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SAMOLIGUJÍCÍ ZÁMKY

Jasné řešení inspirující k úsměvu.

Odborný článek od 
Armineh Khachatoorian

Navštívili jsme 
IDS 2019

PRIMESCAN 
nová éra 
skenování

https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/orto_novinka_1_2019_V5.pdf
https://jps.cz/znacka/estetika-3m/


Clarity™

Esthetic Orthodontic Solutions

3MTM ClarityTM Ultra
samoligující zámky

Maximální efektivita

Barevné kódovací 
identi�kační tečky
pro jednoduchý výběr
zámků.

Vertikální a horizontální 
referenční značení pro 
snadné umístění zámku 
na zub.

Zámky dodáváme 
s otevřenými dvířky – 
tím eliminujeme jeden
krok před nasazením 
oblouku.

Unikátní predilekční
linie lomu pro předvídatelné 
sejmutí stisknutím zámku.

Spolehlivý výkon

Mechanismus dvířek je
vymyšlen tak, aby 
nedocházelo k nechtěnému
zavření a otevření.

Dvířka jsou navržena tak, 
aby při jejich zavření či 
otevření bylo slyšet 
„kliknutí“.

Dvířka vydrží více než
dvojnásobek cyklů otevření 
a zavření než je doba 
typické terapie.

Se zámky Clarity Ultra se pacienti mohou i během
léčby sebevědomě usmívat.

3M patentovaný oválný 
prostor pod křidélky 
umožňuje dvojité ligování 
pro�více možností léčby.

Translucentní 
keramika odolná 

vůči zabarvení nabízí 
brilantní estetiku. 

Žádné viditelné 
kovové části.

Pasivní 
samoligující 

systém
může být 
aktivován

dle potřeby
přidáním kovových

 či elastických 
ligatur.

Vstřikovaná keramika umožňuje 
vytvářet hladké, zaoblené 

povrchy a hrany pro maximální 
komfort pacienta.

Vyrobeno 
z�patentovaného 
jemnozrnného 
mikrokrystalického 
křemíku, navrženého 
pro�pevnost.

Široká keramická 
dvířka napomáhají 
kontrole rotace 
díky�velkému 
mezio-distálnímu 
rozměru.

https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/~/3M-Clarity-Ultra-Self-Ligating-rackets/?N=5002385+3290330978&rt=rud
https://jps.cz/znacka/estetika-3m/
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/03/ClarityUltralekarbrozura.pdf
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V magazínu najdete… Slovo úvodem
Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

příroda se probouzí ze zimního spánku, rozkvétá  
a zelená se. Je plná energie a my vám přejeme, aby i vás 
slunce a teplo naplnilo energií a dobrou náladou.
Letošní jaro je také ve znamení novinek a inovací,  
které byly představeny na IDS 2019 v Kolíně nad Rýnem.  
Byli jsme u toho a rádi se s vámi v tomto a dalších 
číslech našeho magazínu o tyto informace podělíme. 
Představíme vám nové samoligující zámky značky 3M. 
Divize Ortodoncie si pro vás připravila fotoreportáž  
z praxe v Jemnici. Divize Technika představí hned několik 
novinek z IDS, jako je Primescan Dentspy Sirona a 
zobrazovací technika MyRay. Zveme vás na exkluzivní 
seminář s Prof. Dr. Pekka K. Vallittou z Finska a doplnili 
jsme kalendář akcí divize Akademie na rok 2019. 
Začínáme se sérií otázek a odpovědí s doc. MUDr. Evou 
Kovaľovou, Ph.D. , které budou pokračovat i v dalších 
vydáních. Přinášíme vám reportáž ze zahraničního 
teoreticko-praktického kurzu s dr. Nölkenem. V novém 
magazínu opět najdete mnoho zajímavých akčních 
nabídek, kazuistik a reportáží.

Váš tým JPS

Budoucnost stomatologie 
z Kolína nad Rýnem 6
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KLINICKÉ POUŽITÍ VLÁKNY 
VYZTUŽENÉHO KOMPOZITU 
VE STOMATOLOGII

zveme vás na seminář
Přednášející:  Prof. Dr. Pekka K. Vallittu – Finsko 

MUDr. Zbyněk Mach – Česká republika 

Indikace pro skelná vlákna:
•  vlákny vyztužená konstrukce 

vs. standardní protetická rekonstrukce
•  vlastnosti, postup zpracování, vazba 

vlákna na kompozitní materiál
•  ekonomické aspekty
•  příklady použití, klinické výsledky

Novinka pro vás – vlákny zesílený 
zatékavý kompozit pro náhradu dentinu:
•  vynikající tixotropní vlastnosti pro jedno-

duchou aplikaci a dokonalé přizpůsobení 
•  vynikající lomová houževnatost pro trvalé 

výplně velkého rozsahu 
•  dva odstíny pro řešení všech vašich potřeb

Nová generace tekutých kompozitních 
materiálů, při práci tekutý, výsledkem 
je hotová výplň
•  proč jsou „flow“ materiály oblíbené a kvůli 

čemu by měly být oblíbené
•  indikační rozsah tekutých materiálů
•  nová technologie použití ultra jemných částic, 

vysoké naplnění a homogenní rozptyl částic

Nová generace kompozitních materiálů 
s různou viskozitou, mimořádnou pevností 
a estetikou
•  pevný jako skála – G-aenial Universal 

Injectable – vysoce pevný výplňový kompozit, 
který je vhodný pro každou kavitu

CENA: 4 900 Kč včetně DPH 
(3 900 Kč včetně DPH při přihlášení do 30. 9. 2019) 
Určení: PZL (5 kreditů ČSK)

Seminář částečně v anglickém jazyce - simultánně tlumočeno

Čtvrtek 14. listopadu 2019 od 9.30 h
Hotel Kampa – Stará zbrojnice, Všehrdova 16, 118 00 Praha 1

akademie

Exkluzivně pro JPS

4 | AKADEMIE



AKADEMIE | 5AKADEMIE | 5

Vzdělání

1989–1990 studium na VŠCHT v Praze

1990–1995 studium na 1. LF UK Praha, obor stomatologie

1993–1995 pomocná vědecká síla ve Výzkumném ústavu 
stomatologickém v Praze

1998–1999 odborná stáž na University of Menchester, GB

Pracovní zkušenosti

1995–2000 zaměstnán ve Výzkumném ústavu stomatolo-
gickém v Praze – odborné publikace, aktivní 
účast na zahraničních stomatologických kon-
gresech, řešitel grantu MZ ČR

od r. 2001 privátní stomatologická praxe (S.O.S) na Praze 4

Dr. Zbyněk Mach působí jako odborný konzul-
tant a přednášející. Je lektorem ČSK a členem 
redakční rady časopisu StomaTeam, kde publi-
koval odborné články.

MUDr. Zbyněk Mach

Vzdělání

1988 Certifikovaný dentální technik, Institut dentální 
technologie, Kuopio, Finsko

1994 Doktorát ze zubního lékařství (PhD), Univerzita 
v Kuopio, Finsko

2000 EPA (Evropská protetická asociace) – uznaný  
protetik, Univerzita v Turku, Finsko 

Současné působení 

1994–dosud Privátní praxe

1997–dosud Vědecký poradce pro Stick Tech Ltd   
(www.sticktech.com)

2006–dosud Profesor a předseda Vědecké sekce biomateriá-
lů, Dentální institut Univerzity v Turku, Finsko

2008–dosud Vedoucí lékař, Odbor sociální péče města Turku, 
Finsko

2008–dosud Ředitel BioCity Turku (Výzkumný program bioma-
teriálů a lékařský výzkumný program, Klinické 
centrum biomateriálů v Turku – TCBC  
(www.biomaterials.utu.fi)

2010–dosud Šéfredaktor časopisu „Mechanical Behavior 
of Biomedical Materials”

2011–dosud Vědecký poradce Skulle Implants Corporation 
(www.skulleimplants.com) 

2011–dosud Čestný profesor na Univerzitě v Hongkongu, Čína

2014–dosud Hostující profesor na King Saud University  
v Riádu, Saudská Arábie

Prof. Dr.  
Pekka K. Vallittu

Andrea Kania
obchodní zastoupení
pro dentál Praha
M: +420 724 365 499
E: kania@jps.cz

Registrujte se online na stránkách www.jps.cz/akademie, 
telefonicky na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem 
na adrese objednavky@jps.cz nebo u svého obchodního 
zástupce.

Platbu účastnického poplatku prosím poukažte na zá-
kladě námi vystavené faktury na účet JPS 5493/0300, 
jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. Uhrazením 
účastnického poplatku je dokončena registrace a tímto 
okamžikem je mezi pořadatelem akce a účastníkem 
uzavřena smlouva o účasti, jejíž nedílnou součástí jsou 
Závazné podmínky účasti na akci pořádané firmou  
JPS s.r.o. Tyto podmínky jsou k dispozici na interneto-
vých stránkách www.jps.cz/akademie.

Indexy si přineste s sebou.

V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestávek 
a oběd formou švédských stolů vč. nápojů. Wifi je bez-
platně k dispozici. Parkovat lze na hotelovém parkovišti 
za poplatek 150 Kč/den.

Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro vás při-
praveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

INFORMACE

9.00–9.30 Registrace a občerstvení
9.30–11.00 Přednáška, část I.
11.00–11.15 Přestávka
11.15–13.00 Přednáška, část II.

13.00–14.00 Oběd
14.00–16.00 Přednáška, část III.

PROGRAM

akademie
JPS, s. r. o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936, zelená 
linka: 800 111 577, e-mail: objednavky@jps.cz, www.jps.cz,  
www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

Vladana Slámová
Koordinátorka Akademie
M: +420 770 139 676
E: slamova@jps.cz
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Budoucnost stomatologie 
z Kolína nad Rýnem
Přibližně 2 300 vystavovatelů z 60 zemí na 170 000 m2 představilo 
své produkty, inovace a novinky ve stomatologii a zubní technice.
Hledali jsme také nové produkty, kterými bychom vám pomohli 
být nejlepšími v oboru a lidem zlepšit jejich zdraví.

