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PEVNÝ JAKO SKÁLA
•	Výjimečná pevnost a odolnost
proti opotřebení díky kombinaci
ultrajemného plniva s obsahem baria
a GC vylepšené technologii silanizace
čátic (FSC)
•	Vhodný pro každou kavitu
bez ohledu na velikost
•	Tak pevný, že není potřeba ho
překrývat běžným kompozitem
•	Hutná konzistence, ideální pro použití
v postranním úseku chrupu
•	Mimořádný lesk po vyleštění, snadná
manipulace díky novému designu
stříkačky a koncovky
•

Zvýšená radioopacita

•

Pevnost v ohybu

•

Nižší riziko diskolorací

Cena:

990 Kč

•	Snadné vytlačení materiálu
ze stříkačky
•

Tvarovatelná špička stříkačky

•	Odstíny XBW,BW,A1, A2, A3, A3,5, A4,
B1, B2, CV, CVD, AO1, AO2, AO3, JE, AE
•	Dobře viditelné označení
odstínu na pístu stříkačky
•

Objem stříkačky 1 ml

V magazínu najdete…

Slovo úvodem

Představujeme vám G-aenial Universal Injectable............. 2
Letní výjezdní seminář 2018, Vysoké Tatry.............................4
Internetové stránky www.jps.cz v nové podobě................... 5
Portál doktor.cz..............................................................................6

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

AKADEMIE

Záštita ADH nad vzdělávacími akcemi Akademie
JPS, určenými DH........................................................................... 7
Novinka, seminář Komunikace - jak motivovat
pacienta ke spolupráci, PhDr. Martina Venglářová.............8
Seminář Rizikový management při sestavování
alternativ plánu finančně náročné léčby,
doc. MUDr. Eva Kovaĺová, PhD....................................................9

PROFYLAXE

Súvislosti medzi parodontitídou a systémovými
ochoreniami, prehľad dôkazov,
Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.,...............................................10
Nabídka produktů PARO®, Biorepair..................................... 15
Nabídka produktů EMS.............................................................. 16
Nabídka produktů Yotuel.......................................................... 17

DENTÁL

Nabídka produktů 3M.................................................................18
Nabídka produktů GC................................................................. 19
Nabídka produktů Dürr Dental................................................20
Nabídka produktů Cranberry a Dentsply Sirona................ 21

TECHNIKA

Nabídka produktů Dentsply Sirona.......................................22
Stomatologická souprava Anthos...........................................23
Stomatologická souprava Dentsply Sirona..........................24
Nabídka produktů Anthos, dezinfekce a sterilizace.........25

IMPLANTOLOGIE

Nabídka produktů ASTRA TECH...............................................26
Nabídka produktů ASTRA TECH, ANKYLOS........................... 27
Nabídka produktů ANKYLOS, ATLANTIS.................................28
Nabídka produktů GEISTLICH BIOMATERIALS,
HELMUT ZEPF................................................................................29
Kasuistika Geistlich Fibro-Gide...............................................30
Kasuistika Geistlich Biomaterials........................................... 31
Rekonstrukce pomocí ASTRA TECH Implant
System™ za podpory CBCT, digitálního
intraorálního skeneru a CAD/CAM techniky
Atlantis bez zhotovení otisku a pracovního modelu........32
Rekonstrukce zubu 35 pomocí korunky
nesené implantátem za využití intraorálního
skeneru a CAD/CAM rekonstrukce..........................................33
Astra Tech Implant System - Less is more...........................34
Workshop s MUDr. Pavlem Křížem v Plzni............................35
Studentský workshop Plzeň.....................................................36

ORTODONCIE

Informace z kurzu Interdisciplinární spolupráce
u řešení agenezí laterálních řezáků....................................... 37
Studie ortodoncie - Efektivnější léčba II. třídy se
samoligujícími zámky Clarity SL a zařízením Forsus........38
Estetika - společně pro krásu..................................................39
Prevence v ortodoncii................................................................40
Aktuality z 3M / Fotky ze školení na klinikách.................... 41
Tipy ortodoncie............................................................................42
Nabídka produktů 3M.................................................................43

AKADEMIE

Aktuální seznam akcí..................................................................44

že jsme si toho sluníčka ale
letos v létě užili?! Věříme,
že jste prožili krásné chvíle
plné pohody, odpočinku,
a také jste zažili nějaké
to dobrodružství, na
které budete za deštivých
listopadových večerů
vzpomínat v teple u krbu se
sklenkou svatomartinského
vína v ruce. Náš nový
Magazín vám takové chvíle
může zpříjemnit.
Najdete v něm zajímavé nabídky produktů, novinky,
studie a také pozvánky. Přinášíme vám fotoreportáž
z naší firemní akce ve Vysokých Tatrách.
A co je u nás nového? Internetové stránky
www.jps.cz mají zcela novou podobu a opravdu stojí
za prohlédnutí! Implantologická divize nezůstává
pozadu a představuje Geistlich Fibro-Gide.
Akademie je v plném proudu a také rok 2019 již nabízí
nové semináře. Těšíme se, že se s vámi setkáme
na některé z našich vzdělávacích akcí.
Přejeme vám krásný, barevný podzim.

Markéta Knollová,
šéfredaktorka
magazínu
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Letní výjezdní
seminář JPS 2018
Štrbské Pleso
Vysoké Tatry

Jak to bylo?
Řekneme vám
to písničkou!
•	Začalo to jako „Jede jede mašinka“.
•	Druhý den „přituhlo“ na „Meeting,
briefing, brainstorming“.
•	Pokračování třetí den nelze
vystihnout lépe než „V nohách
mám už tisíc mil“ a „Sluníčko,
sluníčko, popojdi maličko…“
•	A večer? „Vínečko bílé“
a také „Narozeninová“.
•	Nakonec „Jednoho dne se vrátíš“.

Internetové stránky

www.jps.cz

pro vás v nové podobě!
Odteď díky responzivnímu designu
můžete být s JPS pohodlně
kdekoliv.
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Záštita ADH nad
vzdělávacími
akcemi Akademie
JPS, určenými
dentálním hygienistkám
Vladana Slámová
Koordinátorka Akademie

Vážení příznivci certifikovaného vzdělávacího programu Akademie JPS,

fotografie, psychologie, marketing, ekonomika praxe, právní předpisy apod.)

s potěšením vás informujeme, že ADH
nově nabízí možnost odborné záštity
profesní organizace nad vzdělávacími
akcemi.

ce rozhoduje o odborné kvalitě akce.
Schválením záštity pak ADH odbornou
kvalitu akce potvrzuje a uděluje tzv. „Pečeť záštity“namísto dřívějších „kreditů“.
Číslo pečeti tak nově naleznete na lepicích štítcích, které účastníkům na akcích
předáváme.

Akademie JPS bude pro veškeré akce,
určené dentálním hygienistkám, žádat
o záštitu ADH. Asociace dentálních
hygienistek ČR jako profesní organiza-

Jedná se o semináře a praktické kurzy,
které se svojí náplní týkají oboru dentální hygienista/hygienistka, nebo doplňuje
související činnosti (rtg diagnostika,

Věříme, že touto cestou navážeme na
dosavadní systém s vysokou úrovní vzdělávacích akcí a budeme vás motivovat
k účasti a celoživotnímu vzdělávání.

Naše odborné semináře a kurzy naleznete vždy na internetových stránkách
www.jps.cz/akademie a také na internetových stránkách ADH ČR v kalendáři.
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NOVINKA

KOMUNIKACE - JAK
MOTIVOVAT PACIENTA
KE SPOLUPRÁCI

PhDr. Martina
Venglářová

22. března 2019 od 13 hodin v Praze
24. května 2019 od 13 hodin v Ostravě
Cesta od člověka k člověku je někdy klikatá…
Se změnami ve společnosti přicházejí také změny
v komunikaci s klienty či pacienty. Chceme-li dobře spolupracovat, může se nám hodit lépe porozumět způsobům
myšlení, prožívání a následným reakcím
druhých lidí. Doby, kdy byl pacient nastaven bez
diskuse vyplnit doporučení odborníka, jsou pryč.

Jak motivovat pacienta ke spolupráci?
Dozvíte se to na semináři určeném dentálním
hygienistkám a sestrám.
KDY A KDE?
22. března 2019 od 13 hodin v Praze
24. května 2019 od 13 hodin v Ostravě

Jako nástroje vidíme vytvoření pracovní koalice, vztahu
mezi poskytovatelem péče a jejím příjemcem. Můžeme
využít techniky motivačních rozhovorů. Dobře se v praxi
osvědčilo hledat takový styl komunikace, který nejlépe sedí
konkrétnímu člověku. Nejde nám o to klienty polepšit či
dovychovat, ale motivovat je pro dobrou spolupráci.
Každý z nás je osobitý jedinec. Máme svou výbavu v komunikaci i dalších sociálních kompetencích. Ty používáme,
abychom předali své odborné znalosti klientům. Pro dobrou
spolupráci je užitečné začít rozpoznáním svého komunikačního stylu a nasměrovat pozornost tam, kde nedosahujeme
takového efektu, jaký potřebujeme.

Akce pořádáme pod záštitou ADH.

Seminář nabízí pohled na vlastní styl přístupu ke klientovi,
rozpoznání rizik v komunikaci. Přiblíží účastníkům možnosti motivace dospělých klientů ke spolupráci.

Novým trendem v přístupu ke klientům zdravotní péče je
otevřená spolupráce, hledání cest, jak respektovat možnosti
a nastavení klienta a v tomto poli nalézt odpovídající řešení.

Registrujte se včas
na www.jps.cz/akademie
nebo e-mailem na adrese: slamova@jps.cz.
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EXKLUZIVNĚ V JPS

RIZIKOVÝ
Doc. MUDr.
Eva Kovaľová, PhD.
MANAGEMENT
PŘI SESTAVOVÁNÍ
ALTERNATIV PLÁNU
FINANČNĚ NÁROČNÉ LÉČBY
25. ledna 2019 od 12 hodin v Praze
→→ aké sú rizikové faktory zlyhania liečby
→→ nepredvídateľné formy zlyhania práce (výplň, protetika,
implantát…)
→→ ovplyvniteľné a neovplyvniteľné rizikové faktory
→→ iatrogénne poškodenie pacienta
→→ mikrobióm a genetika ako rizikové faktory vzniku
parodontitídy a periimplantitídy
→→ návrh protetickej liečby u pacienta s poškodeným
parodontos

Akce je určena PZL a DH (5 kreditů ČSK a pečeť ADH).
Přednáška je ve slovenském jazyce.
Registrujte se včas
na www.jps.cz/akademie
nebo e-mailem na adrese: slamova@jps.cz.
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Súvislosti medzi
parodontitídou a systémovými
ochoreniami, prehľad dôkazov
Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.
Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove

Abstrakt
Posledné roky sa stále viac skúma spojitosť medzi parodontitídou a rôznymi chronickými systémovými ochoreniami
a stavmi. Na základe štúdií, ktoré naznačili zvýšené riziko
predčasných úmrtí z rôznych príčin, vznikla hypotéza, že
parodontitída (P) môže byť rizikový faktor pre iné ochorenia.
10 | PROFYLAXE

P bola zadefinovaná ako nezávislý rizikový faktor pre aterosklerózu a koronárnu chorobu srdca, pre nepriaznivé výsledky
tehotenstva, diabetes, reumatickú artritídu a iné. Podľa
Kinae (2005, 2012) je parodontitída definovaná ako infekcia,
ktorá spôsobuje zápalové ochorenie, ktoré metastázuje (P
- metastatická infekcia). Cieľom práce je kriticky zhodnotiť
súvislosti medzi parodontitídou (P) a systémovými ochore-

niami, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, diabetes, reumatoidná artritída, rakovina, nepriaznivé výsledky tehotenstva
a iné.
Metóda: Prehľad literatúry z Medline databázy publikovanej
medzi rokmi 2002 až 2013. Boli preskúmané štúdie, ktoré sa
týkali parodontitídy a systémových ochorení.
Výsledky: Mnohé štúdie poukazujú na to, že pri zlepšení
stavu parodontu nastali pozitívne zmeny v celkovom zdravotnom stave.
Záver: Publikované dôkazy naznačujú spojitosti medzi parodontitídou a niektorými systémovými ochoreniami a stavmi,
ktoré boli preskúmané.
Kľúčové slová: parodontitída, metastatická infekcia,
systémové ochorenie, kardiovaskulárne ochorenie, diabetes, reumatoidná artritída, rakovina, nepriaznivé výsledky
tehotenstva

Úvod
Niektoré ochorenia prebiehajú v jednom organizme
súčasne, pričom medzi nimi môže, ale nemusí byť vzájomná
súvislosť. Tieto ochorenia môžu vzniknúť súčasne alebo
postupne. Pri zhoršení stavu jedného môže dochádzať
k exacerbácii druhého ochorenia. Mnohé štúdie identifikovali vzťahy medzi ochorením parodontu a systémovými
ochoreniami. Zubní lekári by si mali byť vedomí, že ak sú
potvrdené súvislosti medzi parodontitídou a systémovým
ochorením, je nutné o tom pacienta informovať a motivovať
ho k lepšej spolupráci. Nutná je pravidelná kontrola plaku
a aktivity ochorenia a samozrejme mechanická, chemická,
prípadne aj chirurgická liečba. Dôležitá je vzájomná spolupráca medzi ošetrujúcim zubnej ambulancie a ambulanciami iných špecialistov.

