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Každého 25. dne v měsíci 
vyhlašujeme novou 

„NAROZENINOVOU 
NABÍDKU JPS 25“. 
Akce se vztahuje vždy na objednávky 
učiněné 25. daného měsíce nebo  
během následujících dvou pracovních dní.  
Nakupujte kvalitní produkty  
za zvýhodněné ceny. 

Vyznačte si proto v kalendáři dny 
s „pětadvacítkou“ a sledujte naše 
internetové stránky www.jps.cz nebo 
facebook www.facebook.com/JPS.
dentalni.vyrobky . Pokud vám od nás 
nechodí nabídky e-mailem, zašlete nám 
informaci o tom, že máte zájem na: 
objednavky@jps.cz a my vám je 
budeme rádi pravidelně posílat.

Zakoupíte-li alespoň jeden produkt (nebo libovolné množství) z „narozeninové nabídky“ a doplníte 
objednávku o další výrobky do hodnoty minimálně 2 500 Kč, obdržíte od nás zdarma navíc hezký dárek.

V čem se liší kalendář JPS 2018 od běžného kalendáře?  
Má několik svátečních dní navíc! Tedy přesněji řečeno  
NAROZENINOVÝCH dní.
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Slovo úvodem
Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

za okny je už zeleno, a zelená 
je také barva JPS. Rozkvetlá 
příroda je plná energie, tak 
jako my, a tak se těšíme na 
slunečné dny a na příjemná 
setkání s vámi!
V novém Magazínu najdete 
mnoho zajímavých produk-
tových nabídek. Dočtete se 
o tom, v čem se liší kalendář 
JPS 2018 od běžného a jaké 
dárky jsme pro vás připravi-
li. Přinášíme vám reportáže z našich kurzů a workshopů 
a samozřejmě pozvánky na další akce pro letošní rok.
Přeji vám jaro plné slunce a dobré nálady.
Markéta Knollová,
šéfredaktorka
magazínu

V čem se liší kalendář JPS 2018 od běžného kalendáře? 
Má několik svátečních dní navíc! Tedy přesněji řečeno 
NAROZENINOVÝCH dní. Vzdělávací akce s doc. MUDr. 

Evou Kovaľovou, Ph.D. v lednu 
v Praze



19. a 20. ledna 2018 
jsme v Praze přivítali 
paní docentku 
Kovaľovou již po 
několikáté. Tentokrát 
bylo tématem: Guided 
biofilm therapy. Jak tyto 
semináře a workshopy 
vnímáte vy?

Lednové vzdělávací akce  
v hotelu DUO v Praze  
s doc. MUDr. Evou Kovaľovou, Ph.D.



„Na školení doc. MUDr. Evy 
Kovaľové Ph.D. docházíme 
již 3. rokem a snažíme se 
žádné z nabízených témat 
nevynechat, jelikož jsou 
vždy velmi zajímavá.  
Pokaždé se dozvíme nové 
informace, které jsou pre-
zentovány srozumitelným 
způsobem, přestože probí-
hají ve slovenském jazyce. 
Součástí přednášky je vždy 
samozřejmostí fotodoku-
mentace, možnost dotazů 
a diskuze již během před-
nášky. Oceňuji komplexnost 
a názornost přednášek, 
díky níž se nám daří získané 
informace snadno osvojit 
a přenášet do praxe. Ani 
tentokrát tomu nebylo 
jinak a my jsme odcházely 
s pozitivní náladou z dobře 
investovaného času  
a financí.“
DENTAL JANA, s. r. o., Máchova 400, 
Benešov, Jana Petrášková, DiS.

„Jako školitelka Swiss 
Dental Academy jsem 
velmi potěšena ze ško-
lení paní doc. Kovaľové 
na téma Guided Biofilm 
Therapy. Velmi názorným 
a profesionálním způso-
bem nám demonstrovala 
tento nový celosvěto-
vě prosazovaný postup 
v ošetření pacientů 
z pohledu stomatologa 
i dentálního hygienika. 
Na základě velmi ná-
zorných kazuistik z pra-
xe a letitých zkušeností 
paní docentky jsme se 
mohli přesvědčit, že GBT 
lze uplatnit u všech typů 
diagnoz a téměř ve všech 
fázích léčebného plánu. 
Tímto novým léčebným 
postupem zkvalitníte 
svoji práci a poskytnete 
šetrnější a komfortnější 
ošetření svým klientům.“
Santé Dents s.r.o, Chrudim, 
Mgr. Michaela Moravcová

„Na školení paní doc. Kovaľové chodím pravidelně, jsou 
zárukou kvalitních informací a nejnovějších poznatků 
z oblasti parodontologie. Tímto bych chtěla paní do-
centce za její přednáškovou činnost poděkovat a záro-
veň děkuji firmě JPS, která tyto přednášky a workshopy 
organizuje.“
Bc. Monika Vrdská, DiS.
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Kurz byl koncipován pro zubní lékaře, 
kteří již mají s dentální implantologií 
vlastní zkušenosti. V teoretické části 
kurzu hovořil MUDr. Kříž, Ph.D. zejména 
o významu měkkých tkání, jako jednoho 
z faktorů ovlivňujících dlouhodobou 
prognózu úspěšné implantologické léč-
by. Praktický nácvik doporučených ope-
račních postupů probíhal na prasečích 

čelistech, odběr štěpu si lékaři vyzkou-
šeli na prasečích uších. Práce MUDr. 
Pavla Kříže, Ph. D. byla přenášena na 
projekční plátno, takže všichni účastníci 
mohli sledovat detailní postup operace. 
Kurz byl velice zajímavý a přínosný, což 
dokazují kladné ohlasy zúčastněných 
lékařů.

Autorka: Ing. Kateřina Veselá,  
Marketing asistent divize Implantologie

MUDr. Ondřej Pavlík, účastník kurzu
„Workshop Dr. Kříže mi pomohl v rozšíření mých poznatků 
v implantologii. Velice oceňuji možnost si probrané tech-
niky v jeho rámci vyzkoušet a díky tomu ihned aplikovat 
ve své praxi. Perfektně zorganizovaný kurz, rád navštívím 
podobný v budoucnu.“

Augmentace měkkých tkání 
v okolí implantátu
Pokročilý kurz implantologie s MUDr. Pavlem 
Křížem, Ph.D. proběhl dne 29. ledna 2018 
v příjemném prostředí Hotelu Vista v Brně.
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Pacient: 45letý pacient požadoval estetické fixní nahraze-
ní zubu 11.

Problém: Horizontální fraktura radixu, gingivální recesus 
a nepříznivá pozice pravého horního středního řezá-
ku znemožňovaly zhotovení konvenčního protetického 
ošetření.

Ošetření: Extrakce, okamžité zavedení implantátu Osseo-
Speed Profile EV, augmentace měkkých tkání tunelovou 
technikou, flapless augmentace kosti vlastními kostními 
pilinami, okamžité zatížení šroubovanou provizorní ko-
runkou, dlahování provizorní korunky k okolním zubům 
sklovláknovou dlahou umístěnou vestibulárně a nakonec 
finální náhrada celokeramickou korunkou a individuál-
ním abutmentem Atlantis.

Úvod
Náhrada zubu v estetické zóně, zejména 
tedy ve frontální oblasti horní čelis-
ti, představuje vždy pro ošetřujícího 
zubního lékaře výzvu zejména proto, že 
se velmi často setkáváme s výraznou 
ztrátou vestibulární kosti alveolu. Toto 
často vede k výskytu svažitého alveolu 
a nedostatku měkkých tkání v místě 
ošetření. Aby se zabránilo nekontro-
lovatelné ztrátě alveolární kosti, často 
se přistupuje v plánování ošetření 
k zavedení implantátu okamžitě po 
extrakci zubu tak, že implantát zůstává 
v kontaktu s orální částí extrakční rány 
a vestibulární oblast je augmentována 
autogenní kostí nebo jiným augmentač-
ním materiálem. Augmentace měkkých 
tkání vestibulárně je často dalším z ne-
zbytných kroků k dosažení optimální 
estetiky. Ve frontální oblasti horní čelisti 
zůstává největším problémem překo-
nání fyziologických rozdílů mezi výškou 
tvrdých a měkkých tkání vestibulárně 
a orálně. K vyrovnání těchto rozdílů byl 

Okamžitá rekonstrukce v estetické 
oblasti za použití implantátu 
OsseoSpeed® Profile EV

Obr. 1 CBCT před ošetřením ukazuje 
horizontální frakturu radixu zubu 11.

Obr. 3 Při úsměvu pacient odhaluje 
oblast krčků zubů a kontury gingivy 
působí disharmonicky.

Obr. 2 Klinická situace před ošetřením.

Obr. 4 Detailní záběr zubu 11 z předního 
pohledu.

PD DR. Robert Nölken MSc

Soukromá praxe v Lindau 
a Univerzita Mainz, Německo
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navržen nový implantát OsseoSpeed 
Profile EV se zkosenou oblastí krčku 
implantátu, kdy rozdíl mezi vestibulár-
ní a orální částí tvoří 1,5 mm tak, aby 
mohlo dojít k optimální podpoře tkání 
okolo implantátu a tím pomohl vyřešit 
i kritické klinické situace.

Kazuistika
45letý pacient si přál vylepšit esteti-
ku horních frontálních zubů. Zub 11 
utrpěl při úrazu před 20 lety horizon-
tální frakturu korunky a radixu (Obr. 1). 
Situace byla navíc komplikována velmi 
tenkou vestibulární lamelou alveolu. 
Zub měl změněnou barvu a při vyso-
kém typu úsměvu docházelo k odhalení 
neharmonické linie gingivy v oblasti 
řezáků. (Obr. 2 a 3). Klinické vyšetření 
pak potvrdilo výskyt gingiválních recesů 
u zubů 11 a 12 a také nevhodnou pozici 
zubu 11, ten byl umístěn více vestibu-
lárně. (Obr. 4 a 5). K plánování zlepšení 
klinické situace a pozice zubu 11 byl 
použit wax-up (Obr. 6).