Esro AG, výrobce značky paro®, letos slaví výročí 50 let od 
výroby prvního kartáčku. Seznámili nás s prototypem nového 
produktu, který vám brzy představíme.

GC nám představilo duálně 
tuhnoucí kompozit
TEMPSMART™ DC.

Testovali jsme na stánku  
Dentsply Sirona – úžasný 
CAD CAM Primescan – 
jedinečný v rychlosti  
a přesnosti.

Cefla přichází s novou řadou stomatologických souprav Anthos.

EMS přináší 
nové koncovky  

Perio-Flow, které 
brzy zařadíme  

do sortimentu.

Vyzkoušeli jsme protetické 
řešení ACURIS na implantáty 
DENTSPLY SIRONA, chystáme 
uvedení na trh brzy i v ČR.
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Jak správně informovat pacienta s parodontitidou?
Sledujte sérii otázek pacientů a odpovědí ošetřujícího lékaře.
V každém čísle vám s doc. MUDr. Evou Kovaľovou, Ph.D.  
přineseme návrh, jak co nejjednodušeji informovat  
pacienta o jeho diagnóze, prognóze a léčbě.

PARODONTITIDA

Doc. MUDr. Eva Kovaľová, Ph.D.  
Fakulta zdravotníckych 
odborov PU v Prešove

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

2 399,– -20 %
2 999,– 4+1

ZDARMA

Parodontitída (P-itis) je to lokálne mik-
robiálne / infekčné ochorenie, ktorého 
výsledkom je strata tkanív parodontu 
následkom dlhodobo prebiehajúceho / 
chronického zápalu, ktorý má negatív-
ne účinky na celý organizmus.

Pacient – ošetrujúci

1. Pacient: 
„Mám parodontitídu“?
2. Ošetrujúci: 
 „Prejavy parodontitídy sú 
klinické + rtg“:

  opuch a krvácanie ďasien
  kývavosť zubov
  rozostup - nové medzery 
medzi zubami
  obnaženie krčka 
a koreňa zuba
  strata zdravého zuba

!!! to, čo nevidíme je kosť - 
rtg vyšetrenie

DIAGNÓZA

Pre bežnú prax je vhodná klasifikácia 
ochorení parodontu + RTG hodnotenie:
  Kde zaručené je vždy rtg vyšetrenie: 
Bez rezorpcie alveolárnej kosti nie je 
parodontitída (P-itis) 
odpoveď pacientovi: 
„Nemáte parodontitídu“.
   Prítomná rezorpcia = parodontitída, 
odpoveď pacientovi: 
„Máte parodontitídu“.

Aký je stupeň poškodenia parodontu, 
stupeň parodontitídy?
Podľa rtg vieme povedať Dg a vieme 
povedať aj stupeň ochorenia.

Pacient sa opýta: Koľko - je tam veľa 
rozpustenej kosti? Ako to môžem 
vidieť?
Ošetrujúci: Zdravá kosť siaha po CSH 
- krčok zuba, na jej povrchu je biely 
lem - tvrdá kosť, pod ňou je mäkšia, 
tzv. špongiovitá kosť. Ak je vzdialená od 
krčku viac ako 2 mm, ak nevidím biely 
lem, tak hovoríme o „rezorpcii alveolár-
nej kosti“ pri parodontitíde.
 
Aký je typ ochorenia, typ parodonti-
tídy?
Podľa rtg, vieme povedať Dg a vieme 
povedať aj typ parodontitídy.
Pacient sa opýta: Aké závažné je to 
ochorenie, ako rýchlo prídem o zub?
Ošetrujúci: Rozpúšťanie kosti - rezorp-
cia prebieha dvojako: pomaly, alebo 
rýchlo. Na rtg snímke to vidíme podľa 
toho, akým smerom sa kosť rozpúšťa.

Horizontálna strata - rezorpcia = poma-
lá, neagresívna forma parodontitídy
Vertikálna, kombinovaná strata - 
rezorpcia = rýchla, agresívna forma 
parodontitídy

Aký bude priebeh parodontitídy?
Priebeh: ako chronické - cyklické 
ochorenie s fázami aktivity, počas 
ktorých dochádza k strate tkanív.
Pri vhodnej liečbe a spolupráci prebie-
hajú fázy hojenia (regenerácia a repa-
rácia).
Pri pravidelnej kontrole prebiehajú 
fázy stability, kde sú vyhojené tkanivá 
bez ďalšej straty.
Podobné chronické ochorenia: zubný 
kaz, žalúdočný vred, alergia, cukrovka
Jednotlivé fázy sa striedajú.  

(Pokračování najdete v čísle 3/2019)to
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https://jps.cz/znacka/paro-sonic/


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

profylaxe

630,–

40+10
ZDARMA

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

Biorepair Plus 
Sensitive Teeth

 → bez obsahu fluoridů
 → obsahuje 20 % patentované složky microRepair®
 → obnovuje mikrostrukturu zubní skloviny - pomáhá 

bojovat proti zvýšené citlivosti zubů

8 | PROFYLAXE

Bc. Kateřina Serafínová
Product Manager divize Profylaxe

Víte, že zubní kartáčky paro® mohou mít logo 
vaší ordinace? Zeptejte se svého obchodního 
zástupce, který vás bude informovat 
o možnostech objednávky kartáčků 
s vaším logem nebo kontaktem.

NOVINKA
Papírový, nebo plastový?
Výběr je na vás. 

 → papírový kelímek
 → rozměr: výška 9,3 cm, 

průměr 7 cm
 → objem: 180 ml
 → balení: 1000 ks

paro® zubní 
kartáčky 2 v 1 

 → 2 v 1 - zubní kartáček a solo 
kartáček za jednu cenu

 → nylonová vlákna nejvyšší kvality 
jsou velmi jemná k dásním; 
v kontaktu s vodou a slinami 
ještě více změknou

paro® amin  
zubní pasta, 75 ml

 → 500 ppm nebo 1250 ppm aminfluoridu
 → RDA 23, ideální pro kombinaci 

s elektrickým kartáčkem
 → bez SLS složek
 → navíc panthenol v pastě 

pro dospělé

90,– -20 %

112,–

Doporučená MOC: 149,–

4+1
ZDARMA

9+3
ZDARMA

9+3
ZDARMADoporučená MOC: 79,–

47,– -25 %

63,–

Biorepair 
Junior

 → jemná zubní pasta pro děti s jahodovou příchutí
 → bez obsahu fluoridu
 → remineralizuje zubní sklovinu, zpevňuje ji a chrání
 → obsah složky microRepair® 17 %

Akce 9+3 zdarma platí na všechny zubní pasty Biorepair

83,– -25 %

111,–

Doporučená MOC: 139,–

47,– -20 %

59,–

Doporučená MOC: 79,–

https://jps.cz/znacka/zubni-pasty-ustni-vody-paro/
https://jps.cz/znacka/zubni-kartacky-paro/


44 160,– -20 %
55 200,–

Bc. Kateřina Serafínová
Product Manager divize Profylaxe

Zkontrolujte si ostrost ultrazvukových koncovek 
EMS. Odstraňování zubního kamene bude 
pro vás rychlejší a snadnější a pro pacienta 
komfortnější.

profylaxe

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

Andrea Kania (Praha), tel.: 724 365 499 | Šárka Chvojková, DiS. (severní Čechy), tel.: 724 020 620
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

Koncovky A, P a PS
 → rychlé a minimálně invazivní odstranění zubního kamene

PL3
DS-032A

PS
DS-016A

P
DS-011A

A
DS-001A

SWISS INSTRUMENTS PM

PIEZON® INSTRUMENT TESTER
I NEJLEPŠÍ UTRAZVUKOVÉ KONCOVKY JSOU 
VYSTAVENY BĚŽNÉMU OPOTŘEBENÍ

PRAVIDELNÁ VÝMĚNA ZARUČUJE 
EFEKTIVNÍ LÉČBU

WWW.EMS-DENT.COM

 → 2 mm kratší = 50 % méně výkonu

 → jednoduché odstranění zubního kamene = úspora času
 → efektivnější ošetření = více pohodlí pro vás
 → jemné k dásním = větší komfort pacienta
 → přiložte koncovku k příslušnému bílému poli 

a zkontrolujte její délku

2 709,– -17 %
3 264,–

PS

2 165,– -17 %
2 609,–

A

2 439,– -17 %
2 939,–

P

AIR-FLOW® Handy 3.0 
PERIO PREMIUM

 → pro kompletní supra- i subgingivální  
odstraňování povlaku, pigmentací a leštění  
zubů i v parodontálních váčcích

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

 → připojitelný na turbínkovou hadici přímo,  
nebo přes rychlospojku

 → násadec pro supra- i subgingivální  
ošetření + prášek AIR-FLOW PLUS +  
40 trysek PERIO-FLOW®

PROFYLAXE | 9

https://jps.cz/znacka/pristroje-a-prislusenstvi-ems/


Ing. Norika Šlachtová
Product Manager divize Dentál

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

dentál

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 | Eva Mandincová (jižní Morava), tel.: 776 522 639 
Jana Horníčková (západní a jižní Čechy), tel.: 776 249 416

S velkou radostí vám mohu oznámit, že 3M 
uvedlo na IDS 2019 v Kolíně nad Rýnem na trh  
NOVINKU - Filtek™ One - vysoce 
estetický bulkfillový materiál. Využijte PROMO 
zaváděcí cenu. Určitě stojí za vyzkoušení…

NOVINKA Z IDS
3M™ Filtek™ One
Vysoce estetický bulkfillový materiál

7 475,– -15 %
8 794,–

Ketac CEM Radiopaque klinické balení
 → 3x prášek á 33 g, 3x tekutina á 12 ml
 → skloionomerní upevňovací cement
 → radioopákní