Súvislosti medzi parodontitídou a vznikom
alebo zhoršením kardiovaskulárnych ochorení
Epidemiologické výskumy ukazujú, že existujú súvislosti
medzi parodontitídou a kardiovaskulárnymi ochoreniami
(CVD), (Lockhart, 2012). Súvislosti medzi parodontitídou
a CVD sa môžu prejaviť niekoľkými spôsobmi. Parodontálne baktérie môžu ovplyvniť cievnu stenu buď priamo tým, že napadnú a poškodia endotelové bunky, hladké
svalové bunky, leukocyty a krvné doštičky alebo nepriamo
tým, že stimulujú uvoľnenie parakrinných faktorov, ktoré
modulujú funkciu týchto buniek.
Parodontálne baktérie vstúpia do krvného obehu najmä
pri fyzickom poškodení ďasien, napr. pri ošetrovaní zubov,
pri extrakcii zubov, chirurgickej extrakcii tretieho molára
a pri ošetrení parodontu. Ďalej pri čistení zubov, používaní
dentálnej nite, hryzení jablka a pod. Frekvencia bakteriémie ukázala širokú variabilitu. Bakteriémie ústneho
pôvodu sú časté, združovanie parodontálnych patogénov
s aterosklerotickou patológiou bolo zámerom niekoľkých
štúdií. Rozličné druhy perorálnych bakteriálnych druhov
boli zistené v ateromatických tkanivách na úrovni DNA,
RNA alebo antigénu.
Haraszthy (2000) bol prvý, ktorý nahlásil detekciu
genómovej DNA A. actinomycetemcomitans.
U pacientov s parodontitídou sú mnohé zápalové

mediátory v systémovom obehu vo vyšších koncentráciách
ako u pacientov so zdravým parodontom. Existujú dve
cesty, ktoré môžu nastať:
a/ Existencia dostatku údajov naznačuje, že zápalové cytokíny a ďalšie mediátory sú produkované v parodontálnej
lézii (Preshaw, Taylor, 2013). Tieto zápalové mediátory sa
môžu dostať do krvného obehu, a tak ovplyvňujú tkanivá
a orgány vzdialené od ústnej dutiny. Môžu tak ovplyvniť
pečeň a začať reakciu akútnej fázy, a to by mohlo mať
vplyv aj na iné orgány. To vedie k zápalovým zmenám
v endoteli cievnej steny, čo môže začať alebo urýchliť vývoj
aterómu a rozvinúť alebo zhoršiť stav kardiovaskulárneho
ochorenia.
b/ Je dobre známe, že parodontologickí pacienti majú
často bakteriémiu, v ich krvnom obehu sú dokázateľné
koncentrácie endotoxínu lipopolysacharidu (LPS). Baktérie
a ich toxické produkty stimulujú systémové a lokálne zápalové reakcie v ateromatických léziach (Wang 2009). Môže
to spôsobiť zmenu hladiny lipidov v sére alebo výsev ateromatických lézií baktériami alebo bakteriálnymi toxínmi.
Záver: Parodontálne baktérie a ich toxíny prenikajú do
ľudských kardiovaskulárnych buniek, preto je parodontitída
označená ako jeden mechanizmus aterosklerózy.
Reumatoidná artritída (RA) je charakterizovaná pretrvávajúcim synoviálnym zápalom s poškodením kĺbovej chrupavky a priliehajúcej kosti. U pacientov s reumatickou
artritídou sú v krvi zistené protilátky citrulínových proteínov
a peptidov. Tie spôsobujú enzymatické zmeny a tvorbu autoprotilátok. Biologická hodnovernosť pre spojitosti s parodontitídou je v zistení citrulínových bielkovín v zapálených
ďasnách, ktoré môžu byť spojené so zvýšenými auto-protilátkami na telu vlastné antigény (Nesse, 2012).
Rakovina. Štúdie ukazujú spojitosti medzi parodontitídou,
ústnou a oro-pharyngeálnou rakovinou. Príčinou sú niektoré mikroorganizmy a ich toxické produkty, ktoré môžu
spôsobiť malígne zmeny v bunkách tkanív. Vyšší výskyt
rakoviny u tých, kde bol prítomný chronický zápal, podnietil
hlbší výskum spojitostí s parodontitídou. Záznamy z US
Cancer Institute ukazujú, že strata alveolárnej kosti pri parodontitíde bola spojená s vyšším výskytom rakoviny jazyka.
Štúdia zložená z 48 375 mužov udávala, že riziko výskytu
rakoviny bolo zvýšené o 14 % aj po tom, ako boli z hodnotenia vylúčení fajčiari. V štúdii zo Švédska u 4 000 pacientov
s rakovinou a s parodontitídou bolo zvýšené riziko výskytu
rakoviny viac o 15 %. U mužov to je hlavne rakovina kolorektálna, tráviaceho traktu, pankreasu a prostaty. U žien rakovina krčka maternice. Parodontitída bola identifikovaná ako
rizikový faktor pre rakovinu ústnej dutiny, tráviaceho traktu,
pankreasu a ďalších.

Vplyv ochorení parodontu na cukrovku
Väčšina štúdií ukazuje vplyv zápalu parodontu na stav
diabetu. Parodontitída bola spojená s horším stavom
glykémie u ľudí s diabetes mellitus, jej liečba by mala
zlepšiť stav diabetu (zlepšenie glykemickej kontroly,
znížený počet mediátorov v krvnom obraze). Väčšina
z publikovanej literatúry, kde sa vyšetrovali mechanické
väzby medzi parodontitídou a diabetes mellitus, jasne
ukazuje vplyv zápalu parodontu na stav cukrovky a jej
komplikácií (Taylor, 2013). K dispozícii sú tiež dôkazy
z nedávneho systematického hodnotenia, ktoré hovoria
o tom, že liečba parodontitídy je spojená so zlepšením
PROFYLAXE | 11

10 mm

20 zubov - cca 50 cm² priestoru pre prenikanie baktérií
do telového obehu

hodnôt glykémie (Preshow, 2013). Predpokladá sa, že
riešenie zápalu parodontu a jeho liečba mala za následok zníženie hladiny mediátorov zápalu v krvnom obehu.
Výsledkom parodontálnej liečby by malo byť zlepšenie
stavu diabetu. Hyperglykemický stav, ktorý charakterizuje cukrovku, má niekoľko škodlivých účinkov. Vznikajú
ireverzibilné glykemické produkty, ktoré vedú k bunkovej imunitnej disfunkcii, čo navodzuje zmenený fenotyp
a funkcie ďalších buniek parodontu a prispieva k nerovnováhe cytokínov. Dochádza k zvýšenej tvorbe niektorých zápalových cytokínov. Hyperglykémia tiež prispieva k zvýšeniu úrovne reaktívnych foriem kyslíka (ROS)
a stavu oxidačného tlaku, a to priamo aj nepriamo, čo tiež
vedie k podpore kvantitatívnych a kvalitatívnych posunov
u cytokínov. Hyperglykémia moduluje pomer RANKL/OPG.
Dochádza k nerovnováhe a k zvýšenému zápalu a deštrukcii alveolárnej kosti. Ekologické zmeny v subgingiválnom
biofilme a cirkulujúce adipokíny vytvorené v dôsledku diabetu, porucha metabolizmu tukov riadia tento začarovaný
kruh bunkovej disfunkcie a zápalu. Konečným výsledkom
je strata rovnováhy, kedy dochádza k postupnej deštrukcii tkaniva a k zníženiu obnovy postihnutého tkaniva. To
vedie k zhoršovaniu prebiehajúcej parodontitídy. Uvedené
procesy sú potenciálne ovplyvniteľné ďalšími faktormi ako
sú: vek, fajčenie, stres, z ktorých môžu všetky významne
prispieť k zmenám v ochorení.
Nepriaznivé výsledky tehotenstva
V r. 1891 Miller publikoval teóriu ohniskovej infekcie, ktorá
predpokladala, že ložiská ústnej infekcie boli zodpovedné
za množstvo regionálnych a systémových ochorení, ako
angína, zápal pľúc, endokarditída a otrava krvi (Miller,
1891). Avšak nedostatok vedeckých dôkazov odsunul túto
teóriu do ústrania. O 100 rokov neskôr, na začiatku 90tych rokov 20. storočia, použila Offenbacherova skupina
(2013) model bakteriémie a komorový model, aby napodobnila ohniskovú infekciu na tehotných škrečkoch.
Ukázalo sa, že paropatogény a zápalové procesy pri
parodontitíde majú schopnosť rozšíriť sa systematicky do
plodovo-placentovej jednotky cez krvný obeh a spôsobujú komplikácie v tehotenstve. Títo autori navrhli, aby bola
parodontitída zaradená medzi ochorenia, ktoré negatívne
ovplyvňujú celkové zdravie človeka. Ústna infekcia aj
parodontálna infekcia pôsobia ako vzdialená zásobáreň
škodlivých mikroorganizmov a ich toxických produktov
a môžu vplývať na výsledky tehotenstva (Michalowicz, 2013). Množstvo epidemiologických štúdií ukazuje
pozitívne prepojenie medzi parodontálnym ochorením
a nepriaznivými výsledkami tehotenstva (Xiong, 2007,
Polyzos, 2010).
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Spôsob čistenia parodontálneho chobota

Výsledky: Parodontálne patogény a ich produkty sa
môžu dostať k placente a rozšíriť sa tam do plodovej
vody a touto cestou cirkulujú aj v plode. Ich prítomnosť
vo fetoplacentárnom priestore môže stimulovať fetálnu
imunitnú/zápalovú odozvu charakterizovanú produkciou
IgM protilátok proti patogénom a vylučovanie zvýšenej
hladiny zápalových mediátorov, čo môže viesť k potratu
alebo k predčasnému pôrodu. Navyše infekcia aj zápal
môžu spôsobiť štrukturálne zmeny na placente vedúce
k preeklampsii a poruche transportu živín, čo zapríčiní
nízku pôrodnú hmotnosť. Poloha plodu môže tiež vyústiť
do poškodenia tkanív, zvyšujúc riziko prenatálnej chorobnosti až úmrtnosti. Prítomné systémové zápaly zodpovedajú aj za zhoršenie miestnych zápalových reakcií
v plodovo-placentárnom systéme a ďalší nárast rizík
nepriaznivých výsledkov tehotenstva.
Záver: Vystavenie plodu parodontálnym patogénom a ich
vedľajším produktom môže tiež spôsobiť zničenie tkaniva.
V závislosti od rozsahu poškodenia plodu môže plod
zomrieť alebo môže dôjsť k zvýšenému riziku prenatálnej úmrtnosti alebo chorobnosti. Niektoré defekty, ktoré
vznikajú počas vývoja plodu ako dôsledok infekcie, sa
navyše môžu prejaviť neskôr počas vývoja človeka po
pôrode. Aby sme zabránili vzniku komplikácií vzniknutých
v súvislosti s parodontitídou počas tehotenstva, je nutná
prevencia. Liečba parodontitídy počas tehotenstva je už
neskorá forma prevencie a nesie so sebou riziko prestupu baktérií do plodovo-placentárnej oblasti. Základom
je liečba parodontitídy a gingivitídy u žien vždy počas
plánovania tehotenstva, pričom motiváciou k orálnemu
zdraviu môže byť jeho vplyv na zdravý vývoj plodu.
Odporúčanie pre zubného lekára a dentálneho hygienika
Ošetrujúci by mal:
a) identifikovať fázu tehotenstva,
b) vykonať komplexné ústne vyšetrenie vrátane vyšetrenia parodontu, vyhodnotenie stavu zápalu parodontu
(krvácanie po podráždení) a stavu ústnej hygieny. Výsledok vyšetrenia parodontu interpretuje ako zdravý parodont, zápal ďasien alebo ako parodontitída. Konkrétne
odporúčania v závislosti na dosiahnutých diagnózach:
Tehotná žena so zdravým parodontom
A) Podpora zdravia: okrem poskytnutia starostlivosti
o orálne zdravie tehotným ženám, motivovať a vzdelávať
ženy o nutnej prevencii a liečbe ochorení parodontu,
pretože zápal parodontu je rizikovým faktorom pre
vlastné zdravie a pre zdravie plodu a neskôr dieťaťa.
Ošetrujúci majú informovať o fyziologických zmenách

parodontu vyskytujúcich sa zvyčajne v priebehu tehotenstva, ako sú zvýšenie prekrvenia, možnosť vyššieho
výskytu krvácania ďasien a opuchu ďasien. Nutné je
vykonať dôkladnú zdravotnú anamnézu. V prípade
zdravotného rizika konzultovať prípadné zubné alebo
hygienické ošetrenie so všeobecným lekárom.
B) D
 ôležitou súčasťou zdravotnej výchovy je edukácia
a motivácia v sebahodnotení, pri vyšetrení parodontu
a ústnej hygieny s osobitným dôrazom na medzizubné
čistenie zubov.
U zdravého parodontu je vhodné odporučiť strednú tvrdosť
zubných kefiek - napríklad PARO S39.
Keď je kefka veľmi mäkká, väčšina pacientov na ňu viac tlačí,
preto sa skôr opotrebuje a musí sa s ňou čistiť dlhší čas.
Medzizubná kefka a zubná niť by mali byť súčasťou každodennej starostlivosti. V prípade používania elektrickej zubnej kefky je vhodné odporučiť zubnú pastu s nízkym RDA,
pretože elektrická zubná kefka zvyšuje abráznu schopnosť
pást. Napríklad Paro Amin má RDA iba 23.
C) P
 acientka by mala byť objednaná na prehodnotenie
v neskoršej fáze tehotenstva.
Tehotná žena so zápalom ďasien
A) Rovnaké opatrenia na podporu zdravia, aké sú uvedené
vyššie.
B) Liečba gingivitídy, cieľom je zníženie počtu baktérií.
Odporúčaná môže byť zubná kefka, ktorá odstráni plak aj
na hranici ďasna a zubu. Vhodné sú napríklad PARO 27L
alebo Medic, ktorá má konce vlákien zastrihnuté do špičky.
Pre dočistenie gingiválneho sulka je vhodné použiť konickú solo kefku, ktorá sa ľahko dostane pod ďasno.
C) A
 k je stav parodontu preliečený, je nutné častejšie
sledovanie jeho stavu počas celej doby tehotenstva.
Ak dochádza k opakovaniu zápalu, nutné je odporučiť
opakovanú liečbu.