Chirurgická fáze 
Zub byl opatrně extrahován tak, aby 
bylo zachováno co nejvíce tvrdých 
a měkkých tkání v místě ošetření se 
zvláštní opatrností ve vestibulární 
oblasti (Obr. 7). Po vypreparování lůžka 
pro implantát dle protokolu dle výrobce 
byl okamžitě zaveden implantát Osse-
oSpeed Profile EV o velikosti 4.8 x 15 
mm (Obr. 8 až 11). Obrázek 11 ukazuje, 
jak přesně zkosený krček implantátu 
kopíruje palatinální část lůžka a vytváří 
podporu pro tvrdé i měkké tkáně v okolí 
implantátu. Implantát byl zaveden pala-
tinálně tak, aby nemusela být augmen-
tována vestibulární mezera a zabránilo 
se resorpci vestibulární lamely alveolu 
(Obr. 12). Otiskovací kapna spojená 
s implantátem byla pak fixována 
k chirurgické šabloně k zajištění pozice 
implantátu a její přenesení na pracovní 
model. (Obr. 13). Poté byla provedena 
augmentace měkkých tkání v oblasti 
vestibulárního recesu tunelovou tech-
nikou (Obr. 14). Tunelová technika za 
použití vlastní měkké tkáně umožňuje 
krytí recesů a zajišťuje zvětšení objemu 
měkké tkáně v operovaném místě. Dal-
ším krokem byla flapless augmentace 
tvrdých tkání kostěnými pilinami získa-
nými z ramus mandibulae. Vhojovací 
váleček Healing Uni Abutment zabránil 
znečištění vnitřního závitu implantátu 
(Obr. 15). V den chirurgického výkonu 
byl implantát zatížen provizorní šroubo-
vanou korunkou, která byla dlahována 

Obr. 5 Okluzální pohled, při kterém je 
zřetelná malpozice zubu 11 vestibulárně.

Obr. 7 Extrakční rána nevykazuje žádné 
poškození okolních tkání.

Obr. 9 Orientace zkoseného krčku 
implantátu je označena plochou částí 
a důlkem na zavaděči.

Obr. 11 Zkosený krček implantátu 
OsseoSpeed Profile EV vytváří podporu 
tkáním po celém obvodu.

Obr. 13 Spojení otiskovací kapny s chi-
rurgickou šablonou.

Obr. 6 Pre-operační wax-up.

Obr. 8 Preparace lůžka pro zavedení 
implantátu dle protokolu výrobce.

Obr. 10 Byl zaveden implantát Osseo-
Speed Profile EV o velikosti 4.8 x 15 mm.

Obr. 12 Implantát OsseoSpeed Profile EV 
byl umístěn tak, aby byl v kontaktu 
s orální stěnou extrakčního lůžka.

Obr. 14 Augmentace měkkých tkání 
vestibulárně byla provedena tunelovou 
technikou pomocí vlastní měkké tkáně.
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sklovláknovou dlahou k okolním zubům. 
(Obr. 16 a 17). Dlaha byla odstraněna po 
osmi týdnech. Obrázky 18 a 19 ukazují 
zvětšení objemu a výšky měkkých tkání 
před a po úpravě kontur provizorní 
korunky.

Protetická fáze
Protetická fáze začala sejmutím otisku 
za pomocí otiskovací kapny pro Pro-
file EV a pracovní model s analogem 
implantátu a gingivální maskou byl 
odeslán do centra výroby Atlantis abu-
tmentů v Mölndal, kde pomocí softwaru 
VAD navrhli a vyrobili individuální abu-
tment Atlantis (Obr. 20 a 21). Navrho-
vaný design byl před výrobou schválen 
ošetřujícím lékařem i laborantem.

Definitivní abutment Atlantis byl navr-
žen s mírně subgingiválním schůdkem, 
vyroben a odeslán zpět do laboratoře 
(Obr. 22 a 23), kde byla vyrobena celoke-
ramická korunka konvenčním způso-
bem (Obr. 24 a 25).

Definitivní korunka byla odevzdána 
šestnáct týdnů po okamžité rekonstruk-
ci zubu 11 implantátem OsseoSpeed 
Profile EV. Obrázek 26 ukazuje zvětšení 
objemu měkkých tkání vestibulárně. 
Individuální abutment Atlantis zajišťuje 
podporu emergence profilu okolo celé 
rekonstrukce (Obr. 27 a 28). Definitivní 
celokeramická korunka vytváří estetic-
kou podporu pro měkké tkáně, což vede 
k excelentnímu estetickému výsledku 
(Obr. 29 a 30).

CBCT vyšetření po devíti měsících od 
zavedení implantátu ukazuje regenera-
ci defektů vestibulární lamely alveolu 
a zachování objemu kosti (Obr. 31).

Závěr.
Tato kazuistika ukazuje, že kombina-
ce okamžité rekonstrukce společně 
s augmentací měkkých a tvrdých tkání 
v jedné době může vést k excelent-
nímu estetickému výsledku i za velmi 
nepříznivých výchozích podmínek. 
Použití nového implantátu OsseoSpeed 
Profile EV se zkosenou krčkovou částí 
může v těchto obtížných situacích velmi 
usnadnit ošetření. V tomto případě pak 
k dokonalému estetickému výsled-
ku přispělo i použití individuálního 
abutmentu Atlantis a celokeramické 
korunky. 

Obr. 15 Augmentace kosti autogenní 
kostí vestibulárně.

Obr. 17 Okluzální pohled na dlahu.

Obr. 19 Měkké tkáně v okolí implantátu 
tři měsíce po zavedení implantátu.

Obr. 21 Plánování tvaru a pozice indivi-
duálního abutmentu Atlantis za pomoci 
VAD softwaru.

Obr. 23 Okluzální pohled na abutment 
Atlantis.

Obr. 16 Sklovláknová dlaha zpevňující 
provizorní korunku, která je zároveň 
vyřazena z artikulace.

Obr. 18 Vestibulární pohled na provizor-
ní korunku.

Obr. 20 Individuální abutment Atlantis 
byl navržen za pomoci VAD softwaru.

Obr. 22 Zirkoniový individuální abutment 
Atlantis na pracovním modelu.

Obr. 24 Definitivní celokeramická korun-
ka – palatinální pohled.
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Obr. 25 Definitivní celokeramická korun-
ka – přední pohled.

Obr. 27 Zirkoniový abutment Atlantis – 
okluzální pohled.

Obr. 29 Definitivní celoke-
ramická korunka in situ – 
přední pohled.

Obr. 31 CBCT devět měsíců po 
výkonu.

Obr. 26 Okluzální pohled na implantát 
OsseoSpeed Profile EV a emergence před 
odevzdáním finální protetické práce.

Obr. 28 Zirkoniový abutment 
Atlantis – přední pohled.

Obr. 30 Excelentní estetický 
výsledek ošetření.

V teoretické části se studenti seznámili 
s implantačním systémem Astra Tech EV  
a s biomateriály pro řízenou kostní 
regeneraci Geistlich. O odborné zkuše-
nosti z oboru dentální implantologie se 
se studenty podělil odborný asistent 
MUDr. Petr Heinz, Ph.D. a odborný asis-
tent MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D.

V rámci praktického workshopu si 
studenti vyzkoušeli zavést implantát do 
„živé“ tkáně, kdy jako alveolární výběžek 
posloužilo telecí žebro. Zároveň měli 
studenti možnost vyzkoušet si aug-
mentaci kosti, která je často nedílnou 
součástí implantologické léčby.

Studenti kurz hodnotili velice pozitivně, 
což nás upřímně potěšilo. Děkujeme 
týmu kliniky ústní a čelistní chirurgie 
ve Fakultní nemocnici v Olomouci 
za poskytnutí prostor a za možnosti 
uskutečnění workshopu. Všem studen-
tům přejeme hodně štěstí u zkoušek 
a mnoho spokojených pacientů. 

Pro studenty pátého ročníku stomatologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci, jsme ve dnech 22. – 26. ledna 2018 přichystali teoreticko-praktický kurz 
implantologie.

Teoreticko-praktický kurz 
implantologie
pro studenty LF Univerzity Palackého v Olomouci

Autorka: Ing. Kateřina Veselá,  
Marketing asistent divize Implantologie
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Okamžité zatížení implantátů 
OsseoSpeed® Profile, 
zavedených do extrakčního 
lůžka, výsledky po třech letech

Autoři: Noelken R., Oberhansl F., Kunkel M. a další. 
Publikováno v: Clin Oral Implants Res 2015.  

Výtah společnosti Dentsply Sirona z originálního článku.

Cíl: Cílem této tříleté prospektivní 
studie bylo ověřit klinické výsledky 
implantátů OsseoSpeed Profile v přípa-
dech, kdy došlo k okamžité implantaci 
bezprostředně po extrakci frontálních 
zubů v horní čelisti a následně k oka-
mžitému zatížení implantátů provizorní-
mi suprakonstrukcemi.

Materiál a metody: Celkem šestnác-
ti pacientům bylo do frontální části 
horní čelisti zavedeno 21 implantátů se 
zkosenou krčkovou částí (OsseoSpeed 
Profile, Astra Tech Implant System, 
Dentsply Sirona Implants). Všechny 
implantáty byly zavedeny do extrakční 
rány přímo, bez chirurgické mobilizace 
mukoperiostálního laloku (flapless) 
a okamžitě zatíženy provizorní supra-
konstrukcí. Mezery mezi implantátem 
a vestibulární stěnou alveolu byly 
augmentovány vlastní kostí. Aby se 
zabránilo kontaminaci vnitřního závitu 
implantátu, byly ihned použity vhojo-
vací válečky Uni Abutments (Dentsply 
Sirona Implants). V den operace byla 
vyrobena provizorní suprakonstrukce 
a vhojovací válečky byly nahrazeny 
abutmenty TiDesign (Dentsply Sirona 
Implants), suprakonstrukce byla fixová-
na cementem. Implantáty byly dlaho-
vány a po tříměsíční fázi vhojování byly 
zhotoveny definitivní zirkonové korunky, 

cementované na zirkoniové abutmen-
ty Atlantis nebo ZirDesign (Dentsply 
Sirona Implants). Pacienti byli klinicky 
vyšetřeni včetně RTG kontroly před 
výkonem, při vlastní chirurgické fázi, při 
protetické fázi a poté za jeden, dva a tři 
roky po zavedení implantátů.

Výsledky: Během sledovaného období 
byl jeden pacient ze studie vyloučen 
a jeden implantát byl ztracen. Průměr-
né hodnoty marginální kosti v okolí 
implantátů jsou uvedeny v Tabulce 1. 
PES (pink esthetic score) dle Fürhause-
ra a kol. vzrostlo z 10.58 před výkonem 
na 11.89 po třech letech po zavedení 
implantátu. Nebyla zaznamenána žádná 
vzájemná souvislost mezi PES a úrovní 
marginální kosti.

Diskuze a závěr: Tato tříletá studie 
ukazuje, že implantáty se zkose-
ným profilem jsou schopny uchovat 
marginální kost v okolí krčkové části 
stejně jako zachovat estetickou kva-

litu měkkých tkání v okolí implantátů 
i v případech okamžitého zatížení 
a okamžité rekonstrukce. Toto platí 
i pro případy, kdy byly přítomny de-
fekty vestibulární stěny alveolu. 