ZDARMA navíc od nás
Cranberry ústenky 
v hodnotě 185 Kč

 → barva lila (fialová) květina
 → balení obsahuje 50 ks
 → s gumičkou za ucho

3 657,– -20 %
4 571,–

PROMO CENA

1 690,–

Adstringentní a retrakční pasta 
100 kompulí

 → silný a dlouhotrvající hemostatický účinek
 → efektivní odtlačení dásně
 → snadná aplikace do sulku díky 

tenké koncovce kompule ZDARMA navíc od nás
Pacientské roušky 
EURONDA Towel up
v hodnotě 625 Kč

 → Rozměry: 33 x 45 cm

2 587,– -15 %
3 043,–

RelyX U200 automix
 → duálně tuhnoucí pryskyřičný cement
 → univerzální, samoadhezivní
 → vhodný k cementování 

endodontických čepů
 → odstín A2, A3, O, TR

 → doplňkové balení 
v hodnotě 184 Kč

 → balení 100 ks

ZDARMA 
navíc od nás
DŰRR - 
dezinfekční 
ubrousky

 → vysoká estetika
 → vynikající odolnost
 → skvělá manipulace 

a modelace
 → 5 odstínů

RelyX Fiber Post
 → kompozitní kořenové čepy vyztužené skelnými vlákny
 → pružnost čepů je podobná pružnosti dentinu
 → čepy jsou silanizované
 → doplňkové balení obsahuje 10 čepů
 → velikosti dle výběru 1, 2 nebo 3

3 330,– -15 %
3 918,–

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

https://jps.cz/znacka-produktu/3m/
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/03/3M_FiltekONE_letak.pdf


 → vysoká estetika
 → vynikající odolnost
 → skvělá manipulace 

a modelace
 → 5 odstínů

Ing. Norika Šlachtová
Product Manager divize Dentál

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

dentál

1 590,–
10 ml

2 800,–
48 ml

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 | Eva Mandincová (jižní Morava), tel.: 776 522 639 
Jana Horníčková (západní a jižní Čechy), tel.: 776 249 416

GC představilo na IDS tři žhavé NOVINKY - everX 
Flow™ - zatékavý kompozit zesílený krátkými  
skelnými vlákny, TEMPSMART™ DC - duálně 
tuhnoucí kompozit pro vyhotovení provizorní 
korunky a můstky a třetí novinkou je EXACLEAR - 
průsvitný vinyl polysiloxan, vhodný pro náročné 
estetické případy na vyhotovení silokonového klíče 
nebo pro registraci skusu. Doporučuji, vyzkoušejte....

NOVINKA Z IDS
everX Flow™
ZATÉKAVÝ KOMPOZIT ZESÍLENÝ KRÁTKÝMI SKELNÝMI 
VLÁKNY URČENÝ PRO NÁHRADU DENTINU

 → vynikající odolnost proti zlomení, téměř shodná  
s dentinem, a to díky vysokému podílu krátkých vláken, 
která jsou pevně vázána na živičnou matrici

 → indikován pro všechny přímé kompozitní výplně
 → bulkový odstín, nebo  

dentinový odstín 

NOVINKA Z IDS
TEMPSMART™ DC

 → duálně tuhnoucí kompozit pro dočasné korunky a můstky
 → bez obsahu změkčovadla
 → ultra jemné plnivo zajišťuje neuvěřitelně vysoký lesk
 → 6 barevných odstínů
 → balení: 10 ml nebo 48 ml

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

FUJI PLUS - 50 kapslí
 → standardní pryskyřicí modifikovaný cement
 → pevná a trvanlivá vazba
 → odstín A3 nebo žlutá

13 200,– -15 %
15 530,–

ZDARMA navíc od nás
Pacientské roušky 
EURONDA Towel up 

 → v hodnotě 625 Kč
 → Rozměry: 33 x 45 cm
 → Balení 10 x 50 ks

PROMO CENA

1 490,–

3 500,– -30 %
5 000,–

NOVINKA
G-aenial Universal Injectable 1 ml
PEVNÝ JAKO SKÁLA

 → vysoce odolný kompozit pro kavity všech tříd
 → radioopákní
 → pevnost v ohybu
 → vysoká estetika

990,–

ZDARMA 
navíc od nás
Savky 
EURONDA

 → Rozměr: 15 cm, 
průměr 6,5 mm

 → Balení 100 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

DENTÁL | 11

https://jps.cz/znacka-produktu/gc/
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/03/everX-Flow_letak.pdf


 → Přednáší: Beata Szabová– produktový specialista Dürr Dental
 → termín a místo konání vám upřesní obchodní zástupce JPS

SLEVA 20 %
NA CELÝ
SORTIMENT
PŘI ODBĚRU TŘÍ 
LIBOVOLNÝCH PRODUKTŮ 
DEZINFEKCE

1 269,– -20 %
1 586,–

1 298,– -20 %
1 623,–

994,– -20 %
1 243,–

1 301,– -20 %
1 626,–

358,– -20 %
447,–

147,– -20 %
184,–

864,– -20 %
1 081,–

756,– -20 %
945,–

919,– -20 %
1 149,–

840,– -20 %
1 050,–

Orotol Plus, 2,5 l
Dezinfekce odsávacích
zařízení

ID 212, 2,5 l
Dezinfekce nástrojů

FD 322, 2,5 l
Dezinfekce na plochy

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

MD 550, 750 ml
Dezinfekce plivátka

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

Seminář pro stomatology, dentální hygienistky a sestřičky

Dezinfekční plán - snadno a bezpečně

MD 555, 2,5 l
Speciální čistič odsávacích
zařízení

FD 360, 500 ml
Čistič a impregnace umělé
kůže

MD 520, 2,5 l
Dezinfekce na otisky

ID 220, 2,5 l
Dezinfekce vrtáčků

2 846,– -20 %
3 557,–

Ing. Norika Šlachtová
Product Manager divize Dentál

Dezinfekce Dürr jsou bezpečné, snášenlivé, komfort-
ní a rychlé. Ráda bych vám nabídla seminář pro sto-
matology, dentální hygienistky a sestřičky na téma 
„Denzinfekční plán - snadno a rychle“. Dozvíte se 
mimo jiné, co všechno lze vyčíst ze složení dezinfek-
ce, jak prodloužit životnost a funkčnost zubní sou-
pravy, nebo jak pracovat s roztokem pro nástroje…

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

dentál

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

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

ZDARMA

12 | DENTÁL

https://jps.cz/znacka-produktu/durr-dental/


Pacientské roušky 
Towel up:

 → rozměr: 33 x 45 cm
 → balení: 10 x 50 ks

akční cena:
Kelímky:

 → rozměr: výška 7,2 cm, průměr 6,5 cm
 → objem: 200 ml
 → balení: 3 000 ks

akční cena:

Savky:
 → rozměr: délka 15 cm, 

průměr 6,5 mm
 → balení 100 ks

akční cena:

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 standardní nitril
 → cenově zvýhodněné balení 300 ks

Kofferdamové blány Cranberry
 → extrémně pevné a zároveň pružné - 

zvětšení až o 950 %
 → 98% redukce latexových alergenů
 → vysoce kontrastní barva pro optimální 

vizuální rozlišení
 → síla medium

Latexové
 → barva: zelená s aroma 

máty, modrá bez aroma
 → velikost: 15 x 15 cm

Bezlatexové
 → barva: fialová s aroma máty
 → velikost: 15 x 15 cm
 → balení: 15 ks

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

BEESURE Forest Nitrile - limetkové
BEESURE Cloud Nitrile - bílé
EVOLVE 300 - 
tmavěmodré

563,–

84,–

290,– 390,–

1 701,–

300 ks jen za 315 Kč (1,05 Kč/ks) Platí při nákupu 10 balení

SDR ekonomické balení 50ks
 → zatékavý materiál typu bulk-fill
 → nízké smršťovací napětí
 → 40% úspora času oproti klasické technice vrstvení
 → samoniveluje
 → odstíny: A1, A2, A3, U

Workshop - praktický nácvik

ZDARMA

Téma: 
1)  Systém sekčních 

matric PALODENT V3
2)  Efektivita je klíčem 

k produktivitě

 → přednáší Jana Hluchá – produktový 
specialista Dentsply Sirona

 → termín a místo konání vám 
upřesní obchodní zástupce JPS

Prime Bond UNIVERSAL 
REFILL 4ML

 → všechny metody leptání, všechny indikace 
pro absolutní univerzálnost

 → aktivní kontrola nad vlhkostí – spolehlivá 
vazba jak na vlhkém, tak suchém dentinu

 → aktivní rozprostření adheziva 
po kavitě – žádná suchá 
místa oproti konkurenčním 
univerzálním adhezivům

 → neobsahuje HEMA

ceram.x SphereTEC
 → univerzální nanokompozitní materiál
 → unikátní patentovaná technologie SphereTec - kulaté 

granulované plnivo – plnící efekt kuličkového ložiska
 → nelepí se a je odolný proti sesouvání se
 → geniálně jednoduchý systém odstínů - 5 odstínů pokrývá 

kompletní řadu VITA
 → rychlé a snadné leštění s vynikajícím estetickým výsledkem

954,– -10 %
1 060,–

1 277,– -10 %
1 419,–3 716,– -24 %

4 890,–

75 Kč za kompuli

DENTÁL | 13

https://jps.cz/znacka/ostatni-dental-euronda/
https://jps.cz/znacka-produktu/cranberry/
https://jps.cz/znacka-produktu/dentsply-sirona-restorative/
https://jps.cz/znacka-produktu/dentsply-sirona-restorative/
https://jps.cz/znacka-produktu/dentsply-sirona-restorative/
https://jps.cz/znacka-produktu/dentsply-sirona-restorative/
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Primescan

Nová éra 
skenování
Zažijte nový 
standard vynikající 
přesností a rychlostí 
s nejpřesnějším 
skenerem na trhu*.