Tehotná žena s parodontitídou
A) Rovnaké opatrenia na podporu zdravia, aké sú uvedené
vyššie.
B) Parodontitída by mala byť štandardne liečená nechirurgickou liečbou s cieľom znížiť subgingiválny biofilm
a príznaky zápalu parodontu. Ak je to možné, rozsiahlemu zásahu by sa malo zabrániť.
C) Pri výskyte lokalizovaných ďasnových hyperplázií
vo forme nádorov (epulis) by sa chirurgický zákrok
mal vykonať, ak je to možné, až po zvládnutí zápalu.
Odporučiť podporné opatrenia a prehodnotenie po
pôrode.

Odporúčanie pre všeobecného lekára
Súčasťou pravidelnej prehliadky tehotnej ženy u gynekológa by malo byť poskytovanie poradenstva tehotným ženám
aj v oblasti orálneho zdravia. Zároveň by mali mať tehotné
ženy vedomosti o príznakoch ústnych ochorení a snažiť
sa zvýšiť starostlivosť o ústnu dutinu napr. pravidelnými
návštevami u dentálneho hygienika. Zdravotníci by mali
vyšetrovať aj dentálnu anamnézu v rámci celkovej zdravotnej anamnézy. Mali by sa vždy opýtať: „Máte opuchnuté ďasná? Máte problémy jesť alebo žuť jedlo? Trpíte
bolesťou v ústach alebo máte ústne problémy?“ Zdravotníci by mali informovať tehotné ženy, u ktorých je ochorenie
parodontu spojené s vyšším rizikom nežiaducich výsledkov
tehotenstva, a preto odporúčajú navštíviť odborníka na
zdravie ústnej dutiny pre kontrolu v skorej fáze tehotenstva. HP by mali zahŕňať vyšetrenie úst ako súčasť svojho
pravidelného vstupného vyšetrenia. Toto vyšetrenie sa týka
posudzovania prítomnosti krvácania pri čistení zubov, čo
je prejavom zápalu ďasien. V prípade prítomnosti týchto
príznakov by mal lekár pacientku odkázať na ďalšie vyšetrenie u profesionálov v oblasti zdravia ústnej dutiny.
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Doporučujeme:
Určení vhodného typu kartáčku je jedním z důležitých faktorů pro váš úspěšný léčebný plán.
Dle stavu parodontu každého vašeho pacienta si u nás můžete vybrat kartáčky Paro s různým
počtem vláken a velikostí hlav. Solo kartáček tvarovaný do špičky navíc usnadní dočištění.
Široký výběr mezizubní péče doplní zubní hygienu.

Návod na použití:

299,–
→→ inovativní paro®slider umožňuje, i se
zavřenými ústy, jednoduše a efektivně
najít a vyčistit mezizubní prostory
→→ speciální otvor na konci je určen pro
interdentální gel, ten se tak bez ztráty
dostane do požadovaného mezizubního
prostoru
→→ vhodný pro nového pacienta a nebo
pacienta, který má problém s manipulací
drobnými mezizubními kartáčky

+ zdarma náhradní
kartáčky 6 ks
v hodnotě 187,–

1) modrá špička paro®slider přesně zapadne do mezizubního prostoru
2) p
 omalu vysouvejte kartáček pohybem palce a v případě odporu upravte úhel přiloženého paro®slider; kartáček musí
jednoduše bez odporu vklouznout do mezizubního prostoru
3) dvěma 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

Doporučená MOC:
Paro®slider 399,–
Náhradní kartáčky 249,–

paro® zubní kartáčky 2 v 1
→→ optimalizovaný počet vláken zajišťuje perfektní čísticí schopnost
a zároveň dokonalou hygienu vláken
→→ zakulacená nylonová vlákna nejvyšší kvality jsou velmi jemná k měkkým tkáním
kónický solo kartáček pro snadné a dokonalé dočištění fixních aparátů, zámečků,
okluzních ploch, hlubokých fisur, aproximálních ploch a čištění parokapes
→→ řada 39 s kompaktní hlavou se 39 svazky v 5 řadách, řada 27L s úzkou hlavou pro
cílené čištění s 27 svazky ve 3 řadách, řada 43 kompaktní hlava se 43 svazky ve 4
řadách, řada 27 s kompaktní hlavou pro malá ústa nebo děti
s 27 svazky ve 3 řadách

ultra soft
ultra thin

Up to
4x more
bristles as
standard brush heads

medium
soft

medium
soft

708 paro® M43
709 paro® S43

738 paro® M27L

59,–

47,–

medium
soft

-20 %

TravelFloss 5 m ZDARMA
ke každému kartáčku při
koupi alespoň 50 ks
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739 paro® S27L
medium
soft

wound
care

744 paro® M27
746 paro® S27

743 paro® surgical
mega soft

714 paro® exS39
715 paro® S39
716 paro® M39

profylaxe
Bc. Kateřina Serafínová
Product Manager divize Profylaxe

paro® dětský
zubní kartáček S27
nebo paro® Baby

Mikuláš a Vánoce se blíží.
Buďme originální a překvapme
děti netradičním dárkem.

+

Andrea Kania (Praha), tel.: 724 365 499 | Šárka Chvojková, DiS. (severní Čechy), tel.: 724 020 620
Mgr. Petra Bolechová, DiS. (Vysočina, Pardubický kraj), tel.: 602 227 636 | Vlaďka Kováčiková (severní
Morava), tel.: 725 777 487 | Michaela Žáková (Znojmo, Blansko), tel.: 775 891 410 | Eva Mandincová
(jižní Morava), tel.: 776 522 639 | Jana Horníčková (západní a jižní Čechy), tel.: 776 249 416

dárek - držák
kartáčku

171,–

Doporučená MOC: 228,–

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

paro® sonic
→→ technologie paro®HYDRODYNAMIC SENSITIV
perfektní a přitom jemné čištění
→→ systém paro®TOTAL SONIC CARE dvě
rozdílné hlavice a jedinečná interdentální
funkce pro celkovou dokonalou zubní péči
→→ set obsahuje navíc cestovní taštičku
a 4 mezizubní kartáčky paro®Isola F

3+1

paro® amin zubní
pasta, 75 ml
→→ s obsahem 500 ppm nebo
1250 ppm aminfluoridu
→→ RDA 23, ideální pro kombinaci
s elektrickým kartáčkem
→→ bez SLS složek
→→ navíc panthenol v pastě
pro dospělé

4+1

ZDARMA

ZDARMA

112,–

2 999,–

2 249,–

+

paro® Amin
dětská zubní
pasta, 75 ml

-25 %

90,–

-20 %

Doporučená MOC: 149,–

Doporučená MOC: 3 999,–

Biorepair Plus Total
Protection

Biorepair Plus
Sensitive Teeth

→→ bez obsahu fluoridů
→→ obsahuje 20 % patentované složky micoRepair®
→→ pro každodenní péči a ochranu před zubním kazem,
kyselinami, plakem a zubním kamenem

→→ bez obsahu fluoridů
→→ obsahuje 20 % patentované složky micoRepair®
→→ obnovuje mikrostrukturu zubní skloviny - pomáhá
bojovat proti zvýšené
citlivosti zubů

Cestovní
balení 15 ml

111,–

Doporučená MOC: 139,–

Cestovní
balení 15 ml
ZDARMA

111,–

Doporučená MOC: 139,–

ZDARMA
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NÁSTROJ PS

profylaxe

→→ odstraní až 95 % zubního kamene
→→ rychlé a minimálně invazivní ošetření

Bc. Kateřina Serafínová
Product Manager divize Profylaxe

Nový přístup k profylaxi pomocí přístrojů EMS
usnadní ošetření vašich pacientů. Chtěli byste
předvést nový přístroj AIRFLOW Prophylaxis
Master a rádi byste si vyzkoušeli ošetření pacienta osobně? Odborný zástupce EMS předvede
přístroj a jeho výhody přímo u Vás v ordinaci.
Kontaktujte svého obchodního zástupce.
Andrea Kania (Praha), tel.: 724 365 499 | Šárka Chvojková, DiS. (severní Čechy), tel.: 724 020 620
Mgr. Petra Bolechová, DiS. (Vysočina, Pardubický kraj), tel.: 602 227 636 | Vlaďka Kováčiková (severní
Morava), tel.: 725 777 487 | Michaela Žáková (Znojmo, Blansko), tel.: 775 891 410 | Eva Mandincová
(jižní Morava), tel.: 776 522 639 | Jana Horníčková (západní a jižní Čechy), tel.: 776 249 416

3 264,–

2 709,–

-17 %

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

Sleva 17 % platí na všechny nástroje značky EMS

AIR-FLOW® Classic NEW
FORMULA, 300 g

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
ZDARMA
AIR-FLOW® Handy 2+

→→ 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,
máta, třešeň
nebo neutral

5+1

5+1
ZDARMA

800,–

667,–

770,–

642,–

-17 %

-17 %

Akce 5+1 ZDARMA platí na všechny prášky značky EMS

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®

55 200,–

44 160,–

-20 %

Navíc dárek
v hodnotě 3 036,–
ZDARMA

+
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+

YOTUEL GARANTUJE BĚLEJŠÍ, ZÁŘIVĚJŠÍ A SILNĚJŠÍ ZUBY
YOTUEL bělení je efektivní díky patentovanému složení peroxidu vodíku nebo karbamid
peroxidu a fluoridu + draslíku + xylitolu, posiluje sklovinu již během bělení, uzavírá tubuly
po něm a zaručuje neutrální pH během celé procedury.
Bělící produkty účinkují stejně:
1. Bělicí gel otevře sklovinu.
2. Bělicí gel najde zabarvení a vybělí ho.
3. Po
 bělení zůstávají tubuly otevřené a musí
se dodržovat bílá dieta.

Ukládání CaF2 do skloviny utěsňuje její povrch,
a tak chrání před kyselými útoky.

Exkluzivní nabídka

základní
prodejní cena

sleva 35%

Pacientský set ve stříkačkách 8 x 2,5ml, 10% karbamid peroxid

1499,00

974,00

Pacientský set ve stříkačkách 8 x 2,5ml, 16% karbamid peroxid

1599,00

1039,00

Pacientský set 2 tuby 40 ml, 10% karbamid peroxid

1599,00

1039,00

Pacientský set 2 tuby 40 ml, 16% karbamid peroxid

1699,00

1104,00

Mini-Kit ve stříkačce, 30% karbamid peroxid

1799,00

1169,00

Special Mini-Kit ve stříkačce, 35% peroxid vodíku

1819,00

1182,00

Special Jumbo 4 stříkačky, 35% peroxid vodíku

3319,00

2157,00

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců, na bezplatné lince 800 111 577 nebo na www.jps.cz | PROFYLAXE | 17

EXLKUZIVNĚ

Unikátní bělicí formule Yotuel s fluoridem + draslíkem a xylitolem uzavírá tubuly po bělení! Již po 1. hodině není třeba dodržovat bílou dietu.

