
Program
Prof. Paulo Malò, DDS, PhD 

Koncepce ošetření All-on-4® 
Chirurgický a protetický plán léčby bezzubého pacienta s fi xní náhradou na 4 implantátech
Řešení založená na dostupné kosti a inovace, které rozšiřují možnosti léčby

Doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D. 

Augmentační techniky v laterálních úsecích chrupu

Hlavní partner NobelBiocare

Vzdělávací kurz pro stomatologické odborníky pořádaný 
NobelBiocare® rozšiřující komplexní vzdělávání, které 
zajišťují kvalifi kované akademické organizace.

Účastníci se seznámí s klíčovými prvky výběru pacientů 
a plánováním ošetření k dosažení protetického cíle. 
Prof. Malò provede účastníky vývojem systému All-on-4®.

Účastníci se navíc seznámí s optimálním využitím 
provizorních náhrad včetně použití provizorní korunky 
a s možnostmi dostupných abutmentů.

All-on-4® celodenní seminář
s prof. Paulem Malò

Místo konání: Praha, Kongresové 
centrum Nemocnice Na Homolce
Datum: 2. června 2018, 8:00–18:00
Jazyk: Angličtina – simultánní překlad 
do češtiny
Více informací na: www.regpharm.cz,
m.hermanova@regpharm.cz, tel.: 272 654 004

Cena: 3.100 Kč do 31. 3. 2018, 3.700 Kč po 31. 3. 2018, studenti 700 Kč



•  Absolvoval obor Stomatologie na LF UK v Hradci Králové v roce 1993 a obor Všeobecné lékařství na téže 
fakultě v roce 1998

•  Od roku 1994 pracuje na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, kde je od roku 1996 odborným 
asistentem. Od září 2013 je přednostou Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie a od září 2014 pak 
přednostou Stomatologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze.

•  Soukromé praxi v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie se věnuje od roku 1996. Pracoval 
na univerzitní klinice ve švýcarském Curychu a na Dep. Oral and Maxillofacial Surgery v anglickém 
Guildfordu.

•  Věnuje se také výzkumu, čehož důkazem jsou úspěšně obhájené granty na MZ ČR a jeho publikační 
činnosti a také jeho rozsáhlá přednášková činnost nejen v Čechách, ale i v zahraničí

•  Aktivně se podílí na pregraduální výuce jak stomatologie tak i všeobecného lékařství na 1. lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zapojen také do postgraduální výuky v oboru ústní, čelistní 
a obličejové chirurgie v rámci Univerzity Karlovy a Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů.

• V roce 1989 vystudoval stomatologii na univerzitě v Lisabonu, Portugalsko
• V roce 2009 získal titul PhD v oboru orální biologie na univerzitě Sagrado Coração, Brazílie
• Provozuje exkluzivní soukromou ordinaci se zaměřením na orální chirurgii a protetickou rehabilitaci
•  Na klinice MALO CLINIC vyvíjí různé postupy (chirurgické techniky a inovativní produkty jako je All-on-4®, 

nový zygomatický implantát, extramaxilární chirurgie, implantát NobelSpeedy® a můstek MALO CLINIC)
• Autor a spoluautor několika vědeckých článků v odborných časopisech a kapitol knih
•  Každoročně často zvaný přednášející na zhruba 150 mezinárodních konferencí věnovaných problémům 

týkajících se zdraví nebo managementu
• Hostující profesor na několika prestižních univerzitách
•  Obdržel řadu uznání a ocenění za průlomy v lékařství, managementu, schopnosti vedení a podnikatelské 

dovednosti

Paulo Malò
DDS, PhD

PRESIDENT OF MALO CLINIC

René Foltán 
Doc. MUDr. et MUDr., Ph.D.

FEBOMFS, Praha