* Zdroj: Mehl a kol., Studie přesnosti na curyšské univerzitě, Int J Comput Dent. (datum vydání: březen 2019)

Zpracování 
více než

1 milion
3D bodů 

za sekundu

Dokonalá ostrost 
v hloubce skenování 

až do

20 mm

Snadné 
skenování

zakřivených 
povrchů

Všechny 
způsoby 

dezinfekce
jsou možné

Konsolidace 
více než

50 000
snímků
za sekundu

Okamžitý 
přenos dat

externím 
partnerům

Novinka

14 | TECHNIKA | Centrální servisní dispečink, tel.: +420 602 422 698, e-mail: servis@jps.cz

https://jps.cz/znacka/cad-cam-dentsply-sirona/
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Hyperion X5
Kompaktní 2D/3D systém

 → focus free PAN
 → MRT (rozpoznání morfologie)
 → až 22 2D projekcí
 → 3D High Definition (až 80 μm)
 → multiFOV 6x6 - 10x10 cm
 → virtuální ovládací panel pro PC, iPhone, iPad

 → NOVINKA – také ve verzi s kefalostatem

Hyperion X9 pro
Profesionální zobrazovací systém 3v1 
s dotykovým ovládacím panelem

 → škálovatelný systém (PAN/CEPH/3D)
 → samostatný 2D senzor
 → free-FOV 4x4 – 13x16 cm
 → extrémně vysoké rozlišení (až 68 μm)
 → rychlý 3D sken (až 3,4 s.)
 → focus free HD PAN
 → MRT (rozpoznání morfologie)
 → volitelná velikost CEPH snímku 
 → 10” dotykový ovládací panel

399 000,–
cena ve 2D konfiguraci

MRT

(Patented)

2D Focus-Free System

Zhotovení panoramatické-
ho snímku jedním klikem 
díky automatickému rozpo-
znání morfologie pacienta 
(MRT) a automatizované 
technologii zaostření sním-
ku (MultiPan)

10x10
3D HD-QuickSCAN

3D MultiFOV System 

3D snímky s vysokým rozlišením 
(80 μm) s možností zobrazení celé 
dentální oblasti (FOV 10x10) nebo 
libovolné oblasti volitelné velikosti 
(MultiFOV) s kontrolou výběru oblasti 
zájmu před pořízením 3D snímku 
(Scout View)

Novinka

Novinka

Pokročilá vícemotorová kinematika 
zajišťuje konstatntní zvětšení ve 
všech projekcích a dokonale ostré 
snímky přizpůsobené individuální 
morfologii pacienta.

Multidisciplinární využití pro diag- 
nostiku ve stomatologii (v implan-
tologii, ortodoncii, endodoncii …) 
a ORL (v oblastech uší, nosu, krku 
a dutin).

Hyperion X9 Pro TOP konkurent

3D QUICKSCAN 6,4 s

3D QUICKSCAN  
3,6 – 6,4 s

2D QUICKPAN 6,6 s

2D QUICKPAN 6 s
QUICKCEPH 3,3 s

https://jps.cz/znacka-produktu/myray/
https://jps.cz/znacka/rtg-panoramaticke-a-cbct-myray/
https://jps.cz/znacka/rtg-panoramaticke-a-cbct-myray/
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MAXIMÁLNÍ OCHRANA 
PERSONÁLU A PACIENTŮ

A-17/22/28
 → 3 velikosti komor
 → zásobník na demi vodu 

nebo připojení na řad  
a odpad

 → dokumentace na USB 

A-17/22/28 PLUS
 → barevný dotykový displej
 → integrovaný výrobník vody
 → dokumentace LAN,  

volitelně WiFi

TETHYS  
H10 PLUS
Ideální pro předsterili-
zační přípravu:

 → termodezinfekce
 → mytí detergentem
 → čištění ultrazvukem
 → sušení

HIGHEA
 → výkonná ultrazvuková 

čistička
 → objem 3/6/9 litrů
 → různé programy

87 000,–cena od:

 → 3 velikosti komor
 → velký 7“ dotykový displej  

pro komfortní ovládání
 → spotřeba vody 5 litrů na  

50 cyklů díky recyklaci
 → video návody
 → dokumentace USB, LAN, nebo WIFI

A-17/22/28  
PLATINUM

Kompletní sortiment pro sterilizaci a termodezinfekci  
se zkušeností více než 25 let.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA 
SVĚTELNÝCH NÁSADCŮ 
DENTSPLY SIRONA T2 LINE
Vysoká kvalita zpracování, titanové pouzdro, 
keramická ložiska, univerzální ISO rozhraní, 
LED osvětlení, záruka 2 roky

typ převod spej cena s DPH

T2 Line A 200 L 1:5 (červený) čtyřbodový 12 600,-

T2 Line A 40 L 1:1 (modrý) jednobodový 9 400,-

T2 Line A 6 L 6:1 (zelený) jednobodový 9 900,-

T2 Line AH 6 L 1:1 (přímý) jednobodový 7 500,-

Novinka

BONUS 
při nákupu dvou a více 
kolének doplňkové 
balení SDR Plus

KOMPLETNÍ 
BALÍČEK  
(sterilizátor + svářečka + 
termodezinfektor) 
cena od:

194 000,–

https://jps.cz/znacka-produktu/anthos/
https://jps.cz/znacka/sterilizace-anthos/
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ŠTĚDRÉ BONUSY  
K SOUPRAVÁM ANTHOS 

TŘÍDA A7
křeslem nesená  
souprava

TŘÍDA L9
polostacionární  
souprava

Příklad konfigurace: Souprava A5, světelný bezuhlíkový motor, turbínková hadice světelná, světelný 
ultrazvuk, pneumatická brzda panelu lékaře, odlučovač se separátorem Dürr, operační světlo LED s bezdotykovým 
ovládáním, komfortní polstrování křesla, záruční program 5 let.

*Záruční program 5 let s kity pro pravidelnou údržbu za pouhých 16 500,- Kč.
369 000,–

s DPH

TŘÍDA A5
křeslem nesená  
souprava

BONUSY 
k modelům A7 a L9:

 → endodontický balíček - funkci reciproc,  
apex lokátor, endodontické kolénko

 → komfortní polstrování
 → záruční program 5 let za speciálních podmínek*

BONUSY  
k modelu A5:

 → LED operační světlo
 → komfortní polstrování
 → záruční program 5 let za  

speciálních podmínek*

80 000,–
s DPH

BONUSY v hodnotě

https://jps.cz/znacka/stomatologicke-soupravy-anthos/
https://jps.cz/znacka-produktu/anthos/
https://jps.cz/znacka-produktu/anthos/
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…Přesto pozor!

Zubní kaz ničí 
úsměv.
Bolest zad zničí 
vaši kariéru.

My vás ochráníme.

Bolest zad postihuje většinu zubních lékařů. 
Poru pohybového krčního aparátu, ramen 
a olní části zad jsou považovány astější 
důvod pro ředčasný odchod stomatologů 
d důchodu anebo dokonce ztráty zaměstnání. 
Existuje však řešení, jak tomuto zabránit. Dobře 
ergonomicky navržená zubní souprava je dnes 
dlouhodobou investicí d Vašeho zdraví.

Více informací naleznete na:
www.dentsplysirona.com/new-perspective

DS_SecureErgonomics A4 18168.indd   1 25.05.18   15:32

Rádi Vám zpracujeme individuální nabídku  
a soupravy předvedeme v novém  

Dentsply Sirona showroomu v Praze.

NA
BÍ

DK
A

https://jps.cz/znacka/stomatologicke-soupravy-dentsply-sirona/


Kontaktujte svého obchodního zástupce 
nebo Adélu Váchovou:
M: +420 725 833 921, E:  vachova@jps.cz  
Zelená linka: 800 111 577

Simultánně tlumočeno do českého jazyka.
Registrováno u ČSK, bodově ohodnoceno.

Program: Cena:

08.30 – 09.00 Prezence a občerstvení
09.00 – 12.00  Management měkkých tkání a Socket Preservation 

Dr. med. dent. Samuel Huber, 
Dr. med. dent. Marco Zeltner

Workshop:

12.00 – 13.00 Společenské setkání u oběda
13.00 – 15.30  Management měkkých tkání a Socket Preservation 

Dr. med. dent. Samuel Huber,  
Dr. med. dent. Marco Zeltner

15.30 – 16.00  Coffee break
16.00 – 18.30  Management měkkých tkání okolo implantátů 

po velkých kostních augmentacích 
prof. MUDr. et MUDr. René Foltán,  
PhD., FEBOMFS

Přednášková část:

Účast na  
přednáškové části 4 590 Kč vč. DPH/os.

Účast na workshopu 
a přednáškové části 9 900 Kč vč. DPH/os.

PŘI REGISTRACI DO 31. 5. 2019 
SLEVA 20 % 

Pátek 13. září 2019 od 8.30 hodin
Hotel Kampa, Všehrdova 16, 118 00 Praha 1

Pořadatel: JPS, s. r. o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5, IČO: 49681508
Ve spolupráci s Dentsply Sirona a Geistlich Biomaterials.

Srdečně vás zveme na

MANAGEMENT MĚKKÝCH TKÁNÍ
workshop | přednášky | společenské setkání a bohaté občerstvení

https://jps.cz/management-mekkych-tkani/
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12 GEISTLICH FIBRO-GIDE®

1 Baseline before implant placement showing the 
soft-tissue defi ciency.

2 Implant surgery after implant placement 
showing the need for GBR.

3 Guided Bone Regeneration (GBR) with Geistlich 
Bio-Oss® and Geistlich Bio-Gide®.

4 Geistlich Fibro-Gide® was timmed to the defect 
size and placed at full thickness (6 mm) on top of 
Geistlich Bio-Gide®.