RelyX Fiber Post

dentál

→→
→→
→→
→→
→→

Ing. Norika Šlachtová
Product Manager divize Dentál

kompozitní kořenové čepy vyztužené skelnými vlákny
pružnost čepů je podobná pružnosti dentinu
čepy jsou silanizované
doplňkové balení obsahuje 10 čepů
velikost dle výběru 0, 1, 2 nebo 3

V produktové části 3M bych Vás ráda upozornila
na kompozitní kořenové čepy RelyX Fiber Post,
které jsou vyztužené skelnými vlákny. Pružnost
čepů je podobná dentinu a díky své translucenci jsou navíc čepy velice estetické a umožňují
efektivní vytvrzení hluboko v kořenovém kanálku.
Vlákna jsou speciálně splétána tak, aby se konec
čepu při jeho případném zastřižení netřepil.
Andrea Kania (Praha), tel.: 724 365 499 | Šárka Chvojková, DiS. (severní Čechy), tel.: 724 020 620
Mgr. Petra Bolechová, DiS. (Vysočina, Pardubický kraj), tel.: 602 227 636 | Vlaďka Kováčiková (severní
Morava), tel.: 725 777 487 | Michaela Žáková (Znojmo, Blansko), tel.: 775 891 410 | Eva Mandincová
(jižní Morava), tel.: 776 522 639 | Jana Horníčková (západní a jižní Čechy), tel.: 776 249 416
Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců.
Ceny jsou uvedené v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

3 849,–

3 079,–

-20 %

Ketac CEM Radiopaque
klinické balení

RelyX U200 automix
→→ duálně tuhnoucí pryskyřičný cement
→→ universální, samoadhezivní
→→ vhodný k cementování
endodontických čepů
→→ odstín A2, A3, O, TR

→→
→→
→→
→→

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

ZDARMA
navíc od nás

DŰRR dezinfekční
ubrousky

2 990,–

2 542,–

ZDARMA navíc od nás

-15 %

Cranberry ústenky

4 491,–

→→ doplňkové balení
v hodnotě 184 Kč
→→ výběr vůní - lemon,
flower, classic
→→ doplňkové balení
obsahuje 110 ks

3 593,–

-20 %

Filtek Ultimate

Photac Fil Quick Aplicap - 50 kapslí

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

→→
→→
→→
→→

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
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

1 819,–

1 455,–
Platí při koupi 3 a více balení

-20 %

Zubní nit
Classic Floss
v hodnotě
339 Kč
→→ voskovaná
→→ 200 m
→→ obj. č.: p7-1767

4 406,–

3 745,–

-15 %

Essentia tuba, 2 ml

dentál
Ing. Norika Šlachtová
Product Manager divize Dentál

Jak vám vyhovuje označení odstínů jednotlivých kompozit
- A2, B3, BW, CV a podobně? Hledáte jednodušší identifikaci tubiček ve vašem šuplíku nebo při komunikaci se
sestrou? Pak se vám určitě bude líbit jednoduché barevně výrazné odlišení kompozit od GC - Essentia. S těmito
kompozity poznáte unikátní systém vrstvení - spojení
mikrohybridního materiálu korespondujícího s dentinem
a nanohybridního materiálu odpovídající sklovině.
Andrea Kania (Praha), tel.: 724 365 499 | Šárka Chvojková, DiS. (severní Čechy), tel.: 724 020 620
Mgr. Petra Bolechová, DiS. (Vysočina, Pardubický kraj), tel.: 602 227 636 | Vlaďka Kováčiková (severní
Morava), tel.: 725 777 487 | Michaela Žáková (Znojmo, Blansko), tel.: 775 891 410 | Eva Mandincová
(jižní Morava), tel.: 776 522 639 | Jana Horníčková (západní a jižní Čechy), tel.: 776 249 416
Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců.
Ceny jsou uvedené v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

→→ universální, výplňový
kompozitní materiál
→→ rentgenokontrastní
→→ barevné odstíny pro
snadnou identifikaci
→→ unikátní systém
jednoduchého
vrstvení

1 720,–

1 290,–

-25 %

Platí při koupi 3 a více tub

EQUIA Forte klinické balení

G - Premio Bond, refill 5 ml

→→
→→
→→
→→
→→

→→
→→
→→
→→

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 4ml

jednosložkové světlem tuhnoucí univerzální adhezivum
vynikající adheze ve sklovině i dentinu
kombinace tří funkčních mononerů
extrémně nízká vazebná vrstva

ZDARMA navíc od nás

Zubní kartáček
PARO S39 (3ks)
v hodnotě
59 Kč/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 - tmavěmodré

15 530,–

13 977,–

-10 %

D light Duo - polymerační lampa
→→ lehká, snadno ovladatelná
→→ dvě LED diody
→→ různé vlnové délky, které probíhají současně

25 000,–

0,–

-100 %

Lampa ZDARMA při zakoupení:
20x tub kompozit GC nebo 8x GC kapsle

→→ nylonová vlákna
→→ švýcarský výrobce
→→ 2v1 (včetně solo
špičky na
dočištění)

2460,–

1 648,–

-33 %

Platí při koupi 3 kusů

G-aenial Universal Flo
→→ tekutý, vysoce
naplněný
univerzální
kompozit
→→ odolný proti otěru
→→ optimální použití
pro okluzní
a cervikální
oblast
→→ indikace - výplně
1. - 5. třídy, dlahování

1 890,–

1 512,–
Platí při koupi 3 a více tub

-20 %

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

dentál

SLEVA 20 %
NA CELÝ
SORTIMENT

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.

PŘI ODBĚRU TŘÍ
LIBOVOLNÝCH PRODUKTŮ

Andrea Kania (Praha), tel.: 724 365 499 | Šárka Chvojková, DiS. (severní Čechy), tel.: 724 020 620
Mgr. Petra Bolechová, DiS. (Vysočina, Pardubický kraj), tel.: 602 227 636 | Vlaďka Kováčiková (severní
Morava), tel.: 725 777 487 | Michaela Žáková (Znojmo, Blansko), tel.: 775 891 410 | Eva Mandincová
(jižní Morava), tel.: 776 522 639 | Jana Horníčková (západní a jižní Čechy), tel.: 776 249 416
Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců.
Ceny jsou uvedené v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

Orotol Plus, 2,5 l
Dezinfekce odsávacích
zařízení
1 556,–

1 245,–

-20 %

Dezinfekce nástrojů

1 592,–

-20 %

Dezinfekce na plochy

1 233,–

-20 %

Roztok k odstranění
alginátů a sádry
1 575,–

-20 %

Obsahuje: Orotol Plus 2,5 l, MD 555 2,5 l,
MD 550 750 ml
3 490,–

20 | DENTÁL

FD 360, 500 ml

Čistič a impregnace umělé
kůže

729,–

-20 %

FD 350,

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

147,–

-20 %

Dezinfekční ubrousky v dóze
Výběr vůní lemon,
flower, classic

-20 %

FD 333, 2,5 l
Rychlá dezinfekce
s vůní citronu

1 033,–

-20 %

MD 555, 2,5 l

Speciální čistič odsávacích
zařízení

851,–

-20 %

MD 550, 750 ml
Dezinfekce plivátka

350,–

-20 %

FD 300, 2,5 l

Dezinfekce na plochy

1 691,–

1 291,–

-20 %

826,–

437,–

FD 350

189,–

Dezinfekce vrtáčků

1 064,–

236,–

Orotol basic set

2 792,–

-20 %

184,–

MD 535, 2,5 l

1 260,–

919,–

ID 220, 2,5 l

1 033,–

911,–

FD 322, 2,5 l

986,–

Dezinfekce na otisky

1 149,–

ID 212, 2,5 l

1 274,–

MD 520, 2,5 l

1 353,–

-20 %

FD 300

Dezinfekční ubrousky plně virucidní
Doplňkové balení 50 ks (s plastovým uzávěrem)
270,–

-20 %

216,–

-20 %

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

Tři druhy ve čtyřech velikostech XS, S, M, L:
BEESURE Forest Nitrile - limetkové
BEESURE Cloud Nitrile - bílé
EVOLVE 300 - tmavěmodré

300 ks jen za 315 Kč (1,05 Kč/ks)

Platí při nákupu 10 balení

Ústenky Cranberry
→→
→→
→→
→→

barva bílá, modrá nebo květinová růžová
balení obsahuje 50 ks
s gumičkou za ucho
neobsahuje latex, lepek, chemikálie ani skelná vlákna

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)

Firma JPS se stala oficiálním distributorem Dentsply Sirona
SDR PLUS, 15 kompulí

Palodent V3

→→ zatékavý materiál typu bulk-fill
→→ nízké smršťovací napětí
→→ 40% úspora času oproti klasické
technice vrstvení
→→ samoniveluje
→→ odstíny: A1, A2, A3, U

→→ systém sekčních matric
→→ přizpůsobuje se přirozenému 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 balení

NOVINKA

1 502,–

1 667,–

1 500,–

Protaper NEXT

Workshop - praktický nácvik

→→ vyrobeno z materiálu M-wire, který poskytuje
extrémní pevnost při vynikající flexibilitě
→→ průřez nástroje je asymetrický čtyřhran
→→ velmi odolný vůči cyklickému namáhání

Téma:

1 591,–

1 432,–

-10 %

-10 %

1) Systém sekčních matric PALODENT V3
2) Efektivita je klíčem k produktivitě
→→ Přednáší: Jana Hluchá – produktový
specialista Dentsply Sirona
→→ Termín na místo konání vám
upřesní obchodní zástupce JPS

ZDARMA

Jednodenní stomatologie
pro Vás a Vaše pacienty

Nabídněte svým pacientům nejlepší moderní léčbu - s CEREC!

SKENOVÁNÍ

NÁVRH

BROUŠENÍ/FRÉZOVÁNÍ

SINTROVÁNÍ/GLAZOVÁNÍ

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

AKCE

Zubní náhrady
Inleje, onleje, korunky,
můstky

Implantologie
Chirurgické šablony,
individuální abutmenty,
šroubovaná protetika

Ortodoncie
Digitální otisk, digitální
archivace, plánování
léčby

Prémiový CAD/CAM balíček
Balíček obsahuje frézu CEREC MC XL Premium
Package, skener CEREC Omnicam a pec CEREC
SpeedFire. Kontaktujte nás!
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3D CBCT Ortophos SL
Ideální spojení pro
digitální stomatologii

Stomatologická
souprava
Anthos A7 Plus
→→ Snadno se přizpůsobí stylu
práce každého lékaře
od konzervativní stomatologie
až po zubní chirurgii či
implantologii.
→→ Plná integrace endodontických
funkcí včetně reciprokačního
pohybu a apexlokátoru.
→→ Propracovaný koncept pasivních
a aktivních hygienických systémů.
→→ Ovládání na velkém dotykovém
displeji urychluje pracovní
postupy a usnadňuje ovládání
multimediálních systémů.

Ordinace bez starostí
Stomatologické centrum Dental Partners, Praha 9

Kompletní realizace stomatologického centra, stomatologické soupravy Anthos;
technologie sání, voda, vzduch; intraorální diagnostika, dentální 3D rentgen.
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Stomatologická
souprava
INTEGO PRO
→→ Vysoký výkon, špičková ergonomie
a propracovaný hygienický koncept.
→→ Bezpečná a časově úsporná
endodoncie s reciprokačním
pohybem a apexlokátorem.
→→ Bezproblémová integrace digitální
stomatologie, včetně CAD/CAM.
→→ Optimální intenzita osvětlení
a barevného podání operačního
světla LEDview Plus.

Ordinace bez starostí
Realizace nové ordinace Dentido, Ústí nad Labem

Kompletní realizace stomatologické ordinace, stomatologická souprava
Dentsply Sirona; technologie sání, voda, vzduch; intraorální diagnostika,
panoramatický RTG, parní sterilizace.
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AKCE

Maximální ochrana pro vás i pacienty

7(9;5,Π079626473,;5Ð:;,9030A(*0PARNÍ STERILIZÁTOR
TERMODEZINFEKTOR
TETHYS H10

ANTHOS A17/22/28

→→ velikosti komor 17, 22 a 28 litrů
→→ jednoduché ovládání v češtině
→→ dokumentace na USB disk přes LAN

→→ 4 funkce v jednom: dekontaminace, ultrazvukové mytí, termodezinfekce, sušení

Maximální
ochrana personálu cena
a pacientů
acientů
cena:
od:
104 000,–

87 000,–

KOMPLETNÍ BALÍČEK PRO
DEZINFEKCI A STERILIZACI

(Termodezinfektor + svářečka +
sterilizátor A17)

Dekontaminace

Mytí s ultrazvukem

Tepelná dezinfekce

cena od:

Sušení

194 000,–

Balení

Sterilizace

;,946+,A05-,2;69:=Íǵ,Ǖ2(:;,9030AÍ;69(

Sušení

 2ȏ

KOMPLETNÍ BALÍČEK PRO
STERILIZAČNÍ BALÍČEK
:=Íǵ,Ǖ2(:;,9030AÍ;69(
(Sterilizátor A17 + svářečka) 2ȏ
DEZINFEKCI
A
STERILIZACI
Komplexní řešení dezinfekce a sterilizace

(Termodezinfektor + svářečka
Pro
optimálníA17)
návrh řešení sterilizace kontaktujte naše specialisty.
+ sterilizátor
7(9;5,Π079626473,;5Ð+0(.56:;02<

107 000,–

199 000,–

Intraorální snímky snadno a kvalitně
FILTRACE
A VÝROBNÍKY
VODYnepřímé digitalizace
SVÁŘEČKY
→ Nejnovější,
již pátá generace
→
→
→
→
→

FÓLIE

TESTY

Snímky s jemným rozlišením a jedinečnou diagnostickou kvalitou
Tenké, pružné, opakovaně použitelné a snadno polohovatelné senzory
6 ks senzorů velikosti 2 v základní ceně
Volitelně 4 velikosti senzorů
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Vysoká spolehlivost

implantologie
EXLKUZIVNĚ

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

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

BioManagement Complex™
Povrch
OsseoSpeed™

MicroThread™

Conical Seal
Design™

Connective
Contour™

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.