Návštěva

Zavedení 

implantátu 

definitivní 

protetika 1 rok 2 roky 3 roky

Průměrná výška 

marg. kosti (mm) 

0.8±0.6 0.2±0.6 -0.1±0.5 -0.2±0.5 -0.2±0.4

Tabulka 1. Průměrné hodnoty úrovně marginální kosti v průběhu sledovaného času.



12 | IMPLANTOLOGIE

Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců nebo přímo v JPS. Ceny jsou uvedené v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.
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implantologie

ASTRA TECH EVOLUTION

Implantační	systém	je	založen	na	protetickém	plánování,	protetické	
komponenty	odpovídají	jak	zvolenému	implantátu,	tak	přirozenému	tvaru	zubu.

BioManagement Complex™ 

BioManagement	Complex	je	unikátní	kombinací	na	sobě	závislých	vlastností	
implantačního	systému	ASTRA	TECH,	který	zajišťuje	spolehlivý,	předvídatelný	
a	estetický	výsledek	jak	v	krátkodobém,	tak	v	dlouhodobém	časovém	
horizontu.

OsseoSpeed™ – rychlejší přírůstek kosti
Chemicky	modifikovaný	titanový	povrch	implantátu	nabízí	jedinečnou	
nanotopografii,	která	stimuluje	časné	hojení	kosti	a	urychluje	proces	jejího	
uzdravení.

MicroThread™ – biomechanická stimulace kosti	
Krček	implantátu	je	opatřen	mikrozávity,	které	zajišťují	optimální	rozložení	
zátěže	a	snižují	stresové	zatížení	kosti.

Conical Seal Design™ – pevné a stabilní spojení
Kónické	spojení	utěsňuje	vnitřek	implantátu	proti	vniknutí	okolních	tkání,	
minimalizuje	možnost	vzniku	mikropohybů	a	mikrospár.

Connective Contour™ – kontakt s měkkou tkání a její větší objem 
Jedinečná	kontura,	která	vznikne	připojením	abutmentu	k	implantátu.

Povrch  
OsseoSpeed™

MicroThread™

Conical Seal 
Design™ 

Connective 
Contour™

Implantační	systém	ANKYLOS	se	za	posledních	30	let	osvědčil	díky	své	spolehlivosti	
a	předvídatelným	výsledkům.

Soft Tissue Chamber	
TissueCare	spojení	implantátu	s	abutmentem	a	povrch	FRIADENT	na	krčku	
implantátu	umožňuje	subkrestální	zavedení,	napomáhá	kosti	přerůst	přes	implantát	
a	přispívá	k	modelaci	měkkých	tkání.	

One-fits-all
Protetická jednoduchost	
Každý	abutment	lze	usadit	do	jakéhokoliv	implantátu.	Vnitřní	průměr	mají	všechny	
implantáty	ANKYLOS	stejný.	

Povrch FRIADENT plus	
Mikrostruktura	povrchu	implantátu	umožňuje	rychlé	formování	kosti.	

Progresivní závity	
Design	závitů	přenáší	funkční	zatížení	do	apikální	části	implantátu	a	vytváří	primární	
stabilitu	implantátu	pro	okamžité	zatížení.

SoftTissue 
Chamber

One-fits-all 

jednoduchost

FRIADENT 
plus

Progresivní 

NO
VI
NK
A

SmartFix koncept pro ošetření bezzubé 
čelisti nyní dostupný pro implantáty 
Astra Tech OsseoSpeed EV
Koncept SmartFix je vyroben pro ošetření bezzubých čelistí na 6 nebo 4 
implantátech, nabídne vám, jak proteticky vyřešit nakloněné implantáty. 
Abyste docílili správného náklonu implantátu, lze při implantaci použít 
poziční pomůcku pro kontrolu náklonu.

Koncept SmartFix nabízí možnost stejného spojení abutmentu a kon-
strukce jako u Nobel Biocare, což vám nabízí další možnosti pro zhoto-
vení konstrukce.
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Alena Dražanová, tel.: 602 359 610 | Ing. Barbora Jeníčková, tel.: 702 204 137
Ing. David Mičaník, tel.: 702 204 165 | Bc. Tereza Valentová, tel.: 725 833 921 
Bc. Patrik Svoboda, tel.: 778 495 220 | Ing. Kateřina Veselá, tel.: 775 218 542
Romana Pídová, tel.: 775 878 799 
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A Nové možnosti s novými Overlayemi Astra Tech EV

Overlay 1
• prům. implantátů 3.6, 4.2S, 4.8S
•  nově pro kónické 4.2C a 4.8C a krátké 
implantáty + místo na zavaděče 
implantátů Profile

Overlay 2
•  prům. implantátů 3.0, 3.6, 4.2C a 4.2S, 
4.8C a 4.8S, 5.4

•  nově rozšířené možnosti pro umístění 
V- a X- vrtáků + místo na zavaděče 
implantátů Profile

Overlay 3
•  prům. implantátů 3.0, 3.6, 4.2C a 4.2S, 4.8C 
a 4.8S, 5.4 a krátké implantáty

•  rozšířené možnosti pro umístění V- a X- 
vrtáků

Nabídka chirurgických setů zdarma od odebrání 15 kusů implantátů. 
Počet odebraných implantátů se odvíjí od typu Overlaye.

Písemné nabídky zasílejte na adresu zamestnani@jps.cz, a to nejpozději do 31. 3. 2015.

Implantační	systém	je	založen	na	protetickém	plánování,	protetické	
komponenty	odpovídají	jak	zvolenému	implantátu,	tak	přirozenému	tvaru	zubu.

BioManagement	Complex	je	unikátní	kombinací	na	sobě	závislých	vlastností	
implantačního	systému	ASTRA	TECH,	který	zajišťuje	spolehlivý,	předvídatelný	
a	estetický	výsledek	jak	v	krátkodobém,	tak	v	dlouhodobém	časovém	
horizontu.

OsseoSpeed™ – rychlejší přírůstek kosti
Chemicky	modifikovaný	titanový	povrch	implantátu	nabízí	jedinečnou	
nanotopografii,	která	stimuluje	časné	hojení	kosti	a	urychluje	proces	jejího	
uzdravení.

MicroThread™ – biomechanická stimulace kosti	
Krček	implantátu	je	opatřen	mikrozávity,	které	zajišťují	optimální	rozložení	
zátěže	a	snižují	stresové	zatížení	kosti.

Conical Seal Design™ – pevné a stabilní spojení
Kónické	spojení	utěsňuje	vnitřek	implantátu	proti	vniknutí	okolních	tkání,	
minimalizuje	možnost	vzniku	mikropohybů	a	mikrospár.

Connective Contour™ – kontakt s měkkou tkání a její větší objem 
Jedinečná	kontura,	která	vznikne	připojením	abutmentu	k	implantátu.

OsseoSpeed™

MicroThread™

Design™ 

Contour™

IMPLANTOVÁNÍ S TISSUECARE

Implantační	systém	ANKYLOS	se	za	posledních	30	let	osvědčil	díky	své	spolehlivosti	
a	předvídatelným	výsledkům.

TISSUECARE CONCEPT

Soft Tissue Chamber	
TissueCare	spojení	implantátu	s	abutmentem	a	povrch	FRIADENT	na	krčku	
implantátu	umožňuje	subkrestální	zavedení,	napomáhá	kosti	přerůst	přes	implantát	
a	přispívá	k	modelaci	měkkých	tkání.	

One-fits-all 
Protetická jednoduchost	
Každý	abutment	lze	usadit	do	jakéhokoliv	implantátu.	Vnitřní	průměr	mají	všechny	
implantáty	ANKYLOS	stejný.	

Povrch FRIADENT plus	
Mikrostruktura	povrchu	implantátu	umožňuje	rychlé	formování	kosti.	

Progresivní závity	
Design	závitů	přenáší	funkční	zatížení	do	apikální	části	implantátu	a	vytváří	primární	
stabilitu	implantátu	pro	okamžité	zatížení.

SoftTissue 
Chamber

One-fits-all 
Protetická 

jednoduchost

Povrch 
FRIADENT 

plus

Progresivní 
závity
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5+1
ZDARMA

Implantáty Astra Tech 
OsseoSpeed EVAK

CE

Nabídka platí od 15. března do 15. května.
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Individuální abutmenty 
a konstrukce Atlantis
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Angulation up to 

30 degrees

-30 %
NA PRVNÍ DVĚ 
KONSTRUKCE
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Individuální abutmenty a korunky Atlantis k dosažení 
dokonalé estetiky jsou dostupné jak u cementovaných, 
tak šroubovaných prací.
Žádná kompromisní řešení u konstrukcí Atlantis ve ves-
tibulární oblasti, vždy okluzálně šroubované konstrukce 
Atlantis díky angulovaným vstupům pro šroubky. Nyní 
dostupné s extra retencí.
Abutmenty a konstrukce Atlantis jsou dostupné pro 
všechny hlavní implantační systémy.

Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců nebo přímo v JPS. Ceny jsou uvedené v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

Vrtáky
Ankylos

5+1
ZDARMA

Pokryté nitridem titanu.
Obnovte si své chirurgické 
instrumentarium.

AK
CE

Vhojovací válečky

5+1
ZDARMA















JAKO TÝM JSME LEPŠÍ!
Od expertů pro experty

Atlantis	nyní	pro	vás	dokáže	navrhnout	a	vyrobit	korunku	na	váš	individuální	
abutment	pro	ušetření	času.	Korunky	si	lze	objednat	pouze	jako	digitální	data	
nebo	přímo	už	vyrobenou	keramickou	korunku.	Korunky	jsou	ve	variantě	
redukované	(Cut-Back)	nebo	anatomické	korunky	(Full-Contour).

Konstrukce	Atlantis	představily	novinku,	kdy	je	možné	mít	extra	retenci		
na	titanové	hybridní	konstrukci.	Extra	retence	je	bez	příplatku.
Retence	–	pin	a	cell

30%	sleva	na	první	dvě	konstrukce
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Chirurgické
nástroje
Helmut Zepf

Nově na českém trhu 
Geistlich Bio-Oss® 1g
Nové rozšíření produktové řady přinášejí větší flexibilitu při řízené kostní rege-
neraci a stejné, klinicky prokázané dlouhodobé úspěchy. Dostupné pro jemný (S) 
i hrubý (L) granulát.

Geistlich Bio-Oss® 
0,25-1 mm
1 g ≈ 2 cm3

Geistlich Bio-Oss 
1-2 mm
1 g ≈ 3 cm3

NO
VI
NK
AMezinárodní 

Ankylos kongres 
2018
Zaměřeno na dentální 
implantologii
Věřte zkušenostem. 
Objevte dokonalost.