5 Wound closure (PTFE 5/0 sutures) by combining 
horizontal mattress sutures and single sutures 
in a double layer.

6 2 weeks follow-up post-surgery.

7 3 months follow-up post-surgery. 8 Re-entry was performed 3 months post-surgery. 
Soft-tissue emergence profi le at the time of fi nal 
ceramic-crown delivery 4 months after implant 
placement.

9 4 months after implant placement: fi nal ceramic 
crown. 

Dr. Daniele Cardaropoli | Torino, Italy

“Geistlich Fibro-Gide® is one of the best innovations for 
gaining soft-tissue thickness.”

Insuffi  cient Soft-Tissue Thickness in 
Extended Gap in the Posterior Mandible

 

Aim: Increasing the thickness of soft-tissue around dental 
implants with Geistlich Fibro-Gide® in the posterior area 
of the mandible to support protection and to restore function.

Conclusion: Geistlich Fibro-Gide® can be used as an 
alternative to connective tissue grafts (CTG) to signifi cantly 
increase the soft-tissue thickness around dental implants. 

STAGED APPROACH AFTER IMPLANT PLACEMENT
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Nedostatečná tloušťka měkkých tkání 
v široké mezeře v postranním úseku 
mandibuly

Dr. Daniele Cardaropoli 
Torino, Italy

Cíl: Zvětšení tloušťky měkkých tkání v okolí zubních implantátů 
v postranním úseku dolní čelisti pomocí Geistlich Fibro-Gide® 
k dosažení lepší ochrany a obnovení jejich funkce.

Závěr: Geistlich Fibro-Gide® je možné použít jako alternativu 
k pojivovému štěpu (CTG) k signifikantnímu zvětšení
tloušťky měkkých tkání kolem zubních implantátů. 

1.  Výchozí situace před zavedením implantátu, 
zobrazující deficit měkkých tkání.

4.  Geistlich Fibro-Gide® byl upraven dle velikosti 
defektu a použit v plné tloušťce (6 mm) na 
membránu Geistlich Bio-Gide.

7.  Kontrolní vyšetření po 3 měsících 
po operaci.

2.  Stav po zavedení implantátu s nutností GBR.

5.  Uzávěr rány (PTFE 5/0 suturou) 
kombinací horizontálních matracových 
stehů a jednoduchých stehů ve dvou 
vrstvách.

8.  Druhá fáze implantace byla provedena 
tři měsíce po zavedení implantátu. 
Emergence profile měkkých tkání v čase 
po nasazení keramické korunky.

3.  Řízená kostní regenerace (GBR) s využitím 
Geistlich Bio-Oss® a Geistlich Bio-Gide®.

6. Kontrolní vyšetření po 2 týdnech po operaci.

9.  Čtyři měsíce po nasazení definitivních 
keramických korunek.

„Geistlich Fibro-Gide® je jednou z nejlepších inovací, díky které 
lze dosáhnout zvětšení tloušťky měkkých tkání.“
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Cíl
Hlavním cílem této práce bylo vyhodnotit dlouhodobé klinické 
a radiologické výsledky při využití protokolu časného zatížení 
implantátů OsseoSpeed v laterálních úsecích dolní čelisti.

Materiál a metody
Pro zařazení do studie bylo požadováno splnění těchto 
podmínek: bez nutnosti augmentace kosti, umístění do zcela 
zhojených kostních lůžek, pacient nekuřák, indikace nejméně 
2 implantátů u jednoho pacienta (v oblasti molárů, su-
prakonstrukce spojená) a dostatečná primární stabilita pro 
časné zatížení implantátů. Ve studii byly použity implantáty 
OsseoSpeed (Astra Tech Implant System, Dentsply Sirona 
Implants) různých délek a průměrů spolu s vhojovacími 
válečky UniAbutments (Dentsply Sirona Implants) v jed-
nodobém chirurgickém protokolu. Sutury byly odstraněny 
po 2 týdnech a otisky sejmuty za 6 týdnů po chirurgické fázi. 
Suprakonstrukci tvořily šroubované metalokeramické můstky 
odevzdané 7 týdnů od zavedení implantátů.
Mezi hodnocené klinické známky patřilo krvácení při sondáži, 
plaque index a zaznamenání technických a biologických 
komplikací. Radiografické hodnocení úrovně marginální kosti 
bylo zaznamenáno po zavedení implantátu, při zatížení, 3 a 6 
měsíců od zatížení a poté při každoroční kontrole. V průběhu 
prvního roku byla také pravidelně zaznamenávána stabilita im-
plantátů pomocí rezonanční frekvenční analýzy (hodnoty ISQ).

Výsledky
V době zatížení studijní skupina obsahovala 44 pacientů s 50 
suprakonstrukcemi nesenými 123 implantáty OsseoSpeed. 
Dva pacienti onemocněli a jeden pacient nebyl schopen 
dodržet kontrolní návštěvy v průběhu 5 let z jiných důvo-
dů. Při poslední kontrole bylo zaznamenáno 100% přežití 
implantátů i suprakonstrukcí. U třech pacientů byla diag- 
nostikována periimplantitis, 1 pacient pociťoval necitlivost 

dolního rtu a u jednoho pacienta se rozvinula pooperační 
infekce – všechny komplikace bylo možné úspěšně vyřešit. 
U 4 abutmentů došlo k uvolnění, u 5 můstků k uvolnění nebo 
fraktuře fixačních šroubků a u 9 můstků pak k chippingu. 
Parametr krvácení při sondáži se v průběhu studie pohybo-
val mezi 7,9 % a 13,0 %. Akumulace plaku pak 28,6 % v době 
zatížení a byla snížena na 17,4 % v době kontroly po 5 
letech. Hodnoty ISQ se snížily z 73,3 v době inzerce implan-
tátu na 71,9 po 2 týdnech, po 6 týdnech nicméně vzrostly na 
73,2 a v průběhu prvního roku ve funkci postupně vzrostly 
na 77,7. Průměrná hodnota změny úrovně marginální kosti 
od zavedení po zatížení byla -0,21 mm. Od doby zatížení 
dále došlo do jisté míry ke zvýšení úrovně marginální kosti, 
což vedlo ke konečnému výsledku -0,08 mm po 5 letech. Še-
desát jedna implantátů (49,6 %) nevykazovalo žádné změny 
úrovně kosti při každoročních kontrolách. Hodnoty změny 
úrovně marginální kosti v jednotlivých letech kontrol jsou 
uvedeny v Tabulce 1.

Doba od zatížení 
(rok) 0 1 2 3 4 5

Průměrná úroveň 
marginální kosti 
(mm)

0,80 0,59 0,64 0,51 0,68 0,67

Tabulka 1. Průměrné změny úrovně marginální kosti v průběhu času.

Diskuze a závěr
Tato studie ukazuje, že implantát OsseoSpeed je bezpečný 
a předvídatelný implantát pro ošetření v laterálních úsecích 
dolní čelisti v případě využití protokolu časného zatížení. 
Zdraví měkkých tkání v okolí implantátu a úroveň marginál-
ní kosti zůstaly zachovány po celou dobu studie, tedy po 5 
let ve funkci.  

Časné zatížení implantátů 
s modifikovaným povrchem 
v laterálních úsecích dolní čelisti – 
výsledky 5leté otevřené 
nekontrolované studie

Schliephake H | Rodiger M | Phillips K, et al.
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Při implantacích je kladen důraz na dlouhodobě estetické a funkční řešení a tento 
aspekt závisí zejména na tom, jakým způsobem je lidským tělem implantát přijat. Pro 
organismus je důležité, aby nebyl nadměrně zatěžován cizími látkami, proto jsou Astra 
Tech EV implantáty vyrobeny z Titanu 4. třídy, bez příměsi dalších sloučenin. Díky tomu 
je dosaženo vysoké biokompatibility. Čistota titanu zaručuje výbornou pevnost implan-
tátu a pro kvalitní spojení implantátu s kostí je důležité povrchové opracování. Povrch 
implantátu Astra Tech je tvořen fluoridovými ionty, nanostruktura vytváří silné rozhraní 
pro spojení s kostí. Speciálně vyvinutou technikou a precizním zpracováním povrchu 
bylo dosaženo kvalitní a rychlé osseointegrace, která je jedním ze základních pilířů 
vlastností implantačního systému Astra Tech - OsseoSpeedTM

Další informace k povrchu Astra Tech EV implantátu 
naleznete v následujících studiích:

Věděli jste že…
OsseoSpeed znamená 
rychlejší osseointegraci

 → Ellingsen JE, Johansson CB, 
Wennerberg A, Holmén A. Improved retention and bone-to-im-
plant contact with fluoride-modified titanium implants. Int J Oral 
Maxillofac Implants 2004;19(5):659-66. 

 → Berglundh T, Abrahamsson I, Albouy JP, Lindhe J. Bone healing 
at implants with a fluoride-modified surface: an experimental 
study in dogs. Clin Oral Implants Res 2007;18(2):147-52. 

 → Bryington M, Mendonca G, Nares S, Cooper LF. Osteoblastic and 
cytokine gene expression of implant-adherent cells in humans. 
Clin Oral Implants Res 2014;25(1):52-58.
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Workshop - Řízená 
kostní regenerace - 
plánování, techniky, 
management 
měkkých tkání, 
materiály a vybavení

Příspěvek účastníka:

MUDr. Jaromír Cvešpr,
parodontologie a prakt. zub. lékařství, 
Stomma Hodonín

„5. 12. 2018 jsem se zúčastnil velmi 
příjemného praktického kurzu na 
parodontologickém oddělní Stoma-
tologické kliniky u sv. Anny v Brně 
pod vedením Dr. Jiřího Otrusiny. Kurz 
byl zaměřený na řízenou tkáňovou 
regeneraci. Musím ocenit velmi pří-
jemný přístup jak pana doktora, tak 
personálu operačního sálu i zástupců 
pořádající firmy. Malý počet účastníků 
byl opravdu super. Kurz byl svižný, 
s live zákrokem, plný vědomostí.