NOVINKA

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

TISSUECARE CONCEPT

SmartFix koncept pro ošetření bezzubé
Soft Tissue Chamber
TissueCare
implantátu s abutmentem
a povrch FRIADENT na krčku
čelisti
nyníspojení
dostupný
pro implantáty
implantátu umožňuje subkrestální zavedení, napomáhá kosti přerůst přes implantát
a
přispívá
k
modelaci
měkkých
tkání.
Astra Tech OsseoSpeed EV
One-fits-all

SoftTissue
Chamber

One-fits-all
Protetická
jednoduchost

jednoduchost
KonceptProtetická
SmartFix
je vyroben pro ošetření bezzubých čelistí na 6 nebo 4
Každý abutment lze usadit do jakéhokoliv implantátu. Vnitřní průměr mají všechny
implantátech,
nabídne
vám, jak proteticky vyřešit nakloněné implantáty.
implantáty ANKYLOS stejný.
Abyste docílili správného náklonu implantátu, lze při implantaci použít
FRIADENT plus
pozičníPovrch
pomůcku
pro kontrolu náklonu.
Mikrostruktura povrchu implantátu umožňuje rychlé formování kosti.

Progresivní
závity

KonceptProgresivní
SmartFixzávity
nabízí možnost stejného spojení abutmentu a konDesign závitů přenáší funkční zatížení do apikální části implantátu a vytváří primární
strukcestabilitu
jako uimplantátu
Nobel pro
Biocare,
vám nabízí další možnosti pro zhotookamžitécož
zatížení.
vení konstrukce.

Povrch
FRIADENT
plus
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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 Alena Dražanová, tel.: 602 359 610 | Ing. Barbora Nedvědová, tel.: 702 204 137

IMPLANTOLOGIE

Ing. David Mičaník, tel.: 702 204 165 | Ing. Lucie Talácková, tel.: 724 511 524
Bc. Tereza Valentová, tel.: 725 833 931 | Bc. Patrik Svoboda, tel.: 778 495 220

AKCE

JPS, spol. s r.o. – exkluzivní distributor
DENTSPLY Sirona Implants
a Geistlich Biomaterials
Implantáty

Astra Tech
OsseoSpeed EV

5+1
ZDARMA

Nabídka platí v měsících říjen - listopad

ASTRA
38
%TECH EVOLUTION

OsseoSpeed Profile EV:
výsledky
průzkumů
Povrch
OsseoSpeed™

OsseoSpeed Profile EV je
unikátně tvarovaný implantát
speciálně navržený pro
zešikmený alveolární
výběžek a je nedílnou
součástí implantačního
systému Astra Tech
Implant System EV.

MicroThread™

všech implantačních míst má po zhojení
Implantační alveolární
systém je založen
na protetickém plánování, protetické
zešikmený
hřeben

komponenty odpovídají jak zvolenému implantátu, tak přirozenému tvaru zubu.

58 %

pro
BioManagement
Complex™

všech zešikmených implantačních
místComplex
snižuje jepotřeba
augmentace
BioManagement
unikátní kombinací
na sobě závislých vlastností
díky
implantátům
OsseoSpeed
implantačního
systému
ASTRA TECH,
který zajišťujeProfile
spolehlivý, předvídatelný

a estetický výsledek jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém časovém
horizontu.

61 %

OsseoSpeed™ – rychlejší přírůstek kosti
Chemicky modifikovaný
povrch implantátu
nabízí jedinečnou
všechtitanový
zešikmených
implantačních
míst
nanotopografii, která
stimuluje časnéjako
hojeníideální
kosti a urychluje
proces jejího
je považováno
pro implantáty
uzdravení.

OsseoSpeed Profile

Conical Seal
Design™

Connective
Contour™

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

42 %

všech respondentů
uvedlo,
že ušetří 16 a více
Conical Seal Design™
– pevné a stabilní
spojení
tím,
že se
nemusíproti
augmentovat
použitím
Kónické spojeníminut
utěsňuje
vnitřek
implantátu
vniknutí okolních
tkání,
minimalizuje možnost
vzniku mikropohybů
a mikrospár.
implantátů
OsseoSpeed
Profile
Connective Contour™ – kontakt s měkkou tkání a její větší objem
Jedinečná kontura, která vznikne připojením abutmentu k implantátu.

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.

20

SoftTissue
Chamber

One-fits-all
Protetická
jednoduchost

Progresivní
závity

Povrch
FRIADENT
plus

Kompletní seznam nabídek získáte
u našich
obchodních
zástupců
nebozamestnani@jps.cz,
přímo v JPS. Uvedenéaceny
jsou včetnědo
DPH.
Změna
Písemné
nabídky
zasílejte
na adresu
to nejpozději
31. 3.
2015.cen vyhrazena.
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ANKYLOS® Implantatsystem –
Produktneuheiten
Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců nebo přímo v JPS. Ceny jsou uvedené v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

Vhojovací válečky

AKCE

AKCE

Neue ANKYLOS® Bohrer zur Mehrfachverwendun

• Ohne Innenkühlung
• Mit Titan-Nitrid (TiN) bes
besseren Kontrast der Tie
• Sterilverpackung
• Bohrdrehzahl bis max. 1
• Mehrfachverwendung bi
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Individuální abutmenty
a konstrukce Atlantis

-30 %
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 A choice of using your own crown design
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IMPLANT
LEVEL:
and
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milling
capacity
by
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PLANT
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Atlantis Crown
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peak
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Optimal positioning of the screw access channel
improves esthetics and makes handling easier
The channel can be angled up to 30 degrees off
the implant/abutment axis

 Predictability

 Choice of material
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Dentsply Sirona 2017
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Spojení
materiálů
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na biologické
principy
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Nově dostupné také pro implantáty OsseoSpeed Profile EV
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management tkání

30˚

Optimální
umístění vstupu pro
šroubek pro dokonalejší
estetiku, funkci
a postup zavedení

Angulovaný
vstup pro
šroubek umožňuje
přizpůsobit
umístění otvoru
šroubku na
optimální místo.

 Optimized details
 Time
NOVÁ EXTRA RETENCE

saving

 Predictability

Konstrukce Atlantis představily novinku, kdy je možné mít extra retenci
na titanové hybridní konstrukci. Extra retence je bez příplatku.
04/01/2017
Dentsply Sirona 2017
Retence – pin a cell 11

 Choice of material

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
30
%
Romana Pídová, tel.: 775 878 799
sleva

6

09/03/2017

Dentsply Sirona 2017

JAKO TÝM JSME LEPŠÍ!

Od expertů pro experty.

Kolagenová
matrice Geistlich
Fibro-Gide®

3-D Titanová
membrána
Yxoss CBR®

Geistlich Fibro-Gide® je porcinní,
resorbovatelná a objemově stabilní
kolagenová matrice, určená speciálně
pro regeneraci měkkých tkání. Geistlich
Fibro-Gide® je alternativou k autogenním
štěpům pojivových tkání. Díky Geistlich
Fibro-Gide® je eliminována potřeba štěpu,
a to znamená menší invazivitu pro pacienta.

Yxoss CBR® je první individuální 3-D
tištěná titanová membrána pro regeneraci komplexních defektů alveolárních kostí,
kterou lze kombinovat s našimi nejlepšími biomateriály Geistlich Bio-Oss®
a Geistlich Bio-Gide®. Yxoss CBR®
využívá CBCT data kombinované
s technologií 3-D tisku.

Pro více informací a možnost objednání kontaktujte svého obchodního zástupce.

Pro více informací a možnost objednání kontaktujte svého obchodního zástupce.

Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců nebo přímo v JPS. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Změna cen vyhrazena.
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30% sleva na první dvě konstrukce
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BIO-OSS 0,5 g

JAKO TÝM
JSME LEPŠÍ!

Od expertů pro experty.
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Chirurgické
nástroje
Helmut Zepf
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Nedostatečná tloušťka měkkých tkání
ve frontálním úseku maxily při chybění
Insuﬃcient Soft-Tissue Thickness in
jednoho
zubu
cient
Soft-Tissue
Thickness
aInsuﬃ
Single
Tooth
Gap in the
AnteriorinMaxilla
STAGED APPROACH AFTER IMPLANT PLACEMENT

STAGED APPROACH AFTER IMPLANT PLACEMENT

STAGED APPROACH AFTER IMPLANT PLACEMENT

a Single Tooth Gap in the Anterior Maxilla
Insuﬃcient Soft-Tissue Thickness in
a Single Tooth Gap in the Anterior Maxilla

PD Dr. Daniel Thoma
Curych, Švýcarsko

STAGED APPROACH AFTER IMPLANT PLACEMENT

“Geistlich
Fibro-Gide Thickness in
Insuﬃcient
Soft-Tissue
®
is
one
of
the
major
innovations
Cíl: Zvětšení tloušťky měkkých tkání v estetickém úseku
„Fibro-Gide®
od Geistlich
“Geistlich Fibro-Gide
a Singlein
Tooth
Gap
in
the
Anterior
Maxilla
pomocí
Geistlich Fibro-Gide®.
regenerative
dentistry
je
jedna
hlavních
inovací
is one
of zthe
major innovations
®

in
the
last 20 years.”
vinposledních
20dentistry
letech
regenerative
®
“Geistlich
Fibro-Gide
the last
20major
years.”
vinregenerativní
stomatologii.
“
is
one
of the
innovations
Aim: Gain in soft-tissue
thickness in the
esthetic area with
in regenerative
dentistry
Geistlich Fibro-Gide®.
in thethickness
last 20inyears.”
Aim: Gain in soft-tissue
the esthetic area with
®
Geistlich Fibro-Gide
.
“Geistlich
Fibro-Gide®
is one of the major innovations
1
2
Aim: Gain in soft-tissue thickness in the esthetic area with
in
regenerative
dentistry
Geistlich
Fibro-Gide®.
1
2
in the last 20 years.”
1
2
Aim: Gain in soft-tissue thickness in the esthetic area with
Geistlich Fibro-Gide®.
1. 4
Výchozí stav: chybějící střední řezák. Je patrný
prosvítající implantát přes gingivu o tenkém gingiválním
14 biotypu.

Závěr: Odevzdání definitivní práce proběhlo po šesti
měsících. Lze ocenit přirozený vzhled augmentované měkké
tkáně a absenci prosvítání implantátu.
Conclusion: After 6 months, the final restorations were
placed. The natural look of the augmented soft-tissue can be
Conclusion: After 6 months, the final restorations were
appreciated, and no implant translucency is visible.
placed. The natural look of the augmented soft-tissue can be
appreciated, and no implant translucency is visible.
3
Conclusion: After 6 months, the final restorations were
placed. The natural look
3 of the augmented soft-tissue can be
appreciated, and no implant translucency is visible.
3
Conclusion: After 6 months, the final restorations were
placed. The natural look of the augmented soft-tissue can be
appreciated, and no implant
translucency is visible.
6

2. 5Výchozí stav – okluzální pohled:
deficit měkkých tkání na bukální
a2
okluzální
straně.
5

3. Odklopení laloku na bukální straně marginálněplného laloku a dále bukálně děleného.

36

4

5

6

7

8

9

7
4

58

9
6

4. 7Adaptace Geistlich Fibro-Gide®
(15 x 20 x 6 mm) do místa defektu.
.

1 Baseline frontal view: missing central incisor.
7Implant visible through mucosa due to thin
1 biotype.
Baseline frontal view: missing central incisor.
Implant visible through mucosa due to thin
biotype.
4 Adaption of Geistlich Fibro-Gide®
1 Baseline
(15 × 20 ×frontal
6 mm)view:
to themissing
defect central
size. incisor.
®
through
mucosa due
to thin
4 Implant
Adaptionvisible
of Geistlich
Fibro-Gide
biotype.
(15 × 20 × 6 mm) to the defect size.
4 Adaption of Geistlich Fibro-Gide®
po
7post-surgery.
dnech
po výkonu.
77. Odstranění
Suture
days
(15
× 20removal
× 6 sutury
mm)7 to
the
defect size.
1 Baseline frontal view: missing central incisor.
Implant visible through mucosa due to thin
7 Suture removal 7 days post-surgery.
biotype.
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®
4
of Geistlich
7 Adaption
Suture removal
7 daysFibro-Gide
post-surgery.
(15 × 20 × 6 mm) to the defect
size.
®
4
GEISTLICH FIBRO-GIDE

5. 8
Palatinální ostrůvkový lalok
připravený k uzávěru rány bez pnutí.
Geistlich Fibro-Gideu in situ,
imobilizovaný matracovým stehem.
2 Baseline occlusal view: soft-tissue deficit
8 in the buccal and occlusal area.
2 Baseline occlusal view: soft-tissue deficit
in the buccal and occlusal area.
5 Palatal island ﬂap prepared to allow
2 Baseline
occlusalwound
view: soft-tissue
for tension-free
closure. deficit
®
the buccal
and
area.
in situ,
Geistlich
Fibro-Gide
5 in
Palatal
island
ﬂapocclusal
prepared
toimmobilized
allow
with
a mattress suture.
for tension-free
wound closure.
Geistlich Fibro-Gide® in situ, immobilized
with a mattress suture.
5 Palatal island ﬂap prepared to allow
8.8Připojení
abutmentu.
Abutment
connection.
for
tension-free
wound closure.
2 Baseline occlusal view:
soft-tissue deficit
Geistlich Fibro-Gide® in situ, immobilized
in the buccal and occlusal area.
a mattress
suture.
8 with
Abutment
connection.

58 Palatal
island
ﬂap prepared to allow
Abutment
connection.
for tension-free wound closure.
Geistlich Fibro-Gide® in situ, immobilized

6.9Uzávěr rány bez pnutí jednotlivými
přerušovanými stehy
(Dafilon 5-0, Braun).