Berlín, 29. – 30. června

Pro informace o programu, 
nebo možnosti registrace 
kontaktujte svého obchodní-
ho zástupce nebo navštivte 
stránku kongresu 
www.ankyloscongress.com

Alena Dražanová, tel.: 602 359 610 | Ing. Barbora Jeníčková, tel.: 702 204 137
Ing. David Mičaník, tel.: 702 204 165 | Bc. Tereza Valentová, tel.: 725 833 921
Bc. Patrik Svoboda, tel.: 778 495 220 | Ing. Kateřina Veselá, tel.: 775 218 542 
Romana Pídová, tel.: 775 878 799

PO
ZV
ÁN
KA

JAKO TÝM JSME LEPŠÍ!
Od expertů pro experty

3+1
BIO-OSS 0,5 g

4+1
NA VŠE

Nabídka platí v měsících duben-květen

AK
CE



CEREC – bezpečný vstup do světa CAD/CAM v oblastech:

SKENOVÁNÍ NÁVRH BROUŠENÍ/FRÉZOVÁNÍ

Zubní náhrady
Inleje, onleje, korunky, 

můstky

Implantologie
Chirurgické šablony, 

individuální abutmenty, 
šroubovaná protetika

Ortodoncie
Digitální otisk, digitální 
archivace, plánování 

léčby

SINTROVÁNÍ/GLAZOVÁNÍ

Jednodenní stomatologie 
pro Vás a Vaše pacienty

Nabídněte svým pacientům nejlepší moderní léčbu - s CEREC!

Prémiový CAD/CAM balíček
Balíček obsahuje frézu CEREC MC XL Premium 
Package, skener CEREC Omnicam a pec CEREC 
SpeedFire. Kontaktujte nás!

AK
CE
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STOMATOLOGICKÉ SOUPRAVY 
S PLNOU INTEGRACÍ NÁSTROJŮ 
PRO ENDODONCII A STOMATOCHIRURGII

TŘÍDA A7
křeslem nesená souprava

Neomezené
možnosti

Integrovaný apexlokátor s plnou 
kontrolou funkce v závislosti na 
kroutícím momentu a vzdálenosti 
od apexu.

Peristaltická pumpa pro externí 
chlazení až dvou chirurgických 

násadců pomocí fyziologického 
roztoku.

Endodontický násadec bez nutnosti 
instalace měřící elektrody

na pracovní nástroj, kompatibilní 
s MAILLEFER WAVE ONE a VDW 

RECIPROC.

Integrovaný motor s chirurgickými 
a endodontickými funkcemi 
s plnou kontrolou otáček 
a kroutícího momentu 
s reciprokačním pohybem.

TŘÍDA L9
polostacionární souprava
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Koncepce ordinace vychází z principu otevřené komunikace a osobního přístupu. Při plánování léčby se pacient může poho
dlně posadit a konzultovat tak plán léčby v přirozené poloze a vše sledovat na velké obrazovce. Ordinace je navržena pro 
čtyřruční systém práce a organizaci dle jednotlivých typů výkonů od záchovné stomatologie po stomatochirurgii.

Stomatologie je náročný obor, vyžadující složité technologické vybavení. V rámci programu ORDINACE BEZ STAROSTÍ vám 
nabízíme ucelený sortiment produktů a služeb, který vám usnadní start vaší nové ordinace či stomatologického centra.

ZPĚT

Ordinace bez starostí
Stomatologie je náročný obor, vyžadující složité technologické vybavení.  
V rámci programu ORDINACE BEZ STAROSTÍ vám nabízíme ucelený sortiment  
produktů a služeb, který vám usnadní start vaší nové ordinace či stomatologického centra.

Koncepce ordinace vychází z principu otevřené komunikace a osobního přístupu. Při plánování léčby se pacient 
může pohodlně posadit a konzultovat tak plán léčby v přirozené poloze a vše sledovat na velké obrazovce. 
Ordinace je navržena pro čtyřruční systém práce a organizaci dle jednotlivých typů výkonů od záchovné 
stomatologie po stomatochirurgii. 

Při budování vašeho nového pracoviště se vždy držíme vlastní,  
zkušenostmi prověřené metodiky.

Plánujete novou ordinaci nebo stomatologické centrum? 
Podělte se s námi o své představy a my vám je pomůžeme realizovat.



i-novace Vatech… 
ValueAddedTECHnology
Inovace jsou jednou ze základních hodnot společnosti Vatech, s cílem přinést 
špičková a zároveň dostupná řešení co nejvíce profesionálům.

Panoramatický RTG 2,5D
 → technologie Insight PAN přinášející 

třetí rozměr do panoramatických 
snímků

 → pouhých 1,9 s krátký čas skenování 
v případě kefalostatu

 → výkonný diagnostický software 
s nástrojem Insight Navi pro 
snadnou navigaci v třetím rozměru

 → jasné a ostré panoramatické 
a cefalometrické snímky

 → měkký a komfortní pro pacienta
 → přizpůsobení tvaru čelisti
 → vysoké rozlišení 33,7 lp/mm
 → pružný a odolný
 → vodotěsný, splňující normu IP68
 → polohovací držáky v balení

 → velmi malá a lehká RTG hlava omezuje 
artefakty způsobené chvěním

 → stabilní rameno pro přesné polohování
 → ohnisko 0,4 mm pro ostré snímky
 → intuitivní ovládací panel

AK
CE
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Uvedené ceny jsou včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

NO
VI
NK
A

NO
VI
NK
A

Dentální CT
 → 4 v 1: PANO, CEPH, CBCT, skenování modelu
 → Multi FOV: 5×5 endo, 8×9 čelist, 12×9 obě 

čelisti, 16×9 sinus + TMJ
 → „Green“ čas skenování: velmi krátké časy 

redukují dávku a riziko artefaktů
 → PANO pouhých 7,0 s, CBCT 4,9 s, CEPH 1,9 s
 → 3D skenování modelů: pro tvorbu 

implantačních šablon s vysokou přesností
 → Art–V: rekonstrukce s redukcí artefaktů

89 000,–

114 000,–

179 000,- v balíčku s EZSenzorem Soft. 



SLEVA 20 %
NA CELÝ
SORTIMENT
PŘI ODBĚRU TŘÍ 
LIBOVOLNÝCH PRODUKTŮ

1 245,– -20 %
1 556,–

1 274,– -20 %
1 592,–

986,– -20 %
1 233,–

1 260,– -20 %
1 575,–

1 353,– -20 %
1 691,–

189,– -20 %
236,–

1 033,– -20 %
1 291,–

216,– -20 %
270,–

350,– -20 %
437,–

147,– -20 %
184,–

851,– -20 %
1 064,–

729,– -20 %
911,–

919,– -20 %
1 149,–

826,– -20 %
1 033,–

Orotol Plus 2,5 l
Dezinfekce odsávacích
zařízení

ID 212 2,5 l
Dezinfekce nástrojů

FD 322 2,5 l
Dezinfekce na plochy

MD 535 2,5 l
Roztok k odstranění 
alginátů a sádry

FD 300 2,5 l
Dezinfekce na plochy

FD 350
Dezinfekční ubrousky v dóze
Výběr vůní lemon, 
flower, classic

FD 333 2,5 l
Rychlá dezinfekce 
s vůní citronu

FD 300
Dezinfekční ubrousky plně virucidní,
Doplňkové balení 50 ks (s plastovým uzávěrem)

MD 550 750 ml
Dezinfekce plivátka

FD 350
Dezinfekční ubrousky
Výběr vůní lemon, flower, classic
Doplňkové balení 110 ks

MD 555 2,5 l
Spec. čistič odsávacích
zařízení

FD 360 500 ml
Čistič a impregnace umělé
kůže

MD 520 2,5 l
Dezinfekce na otisky

ID 220 2,5 l
Dezinfekce vrtáčků

2 792,– -20 %
3 490,–

20 | DENTÁL

Ing. Norika Šlachtová
Product Manager divize Dentál

Nejlepší je, když všechno má svůj systém.  
Dezinfekce Dürr vám nabízí ucelený, jednoduchý, 
logicky barevně rozlišený systém. Dezinfekce Dürr 
jsou bezpečné, snášenlivé, komfortní a rychlé. 
Splňují veškeré požadavky hygieny. Vyžádejte si 
u svého obchodního zástupce „Plán dezinfekcí 
a čištění“ a bezpečnostní listy.

Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců.
Ceny jsou uvedené v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

Andrea Kania (Praha), tel.: 724 365 499 | Šárka Chvojková, DiS. (severní Čechy), tel.: 724 020 620
Vlaďka Kováčiková (severní Morava), tel.: 725 777 487 | Michaela Žáková (jižní Morava),
tel.: 775 891 410 | Mgr. Petra Bolechová, DiS. (Vysočina, Pardubický kraj), tel.: 602 227 636
Marie Přibylová (jižní Čechy), tel.: 724 286 863 | Jana Horníčková (západní Čechy), tel.: 776 249 416

dentál

Orotol basic set
Obsahuje: Orotol Plus 2,5 l, MD 555 2,5 l, 
MD 550 750 ml



50 ks jen za 100 Kč (2,00 Kč/ks) 50 ks jen za 100 Kč (2,00 Kč/ks) 50 ks jen za 185 Kč (3,70 Kč/ks)

SDR PLUS 15 kompulí
 → zatékavý materiál typu bulk-fill
 → nízké smršťovací napětí
 → 40% úspora času oproti klasické 

technice vrstvení
 → samoniveluje
 → odstíny: A1, A2, A3, U

Protaper NEXT
 → vyrobeno z materiálu M-wire, který poskytuje  

extrémní pevnost při vynikající flexibilitě
 → průřez nástroje je asymerický čtyřhran
 → velmi odolný vůči cyklickému namáhání
 → 3 ks v balení

Endoaktivátor
 → jednoduchý a bezpečný 

systém pro aktivaci výplacho-
vého roztoku

 → efektivní aktivace přispívá 
k odstranění detritu a k lepší 
dezinfekci

 → bezpečné aktivační koncovky 
jsou vyrobeny z polymeru, 
nepraskají a dají se ohýbat

Palodent V3
 → systém sekčních matric
 → přizpůsobuje se přirozené-

mu tvaru zubu
 → vytváří předvídatelné, 

přesné kontakty a těsný 
gingivální uzávěr

 → lze použít při zhotovování 
více výplní najednou

 → velikosti matric: 3,5 - 7,5 mm
 → 50 ks v balení1 502,–

NOVINKA

1 500,– -10 %
1 667,–

1 432,– -10 %
1 591,–

8 681,– -10 %
9 646,–

Nitrilové rukavice Cranberry
 → Extra jemné nitrilové rukavice poskytující vysoký 

cit v prstech
 → Výrazné zdrsnění na konečcích prstů, skvělý úchop
 → Vhodné pro alergiky
 → Vynikající a příjemný materiál, pružnější a odolnější než 

standartní nitril
 → Cenově zvýhodněné balení 300 ks

JPS rozšiřuje svůj sortiment o ústenky Cranberry
 → barva bílá, modrá nebo květinová růžová
 → balení obsahuje 50 ks
 → s gumičkou za ucho
 → neobsahuje latex, lepek, chemikálie ani skelná vlákna

Tři druhy ve čtyřech velikostech XS, S, M, L:

BEESURE Forest Nitrile - limetkové
BEESURE Cloud Nitrile - bílé
EVOLVE 300 - tmavě modré

300 ks jen za 350 Kč (1,16 Kč/ks)

Firma JPS se stala oficiálním distributorem Dentsply Sirona



Ing. Norika Šlachtová
Product Manager divize Dentál

Opravit prasklou výplň přímo v ordinaci by mělo 
být zcela rutinní záležitostí. Proto GC přichází 
s Repair Kitem (sadou na opravy) - systémem, 
který je velmi snadno použitelný a je vytvořen 
pro intraorální opravy dostaveb ze sklokeramiky 
nebo hybridní keramiky.

Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců.
Ceny jsou uvedené v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

Andrea Kania (Praha), tel.: 724 365 499 | Šárka Chvojková, DiS. (severní Čechy), tel.: 724 020 620
Vlaďka Kováčiková (severní Morava), tel.: 725 777 487 | Michaela Žáková (jižní Morava),
tel.: 775 891 410 | Mgr. Petra Bolechová, DiS. (Vysočina, Pardubický kraj), tel.: 602 227 636
Marie Přibylová (jižní Čechy), tel.: 724 286 863 | Jana Horníčková (západní Čechy), tel.: 776 249 416

dentál
GC Repair Kit

 → G - Premio BOND
 → Ceramic Primer II
 → opáker - GRADIA PLUS

EQUIA Forte klinické balení
 → skloionomerní výplňový materiál s pryskyřičnou technologií
 → pevná, estetická bulková výplň I. a II. třídy
 → bez použití kondicionéru a bondu
 → vysoce odolný proti prasklinám
 → 200 kapslí A2 nebo A3 včetně EQUIA Forte Coat 4 ml

13 977,– -10 %
15 530,–

D-Light Pro, polymerační lampa 
s duální vlnovou délkou

 → VYTVRZOVAT - vysoký výkon (High Power mode) 1400 mW/cm²
 → CHRÁNIT - nízký výkon (Low Power mode) 700mW/cm²
 → DETEKOVAT - režim detekce (detection mode) - UV světelný 

režim s kontinuálním osvětlením 60 s dokáže rozpoznat infi-
kovaný dentin, plak, micro-leakage, staré kompozitní výplně…

 → hmotnost jen 90 g

29 900,–

2 590,–
AKČNÍ CENA

G-aenial Anterior / Posterior 2,7ml
 → univerzální kompozitní materiál
 → anterior ve 22 odstínech a 3 opacitách
 → posterior ve 4 základních a 2 sklovonných odstínech

1 496,– -20 %
1 870,–

G - Premio Bond, refill 5 ml
 → jednosložkové světlem tuhnoucí univerzální 

adhezivum
 → vynikající adheze ve sklovině i dentinu
 → kombinace tří funkčních mononerů
 → extremně nízká vazebná vrstva

1 648,– -33 %
2460,–

Platí při koupi 3 kusů

Platí při koupi 3 a více tub

ZDARMA navíc od nás
DŰRR - dezinfekční 
ubrousky

 → doplňkové balení 
v hodnotě 184 Kč

 → výběr vůní - lemon, 
flower, classic

 → doplňkové balení 
obsahuje 110 ks

ZDARMA navíc od nás
Cranberry rukavice 
v hodnotě 350 Kč

 → nitrilové, nepudrované
 → balení obsahuje 300 ks
 → velikosti XS, S, M, L
 → BEESURE Forest Nitrile - limetkové, 
BEESURE Cloud Nitrile - bílé, 
EVOLVE 300 - tmavě modré

ZDARMA navíc od nás
Cranberry ústenky

 → barva bílá, modrá nebo květinová 
růžová

 → balení obsahuje 50 ks
 → s gumičkou za ucho
 → neobsahuje latex, lepek, chemikálie 
ani skelná vlákna



Ing. Norika Šlachtová
Product Manager divize Dentál

Uvažujete o koupi nové polymerační lampy? 
Využijte nabídku 3M - obdržíte od nás ZDARMA 
polymerační lampu Elipar DeepCupe-L pokud 
nakoupíte 3M kompozitní materiály a bondy 
v hodnotě 21 770 Kč.

Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců.
Ceny jsou uvedené v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

Andrea Kania (Praha), tel.: 724 365 499 | Šárka Chvojková, DiS. (severní Čechy), tel.: 724 020 620
Vlaďka Kováčiková (severní Morava), tel.: 725 777 487 | Michaela Žáková (jižní Morava),
tel.: 775 891 410 | Mgr. Petra Bolechová, DiS. (Vysočina, Pardubický kraj), tel.: 602 227 636
Marie Přibylová (jižní Čechy), tel.: 724 286 863 | Jana Horníčková (západní Čechy), tel.: 776 249 416

dentál
Elipar DeepCupe-L

 → polymerační LED lampa

Filtek Ultimate
 → zatékavý nanokompozit s nízkou viskozitou
 → výborné estetické vlastnosti
 → nízká abraze

1 408,– -20 %
1 877,–

ZDARMA při odběru materiálu* v hodnotě 21 770 Kč. (* materiál lze libovolně 
kombinovat - 3M kompozitní materiály, bondy, CoJet Systém, CoJet písek).

Platí při koupi 3 a více balení

Ketac CEM Radiopaque 
klinické balení

 → 3x prášek 33 g, 3x tekutina 12 ml
 → skloionomerní upevňovací cement
 → radioopákní
 → obj. č. : 37230

3 593,– -20 %
4 491,–

ZDARMA navíc od nás
Ochranné brýle 
v hodnotě 250 Kč

 → červeno - oranžová skla
 → nastavitelný úhel zorníku 
a postranic

 → obj. č. : 2846j

0,– -100 %
21 770,–

RelyX Fiber Post
 → pružnost čepů je podobná pružnosti dentinu
 → mimořádná odolnost proti opotřebení
 → doplňkové balení obsahuje 10 čepů
 → velikosti dle výběru 1, 2 nebo 3

3 272,– -15 %
3 849,–

Photac Fil Quick Aplicap - 50 kapslí
 → světlem tuhnoucí skloionomerní výplňový cement
 → vhodné pro postranní i frontální úsek chrupu
 → vhodné jako výplň dočasných zubů nebo pečetění fisur
 → vysoká hladina uvolňovaných fluoridů chrání zub před 

vznikem sekundárního kazu

3 965,– -10 %
4 406,–

ZDARMA navíc od nás
DŰRR - dezinfekční 
ubrousky v hodnotě 
184 Kč

 → výběr vůní - lemon, 
flower, classic

 → doplňkové balení 
obsahuje 110 ks

ZDARMA navíc od nás
Cranberry ústenky

 → barva bílá, modrá nebo  
květinová růžová

 → balení obsahuje 50 ks
 → s gumičkou za ucho
 → neobsahuje latex, lepek,  

chemikálie ani skelná vlákna



Bc. Kateřina Serafínová
Product Manager divize Profylaxe

Paro slaví s JPS  let! Využijte
speciální nabídky produktů 
paro® a slavte s námi.

Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců.
Ceny jsou uvedené v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

Andrea Kania (Praha), tel.: 724 365 499 | Šárka Chvojková, DiS. (severní Čechy), tel.: 724 020 620
Vlaďka Kováčiková (severní Morava), tel.: 725 777 487 | Michaela Žáková (jižní Morava),
tel.: 775 891 410 | Mgr. Petra Bolechová, DiS. (Vysočina, Pardubický kraj), tel.: 602 227 636
Marie Přibylová (jižní Čechy), tel.: 724 286 863 | Jana Horníčková (západní Čechy), tel.: 776 249 416

profylaxe

paro® riser-floss 50 m
 → expandující fluoridovaná zubní nit
 → tenká před aplikací, hedvábná při použití
 → po kontaktu se slinami zvětší svůj objem a zvyšuje 

čistící efekt
 → voskovaná s mentolovou příchutí

paro® medic
 → kónická vlákna s ultra flexibilními konečky 

pro důkladné a přitom jemné odstranění 
zubního plaku

 → měkká kónická vlákna ideálně a bez 
dráždění čistí hranici zubů a dásní

 → ergonomická rukojeť se velmi dobře drží
 → vhodný také pro starší pacienty a pacienty 

s protetickou prací

97,–

56,–
75,–

1 079,– -40 %
1 799,–

9+3
ZDARMA

9+3
ZDARMA

paro® amin zubní past 75 ml
 → pro děti nebo dospělé
 → s obsahem 500 ppm nebo  

1250 ppm aminfluoridu
 → RDA 23, ideální pro kombinaci  

s elektrickým kartáčkem, který  
zvyšuje abrazivitu pasty

 → bez SLS složek
 → panthenol v pastě pro dospělé  

podporuje regeneraci  
a hojení měkkých tkání

-25 %
112,–

Doporučená MOC: 149 Kč

9+3
ZDARMA

Yotuel Mini-Kit 30% karbamid peroxid
 → profesionální bělicí systém pro ordinační bělení 

ve stříkačkách
 → patentované složení s obsahem fluoridu, xylitolu a křemíku 

zvyšuje mikrotvrdost skloviny a snižuje citlivost zubů
 → po bělení uzavírá tubuly
 → již po 1 hodině není třeba dodržovat „bílou dietu“
 → garantuje neutrální pH během celé procedury
 → obsahuje: 1x bělicí gel ve stříkačce 2,5ml + ochranu dásní + 

bělicí pastu

-25%-25 % -25%-25 %
Doporučená MOC: 129 Kč

73,–
Doporučená MOC: 99 Kč

84,–



Bc. Kateřina Serafínová
Product Manager divize Profylaxe

Ráda bych vás informovala o změnách v sorti-
mentu divize profylaxe, která nyní nabízí nejen 
produkty paro®, Yotuel, Xerostom a AitLift, ale 
nově také produkty EMS a Scheu. Využijte jedi-
nečnou akci AIR-FLOW® prášků a AIR-FLOW® 
Handy 3.0 PERIO PREMIUM.

Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců.
Ceny jsou uvedené v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

Andrea Kania (Praha), tel.: 724 365 499 | Šárka Chvojková, DiS. (severní Čechy), tel.: 724 020 620
Vlaďka Kováčiková (severní Morava), tel.: 725 777 487 | Michaela Žáková (jižní Morava),
tel.: 775 891 410 | Mgr. Petra Bolechová, DiS. (Vysočina, Pardubický kraj), tel.: 602 227 636
Marie Přibylová (jižní Čechy), tel.: 724 286 863 | Jana Horníčková (západní Čechy), tel.: 776 249 416

profylaxe

AIR-FLOW®PLUS 120 g
 → Unikátní profylaktický prášek z erytritolu
 → Obzvlášť šetrné supra- i subgingivální odstraňování povlaku, 

pigmentací a leštění zubů v jednom kroku
 → Velikost částic pouze ~14 ųm
 → Vhodný i pro ošetření implantátů  

a ortodontického aparátu
 → Lepší efektivita práce a maximální  

komfort pro pacienta
 → Obsahuje 0,3% chlorhexidin
 → Není kompatibilní  

s přístrojem  
AIR-FLOW® Handy 2+

AIR-FLOW® Classic NEW 
FORMULA 300g

 → Speciálně upravený bikarbonát sodný 
s jemnější strukturou vhodný také pro starší 
pacienty a pacienty s protetickou prací

 → Velikost částic ~ 40 ųm
 → Pro supragingivální odstraňování 

nejsilnějšího povlaku a pigmentací
 → Po ošetření je potřeba povrch zubů  

přeleštit práškem PLUS, případně PERIO
 → Příchuť citrón,  

mint, třešeň  
nebo neutral

8 KROKŮ GBT PROTOKOLU

667,– -17 %
800,–

Platí při objednání 8 ks

49 680,– -10 %
55 200,–

642,– -17 %
700,–

Platí při objednání 8 ks

AIR-FLOW® Handy 3.0 PERIO 
PREMIUM

 → Pro kompletní supra- i subgingivální 
odstraňování povlaku, pigmentací a leštění 
zubů i v parodontálních chobotech

 → S unikátní technologií AIR-FLOW®  
a PERIO-FLOW®

 → Připojitelný na turbínkovou hadici přímo 
nebo přes rychlospojku

 → S násadcem pro supra- i subgingivální 
ošetření, s práškem AIR-FLOW PLUS  
a 40 tryskami PERIO-FLOW®

08 RECALL

05 PERIOFLOW®

06 PIEZON®

07 KONTROLA

01 VYŠETŘENÍ

02 DETEKCE
PLAKU

03 MOTIVACE

04 AIRFLOW®

5+1
ZDARMA

5+1
ZDARMA



slaví s JPS
AK
CE

AK
CE

paro® slider kit
 → revoluční interdentální péče místo obtížné manipulace s drobnými 

mezizubními kartáčky
 → jednoduché použití:

 1)  modrá špička paro®slider přesně zapadne do mezizubního prostoru
 2)  pomalu vysouvejte kartáček pohybem palce a v případě odporu 

upravte úhel přiloženého paro®slider; kartáček musí jednoduše, 
bez odporu vklouznout do mezizubního prostoru

 3)  pohyby jezdce pomocí palce vyčistěte mezizubní prostor
 → jádro kartáčku je měkké a dochází k jeho rolování a ohýbání právě 

proto, aby nedošlo při špatném zavedení k poranění papily
 → tři velikosti jednoduše vyměnitelných mezizubních kartáčků

paro® zubní kartáčky 2 v 1
 → zubní kartáček se sólo kartáčkem za jednu cenu
 → unikátní diamantová rukojeť pro správné přiložení 

kartáčku v úhlu 45°
 → různý počet vláken, svazků a řad pro každého pacienta
 → systém isola F umožňuje kombinaci kartáčku 

i s mezizubními kartáčky
 → optimální počet nylonových vláken pro zajištění 

hygieny kartáčku bez snížení vynikající čistící 
schopnosti

 → kónický solo kartáček pro snadné a dokonalé čištění 
fixních aparátů, zámečků, okluzních ploch, fisur 
a aproximálních ploch, parokapes a okolí implantátu

150,– -50 %
299,–

Doporučená MOC: 399 Kč

39,– -44 %
59,–

Doporučená MOC: 79 Kč Platí při koupi 144 ks (jednoho kartonu)

26 | PROFYLAXE
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3MSM Health Care Academy

KLINICKÝ MANAGEMENT A LÉČBA DENTÁLNÍ A KOSTNÍ ASYMETRIE
VČASNÁ LÉČBA: PROČ, KDY A JAK
Clinical management and treatment of dental and skeletal Asymmetries
& Early treatment: Why when and how
Přednáška je v anglickém jazyce a bude simultánně tlumočena.

3. listopadu 2017 (pátek)
Brno, Hotel Maximus

Přednášející: Dr. José Chaqués Asensi

Management a léčba dentálních a skeletálních asymetrií 
Asymetrická malokluze představuje výzvu pro každého orotodontistu. Původ vady může být funkční, dentální či skeletální, nicméně 
hranice mezi nimi nejsou často úplně zřejmé. První problém, kterému musí ortodontista čelit, aby dosáhl objasnění příčiny, je diagnóza. 
Ba co víc, různé typy asymetrií se mohou jevit rozdílně, podle míry zatížení mezi jednotlivými strukturami (změny v měkkých tkáních, 
závažnost dentální malokluze či stupně postižení kostní hmoty a to nejen horní nebo dolní čelisti, ale i další kosti střední obličejové 
etáže). V tomto kurzu se pokusíme rozebrat rysy defi nující rozličné typy asymetrií a jak se projevují v celkovém obrazu malokluzí. Stejně 
tak budou představeny možnosti léčby, klíčové kroky v rozhodovacím schématu pro určení správného postupu u hraničních případů 
a nakonec probereme výsledky jednotlivých případů na podrobných kazuistikách.

Včasná léčba: Proč, kdy a jak
Ortodontická léčba v dočasném nebo smíšeném chrupu zahrnuje paletu možností od využití jemnějších preventivních či interceptivních 
zásahů až po ty více nápravné postupy, které se snaží řešit závažné anomálie rozvinuté již u mladého pacienta. Nedostatečná patrová 
šíře je jedním z nejčastěji nacházených problémů ve smíšeném chrupu, který může mít veliké množství příčin. V tomto kurzu se zaměříme 
na použití rychlé palatinální expanze jako účinného nástroje při řešení šířkových diskrepancí a tím předcházení potencionálnímu vzniku 
ještě daleko více závažných obtíží. Představíme si jednotlivé typy aparátů a jejich účinnost v léčebném postupu posoudíme při srovnání 
různých pacientů. Navíc probereme použítí Forsus aparátu v první fázi léčby jako alternativu k jiným postupům v nápravné léčbě 
u druhých tříd.

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE 
U ŘEŠENÍ AGENEZÍ 
LATERÁLNÍCH ŘEZÁKŮ
11. - 12. května 2018 (pátek, sobota)
Praha, 3M Inovační centrum

23. - 24. listopadu 2018 (pátek, sobota)
Zvolen, Hotel Tenis

Přednášející:
MUDr. Ivana Dubovská, Ph.D.*, MUDr. Soňa Nováčková*
MDDr. Barbora Vágnerová**

*Ortodontické oddělení Kliniky zubního lékařství LF UP Olomouc, Česká republika
**Protetické oddělení Kliniky zubního lékařství LF UP Olomouc, Česká republika

Léčba agenezí laterálních řezáků vždy vyžaduje interdisciplinární spolupráci týmu specialistů zahrnující ortodontisty, 
stomatology specializující se na estetiku, parodontology a někdy i implantology.
Plánování léčby, rozdíly v lepení zámků, výběr zámků, zábrusy a biomechanika u mesializace špičáku bude probírána 
v části věnované mesializaci špičáku. Zaměříme se rovněž na kompozitní dostavby a fasety používané ke zlepšení nebo 
přestavbě tvaru mesializovaných zubů a management adhezivních procedur.
Část věnovaná vytváření místa zahrnuje management rozmístění mezer, tvorbu kosti, vytvoření místa pro implantát, 
zajištění podmínek pro správnou estetickou protetickou rehabilitaci a ortodontickou biomechaniku pro zajištění dobrého 
výsledku.
Léčba agenezí laterálních řezáků nemá striktní pravidla pro otevíraní mezery a mezializaci špičáku, dostavby nebo různé 
možnosti protetického ošetření. Cílem naší přednášky je vnést světlo do této „šedé zóny“.

MUDr. Ivana Dubovská, Ph.D.

MDDr. Barbora Vágnerová

MUDr. Soňa Nováčková



28 | ORTODONCIE / STUDIE

Dr. Patrice Pellerin

Úvod
Mnoho lékařů váhá, zda při léčbě hlubokého skusu lé-
čit v dolní čelisti keramickými zámky. První věcí, které si 
všimnete je, že nyní keramické zámky ClarityTM ADVANCED 
mají stejný profil, jako kovové zámky Victory SeriesTM Low 
Profile, což je obrovská výhoda oproti ostatním keramickým 
zámkům. Jedním ze způsobů, jak řešit hluboký skus při léčbě 
keramickými zámky, je počkat s lepením dolního oblouku, 
dokud je skus dostatečně horizontálně otevřený, aby se 
zabránilo kontaktu s horními zuby. Jak je vidět v tomto pří-
padě, zpoždění bylo pět měsíců, ale celková doba léčby byla  
19 měsíců, takže jsme léčbu neproudloužili, ale optimali-
zovali jsme výběr našich aparátů, ke spokojenosti našeho 
pacienta. Naše postupy přímého lepení pomocí APCTM 
Flash-Free Adhesive jsou natolik efektivní, že v případě delší 
dojezdové vzdálenosti pacienta do ordinace volíme raději 
přímé lepení, které snižuje potřebu nutných návštěv a zvyšu-
je pohodlí pacienta. Použijeme APC Flash-Free systém s pří-
mým lepením, bez selhání a uvolnění zámků během léčby.

Pacient
Žena (F.B.), 14 let, 10 měsíců

Hlavní zájem pacienta
Uzavřít prostory mezi mými dvěma předními zuby, které 
jsou příliš dlouhé

Rentgenové nálezy
 → Kompletní stálý chrup
 → Nezastřené maxilární dutiny
 → Kořenové dilacerace na premolárech, především 15 a 14
 → Založené 3 zuby moudrosti (levý dolní chybí) 

Introduction
A lot of doctors are hesitant to treat deep overbites with 
mandibular ceramic braces. The first thing to recognize is that 
now Clarity™ ADVANCED Ceramic Brackets have the same pro-
file as the metal Victory Series™ Low Profile brackets which is 
a huge advantage over all other ceramic brackets. One way of 
dealing with deep bites and ceramic brackets on the mandib-
ular arch is to delay the bonding of the lower arch until the 
bite is open enough to avoid contact of the maxillary teeth on 
the lower brackets. As you can see in this case, the delay was 
five months, but the total treatment time was 19 months, so 
we’re not making the treatment longer but we are optimizing 
our choices of appliances to please our patient. Our direct 
bonding procedures using APC™ Flash-Free Adhesive are so 
much more efficient that now, if a patient lives far from the 
office, we will opt for direct bonding over indirect bonding to 
reduce travel time and visits for patient convenience. Using 
APC Flash-Free Adhesive with direct bonding, no bond fail-
ures or emergency appointments during treatment.

