
3D TISK ve stomatologii
Jednodenní praktický kurz digitální stomatologie pro zubní 
lékaře a zubní techniky.

Kurz je určený zájemcům o 3D tisk a digitální otiskování, 
CAD/CAM začátečníkům nebo mírně pokročilým 
uživatelům k osvěžení základních znalostí. 

Praktický nácvik probíhá na modelech
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Vážení přátelé 

Lepší je jednou vidět, než se tisíckrát slyšet. (Asijské přísloví)
To je náš přístup ke vzdělání, který perfektě sedí našemu vzdělávacímu centru. Vše je připraveno a vybaveno tak, aby jste byli vtaženi do 
live ošetření pacienta pomocí několika snímacích kamer a obrazem přeneseným individuálně každému účastníkovi na monitor jeho 
pracovního stůlu, a přizpůsobeno tomu, aby se dal celý pracovní postup opakovat v identických podmínkách zubní ordinace na 
fantomových simulátorech. Každé jednotlivé pracovní místo jsme vybavili elektrickými mikromotory, mikroskopem, intraorálním scanerem, 
tak, aby Vám nic nechybělo v simulaci ošetření ve Vaší ordinaci, navíc v ergonomické poloze u ležícího pacienta.

Našim cílem není pořádání teoretických vzdělávacích akcí, ale praktických hands-on kurzů s motem "z praxe - do praxe". Proto pro Vás 
máme připraveno 12 plně integrovaných pracovních míst, která svým počtem zajišťují výbornou inerakci s lektorem a navozují rodinnou, 
přátelskou atmosferu. Nejenom kvalitní "up to date" informace , které budou posouvat Vaší každodenní stomatologii. Naše vzdělávací 
programy jdou daleko za rámec předmětu činnosti.

KUNKELA Akademy ve velmi krátkém čase přesáhla regionální charakter o čemž svedčí neustálé návštěvy účastníků ze všech 
obydlených kontinentů světa : Evropy, Asie, Afriky, Severní a Jižní Ameriky, Austrálie, kteří přijíždějí absovlovat kurzy světoznámých lektorů 
jako je např. Pascal Magne nebo Paulo Kano, v jednom z nejlépe vybavených vzdělávacích zařízení. Tato skutečnost je pro nás zárověň 
obrovským závazkem udržet tento stav. Proto jsme se rozhodli pro zajištění maximálního pohodlí účastníků našich kurzů připojit k 
Akademii luxusní hotel a vytvořit tak vzdělávací Kampus, kde se mohou úřasníci pohybovat suchou nohou. 
Vzdělávejte se, objevujte, užívejte a odpočiňte si. Nabízíme Vám All Inclusive servis a zároveň uvolněné prostředí pro osobní rozhovory s 
našimi lektory i mimo časy věnované výhradně vzdělávání.  

Naše Akademie je v soukromém vlastnicví, vybudovaná bez finanční účasti žádné dentalní firmy. Jsme nezávislí a i nezávislé informace 
předáváme Vám.

Přijďte se o tom přesvědčit, těšíme se na Vaši návštěvu

JOSEF KUNKELA
CEO KUNKELA CAMPUS

WELCOME
M e s s a g e

                  P l a y g r o u n d  F o r  D e n t i s t r y

“ “

Jednou vidět je lepší než stokrát slyšet. (Japonské přísloví)
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ŠKOLENÍ AGENDA /  
TIMELINE

Start

Nabízíme ubytování již den před začátkem školení v KUNKELA 
CAMPUS Hotelu :
FLORIAN PALACE (*****)
Parkování v areálu hotelu

Příjezd do školícího centra KUNKELA CAMPUS 
adresa : Růžová 41, 37701 Jindřichův Hradec

příjezd1



KUNKELA CAMPUS hotel
FLORIAN Palace *****

U b y t o v á n í  |  C h e c k  i n

ubytování možné od 14:00 h

Z ačá t e k  šk o l e n í  d r u hý  d e n  r á n o  v  9 : 0 0  h o d
Registrace od 8:00 h
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Teorie & Demonstrace
Konvenční versus digitální otisk
Intraorální skenování : skenovací systémy, lineární techniky, přesnost a postup
Formáty digitálního otisku
Ekonomická realita digitálního otiskování
Co je to 3D tiskárna a jak pracuje.
Které 3D tiskárny jsou vhodné pro stomatologii a k jakým indikacím.
Ekonomie, provoz, obsluha a servis 3D tiskárny. 
Přesnost a rozlišení 3D tiskáren - Materiálové možnosti 3D tisku
Zpracování a úprava digitálního otisku v CAD softwaru : CEREC/inLab
Stažení a instalace FREE CAD softwarů  - Meshmixer - editování modelu
Indikační možnosti stolní 3D tiskárny ve stomatologii - výroba pracovních 
dělených modelů, výroba Mockup modelů, chirurgických implantačních šablon, 
nákusných dlah,…
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07:30-09:00 Snídaně 
09:00-12:00 Školení  
12:00-13:00 Oběd 
13:00-17:00 Školení 
17:00 Certifikáty - 
          konec školení



Praktická část
Skenovací techniky pro modely kvadrantu nebo celé čelisti
Nácvik intraorálního i extraorálního skenování na modelech
Přenos dat digitálního otisku do 3D tiskárny, ordinační frézovací jednotky, nebo 
do frézovacího centra
Práce s 3D tiskárnou, design modelů a materiálové možnosti
Nastavení tiskárny, instalace pryskyřičné cartritge a tanku
Základní operace s 3D tiskárnou
Práce se softwarem 3D tiskárny (PreForm), polohování – orientace modelu 
(výhody a nevýhody), pozice podpory tisku
Dokočení a úprava modelu : stabilizace v alkoholové lázni a UV polymerace
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07:30-09:00 Snídaně 
09:00-12:00 Školení  
12:00-13:00 Oběd 
13:00-17:00 Školení 
17:00 Certifikáty - 
          konec školení



Cena obsahuje  :
Školné 

Nabízíme školení od certifikovaných školitelů s dlouholetou praxí ve svém oboru. Školení probíhá v malé skupině,  
       umožňující intenzivní trénink s dostatkem času věnovat se každému účastníkovi školení 	

Školící pomůcky
Vybavení školícího centra umožňuje osobní interakci každého účastníka s technologiemi, nástroji a všemi pomůckami         

           potřebnými pro praktický nácvik.

Hotel 
Nabízíme ubytování 1 den před konáním školení pro pohodlný začátek kurzu
v hotelu Florian Palace***** (KUNKELA CAMPUS hotel)

Strava
snídaně a oběd, nápoje a občerstvení během školícího dne. 

ALL  INCLUSIVE  ŠKOLENÍ - CENA   6780,- Kč (+21%DPH)