3 Flap elevation on the buccal side using

9 a full ﬂap crestally and a split ﬂap buccally.
3 Flap elevation on the buccal side using
a full ﬂap crestally and a split ﬂap buccally.
6 Tension-free wound closure using single
3 Flap
elevation
on the(Dafi
buccal
side Braun).
using
interrupted
sutures
lon 5-0,
full ﬂap crestally
a splitusing
ﬂap buccally.
6 aTension-free
woundand
closure
single
interrupted sutures (Dafilon 5-0, Braun).
6 Tension-free wound closure using single
9. Kontrola
po 6follow-up:
měsících:
9 6
months
finallon
crown
place.
interrupted
sutures (Dafi
5-0,in
Braun).
3 Flap elevation
the buccalpráce.
side using
Nasazená
definitivníonprotetická
a full ﬂap crestally and a split ﬂap buccally.
9 6 months follow-up: final crown in place.

6 6
Tension-free
wound closure
using
9
months follow-up:
final crown
insingle
place.
interrupted sutures (Dafilon 5-0, Braun).
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Rekonstrukce pomocí ASTRA TECH Implant System™
za podpory CBCT, digitálního intraorálního skeneru
a CAD/CAM techniky Atlantis bez zhotovení otisku
a pracovního modelu
Studie byla podporována projektem 00064203 (FN Motol)
Prezentováno na Dentsply Implants Sympoziu
Praha, Česká republika

Petra Hliňáková, Tatjana Dostálová, Simona Halamová, Pavel Kříž
Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika

Úvod
Přesná dokumentace ústní dutiny a poměrů v oblasti obličeje
je rozhodující nejen v celé stomatologii, ale především v jejích
specializovaných oborech jako je např. protetika, ortodoncie, při plánování ortognatních operací nebo v implantologii.
Klasické zobrazovací metody používají pro 3D zobrazení situace
v dutině ústní především 2D RTG techniky, otiskovací materiály,
sádrové modely a pro vlastní suprakonstrukce pak abutmenty
a celokeramické nebo kovokeramické korunky. Využití intraorálního skeneru pro zhotovení virtuálního otisku i modelu a příprava frézovaného abutmentu a korunky CAD / CAM technikou
je jednou z nových možností, jak připravit přesnou rekonstrukci
implantátu s bází techniky Atlantis.
Cíl studie
Cílem této studie bylo zhodnotit pracovní postup a jeho přesnost
při zavedení implantátu ASTRA TECH Implant System ™ EV,
za podpory 3D CBCT KAVO v průběhu augmentace i vlastní
implantaci. Dalším krokem po integraci implantátu bylo provedení plně digitální rekonstrukce protetické části implantátu
v zubní ordinaci pomocí intraorálního skeneru Trios® 3Shape
Dental Systems a technikou CAD/CAM Atlantis pro vytvoření
protetických komponent (abutment + celokeramická podmíněně snímatelná korunka) bez pomoci zubní laboratoře.
Závěr
Z dlouhodobého hlediska lze říci, že 3D rekonstrukce dentálních implantátů vytváří jednoznačně přesnou a časově málo
náročnou podobu rehabilitace pacienta v 21. století.

Obr. 1: 3D CBCT rekonstrukce
čelistní dutiny vlevo. Předčasná ztráta zubu 26, na CT
patrná výrazně malá nabídka
kosti k možné implantaci.

Obr. 7: Sken horní čelisti
s implantátem se skenovacím tělískem l. 26
Obr. 13: CAD
- počítačový
návrh celokeramické
korunky.
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Obr. 3: Ve svodné anestezii 4ml 4% Supracain
provedeno zavedení dentálního implantátu
Astra OsseoSpeed EV 4,2C x 13 mm, po revizi
a toaletě rány sutura Glycolon 4/0. ATB terapie:
Dalacin 300 mg, 4x1 tbl., p.o. Výkon bez komplikací. Stav v rtg obrazu po 6 měsících hojení.

Obr. 2: Ve svodné anestezii 4ml
4% Supracain proveden sinus
lift sin. (Poresorb), po revizi
a toaletě rány sutura Glycolon
5/0. Výkon bez komplikací. Stav
po 5 měsících.

Obr. 8: CAD/CAM centrum
ATLANTIS.

Kazuistické sdělení – pracovní postup krok za krokem
Do indikační poradny se dostavila 39letá žena se žádostí
o implantaci v místě zubu 26, který jí byl extrahován před
8 lety. Pacientka byla celkově zdráva, v anamnéze alergie na
PNC, měla sanovaný chrup a výbornou hygienu. Do indikační
poradny přinesla OPG, které ukazovalo na malé množství kosti
v oblasti budoucí implantace a proto byla odeslána na zhotovení 3D obrazu v CBCT. V 3D CBCT obraze levé čelistní dutiny
byla patrná výrazně malá vertikální nabídka kosti o výšce 2 mm
(obr. 1). Součástí plánu ošetření bylo proto provedení operace otevřený sinus lift materiálem Poresorb (obr. 2). Po 5 měsících
hojení byl v antibiotické cloně zaveden implantát Astra OsseoSpeed EV 4,2C x 13 mm (obr. 3), který byl zatížen po 6 měsících
(obr. 4). Vzhledem k vysokému dávivému reflexu pacientky jsme
k rekonstrukci použili intraorální skener Trios® 3Shape (obr.
5 - 7). Připravili jsme 3D digitální obraz horní a dolní čelisti
včetně detekce polohy implantátu pomocí skenovacího tělíska
a registrace čelistních vztahů. Výsledný STL soubor s třírozměrnou povrchovou geometrií modelu jsme odeslali elektronicky
do CAD/CAM Centra ATLANTIS (obr. 8, 9). Zde byla pomocí 3D
Atlantis editoru zhotovena softwarová podoba budoucího
abutmentu i celokeramické korunky, včetně jejího zastavení do
horního zubního oblouku s důrazem na optimální tvar zubu,
jeho kontaktních bodů i uspořádání okluzního pole (obr. 10 –
14). Návrh byl konzultován s ošetřujícím lékařem a po jeho
schválení byl vyfrézován vlastní abutment i korunka (obr. 15)
a odeslán do zubní ordinace. Oba komponenty byly vyzkoušeny, jejich poloha zkontrolována v RTG obrazu (obr. 16, 17) a byly
natmeleny a předány pacientovi.

Obr. 9: Schéma modelu
budoucí suprastruktury
implantátu Astra.

Obr. 14: CAD
- počítačový
návrh celokeramické
korunky okluze.

Obr. 4: Stav po
rekonstrukci
implantátu l. 26.

Obr. 10: Atlantis 3D editor – poloha abutmentu.

Obr. 15: Transport abutmentu
z frézovacího
centra po
kontrole virtuálního modelu
ošetřujícím.

Obr. 5: Digitální
intraorální
skener Trios®
3Shape.

Obr. 11: Atlantis 3D editor – návrh abutmentu
a korunky z palatinálního
pohledu.
Obr. 16: RTG
RVG l. 26 po
odevzdání
CAD/CAM
korunky
a abutmentu.

Obr. 6: Sken horní
čelisti s implantátem l. 26 Astra
OsseoSpeed EV
4,2C x 13 mm.

Obr. 12: Atlantis 3D
editor – okluze.
Obr. 17:
Implantát
Astra OsseoSpeed EV po
rekonstrukci
in situ.

Rekonstrukce zubu 35 pomocí korunky nesené
implantátem za využití intraorálního skeneru
a CAD/CAM rekonstrukce
Studie byla podporována projektem 00064203 (FN Motol)
Prezentováno na Dentsply Implants Sympoziu
Praha, Česká republika

Simona Halamová, Tatjana Dostálová, Pavel Kříž
Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika

Úvod
Při náhradě zubů implantáty je nezbytné problém vnímat
komplexně. Ztráty zubů lze řešit kombinací chirurgických
a protetických postupů, během poslední doby i za využití
digitálních postupů. Na rozdíl od konvenčního otiskování za
využití otiskovacích hmot a lžic lze reprodukci situace v dutině ústní získat naskenováním horní a dolní čelisti pomocí
intraorálního skeneru. K registraci mezičelistních vztahů není
potřeba žádný materiál, registrace probíhá pouze virtuálně.
Taktéž transport do laboratoře je pouze elektronickou cestou.
Modely zhotovené za využití 3D tisku vykazují při měřeních
větší přesnost a preciznost zobrazení poměrů v dutině ústní
než konvenční sádrové modely s využitím klasických
otiskovacích metod. Laboratorní část zhotovení protetické
práce může být v návaznosti na postupy digitálního
otiskování zhotovena velice kvalitně a rychle.
Kazuistické sdělení – pracovní postup
Třicetiletý pacient se na kliniku dostavil z důvodu chybějícího zubu vlevo dole. Pacient byl celkově zdráv, neudával
žádné alergie ani medikaci. Zub 35 byl extrahován z důvodu
rozsáhlé kariézní destrukce již roku 2013. Ošetření předcházelo důkladné vyšetření pacienta, včetně zhotovení 3D CBCT.
V první fázi ošetření byl v lokální anestezii 3 ml 4% Supracain

1. V roce 2017 se pacient, který je
dlouhodobě v péči naší kliniky, dostavil do indikační poradny z důvodu
chybějícího premoláru vlevo dole.

6. Současně byla provedena
augmentace měkkých tkání
pomocí membrány Bio-Gide ve
dvou vrstvách.

11. Otisk protilehlé
čelisti, digitální
model.

2. Ošetření předcházelo klinické vyšetření, včetně analýzy a proměření CBCT.
Na CBCT byla také zohledněna poloha
mandibulárního kanálu.

7. K vytvarování gingivální manžety byl vložen vhojovací váleček,
k sutuře bylo využito vstřebatelné vlákno Chiraflon 4/0.

12. Registrace čelistních vztahů probíhala
digitálně při maximální interkuspidaci,
kdy byl dotyk horního a dolního zubního
oblouku symetrický. Byly naskenovány
vestibulární plošky distálních zubů zprava
i zleva. Body kontaktu antagonistů bylo
možné ihned po zhotovení registrace skusu
zkontrolovat na přehledné okluzní mapě.

zaveden implantát ASTRA TECH Implant System EV 4.2 C x
11 mm. Zároveň proběhla augmentace měkkých tkání pomocí
kolagenové membrány Bio-Gide (Geistlich Bio-Gide®) ve
dvou vrstvách. Pro vytvarování sliznice do tvaru těsnící slizniční manžety byl vložen vhojovací váleček a byla provedena
sutura pomocí vstřebatelného vlákna Chiraflon 4/0. Po třech
měsících oseointegrace byl místo klasického otisku zhotoven
intraorální sken horní a dolní čelisti, rekonstrukce čelistních vztahů a také digitální otisk se speciálním skenovacím
tělískem. Finální celokeramická korunka s abutmentem byla
zhotovena z materiálu Zirkon Zahn (Prettau® Zirconia).
Výsledky
CAD/CAM rekonstrukce zubu 35 je plně funkční a estetická.
Virtuální modely je možné využít i pro zhotovení rozsáhlejších protetických prací a suprakonstrukcí nesených implantáty bez disparalelity pilířových zubů nebo implantátů.
Závěr
Protetickými digitálními postupy lze plynule navázat na fázi
implantace. Využitím intraorálního skeneru při rekonstrukci
implantáty můžeme výrazně zkrátit čas pacienta ve stomatologické ordinaci, celkově je takové ošetření pro pacienta
velice komfortní.

3. V první fázi byl v lokální anestezii 3 ml 4% Supracain odklopen
mukoperiostální lalok.

8. Intraorální snímek se
zavedeným implantátem
a vhojovacím válečkem.

13. Ve 3D tiskárně byl vytištěn
pracovní model z kompozitního
plastu s gingivální maskou ze
silikonu. Modely horní i dolní
čelisti byly spojeny pomocí
speciálního artikulátoru (vlastní
artikulace se prováděla speciálním softwarem KAVO).

4. Po oddálení měkkých tkání
byla sérií vrtáků vytvořena
štola pro implantát.

9. Po 3 měsíční osteointegraci implantátu
došlo k jeho zatížení. Pro rychlejší a komfortnější návazné protetické ošetření bylo
rozhodnuto použít místo klasického otiskování metodu využívající intraorálního
skeneru. Nejprve byl zhotoven intraorální
sken celého oblouku dolní čelisti bez
vhojovacího válečku.

14. V laboratoři byla zhotovena
CAD/CAM celokeramická korunka
z materiálu Zirkon Zahn (Prettau)
s titanovým dosedem.

5. Byl zaveden implantát Astra EV 4.2 C délky
11 mm.

10. Po označení místa příslušného zubu byl adaptován
speciální skenovací komponent a byla naskenována
pouze oblast budoucího
implantátu. Skenovací tělísko
odpovídalo typu zvoleného
implantátu.

15. Po našroubování korunky
a dotažení pomocí momentového klíče byl otvor po šroubku
uzavřen flow kompozitem GC.
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Věděli jste že…
Less is more
Průměrný úbytek kosti
pět let po zatížení je 0,3 mm.