Patient
Female (F.B.), 14 years, 10 months

Patient’s Main Concern
Spaces between my two front teeth and they are too long

X-ray Findings
 → Complete permanent dentition
 → Pneumatized maxillary sinuses
 → Root dilacerations on bicuspids, mainly UR5, UR4
 → Evidence of formation of three wisdom teeth (lower left

is missing) 

Dr. Pellerin dosáhl svého postgraduálního vzdělání v oboru ortodoncie v roce 1991 na univerzitě v Montre-
alu. Předtím, po ukončení studia stomatologie na univerzitě v Montrealu v roce 1985, čtyři roky pracoval 
jako praktický zubní lékař. Od roku 1991 vede svou vlastní praxi v Lachine, Quebec. V roce 1998 se začal  
Dr. Pellerin věnovat výhradně estetické léčbě. 
V oboru je považován za zakladatele čistě esteticky zaměřené praxe. Přednášel po celém světě, aby mohl 
sdílet své praktické poznatky z filosofie: „Nejvyšší estetika bez kompromisu v léčbě“. 
V současnosti vyučuje Dr. Pellerin lingvální a estetickou ortodoncii na univerzitách v Montrealu a Wi nnipegu. 
Od roku 2003 je aktivním členem Poradního výboru 3M Unitek pro estetické řešení a od roku 2004 porad-
cem společnosti 3M pro používání estetických aparátů. 

Korekce hlubokého skusu  
s keramickými zámky
Deep bite correction with 
ceramic brackets

V Magazínu JPS najdete pouze 
část studie, kompletní studii 
v českém i anglickém jazyce
naleznete na www.jps.cz nebo 
si ji stáhněte prostřednictvím 
QR kódu.

Obrázek č. 4A-I: Snímky 
počátečního stavu
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KLINICKÝ MANAGEMENT A LÉČBA DENTÁLNÍ A KOSTNÍ ASYMETRIE
VČASNÁ LÉČBA: PROČ, KDY A JAK
Clinical management and treatment of dental and skeletal Asymmetries
& Early treatment: Why when and how
Přednáška je v anglickém jazyce a bude simultánně tlumočena.

3. listopadu 2017 (pátek)
Brno, Hotel Maximus

Přednášející: Dr. José Chaqués Asensi

Management a léčba dentálních a skeletálních asymetrií 
Asymetrická malokluze představuje výzvu pro každého orotodontistu. Původ vady může být funkční, dentální či skeletální, nicméně 
hranice mezi nimi nejsou často úplně zřejmé. První problém, kterému musí ortodontista čelit, aby dosáhl objasnění příčiny, je diagnóza. 
Ba co víc, různé typy asymetrií se mohou jevit rozdílně, podle míry zatížení mezi jednotlivými strukturami (změny v měkkých tkáních, 
závažnost dentální malokluze či stupně postižení kostní hmoty a to nejen horní nebo dolní čelisti, ale i další kosti střední obličejové 
etáže). V tomto kurzu se pokusíme rozebrat rysy defi nující rozličné typy asymetrií a jak se projevují v celkovém obrazu malokluzí. Stejně 
tak budou představeny možnosti léčby, klíčové kroky v rozhodovacím schématu pro určení správného postupu u hraničních případů 
a nakonec probereme výsledky jednotlivých případů na podrobných kazuistikách.

Včasná léčba: Proč, kdy a jak
Ortodontická léčba v dočasném nebo smíšeném chrupu zahrnuje paletu možností od využití jemnějších preventivních či interceptivních 
zásahů až po ty více nápravné postupy, které se snaží řešit závažné anomálie rozvinuté již u mladého pacienta. Nedostatečná patrová 
šíře je jedním z nejčastěji nacházených problémů ve smíšeném chrupu, který může mít veliké množství příčin. V tomto kurzu se zaměříme 
na použití rychlé palatinální expanze jako účinného nástroje při řešení šířkových diskrepancí a tím předcházení potencionálnímu vzniku 
ještě daleko více závažných obtíží. Představíme si jednotlivé typy aparátů a jejich účinnost v léčebném postupu posoudíme při srovnání 
různých pacientů. Navíc probereme použítí Forsus aparátu v první fázi léčby jako alternativu k jiným postupům v nápravné léčbě 
u druhých tříd.

PROFIL OBLIČEJE, ATRAKTIVITA A VLIV EXTRAKČNÍ/NEEXTRAKČNÍ LÉČBY
ŘEŠENÍ PŘÍPADŮ SE STĚSNÁNÍM DOLNÍCH ŘEZÁKŮ
KONVENČNÍ ORTODONTICKÁ LÉČBA DOSPĚLÝCH 

KOMPLEXNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ TERAPIE DOSPĚLÝCH

Facial profile, attractiveness and the effects of  
extraction/non extraction treatment
The management of lower incisor cases
Conventional adult orthodontic treatment
Complex interdisciplinary adult management

Přednáška je v anglickém jazyce a bude simultánně tlumočena.

14. září 2018 (pátek)
Hotel Kampa – Stará zbrojnice
Všehrdova 16, Praha 1

Přednášející: John Scholey
John je vedoucím kliniky v Royal Stoke University Hospital v Stoke-on Trent v UK se zaměřením na vážné klinické případy a multidiscip-

linární léčbu. Pracuje také v soukromé praxi, kde se zaměřuje na péči o dospělé a komplexní léčbu pomocí estetických aparátů.

Bachelor of Dental Surgery – University of Birmingham 1992

Fellowship in Dental Surgery (Oral surgery and Oral medicine) – Royal College of Surgeons of Edinburgh 1996

Membership in Orthodontics – Royal College of Surgeons of Edinburgh 2001

Membership in Orthodontics – Royal College of Surgeons of London 2001

Masters in Dental Science with distinction – University of Liverpool 2001

Fellowship in Dental Surgery (Orthodontics) – Royal College of Surgeons of Edinburgh 2003

Cena: 6 500 Kč (242 eur), studenti a postgraduanti 50% sleva,
cena 5 200 Kč (193 eur) pro přihlášené do 31. srpna 2018.
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Vazebný systém „vše v jednom“ se vyznačuje 
unikátním složením a výjimečným aplikačním 
systémem, který vám umožní leptání a použi-
tí primeru v jednom jednoduchém a cenově 
výhodném kroku.
Kombinací leptání a bondování v jednom kro-
ku se podařilo zvýšit efektivitu práce v podo-
bě rychlejšího nasazení aparátu a snížených 
nákladů, což je výhodné nejen pro lékaře, ale 
i pro pacienty. Obsahuje fluoridy.

Sejmutí zámků lepených s použitím samo-
leptacího bondu je snadnější a také odstraně-
ní lepidla zabere méně času než u klasického 
leptání kyselinou.

• toleruje vlhko
• výborná vazebná síla
• optimální aktivace pomocí Easy Rolleru
• přesně odměřené dávky 

Tipy ortodoncie

Leptat, bondovat a lepit v jednom 
jediném kroku? Odpovědí je 
Transbond™ Plus Self Etching Primer

Adhezivní systémy

Aplikační technika

1   Depurace zubůů3Unitek

Světlem tuhnoucí ortodontické 
adhezivum Transbond™ XT 
v tubách nebo kapslích 
s použitím samoleptacího bondu 
Transbond™ Plus SEP

3
Zmáčkněte

4
Přehněte

5
Zmáčkněte

7 Roztírejte 3–5 s6 Míchejte 5 s 
Vytáhněte aplikátor
a aplikujte

2    Opláchnutí/Sušení

12 Umístěte 
zámek

Odstraňte 
přebytky

11 Aplikujte adhezivum na bazi 
zámku

10

nebo

13 14
Doby osvitu 

(polymerace)

Ortholux™ Luminous Curing Light
Kov: 3 s meziálně + 3 s distálně 
Keramika: 3 s přes zámek Kanyly: 
6 s meziálně, 6 s okluzálně

8     Pro každý zub znovu namočte 
aplikátor

Pouze pro jednoho pacienta

Roztírejte 3–5 s

Jemně rozfoukněte 
vzduchem po dobu 

1-2 s

9

Aplikační technika:
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Sabina Pavlovcová, tel.: 725 833 934
Miroslav Kundera, tel.: 602 368 598, +421 918 208 176
Denisa Klanduchová, dipl. DH, tel.: +421 918 208 175
Petra Suchá, tel.: 602 558 611

ortodoncie
Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců nebo přímo v JPS. Ceny jsou uvedené v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

AK
CE

  •  brilantní estetický vzhled v barvě zubu 
vysoká pevnost

  •  malá velikost, nízký profil zámku
 •   odolnost proti zabarvení a změně barvy
 •   predikovatelný, snadný debonding 
v linii zlomu

CLARITY ADVANCED
3 + 2 SADY ZDARMA
NEBO 20 % SLEVA

26 800,–
V RÁMCI NABÍDKY UŠETŘÍTE AŽ

AK
CE

VICTORY SERIES
10 + 10 SAD ZDARMA  
NEBO 30% SLEVA

35 800,–
V RÁMCI NABÍDKY UŠETŘÍTE AŽ

 •  anatomicky tvarovaná baze s „Micro-Etch“ povrchem, dokonalá 
adheze

 • zřetelná dlouhá osa zámku pro přesnější lepení
 •  design torque-in-baze pro pohodlnou nivelizaci, 
přesnost slotu

•  přehledný barevný identifikační systém zámků
 • hladký design pro větší komfort pacienta
 • v systémech MBT, Roth, Alexander, Hilgers, Ricketts, atd.
• v provedení APC II, APC Plus a bez adheziva

AK
CE

SMARTCLIP 
5 + 5 SAD ZDARMA
NEBO 40% SLEVA

61 400,–
V RÁMCI NABÍDKY UŠETŘÍTE AŽ

 • samoligovací kovové zámky
• snadné vyjímání a zavádění oblouků
•  nabídka platí pro zámky v provedení  
APC i bez APC

CLARITY - DOPRODEJ 
SKLADOVÝCH ZÁSOB 
S 50% SLEVOU

PŘ
IP

RA
VU

JE
M

E, 
ÚČ

AS
TN

ÍM
E S

E

6.-7. dubna 2018 Košice, Hotel DoubleTree by Hilton Kongres SOS

13.-14. dubna 2018 Budapešť, HUN 3M Inspiration Conference of Orthodontics 2018 (ICOP)

11.-12. května 2018 Praha, 3M Inovační centrum Interdisciplinární spolupráce u řešení agenezí laterálních řezáků

Přednášející: MUDr. Ivana Dubovská, Ph.D., MUDr. Soňa Nováčková, MDDr. Barbora Vágnerová

4.-8. května 2018 Washington DC, USA AAO

17.-21. června 2018 Edinburgh, UK EOS

14. září 2018 Praha, Hotel Kampa - Stará Zbrojnice Facial profile, attractiveness and the effects of extraction/non extraction treatment. The 
management of lower incisor cases. Conventional adult orthodontic treatment. Complex 
interdisciplinary adult management.