Doporučuji a věřím, že se v takovém du-
chu povede víc akcí vámi pořádaných.“

OsseoSpeed znamená 
rychlejší osseointegraci
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Dne 7. – 8. 2. 2019 se uskutečnil kurz v Německu v Lindau na téma Immediate 
Implantation and Restoration in Practice and Science. Přednášejícím byl PD Dr. 
Robert Nölken M.Sc. a kurz se uskutečnil na dentální klinice dr. Nölkena. Dentální 
klinika je zároveň výzkumné pracoviště. Celkem se zúčastnilo 15 lékařů z České 
republiky. Náplní každého dne byla teoretická, praktická část a live operace.

Zahraniční teoreticko-praktický 
kurz s dr. Nölkenem

Příspěvky účastníků:

„Nad očekávání vydařený kurz, výborný 
po stránce odborné i organizační. Skvě-
lá kombinace teoretických poznatků 
s praktickým nácvikem. Velmi přátelský 
kolektiv jak ze strany Dr. Nölkena, tak ze 
strany účastníků kurzu.“
MDDr. Tomáš Pavlovský, Příbram

„Dvoudenní teoreticko-praktický kurz 
se zaměřením na imediátní implanta-
ci měl dr. Nölken s týmem perfektně 
připravený. Vážím si jeho erudovaného 
přístupu k dané problematice a zku-
šeností s autologními augmentacemi. 
Bloky přednášek s prezentacemi vlast-
ních klinických případů byly pravidelně 
střídány praktickými nácviky na mo-
delech čelistí. Akce navíc probíhala ve 
velmi hezkých prostorách jeho soukro-
mé kliniky situované na krásném místě 
ostrovního města Lindau u Bodamské-
ho jezera. Za skvělou organizaci děkuji 
i firmě JPS!“
MUDr. Petr Šimůnek, Zubní ordinace 
NATUR-DENT Praha 9

„Vážené kolegyně a kolegové,
ráda bych se touto cestou krátce zmí-
nila o proběhlém implantologickém 
kurzu v malebném městečku Lindau, 
který se konal ve dnech 7. – 8. 2. 2019 
na klinice Dr. Nölkena. Kurz byl velmi 
intenzivní a obsahově přínosný. Byli 
jsme svědky live operací, a předváděné 
techniky jsme hned prakticky prová-
děli na připravených modelech. Velmi 
příjemná byla také neformální setkání 
s kolegy při večeři, kdy se vždy probíraly 
ty nejdůležitější případy. Za skvělou 
organizaci patří dík společnosti JPS 
a firmě Densply a především Ing. Báře 
Jeníčkové. Jediné, co bych snad mohla 
vytknout, by byla nepřízeň počasí při 
páteční večerní procházce městem. 
I přesto mě však nadchla natolik, že do 
tohoto kouta světa znovu ráda zavítám.“
MUDr. Hana Pojtingerová, Děčín

„Děkuji za zprostředkování velmi kva-
litního semináře a doktoru Nölkenovi 
za to, že mě zbavil jisté skepse a rezer-
vovanosti vůči okamžité implantaci do 
tak limitních situací. Velmi pozitivně 
hodnotím i společenskou stránku akce.“
MUDr. Jan Havlíček, DENTPRO, Praha
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Příspěvek účastníka:

Katarína Krásna,
studentka 5. ročníku UPOL

„Zúčastnila som sa študentského 
workshopu organizovaného spoloč-
nosťou JPS. Súčasťou workshopu bola 
prínosná prednáška na témy Implan-
tace a Augmentace. Nasledovala prak-
tická časť, kde si každý z nás vyskúšal 
zavádzanie dentálnych implantátov 
Astra a aplikáciu augmentačných 
materiálov Geistlich na prasačích 
kostiach. Workshop hodnotím veľmi 
pozitívne, bol veľkým prínosom do 
našej budúcej praxe.

Ďakujem za všetkých študentov 
LF UPOL.“
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ASTRA TECH EVOLUTION

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

BioManagement Complex™ 

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

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

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

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

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

Povrch  
OsseoSpeed™

MicroThread™

Conical Seal 
Design™ 

Connective 
Contour™

IMPLANTOVÁNÍ S TISSUECARE

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

TISSUECARE CONCEPT

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

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

Povrch FRIADENT plus	
Mikrostruktura	povrchu	implantátu	umožňuje	rychlé	formování	kosti.	

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

SoftTissue 
Chamber

One-fits-all 
Protetická 

jednoduchost

Povrch 
FRIADENT 

plus

Progresivní 
závity

5+1
ZDARMA

Implantáty 
Astra Tech 
OsseoSpeed EV

AK
CE

AK
CE

Implantáty 
Astra Tech 
OsseoSpeed EV

5+1
ZDARMA

https://jps.cz/produkty/?division=18
https://jps.cz/znacka/implantacni-systemy-astra-tech-implant-system-ev/
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JPS, spol. s r.o. – exkluzivní distributor 
DENTSPLY Sirona Implants a Geistlich Biomaterials
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Individuální abutmenty 
a konstrukce Atlantis

Outstanding flexibility in your workflow

 A choice of using your own crown design
and crown milling capacity by utilizing
Atlantis Core File or Atlantis Crown File 
 Free up skilled dental technician’s time

for other tasks 
 A business model that is less vulnerable

in peak seasons

04/01/2017 Dentsply Sirona 201711

Additive manufacturing
– adding layers for accuracy

09/03/2017 Dentsply Sirona 20176

 Optimized details
 Time saving
 Predictability
 Choice of material

The latest in world-
class manufacturing

The crucial angle

 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

09-03-2017 Dentsply Sirona 201710

Angulation up to 
30 degrees

-30 %
NA PRVNÍ DVĚ 
KONSTRUKCE

Individuální abutmenty a korunky Atlantis k dosažení dokonalé es-
tetiky jsou dostupné jak u cementovaných, tak šroubovaných prací.
Žádná kompromisní řešení u konstrukcí Atlantis ve vestibulární ob-
lasti, vždy okluzálně šroubované konstrukce Atlantis díky angulova-
ným vstupům pro šroubky. Nyní dostupné s extra retencí.
Abutmenty a konstrukce Atlantis jsou dostupné pro všechny hlavní 
implantační systémy.

AK
CE

AK
CE

AK
CE Chirurgické kazety
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3103 6501 3103 6530

The surgical kits –
customized for your requirements

•  Simple, fl exible and economical with 
the modular design with absolute 
minimum number of instruments 
required

•  Can be customized with additional 
modules as required

•  Instruments securely fi xed in silicone 
holders

•  Clear and simple user guidance 
during surgery

•  Can be cleaned easily and thoroughly
All instruments required for placement of

ANKYLOS C/X A- and B-implants

All instruments required for placement of
ANKYLOS C/X A-, B- and C-implants

All instruments required for placement of
ANKYLOS C/X A- and B-implants

Additional instruments required for 
template-guided placement of

ANKYLOS C/X A- and B-implants,
lenghts L 8 – L 14

ANKYLOS Surgical Kit
    motor AB

ANKYLOS Surgical Kit
      manual ABC

ANKYLOS Surgical Kit
    manual AB

ANKYLOS Surgical Kit ExpertEase
(Guided Surgery) 

    motor AB

Reduced scale

Reduced scale

Surgical kits

A 3,5 mm

C 5,5 mm D 7,0 mm

Vhojovací 
válečky

5+1
ZDARMA
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ANKYLOS Regular C/X Gingiva Former
•  For simple contouring of the peri-implant 

soft tissue
•  Selection depends on the gingival margin 

ANKYLOS Regular C/X 3-in-1 Cap
•  For transferring the position of the 

prosthetic abutment when making 
impressions over ANKYLOS Regular C/X 
abutments already placed in the implant

•  For fabrication of a provisional restoration 
with snap-effect chairside 
(on unground abutments only)

•  As wax-up coping on abutment analogs

ANKYLOS Regular C/X Gingiva Former4

ANKYLOS Regular C/X 3-in-1 Cap20

ANKYLOS Regular C/X Abutment Analog6

GH 0.75

A 0

A 0

GH 1.5

A 7.5

A 7.5

GH 3.0

A 15

A 15

GH 4.5

A 22.5

A 22.5

TRANSFER ON IMPLANT LEVEL:  
Transfer Post Balance C/

IMPRESSION COMPONENT ABUTMENT LEVEL / TRANSFER ON ABUTMENT LEVEL: 
3-in-1 Cap as transfer cap (for angulations 0°-22.5° only)

Scale 1.2:1

Angulation

Scale 1.2:1

Angulation

Scale 1.2:1
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3104 7120 3104 7121 3104 7122 3104 7123
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3104 7110 3104 7111 3104 7112 3104 7113

Regular C/*
CROWN & BRIDGEWORK, WIDE ABUTMENTS

ANKYLOS Regular C/X Abutment Analog
•  For fi xing the prosthetic components after 

the impression making with the 3-in-1 cap

Gingival heights

GH 4.5GH 3.0GH 1.5GH 0.75

Angulations and head heights 

22.5° 30° 37.5°0° 7.5° 15°

Ø 5.7 Ø 5.7 Ø 5.7 Ø 5.7
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*Impression on abutment level as an option
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Nabídka se odvíjí od výběru 
průměru implantátů. Základní 
chirurgický set manual nebo 
motor AB je k 20 ks implan-
tátů zdarma. Ptejte se našich 
obchodních zástupců na 
podrobnější informace.

https://jps.cz/znacka/implantacni-systemy/
https://jps.cz/znacka/individualni-protetika-atlantis/
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 A choice of using your own crown design
and crown milling capacity by utilizing
Atlantis Core File or Atlantis Crown File 
 Free up skilled dental technician’s time

for other tasks
 A business model that is less vulnerable

in peak seasons

04/01/2017 Dentsply Sirona 201711

Additive manufacturing
– adding layers for accuracy

09/03/2017 Dentsply Sirona 20176

 Optimized details
 Time saving
 Predictability
 Choice of material

The latest in world-
class manufacturing

JAKO TÝM JSME LEPŠÍ!
Od expertů pro experty.