Jeden z faktorů pro funkční a estetické řešení pro pacienta je zachování jeho vlastní
kosti. Dostatečné množství kosti tvoří oporu měkkých tkání v okolí implantátu, to vede
k estetickému výsledku. Design Astra Tech implantátů je uzpůsoben pro maximální
údržbu kosti v krčkové oblasti. Obecný standard pro úbytek marginální kosti je 1 mm
v průběhu prvního roku zatížení, následováno průměrnou roční ztrátou kosti 0,2 mm.
Průměrný úbytek kosti pro Astra Tech implantáty je pouze 0,3 mm.
Tato vlastnost Astra Tech implantátů je zdokumentována například v následujících studiích:
→→ Laurell L, Lundgren D. Marginal bone level changes at dental implants after 5 years in function:
A meta-analysis. Clin Implant Dent Relat Res 2011;13(1):19-28.
→→ Albrektsson T, Zarb G, Worthington P, Eriksson AR. The long-term efficacy of currently
used dental implants: A review and proposed criteria of success.
Int J Oral Maxillofac Implants 1986;1(1):11-25.
→→ Akoglu B, Ucankale M, Ozkan Y, Kulak-Ozkan Y. Five- year treatment outcomes with
three brands of implants supporting mandibular overdentures. Int J Oral Maxillofac
Implants 2011;26(1):188-94.
→→ Gotfredsen K. A 5-year prospective study of single-tooth replacements supported
by the Astra Tech implant: A pilot study. Clin Implant Dent Relat Res 2004;6(1):1-8.
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Augmentace měkkých
tkání v okolí implantátu
Vyhledávaný praktický workshop pořádáme v různých
městech. Tentokrát se pokročilý kurz implantologie s MUDr.
Pavlem Křížem, Ph.D. konal dne 11. června 2018 v příjemném
prostředí Parkhotelu Congress Center v Plzni.

OHLASY ÚČASTNÍKŮ:
MDDr. Tomáš Pavrovský
„Z mého pohledu velmi pečlivě připravený
kurz, jak z hlediska organizačního, tak odborného. Tradičně MUDr. Kříž zvládl předat své
bohaté zkušenosti neformální a přátelskou
cestou, která motivuje k dalšímu vzdělávání,
ale především vede ke zlepšení a aplikaci
nových postupů ve vlastních praxích.“

OHLASY ÚČASTNÍKŮ:
MDDr. Martin Fiala
„Školení mi poskytlo ucelený přehled
technik augmentace měkkých tkání.
Ocenil jsem praktické postupy
vysvětlené srozumitelnou formou.
Nejpřínosnější pro mě byla možnost
vyzkoušet si několik postupů, které jsou
ihned využitelné v každodenní praxi.“
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Teoreticko – praktický kurz
implantologie pro studenty
zubního lékařství LF UK Plzeň
PD Dorian
Dr. Daniel
Thoma
Marchesi
Curych, Švýcarsko
Účastník workshopu,
student
stomatologické kliniky LF UK Plzeň

Dne 23. 5. firma JPS ve spolupráci se stomatologickou klinikou LF UK Plzeň připravila
pro studenty 4. a 5. ročníku teoreticko – praktický kurz implantologie.
Během teoretického úvodu nás přivítala
slova primáře MUDr. Daniela Hrušáka
Ph.D., který si pro nás připravil krátké
povídání ohledně problematiky zubních implantátů, zmínil historii a vývoj
materiálů, kdy a v jakých případech je
vhodné implantovat, jaké jsou naopak
kontraindikace, nastínil posun technik
v implantologii, přidal několik praktic-

kých rad a poznatků ze své praxe a ke
konci povídání zmínil nové možnosti
v augmentaci kosti.
Po úvodu pana primáře nás čekala
krátká prezentace firmy JPS a materiálů, které jsme používali během kurzu,
seznámili jsme se s implantačním systémem Astra Tech EV a s biomateriály pro
řízenou kostní regeneraci Geistlich Bio-Oss a membránami pro augmentace.
Během samotného workshopu jsme ve
dvojicích měli možnost zavést implantát
do živé tkáně, alveolární výběžek nám
simulovala vepřová žebra, postupně
jsme odklopili část masa, alias mukoperiostální lalok a pak už nám nebránilo
nic v zavedení implantátů. Překvapila nás jednoduchost implantačního
systému, kdy kazeta byla přehledně
rozdělena a uspořádána dle jednotlivých
kroků, které jsou během procesu třeba.
Důmyslnost barevného kódování kazety
intuitivně vedla naše kroky ke zdárné-

mu cíli a po chvíli práce jsme již měli
zavedeno několik implantátů. Během
našeho snažení jsme měli k dispozici
tým zkušených lidí z JPS, kteří nám byli
vždy k dispozici a radili nám v případě
potřeby. Dále jsme měli šanci vyzkoušet augmentační systém Bio-Oss. I zde
byl celý postup překvapivě jednoduchý
a rychlý, stačilo rozmíchat granulát
s krví, v našem případě s vodou, a vložit
do místa po implantátu. Otvor s Bio-Oss
jsme pak překryli membránou Bio-Gide
a celou ránu jsme pak přešili. Celý proces zabral jen pár minut.
Já osobně hodnotím workshop velmi pozitivně, velmi přínosně, myslím si, že pro
nás všechny, byla možnost si vše vyzkoušet přímo na “živém” materiálu a pod
dozorem zkušených osob, které nás
vedly a pomáhaly nám během celého
workshopu. Tento workshop mohu jedině
doporučit a určitě se v budoucnosti rád
zúčastním dalších workshopů firmy JPS.
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Kurz – Interdisciplinární
spolupráce u řešení agenezí
laterálních řezáků
MUDr. Ivana Dubovská, Ph.D. | MUDr. Soňa Nováčková | MDDr. Barbora Vágnerová

11. a 12. května se v Praze konal kurz MUDr. Dubovské, Ph.D. a kolegyň na téma
interdisciplinární spolupráce řešení agenezí horních postranních řezáků.
Kurz měl tři části, první byla zaměřena
na vytvoření místa pro náhradu chybějícího řezáku, druhá část řešila uzávěr
mezer mesiálním posunem a třetí protetickou náhradu chybějícího zubu.
V úvodu zazněla definice úsměvu,
pravidla jeho makroestetiky a mikroestetiky zubů. Významným přínosem byla
řada upozornění na úskalí jednotlivých
léčebných postupů.

Velkou výhodou uzávěru mezer mesiálním posunem laterálních zubů je
vysoká prediktabilita dlouhodobého
výsledku tohoto typu léčby, což se nedá
říci o dlouhodobém estetickém výsledku ošetření dentálním implantátem.
Všechny přednášející se shodly na přísném dodržování individuálních
postupů při stanovení léčebného plánu
a na nutnosti jasné komunikace v týmu
ošetřujících specialistů.

Za všechny účastníky kurzu obohaceného o řadu zajímavých kasuistik bych
chtěla poděkovat všem přednášejícím
za inspirativní přednášku a firmě JPS za
organizaci celé akce.
MDDr. Tereza Petrová
Stomatologická klinika Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady
Odd. ortodoncie a rozštěpových vad

ORTODONCIE | 37

Efektivnější léčba II. třídy se samoligujícími
zámky Clarity™ SL a zařízením Forsus™
Enhancing Class II treatment efficiency with
Clarity™ SL Self-Ligating Brackets
and Forsus™ Class II Correctors

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.

Dr. Ricardo Moresca

Dr. Ricardo Moresca v roce 1991 vystudoval zubní lékařství, a doktorská studia v ortodoncii
završil v roce 1996 na Univerzitě v Paraně v Brazílii. Titul Master of Sciences v ortodoncii
obdržel od Metodistické Univerzity v Sao Paulu (Brazílie) v roce 2000 a své Ph.D. tamtéž
v roce 2006. Od roku 2004 působí jako asistent profesor ortodoncie na Spolkové univerzitě
v Paraně a provozuje soukromou praxi na částečný úvazek v Curitibě v Brazílii.

Úvod
Malokluze II. třídy, respektive její léčba se považuje za jednu
z nejnáročnějších v ortodoncii. Vedle skeletálních a/nebo
dentálních příčin, mohou výsledné faciální charakteristiky ovlivnit také různé možnosti léčby. V této kazuistice
byl úspěšně léčen pacient s poloviční II. třídou pomocí
korektorů Forsus™, spolupráce s pacientem umožnila
zkrácení doby léčby. Samoligovací zámky Clarity™ SL byly
vybrány díky lepší estetice a také rychlejší léčbě (nižší tření
během počátečních fází a kontrolu během korekce II. třídy).
Správná preskripce MBT™ byla nezbytná pro dosažení
vynikající torze, zejména u dolních řezáků.

Introduction
The Class II malocclusion is considered one of the most challenging treatment needs to orthodontists. Besides the skeletal
and/or dental characteristics, facial features can also influence
treatment options. In this case report, a half-cuspid Class II
malocclusion patient was successfully treated with Forsus™
Class II Correctors, enabling reduction in treatment time and
patient’s compliance. Clarity™ SL Self-Ligating Brackets were
selected to improve aesthetic appearance and performance (low
friction during initial phases and control during Class II correction). The MBT™ System prescription was essential to achieve
excellent torque control, especially in the lower anteriors.

Pacient
Žena, 12 let, 11 měsíců

Patient
Female; 12 years, 11 months

Hlavní požadavky pacienta
Nesouměrné postavení předních zubů a rozestup mezi
horními středovými řezáky.

Patient’s Main Concern
Misalignment of anterior teeth and spacing between
upper central incisors.

Rentgenové nálezy
→→ Kompletní stálý chrup
→→ Počínající formování kořenů u třetích molárů
→→ Krátké kořeny na zubech 11 a 21

X-ray Findings
→→ Complete permanent dentition
→→ Roots mineralization beginning on third molars
→→ Short roots noted on teeth #1.1 and 2.1

Obrázek č. 1A - H: Snímky počátečního stavu

38 | ORTODONCIE

Společně
pro krásu.

Pacienti na vás spoléhají, že jim poskytnete krásný úsměv.
Vy se spolehněte na ověřená řešení společnosti 3M, abyste dosáhli
vytoužených cílů. Společně se 3M jste schopni dosáhnout krásných úsměvů,
dokonce i při řešení malokluze II. třídy – a nakonec mít spokojené a vám důvěřující pacienty.
Odpovědí jsou ověřené produkty, které společně skvěle fungují — společně s vámi tak,
abyste vytvořili krásný úsměv.

1×8

Prevence v ortodoncii

1×6

3M™ Clinpro™ XT Varnish
odolný ochranný lak

Chrání ohrožený povrch
skloviny v okolí rovnátek.
Důkladné čištění v blízkosti ortodontických
rovnátek může být pro pacienty problematické. V průběhu času to může vést ke vzniku bílých skvrn. Ochranný lak Clinpro™ XT Varnish
pomáhá vytvářet bariéru proti demineralizaci
a vzniku erozí v důsledku působení kyselin,
a tím chrání úsměv pacientů v průběhu ortodontické léčby.

Bílé skvrny

Clinpro ™ XT Varnish:
ortodontická aplikace
00:00:05

1. Vyčistěte povrch zubu.

2. Opláchněte vodou.

3. Vysušte vzduchem.

00:00:05

Clinpro™ XT Varnish ochranný lak s prodlouženým
účinkem pomáhá chránit před vznikem bílých skvrn
a zklamáním po sejmutí rovnátek.

00:00:15
4. Naleptejte sklovinu zubu.

5. Opláchněte vodou.

6. Vysušte nadbytečnou
vodu vzduchem.

00:02:30

Hlavní výhody
• Místně specifický ochranný lak polymerovaný světlem, který lze nanést okolo ortodontických rovnátek a zabránit tak demineralizaci a vzniku erozí v důsledku působení
kyselin.

00:00:15

7. Nadávkujte na míchací
podložku.

8. Míchejte po dobu 15 s.

10. Vytvrďte světlem.

11. Povrch otřete vlhkou
vatovou tyčinkou.

• Obsahuje a uvolňuje fluoridy, vápník a fosfáty, a tak pomáhá chránit zuby před vznikem
bílých skvrn v těžko dostupných místech
v okolí rovnátek.
• Zůstává na povrchu zubu po dobu 6 měsíců
nebo déle.
• Lak Clinpro™ XT Varnish je možné doplnit
denním čištěním zubní pastou s obsahem
fluoridu proti vzniku zubního kazu.

9. Naneste tenkou vrstvu
na povrch zubu.
(pracovní čas
2:30 min).

Aktuality z 3M

upozornění na změnu krytky

5" W x 5.5" H

Změna se týká produktů:
adhezivum v kapslích
712-031 3M™ Transbond™ XT
712-102 3M™ Transbond™ PLUS Color Change
712-038 3M™ Transbond™ LR

PRODUCT CHANGE NOTICE

Doporučujeme odstranit krytku dávkovacího hrotu ještě před
vložením
do dávkovací
Alternate
methodpistole.
of insertion:

Start with the capsule in an upside down

Jiný způsob vkládání:
position with cap on. Place the capsule in
Začněte s kapslí v poloze obrácenou nahoru a s uzávěrem
the dispensing gun as shown, then rotate
dolů. Umístěte kapsli do dávkovací pistole, jak je znázorněno,
the
capsule
to the
orientation
in the
a
potom
točte kapslí
docorrect
správné polohy
v dávkovací
pistoli.
dispensing
Remove
Před
použitím gun.
odstraňte
krytku. the cap before use.