Přednášející: John Scholey, přednáška bude simultánně tlumočena

4.-6. října 2018 Český Krumlov, Zámecká jízdárna Kongres ČOS

23.-24. listopadu 2018 Zvolen, Hotel Tenis Interdisciplinární spolupráce u řešení agenezí laterálních řezáků

Přednášející: MUDr. Ivana Dubovská, Ph.D., MUDr. Soňa Nováčková, MDDr. Barbora Vágnerová

Zveme vás na ORTO akce

AK
CE

KROUŽKY - BODOVÁNÍ  
A KANYLY K NALEPENÍ  
S 50% SLEVOU



Zveme vás na semináře akademie
Kdy, kde Téma a přednášející Pro

6. 4. 2018 pá
Jihlava

13,00-18,30
Hotel Gustav 
Mahler

Kompozitní onlay od A do Z
MDDr. Ondřej Kříž

WS

6. 4. 2018 pá
Ostrava

13,00-18,30
Harmony Club 
Hotel

Zvládání stresu (teoreticko-praktický 
kurz určený pro zubní lékaře)
PhDr. Martina Venglářová

WS

13. 4. 2018 pá
Praha

09,00 - 18,00
hotel Marriott

Dentsply Sirona Implants Kongres 2018
Detailní program najdete na 
internetových stránkách http://
dentsplykongres.jps.cz

WI

18. 4. 2018 st
Hradec 
Králové

12,00-18,00
Hotel Nové 
Adalbertinum

Guided Biofilm Therapy – Nový přístup 
k profylaxi, Swiss Dental Academy
Mgr. Michaela Moravcová

W

19. 4. 2018 čt
České 
Budějovice

12,00-18,00
Spa Hotel Vita

Guided Biofilm Therapy – Nový přístup 
k profylaxi, Swiss Dental Academy
Mgr. Michaela Moravcová

W

20. 4. 2018 pá
Praha

10,00-18,00
JPS

Prevence orálního onemocnění a práce 
s kyretami-praktický kurz
Mgr. Hana Stratilová

DH, S

20. 4. 2018 pá
Brno

13,00-18,30
Hotel Vista

Adhezivní můstky
MUDr. Jana Krňoulová, PhD.

WS

11. 5. 2018 pá
Ostrava

13,00-18,30
Harmony Club 
Hotel

Kompozitní onlay od A do Z
MDDr. Ondřej Kříž

WS

11.–12. 5. 2018
Praha

dvoudenní
3M Inovační 
centrum

Interdisciplinární spolupráce u řešení 
agenezí laterálních řezáků
MUDr. Ivana Dubovská,  
Ph.D., MUDr. Soňa Nováčková, 
MDDr. Barbora Vágnerová

WO, 
WS

16. 5. 2018 st
Brno

12,00-18,00
Hotel Vista

Guided Biofilm Therapy – Nový přístup 
k profylaxi, Swiss Dental Academy
Mgr. Michaela Moravcová

W

17. 5. 2018 čt
Zlín

12,00-18,00
Hotel Baltaci 
Atrium

Guided Biofilm Therapy – Nový přístup 
k profylaxi, Swiss Dental Academy
Mgr. Michaela Moravcová

W

17. 5. 2018 čt
Olomouc

13,00-18,30
IBIS Olomouc 
Centre

Implantát a sinusitida
MUDr. et MUDr. Petr Kocum

WI, 
WS

18. 5. 2018 pá
Praha

12,00-18,00
Iris Hotel Eden

Management léčby onemocnění 
orálních sliznic, přednáška je ve 
slovenském jazyce
Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

W

24. 5. 2018 čt
Praha

13,00-18,30
Hotel Chvalská 
Tvrz

Racionální přístup k endodontickému 
ošetření - praktický kurz moderní 
endodoncie
MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

WS

24. 5. 2018 čt
České 
Budějovice

13,00-18,30
Spa Hotel Vita

Biomimetický přístup ke stomatologii - 
preparace nebo léčba
MUDr. Zbyněk Mach

WS

1. 6. 2018 pá
Praha

13,00-18,30
Hotel Chvalská 
Tvrz

Zvládání stresu
PhDr. Martina Venglářová

WS

8. 6. 2018 pá
Hradec 
Králové

13,00-18,30
Hotel 
U Královny 
Elišky

Bez stresu, bezpečně a rychle - 
renovace zubů v postranním úseku
MUDr. Piotr Chrzanowski

WS

8. 6. 2018 pá
Brno

13,00-18,00
Hotel Vista

Biomimetický přístup ke stomatologii - 
preparace nebo léčba
MUDr. Zbyněk Mach

WS

Kdy, kde Téma a přednášející Pro

11. 6. 2018 po
Plzeň

12,30-18,00
Parkhotel 
Congress 
Center

Augmentace měkkých tkání v okolí 
implantátu – praktický kurz na 
prasečích čelistech
MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.

WI

7. 9. 2018 pá
Jihlava

12,00-18,00
Hotel Gustav 
Mahler

Úrazy zubů u dětí
Doc. MUDr. Romana Koberová-
Ivančaková, CSc.

W

14. 9. 2018 pá
Praha

celodenní
Rytířský sál 
hotelu Kampa 
Stará zbrojnice

Profil obličeje, atraktivita a vliv 
extrakční/neextrakční léčby, Řešení 
případů se stěsnáním dolních řezáků, 
Konvenční ortodontická léčba 
dospělých, Komplexní interdisciplinární 
terapie dospělých
John Scholey

WO

12. 10. 2018 
pá
Ostrava

12,00-18,00
Harmony Club 
Hotel

Kardiopulmonální resuscitace a řešení 
neodkladných stavů v zubní praxi, 
teoreticko-praktický kurz pro max. 25 
osob
MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

W

12. 10. 2018 
pá
Praha

10,00-18,00
Hotel DUO

Prevence orálního onemocnění a práce 
s kyretami-praktický kurz
Mgr. Hana Stratilová

DH, S

26. 10. 2018 
pá
Zlín

12,00-18,00
Hotel Baltaci 
Atrium

Úrazy zubů u dětí
Doc. MUDr. Romana Koberová-
Ivančaková, CSc.

W

9. 11. 2018 pá
Praha

10,00-18,00
Hotel DUO

Prevence orálního onemocnění a práce 
s kyretami-praktický kurz
Mgr. Hana Stratilová

DH, S

16. 11. 2018 
pá
Pardubice

12,00-18,00
Hotel EURO

Kardiopulmonální resuscitace a řešení 
neodkladných stavů v zubní praxi, 
teoreticko-praktický kurz pro max. 25 
osob
MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

W

16. 11. 2018 
pá
Plzeň

13,00-18,30
Parkhotel 
Congress 
Center

Rizikový pacient v péči PZL a spolupráce 
s ambulantními specialisty
MUDr. Zdeněk Hrubý

W

21. 11. 2018 st
Praha

12,00-18,00
Hotel DUO

Parodontální váček, workshop pro DH 
a sestry
Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

DH, S

22. 11. 2018 čt
Praha

12,00-18,00
Hotel DUO

Parodontální váček, workshop pro DH 
a sestry
Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

DH, S

22. 11. 2018 čt
Plzeň

13,00-18,30
Parkhotel 
Congress 
Center

Implantát a sinusitida
MUDr. et MUDr. Petr Kocum

WI, 
WS

23. 11. 2018 
pá
Praha

12,00-18,00
Hotel DUO

Léčba parodontitidy dle typu 
parodontálního váčku, miniinvazivní 
chirurgické postupy v parodontologii 
v běžné praxi PZL, workshop pro PZL
Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

WS

30. 11. 2018 
pá
Zlín

13,00-18,30
Hotel Baltaci 
Atrium

Parodontologie v praxi
MUDr. Markéta Harakaľová

W

30. 11. 2018 
pá
Pardubice

13,00-18,30
Hotel EURO

Rizikový pacient v péči PZL a spolupráce 
s ambulantními specialisty
MUDr. Zdeněk Hrubý

W

7. 12. 2018 pá
Praha

10,00-18,00
Hotel DUO

Prevence orálního onemocnění a práce 
s kyretami-praktický kurz
Mgr. Hana Stratilová

DH, S

Pro: W - pro zubní lékaře, dentální hygienistky, sestry, WO - pro ortodontisty,  
WS - pro stomatology, WI - pro implantology, WT - pro techniky,  
DH - pro dentální hygienist(k)y, S - pro sestry

Aktuální seznam akcí najdete na www.jps.cz/akademie
Na naše semináře se může registrovat online na internetových stránkách www.jps.
cz/akademie, telefonicky na bezplatné lince 800 111 577, e-mailem na adrese objed-
navky@jps.cz a u svého obchodního zástupce.

Vladana Slámová
Koordinátorka Akademie
M: +420 770 139 676
E: slamova@jps.cz
www.jps.cz/akademie
FB: www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

ZELENÁ LINKA (VOLÁNÍ ZDARMA)
800 111 577 (Česká republika) 
0800 004 277 (Slovensko)
JPS, s. r. o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936,
objednávky: objednavky@jps.cz, www.jps.cz

Kdy a kde nás také můžete v ČR a na Slovensku potkat:
6.–7. 4. 2018 Kongres SOS, Slovensko, Košice
6.–7. 4. 2018 Konference a sněm ADH, Praha
27.–28. 4. 2018 Dental Degustation Znojmo
5. 5. 2018 Seminář prof. Fouad Khoury, akce ČSCHS, Praha
18.–19. 5. 2018 Parodontologické dny, Špindlerův Mlýn
19. 5. 2018 IKČR Harrachov
20.–21. 9. 2018 PDD Praha
4.–6. 10. 2018 ČOS Český Krumlov
5.–6. 10. 2018 Parodontologické dny, Dolní Morava
30. 11. 2018 Podzimní stomatologické fórum, Brno


