:00 hod – chirurgické ošetrenie pacienta – základné 
sedenie
13:00 hod - obed

14:00 hod – chirurgické ošetrenie pacienta – pokročilé 
sedenie

 

Piatok 
08:00 hod – raňajky v hoteli

Zubná ambulancia Centro medico Mediterraneo Via 
Consolare 48/C, Santa Flavia, Palermo

09:00 hod – chirurgické ošetrenie pacienta – základné 
sedenie
13:00 hod - obed

14:00 hod – chirurgické ošetrenie pacienta – pokročilé 
sedenie
Odovzdanie certifikátov

20:30 hod – slávnostná večera

Sobota
08:00 hod – raňajky v hoteli 
09:00 hod – vyzdvihnutie v “Hotel Paradise“ a transfer na letisko

*Služby v cene: transfer a nocľah v hoteli v jednoposteľovej izbe vrátane raňajok, účasť 

na vzdelávacom podujatí, večera pri privítaní, obed a slávnostná večera v piatok večer. 

Cena nezahŕňa: fakultatívne výlety, sprepitné, stravovanie, nápoje a transfery, ktoré nie sú 

uvedené v programe, poistenie nákladov s odstúpením od cestovnej zmluvy.

**Nepatrné zmeny sú vyhradené. Presný program obdržíte na mieste. 

***Registrácia je platná len po predložení platnej kópie pasu a po zaplatení (100 % do 

konca marca 2022, lety nie sú zahrnuté). Informujte sa, prosím, včas o aktuálne platných 

pravidlách vstupu a prípadnom negatívnom teste COVID-19 PCR, ktorý môže byť potrebný.
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