KORUNKY ATLANTIS

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

NOVÁ EXTRA RETENCE

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

30%	sleva	na	první	dvě	konstrukce

30 %
sleva
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Chirurgické
nástroje 
Helmut Zepf

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.

Pro více informací a možnost objednání kontaktujte svého obchodního zástupce.

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

Pro více informací a možnost objednání kontaktujte svého obchodního zástupce.

AK
CE

AK
CE

JAKO TÝM 
JSME LEPŠÍ!
Od expertů pro experty.

4+1
NA VŠE

Nabídka platí v měsících 
duben – květen

https://jps.cz/znacka/augmentacni-materialy-geistlich-biomaterials/
https://www.geistlich-pharma.com/en/dental/matrices/geistlich-fibro-gide/user-benefits/
https://jps.cz/znacka-produktu/helmut-zepf/
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Navštívili jsme malebné městečko Jemnici, které leží na hranici Vysočiny a jihočeského 
kraje, kde si ordinaci otevřela MDDr. Irena Smetanová, společnost JemDent, a udělali 
s ní fotoreportáž o příjemných začátcích i úskalích ordinace v malém městě.

Plánujete ordinaci  
v menším městě? Nebojte 
se překážek.

Co Vás přesvědčilo jít do vlastní praxe v Jemnici?

Z Jemnicka pocházím a jsem tu dost zakořeněná. Už od 
vysoké školy jsem se chtěla vrátit zpátky do rodného kraje. 
Ordinaci jsem začala zařizovat v roce 2013, dva roky po absol-
vování vysoké školy. Od začátku jsem měla velkou podporu 
rodiny. Můj otec je ambiciózní stavitel, a jelikož jsme nenašli 
vhodné prostory, rozhodli jsme se vybudovat novou budovu, 
tak aby vyhovovala provozu více ordinací a zároveň sloužila 
i k bydlení. Ve stejném roce jsem byla po několika pokusech 

konečně přijata k postgraduálnímu studiu ortodoncie, takže 
jsme věděli, že na vybudování praxe bude dost času.

Jaké byly začátky?

Náročné bylo administrativní vyřizování před samotným 
otevřením praxe. Založení firmy, komunikace s krajským 
úřadem, pojišťovnami, hygienickou stanicí, samotná stavba, 
vybavování a následná kolaudace novostavby. Bylo to o to 
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https://www.facebook.com/zubarJemnice/
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komplikovanější, že jsem tou dobou ještě pracovala v Praze, 
v Motole a vše se řešilo na dálku nebo jsem často přejížděla 
podle potřeby. Před Vánoci se zkolaudovalo a začátkem roku 
2017 jsem ordinaci otevřela. Začínaly jsme ve čtyřech – já, dvě 
sestry a dentální hygienistka.

Nastala doba, kdy byste si řekla dost, dělat to nebudu?

Vzhledem k tomu, že je Jemnice pouze čtyřtisícové město, 
nebyla jsem si jistá, zda budu mít dost pacientů pouze na 
ortodoncii. Začala jsem tedy poskytovat péči jak v praktické 
stomatologii, tak v ortodoncii. Nakonec je pacientů víc než 
dost a už po dvou měsících provozu jsme vyhlásili stop stav. 
Práce bylo ale i tak tolik, že jsem byla u křesla prakticky 
pořád a po večerech řešila provoz. Říkala jsem si, že jsem si 
ukousla moc velký krajíc a nemám to zapotřebí.

Co Vás přesvědčilo pokračovat?

Po půl roce ke mně začala docházet na praxi šikovná stu-
dentka z hradecké fakulty, a protože zanedlouho i nastoupila 
do pracovního poměru, doslova mi vytrhla trn z paty. Velkou 
oporou mi byla i rodina a partner, kteří mi s provozem všeli-
jak pomáhají.

Vidíte výhody v podnikání v malém městě?

Lidé na venkově ve srovnání s Prahou nejsou nijak nároč-
ní. Není potřeba jim nic složitě vysvětlovat ani konzultovat. 
Lékaře stále respektují jako kapacitu a jeho názor s díky 
přijímají. Jsou rádi, že mají péči dostupnou v místě a že se 
jim věnujete.
V malém městě znáte prakticky každého a každý zná vás 
a pořád platí pravidlo ruka ruku myje. A přestože je doba, 
kdy je těžké sehnat dobrého řemeslníka, tady stačí zvednout 
telefon a instalatér dojde na počkání, automechanik vám 
přijde opravit auto domů. O králících, jablkách, vajíčkách 
a slivovici nemluvě.
Bydlíme v podkrovním bytě hned nad ordinací, takže jako 
velkou výhodu vidím i to, že ušetřím spoustu času tím, že 
nemusím nikam cestovat. V Praze jsem cestou do a z práce 

strávila denně minimálně hodinu a půl. Mnozí mě varova-
li, že je to nerozum, že mě budou pacienti nahánět ve dne 
v noci. Ale za dva roky, co tu jsem, u mě nikdo nikdy neza-
zvonil mimo pracovní dobu. Je to o tom, jaká si nastavíte od 
začátku pravidla. Časová úspora je znát i v provozu, když nám 
náhodou nepřijde pacient, nebo se omluví na poslední chvíli. 
Máme spoustu pacientů „na telefon“, kteří jsou schopni dojít 
doslova do pěti minut.

Setkala jste se s nějakými úskalími?

Prvním problémem bylo naučit lidi péči o svůj chrup. Poměr-
ně rychle ale přišli na to, že dentální hygienistka není jen 
kosmetička. Po dvou letech se už opakovaně vracejí a při-
cházejí stále noví. Problematická je samozřejmě i finanční 
stránka. Lidé nebyli u předchozích lékařů v důchodovém věku 
úplně zvyklí na doplatky v ordinaci, ale i tomu se brzy přizpů-
sobili. Pro koho je péče příliš drahá, může si platbu rozdělit 
na více splátek nebo rozsáhlejší ošetření odložit na dobu, 
kdy si našetří. Vše je o komunikaci a vzájemném přístupu.

Máte nějaké doporučení pro mladé kolegy?

Kulturní a sociální vyžití je ve větším městě možná rozma-
nitější, ale určitě bych se na velkoměsto nefixovala. Jsem 
si jistá, že jsou i tací, kteří preferují klid, přírodu, cyklistiku, 
houbaření. A to tu máme všechno za rohem.
Co se týče vybavení mojí praxe, je srovnatelné s jinými 
pražskými klinikami, které jsem měla možnost poznat. Mladý 
lékař tu mnohem rychleji dostane zubařinu do ruky. To vidím 
i u své mladé absolventky, která se zlepšuje mnohem rychleji 
než kdysi já.

Něco na závěr?

V současnosti stále hledáme další kolegy do týmu. Touto ces-
tou bych ráda pozvala budoucí absolventy lékařských fakult 
na praxi do mé ordinace. Třeba se jim na Vysočině zalíbí.
Město Jemnice navíc podporuje mladé začínající lékaře, a ty 
nově příchozí dotuje nabídkou zajímavého finančního pří-
spěvku, městského bytu nebo stavební parcelou.

MDDr. Irena Smetanová (vlevo) a Sabina Pavlovcová

https://www.facebook.com/zubarJemnice/
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Zeptali jsme se MDDr. Anny Bělkové, 
lékařky zaměstnané ve společnosti 
JemDent s.r.o., jak to vidí z druhé strany.

Proč jste si vybrala právě Jemnici?

V průběhu studia narazila moje spolužačka na inzerát na 
facebooku, že zde shánějí posilu. A protože Jemnice není da-
leko od mé rodné Třebíče, netrvalo dlouho a domluvila jsem 
si zde praxi, na níž mě nechali pracovat mnohem více než 
na předešlých, a přístup zdejšího kolektivu byl celkově milý 
a nápomocný, což mimo jiné přetrvává dosud. Nebyl tedy 
nejmenší důvod nestát o práci v místě, kde máte pohodové 
kolegyně a moderní vybavení pracoviště, o to víc když město 
v průběhu mé praxe začalo lákat nové lékaře na finanční 
příspěvek, případně byt či stavební pozemek.

Popište nám prosím své začátky v praxi.

Z počátku byl trochu šok vstoupit po všech těch letech školní 
teorie mezi reálné vysočinské pacienty, o to víc, že dost často 
přicházejí ve značně nepříznivém stavu (ze stomatologického 
hlediska) z různých příčin a člověk je má o této situaci in-
formovat a pak je ještě přesvědčit, aby v jejich často nepříliš 
šťastné finanční situaci investovali zrovna do chrupu. Musím 
ale říci, že až na pár případů se po důkladném vysvětlení, 
jak se věci mají, nechají přesvědčit i k navštívení dentální 
hygieny.

Jaké vidíte výhody práce v malém městě?

Hned po prvním pracovním týdnu lze pocítit, je zde lidmi 
zubař vítán jako opravdu potřebný. Nízká nebo spíše žádná 
konkurence dává i pocit klidu, zkrátka se s nikým nezávodí. 
Pacienti jsou tu zvyklí na péči starších kolegů, tudíž cokoliv 
co jim zde ukážete – jako je rentgen či kofferdam – jim přijde 
velice nadstandardní, cituji až kosmické, tak má pak člověk 
i pocit, že se v místní lokalitě zubařina sune nahoru pod jeho 
vlastníma rukama. Dále k nám dojíždí řada stomatologem 
nedotčených lidí z vesnic, jejichž chrup bývá nikoliv neobvyk-

le v „terminálním“ stadiu, např. po samoléčbě kombinačními 
kleštěmi, takže tu začínající absolvent opravdu rychle získá 
velké množství praktických zkušeností. Kromě toho zde chybí 
velkoměstský ruch, městečko je malebné s řadou krásných 
historických budov a na výlety do Rakouska je to doslova za 
kopcem.