REF 712-031 3M™ Transbond™ XT Adhesive
in Capsules
REF 712-102 3M™ Transbond™ PLUS Color
Change Adhesive in Capsules
Původní
Nová
Cure
REF 712-038
3M™ Transbond™ LR Light
balení
verze
Adhesive Capsules
Upozorňujeme, že krytka dávkovacího hrotu výše uvedených
kapslí se změnila.
Poznámka: Lepidlo samotné se nezměnilo.
Nová krytka je o něco větší než původní, to vyžaduje změnu
metody vkládání kapslí do dávkovací pistole.

Please refer to the Instructions for Use for
each product.

Fotky ze školení
na klinikách
Old

New

Please be advised that the cap covering the
dispensing tip of the capsules listed above
has changed.

Note: The adhesive product has not changed.

The new cap is slightly larger than the previous
cap. This requires a change in the method used
to insert the capsules into the dispensing gun.

The recommended method of inserting the
capsule with the new cap into the dispensing
gun is to remove the cap before insertion.

Transbond XT Adhesive IFU (REF 011-519-16)
Transbond PLUS Color Change Adhesive IFU
(REF 011-620-6)
Transbond LR Adhesive IFU (REF 011-526-8)
If you have any questions about this
change, please contact your 3M Oral Care
representative, or contact 3M Customer Care
at 800-423-4588 (USA) or 626-574-4000
worldwide.
3M and Transbond are trademarks of 3M.
Used under license in Canada.
© 3M 2018. All rights reserved. 70-2013-7036-1 1803
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ortodoncie

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
Ing. Gabriela Kličková, tel.: 602 323 909
Marie Přibylová, tel.: 724 286 863

CLARITY ADVANCED
3 + 2 SADY ZDARMA
NEBO 30% SLEVA

VICTORY SERIES 10 + 10 SAD
ZDARMA NEBO 40% SLEVA

• brilantní estetický vzhled
v barvě zubu, vysoká pevnost
• odolnost proti zabarvení
a změně barvy
• predikovatelný, snadný
debonding v linii zlomu

V RÁMCI NABÍDKY UŠETŘÍTE AŽ

26 800,–

AKCE

AKCE

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

• zřetelná dlouhá osa zámku
pro přesnější lepení
• design torque-in-baze
pro pohodlnou nivelizaci,
přesnost slotu
• v systémech MBT,
Roth, Alexander, Hilgers,
Ricketts, atd.
• v provedení APC II,
APC Plus a bez adheziva

NITI OBLOUKY
S 40% SLEVOU

35 800,–
OCELOVÉ OBLOUKY
S 20% SLEVOU

ADHEZIVA
S 25% SLEVOU

AKCE

AKCE

V RÁMCI NABÍDKY UŠETŘÍTE AŽ

V RÁMCI NABÍDKY UŠETŘÍTE AŽ

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

2 SADY ZÁMKŮ
UŠETŘÍTE
CLARITY ADVANCED
NEBO
VICTORY SERIES
+ TRANSBOND SEP 20 KS ZDARMA

ADHEZIVA VČETNĚ
APC VÝROBKŮ
ZA 50 000 KČ
+ ORTHOLUX
LAMPA ZDARMA

1 699,–

• platí do vyprodání skladových zásob 20 ks lízátek
• 2 sady = 40 ks zámků

Zveme vás na ORTO akce
4. – 6. října 2018

Český Krumlov, Zámecká jízdárna

Kongres ČOS

ORTODONCIE | 43

AKCE

AKCE

SMARTCLIP 5 + 5 SAD
ZDARMA NEBO 40% SLEVA

KROUŽKY - BODOVÁNÍ
A KANYLY
K NALEPENÍ
S 50% SLEVOU

PŘIPRAVUJEME,
ÚČASTNÍME SE

AKCE

AKCE

1 027,–

Zveme vás na semináře
Kdy, kde
12. 10. 2018 pá
Ostrava

2018
12,00-18,00
Harmony Club
Hotel

12. 10. 2018 pá
Praha

10,00-18,00
Hotel DUO

12. 10. 2018 pá
České
Budějovice
26. 10. 2018 pá
Zlín

13,00-18,30
Spa Hotel Vita

26. 10. 2018 pá
České
Budějovice
8. 11. 2018 čt
Česká Lípa
9. 11. 2018 pá
Praha

12,00-18,00
Hotel Baltaci
Atrium
12,00-18,00
Hotel Vita
13,00-18,30
Villa Hrdlička
10,00-18,00
Hotel DUO

9. 11. 2018 pá
Brno

12,00-18,00
Hotel Vista

9. 11. 2018 pá
Brno

13,00-18,30
Hotel Vista

14. 11. 2018 st
Praha
16. 11. 2018 pá
Pardubice

13,00-18,30
Hotel DUO
12,00-18,00
Hotel EURO

16. 11. 2018 pá
Plzeň
21. 11. 2018 st
Hradec
Králové
21. 11. 2018 st
Praha

13,00-18,30
Parkhotel
Congress
Center
13,00-18,30
U královny
Elišky
12,00-18,00
Hotel DUO

22. 11. 2018 čt
Praha

12,00-18,00
Hotel DUO

22. 11. 2018 čt
Plzeň
23. 11. 2018 pá
Praha

13,00-18,30
Parkhotel
Congress
Center
12,00-18,00
Hotel DUO

26. 11. 2018 po
Olomouc

12,30-18,00
Hotel Hesperia

29. 11. 2018 čt
Praha

08,00-15,00
Stomatologické
centrum
Měchurka
13,00-18,30
Hotel Baltaci
Atrium
13,00-18,30
Hotel EURO

30. 11. 2018 pá
Zlín
30. 11. 2018 pá
Pardubice
5. 12. 2018 st
Brno

7. 12. 2018 pá
Praha

08,30-15,00
Fakultní
nemocnice
u sv. Anny
10,00-18,00
Hotel DUO

Téma a přednášející
Kardiopulmonální resuscitace a řešení
neodkladných stavů v zubní praxi,
teoreticko-praktický kurz pro max. 25 osob
MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.
Prevence orálního onemocnění a práce
s kyretami-praktický kurz
Mgr. Hana Stratilová
Rekonstrukce zubů v distálním úseku
MUDr. Milan Tomka, Ph.D.

Pro
W

Kdy, kde
14. 12. 2018 pá
Plzeň

DH, S

Kdy, kde
11. 1. 2019 pá
Praha

Úrazy zubů u dětí
Doc. MUDr. Romana KoberováIvančaková, CSc.
Parodontologie v každodenní praxi
zubního lékaře
MUDr. Jaroslav Myšák
Estetika může být ještě snadnější
MUDr. Zbyněk Mach
Prevence orálního onemocnění a práce
s kyretami – praktický kurz
Mgr. Hana Stratilová
Racionální přístup k endodontickému
ošetření - praktický kurz moderní
endodoncie
MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.
Techniky ochrany alveolu a augmentace
tvrdých tkání v praxi, workshop
Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.
Kompozitní onlay od A do Z
MDDr. Ondřej Kříž
Kardiopulmonální resuscitace a řešení
neodkladných stavů v zubní praxi,
teoreticko-praktický kurz pro max. 25 osob
MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.
Rizikový pacient v péči PZL a spolupráce
s ambulantními specialisty
MUDr. Zdeněk Hrubý

W

18. 1. 2019 pá
Jihlava

WS

25. 1. 2019 pá
Praha

13,00-18,30
Hotel Gustav
Mahler
12,00-18,00
Hotel DUO

1. 3. 2019 pá
Brno
8. 3. 2019 pá
Praha

13,00-18,30
Hotel VISTA
10,00-18,00
Hotel DUO

WS

21. 3. 2019 čt
Plzeň

WI

22. 3. 2019 pá
Ústí nad
Labem

12,00-18,00
Parkhotel
Congress
Center
12,00-18,00
Clarion
Congress Hotel

WS

WS
DH, S

WS
W

22. 3. 2019 pá
Praha

W

5. 4. 2019 pá
Plzeň

Kompozitní onlay od A do Z
MDDr. Ondřej Kříž

WS

5. 4. 2019 pá
Brno

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

DH, S

WI,
WS

Léčba parodontitidy dle typu
parodontálního váčku, miniinvazivní
chirurgické postupy v parodontologii
v běžné praxi PZL, workshop pro PZL
Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.
Augmentace měkkých tkání v okolí
implantátu – prakticky kurz na
prasečích čelistech
MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.
Od bezzubosti k plnému chrupu
s Atlantisem
MUDr. Tomáš Hudler
Michal Svitko
Parodontologie v praxi
MUDr. Markéta Harakaľová

WS

Rizikový pacient v péči PZL a spolupráce
s ambulantními specialisty
MUDr. Zdeněk Hrubý
Řízená kostní regenerace - plánování,
techniky, management měkkých tkání,
materiály a vybavení
MDDr. Jiří Otrusina
Prevence orálního onemocnění
a práce s kyretami – praktický kurz
Mgr. Hana Stratilová

W

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 objednavky@jps.cz a u svého obchodního zástupce.

Kdy a kde nás také můžete v ČR a na Slovensku potkat:
ČOS Český Krumlov
Parodontologické dny, Dolní Morava
Kongres IKČR Litomyšl
Podzimní konference ADH, Kladno
Podzimní stomatologické fórum, Brno
ADH Sněm

2018
12,00-17,30
PRIMAVERA
Hotel & Congress
centre Plzeň
2019
10,00-18,00
Hotel DUO

13,00-18,30
Hotel Chvalská
tvrz
13,00-18,30
Parkhotel
Congress
Center
12,00-18,00
Hotel Vista

5. – 6. 4. 2019
pá + so

DH, S

Implantát a sinusitida
MUDr. et MUDr. Petr Kocum

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

4. – 6. 10. 2018
5. – 6. 10. 2018
6. 10. 2018
2. – 3. 11. 2018
30. 11. 2018
13. 4. 2019

akademie

WI

WI

W

16. 5. 2019 čt
Miroslav
u Znojma
17. 5. 2019 pá
Praha

13,00-18,30
AK Dent

24. 5. 2019 pá
Ostrava

13,00-18,30
Clarion
Congress Hotel
10,00-18,00
Hotel DUO

7. 6. 2019 pá
Praha
7. 6. 2019 pá
Brno
8. 6. 2019 so
Brno

14. 6. 2019 pá
WI

DH, S

15. 6. 2019 so

12,00-18,00
Hotel DUO

celodenní
BLTC, hotel
VAKA a Noem
Arch
celodenní
BLTC, hotel
VAKA a Noem
Arch

Téma a přednášející
Racionální přístup k endodontickému
ošetření - praktický kurz moderní
endodoncie
MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.
Téma a přednášející
Prevence orálního onemocnění a práce
s kyretami – praktický kurz
Mgr. Hana Stratilová
Onemocnění sliznic dutiny ústní
MUDr. Hana Poskerová
Rizikový management při sestavování
alternativ plánu finančně náročné
léčby
Doc. MUDr. Eva Kovaľová PhD.
Rekonstrukce zubů v distálním úseku
MUDr. Milan Tomka, Ph.D.
Prevence orálního onemocnění a práce
s kyretami – praktický kurz
Mgr. Hana Stratilová
Guided Biofilm Therapy (GBT) nový přístup k profylaxi, Swiss dental
Academy
Mgr. Michaela Moravcová
Guided Biofilm Therapy (GBT) nový přístup k profylaxi, Swiss dental
Academy
Mgr. Michaela Moravcová
Komunikace - jak motivovat pacienta ke
spolupráci
PhDr. Martina Venglářová
Parodontologie v praxi
MUDr. Markéta Harakaľová

Kardiopulmonální resuscitace a řešení
neodkladných stavů v zubní praxi,
teoreticko-praktický kurz pro max. 25 osob
MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.
Endodontické ošetrenie bez komplikácií –
od diagnostiky po obturáciu,
SiroLaserBlue – neohraničené možnosti
využitia v zubnej ambulancii, práca so
systémom CEREC
MUDr. Michal Alexejenko
ORL a stomatologie – témata a trendy
na hranici oborů
MUDr. et MUDr. Petr Kocum, MUDr. Petr Jirák
Management ošetření rizikového
pacienta s fokální infekcí v zubní
ambulanci
Doc. MUDr. Eva Kovaľová PhD.
Komunikace - jak motivovat pacienta ke
spolupráci
PhDr. Martina Venglářová
Prevence orálního onemocnění a práce
s kyretami-praktický kurz
Mgr. Hana Stratilová
Seminář Limity a chyby aneb
Předvídatelnost v implantologii
& JPS Tenis Cup 2019
MUDr. Bumbálek, MUDr. Maštálka
Seminář Limity a chyby aneb
Předvídatelnost v implantologii
& JPS Tenis Cup 2019
MUDr. Bumbálek, MUDr. Maštálka
Stomatologický víkend: Kompozitní
nepřímé náhrady z pohledu lékaře
a zubního technika
MDDr. Ondřej Kříž, Juraj Rytych
Stomatologický víkend: Kompozitní
nepřímé náhrady z pohledu lékaře
a zubního technika
MDDr. Ondřej Kříž, Juraj Rytych

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

Pro
WS

Pro
DH, S
W
W

WS
DH, S
W

W

DH, S

W

W

WS

WI,
WS
W

DH, S
DH, S
WI

WI

WS

WS

