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Zakaj uporabljati piezo v vzdrževanju higiene ustne votline?

Predavanje -  1h
Kaj je piezo tehnologija? Kako deluje? Katere so klinične prednosti?
Kje se lahko uporabi v vsakdanjem kliničnem delu? Posebnosti uporabe v vzdrževanju higiene 
ustne votline, pomembne značilnosti in možnosti uporabe v parodontologiji.

Delovni del - 2h
Udeleženci bodo delali na modelih, pri katerih bo pomagala naprava, ki uporablja piezonsko 
tehnologijo za odstranjevanje nad- in subgingivalnega kamna. 
Demonstracija: odstranjevanje kamna s tekočino za odkrivanje zobnih oblog. 

Hrvoje Jurić se je rodil 28. aprila 1971 v Vinkovcih, kjer je končal osnovno in srednjo šolo. V 
šolskem letu 1990/91 se je vpisal na Stomatološko fakulteto Univerze v Zagrebu, kjer je 
julija 1995 diplomiral. V šolskem letu 1994/95 je bil dobitnik univerzitetne rektorske 
nagrade za najboljše študentsko delo. Na Oddelku za pedodontijo že od leta 1995 dela kot 
znanstveni novinec. Magistrsko delo je zagovarjal leta 1999. Specialistični izpit iz 
pedodontije je opravil leta 2001. Doktorsko disertacijo je zagovarjal leta 2002. Leta 2003 je 
bil izvoljen za docenta na Oddelku za pedodontijo na Stomatološki fakulteti v Zagrebu. Leta 
2007 je bil izvoljen za izrednega profesorja. Leta 2012 je bil izvoljen za rednega profesorja. 
Doslej je objavil več kot 100 znanstvenih in strokovnih člankov, od katerih so številni s 
priznanjem CC. Je urednik ali soavtor 10 univerzitetnih učbenikov s področja otroškega 
zobozdravstva. Aktivno je sodeloval na desetinah domačih in tujih znanstvenih konferenc. 
Že več kot 15 let aktivno sodeluje pri nadaljnjem izobraževanju zobozdravnikov, pri čemer 
ima več kot 200 predavanj in delavnic v državi in tujini. Je član številnih domačih in tujih 
strokovnih združenj in društev (hrvaška zobozdravstvena zbornica, hrvaško 
zobozdravstveno društvo HLZ, hrvaško društvo za otroško in preventivno zobozdravstvo 
HLZ, hrvaško endodontsko društvo, evropska akademija za otroško zobozdravstvo, 
evropsko društvo za endodontijo, mednarodno združenje Dental Traumatology, 
Mednarodno združenje pediatričnega zobozdravstva, Evropska organizacija za raziskave 
kariesa). Od leta 2015 je predsednik Hrvaškega zobozdravstvenega združenja HLZ in tajnik 
Hrvaškega društva za otroško in preventivno zobozdravstvo HLZ. Od leta 2014 je 
predstojnik Oddelka za otroško in preventivno zobozdravstvo na Stomatološki fakulteti v 
Zagrebu. Je predsednik Delovne skupine za preprečevanje in spodbujanje ustnega zdravja 
pri Ministrstvu za zdravje Republike Hrvaške. Njegova ozka področja zanimanja so 
preprečevanje kariesa, kemična in mehanska kontrola zobnih oblog, mikrobiologija ustne 
votline, endodontski posegi pri mlečnih in mladih stalnih zobeh, zobna travmatologija in 
estetski rekonstrukcijski posegi. Je poročen in oče dveh sinov. Tekoče govori nemško in 
angleško. 

Posebna cena za prvi tečaj!

KOTIZACIJA:  50 € + DDV       

30,00 € + DDV (36,60 € z vklj ddv)

Prijave sprejemamo na 
natasa.palme@dentalia.si ali 
01 583 77 34!

V primer premajhnega števila udeležencev ali v primeru 
spremembe pravil glede druženja na javnih mestih si 
pridržujemo pravico odpovedi dogodka! 
Minimalno / maksimalno število udeležncev: 6 / 8




