
CZECHIMPLANT, z.s. Jediný medicínský klastr v ČR.



Založen na konci roku 2016.

Spojuje nás zájem o implantologii a 
další příbuzné ale i nově vznikající 
inovativní obory.

Vytváříme platformu pro spolupráci
výrobců, univerzit, zdravotnických
pracovníků a dalších výzkumných a 
odborných institucí.

CZECHIMPLANT, z.s.



Naší vizí je přispívat ke zlepšení kvality
života podporou moderních přístupů
léčby a inovativních medicinských i bio 
technologií respektujících dlouhodobou
udržitelnost nejen v oboru implantologie. 

CZECHIMPLANT, z.s.



Naši členové jsou VÝROBCI mnoha 
patentovaných zdravotnických 
prostředků včetně několika 
unikátních produktů.



Bioekonomika využívájící
obnovitelné biologické
zdroje nám není cizí.



Preciznost členů úspěšně 
testoval i letecký průmysl.



Podporujeme vzdělávání
mladých zdravotnických 
pracovníků.



Celkem 26 členů



Naším úspěchem je stálý zájem členů o 
bohatou nabídku aktivit podporujících 
členské firmy a univerzity, jejich 
efektivní propojování a podpora 
vzájemného sdílení zkušeností i služeb.



23.02.2022 Řešení problematiky materiálu v 3D tisku zdravotnických prostředků

17.03.2022 Motivační workshop

30.03.2022 Nanomateriály v medicíně dle MDR

06.04.2022

Seminář Praktické dopady MDP na výrobce a dodavatele zdrav.prostředků pro 

členské firmy klastru 

03.05.2022 Workshop Jak na úspěšné projekty TREND pro členské firmy klastru 

18.-20.5.2022 25. národní kongres ČSOT

25.-27.5.2022 4. Mezioborové sympozium Rožnov – traumatologie, ortopedie

1.-2.6.2022 Traumatologický kongres Magdeburg

08.06.2022 Kurz praktických dovedností, Brno

10.06.2022 Dentální konference IMPLANTOLOGIE 2022

8.-9.9.2022 Konference LIFMAT 2022 – inovativní technologie ve zdravotnictví

26.-27.9.2022 Evropská klastrová konference 2022

13.10.2022 Legislativní konference AVDZP

25.-28.10.2022 DKOU, Berlín

08.11.2022 Seminář Zevní fixátory

15.11.2022 MEDICA, Düsseldorf 

Prezentace klastru na domácích i zahraničních 

akcích 2022



Podporujeme společné výzkumné a vývojové 
projekty našich členů a jejich inovační potenciál. 



Těšíme se na možnou 
spolupráci s Vámi!
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