S jakými největšími problémy jste se tu setkala?

Jak jsem již zmínila, lidé zde nejsou naučeni financovat si 
péči, což někdy může být zdrojem jejich nespokojenosti. 
Také jsou po přechodu od předchozích lékařů někdy v šoku 
z nehezkého nálezu v jejich dutině ústní, když to přece bylo 
ještě před půlrokem „v pořádku“, takže pak musí být člověk 
pozorný při vysvětlování.

Co říci na závěr?

Pokud by někdo toužil po skvělém pracovišti a kolegyních, 
životu mimo betonovou džungli s širokou paletou zajíma-
vých stomatologických případů, Jemnice je pro něj to pravé 
ořechové.  

Děkujeme za rozhovor a příjemné přijetí v Jemnici.
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Kompletní studii 
v českém a anglickém 
jazyce naleznete také 

na www.jps.cz nebo si ji 
stáhněte prostřednictvím 

QR kódu.

Forma se snoubí s funkcí: 
Objevte vědu, která stojí za všestranným 
systémem samoligovacích zámků
Form meets function: 
Discover the science behind a versatile 
self-ligating bracket system

Přehodnoťte svůj postoj ke keramickým
samoligovacím zámkům
Jak víte, ortodontický byznys i metody léčby se mění. 
Pacienti mají více možností, než kdy jindy. Aktivně se podílejí 
při rozhodování, jaké produkty si koupí. Nové technologické 
vymoženosti přináší inovace a nové možnosti do ortodontické 
praxe.
3M™ Clarity™ Ultra samoligovací zámky 
nabízejí ošetřujícímu plnou kontrolu nad 
léčbou a flexibilitu potřebnou pro 
dosažení přesných a předvídatel-
ných výsledků - pomohou vám 
vytvořit krásný a sebejistý úsměv.

Využijte kvalit zámků 
Clarity Ultra
Zaměření na zákazníka je prioritou 
pro všechny společnosti korporace 
3M. Zpětná vazba od ortodontistů, tý-
kající se výkonnosti a funkčnosti zámků, 
přispěla k návrhu brekety podle poža-
davků odborníků.
Například výsledky zaslepené studieč. 193 pro-
vedené pro 3M mezi ortodontisty ve Spojených 
státech a Německu v roce 2017 ukázaly, že spolehlivost 
a všestrannost - včetně spolehlivosti dvířek, kontroly rotací, 
schopnosti aktivního ligování (v případě potřeby) a spolehlivosti 
při nasazování a snímání - jsou nejdůležitějšími vlastnostmi 
každého keramického samoligovacího aparátu. Společnost 3M 
využila data z výzkumu, aby navrhla zámek Clarity Ultra.

Top trendem v ortodontickém průmyslu je v současné 
době estetická léčba. Proto je velmi důležité mít plně 
estetický keramický zámek, který neobsahuje žádné kovové 
části a zakrývá oblouk, ale není to tak kritické, jako spo-
lehlivost a všestrannost aparátu.

Rethink your ceramic self-ligating bracket
As you know, the orthodontic business and treatment models 
are changing. Patients have more choices than ever, and they’re 
playing an active role in decision making when it comes to the 
products they purchase. At the same time, emerging technolo-
gy is driving innovation and new efficiencies in the practice of 
orthodontics.
3M™ Clarity™ Ultra Self-Ligating Brackets offer the treatment 

control and flexibility you need for precise and pre-
dictable outcomes – helping you create beautiful, 

confident smiles.

Take advantage of the Clarity Ultra 
bracket difference
Customer focus is an imperative for 
all 3M businesses. Collecting ortho-
dontists’ feedback on performance 
factors and features contributed to 
designing a bracket to professional 
specifications.
For instance, the results of a blind 
surveyn.193 conducted for 3M among 
orthodontists in the United States 
and Germany in 2017 showed that 
reliability and versatility – inclu-

ding door reliability, rotation control, ability 
to activate by ligation (when needed) and bonding and 
debonding reliability – were the most important attribu-
tes of any ceramic self-ligating appliance. 3M used survey 
data to inform the design of the Clarity Ultra bracket.

The top trend in the orthodontic industry today is esthetic 
treatment. So a fully-esthetic ceramic bracket that shows 
no metal parts and covers the archwire is still very impor-
tant, but is not as critical as the reliability and versatility 
of the appliance.

Armineh Khachatoorian | Vědecký Manažer | 3M Oral Care

Armineh Khachatoorian obdržela bakalářský titul na University of Southern California. 
V roce 1997 nastoupila do společnosti 3M jako technický servisní inženýr ve výzkumu 
a vývoji. V roce 2002 se stala marketingovým manažerem a pomohla spustit 3M™ APC™ 
Adhesive Coated Appliance Systems, 3M™ Ortholux™ Curing Lights, 3M™ Transbond™ 
Primers a další. V současné době je vedoucí vědeckého pracoviště a pracuje na nových 
produktech a technických publikacích.

https://www.3m.com/3M/en_US/orthodontics-us/?utm_medium=redirect&utm_source=vanity-url&utm_campaign=www.3munitek.cz
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/orto_novinka_1_2019_V5.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/orto_novinka_1_2019_V5.pdf
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Spolehlivost: fungování dvířek
Při navrhování zámků Clarity Ultra Self-Ligating bylo abso-
lutní prioritou, aby dvířka fungovala spolehlivě. Při labo-
ratorních zkouškách dvířka zámků Clarity Ultra procházejí 
velkým počtem otevření a zavření, které prověřily jejich funk-
ci. Výsledky ukázaly, že dvířka vydržela větší počet otevření 
a zavření než odpovídá 2 cyklům standardně dlouhé terapie1.

Zavření dvířek
Zavření dvířek zámku pomocí Open-Close nástroje 3M™ 
Unitek™ pro systém Ultra SL je snadné1. Uzavírací konec 
nástroje má dva zářezy, které odpovídají všem velikostem 
a tvarům oblouku a mohou být použity k zavedení oblouku 
a dosažení správné torze hranatého oblouku v drážce před 
uzavřením dvířek. Při velkém stěsnání nebo u rotovaných 
zubů nemusí být dostatečná vůle, aby zářezy nástroje ucho-
pily oblouk. V takových situacích mohou být dvířka uzavřena 
prsty.
  Umístěte zářezy nástroje na oblouk po obou stranách 

zámku s jazýčkem zarovnaným pod otevřenými dvířky 
zámku.

  Zajistěte, aby byl oblouk zcela zasunut do drážky pomocí 
lehkého tlaku a/nebo torzováním drátu nástrojem.

  Stiskněte nástroj a zatlačte jazýček směrem k otevřeným 
dvířkům. Tlačte, dokud se dvířka nezavřou.

Dalším důležitým faktorem spolehlivého fungování dvířek je 
jejich stabilita - schopnost zůstat uzavřená nebo otevřená 
podle potřeby. Neplánované otevření nebo zavření dvířek 
může způsobit jen malou nepříjemnost ale i velké neúmysl-
né opoždění celé léčby. Mechanismus dvířek Clarity Ultra 
je navržen tak, aby odolal neplánovanému otevření nebo 
zavření1.

Zámky Clarity Ultra mají dvě části: tělo a dvířka. Mechanismus 
dvířek obsahuje nitinolový pin o velikosti 0,18 mm, ukrytý v těle 
zámku a blokovaný na obou stranách. Ten zajišťuje odolnost 
a stabilitu dvířek a je ukrytý uvnitř zámku, díky tomu je zámek 
estetický1 bez prosvítajícího kovu1.
Dvířka zámků Clarity Ultra jsou navržena tak, aby při otevírání 
nebo zavírání vydávala zvukové a/nebo hmatatelné “cvaknutí”.
Cvaknutí indikuje otevření nebo uzavření dvířek1.
Zámky Clarity Ultra lze ovládat speciálním oboustranným 
nástrojem pro otevírání a zavírání dvířek1. Použití nástroje 
s oboustrannou koncovkou snižuje počet ručních nástrojů, 
které je třeba inventarizovat v praxi1.

Reliability: Door function
When designing the Clarity Ultra Self-Li-
gating brackets, it was imperative that the 
door function was reliable.
In laboratory testing, the doors of Clarity 
Ultra brackets underwent many open-close cycles to 
validate their reliability. The results showed that the doors 
survived a minimum of 2X the open-close cycles of a typical 
treatment1.

Closing the door
Closing the bracket doors using the 3M™ Unitek™ Open-
Close Instrument for the Ultra SL System is easy1. The 
closing end of the instrument has two notches that fit all 
wire sizes and shapes, and can be used to torque and 
seat the rectangular archwire into the slot before closing 
the door. In cases of severe crowding or severely rotated 
teeth, there may not be enough clearance for the notches 
to grip the wire. In those situations, doors can be closed 
with fingers.
  Position the tool’s notches onto the archwire onboth 

sides of the bracket with the pointer aligned below the 
bracket’s open door.

  Ensure the wire is fully seated deep into the slot by 
lightly pressing and/or torqueing the wire with the tool.

  Squeeze the tool, pushing the pointer against the open 
door. Continue squeezing until the door is closed.

Another important factor in reliable door function is its 
stability – the ability to stay closed or open, as intended. 
Unplanned door opening or closing can either be a minor 
annoyance or cause a major unintentional delay in treat-
ment. The Clarity Ultra bracket door mechanism is designed 
to resist unplanned opening or closing1.

Clarity Ultra brackets have two parts: the body and the door. 
The door mechanism includes a 0.007" Nitinol pin, hidden 
in the bracket body, and blocked on both sides. The pin pro-
vides door resilience and stability and is hidden from view, 
making the bracket esthetic1 with no metal showing through1.
The doors of the Clarity Ultra brackets are designed to pro-
vide an audible and/or tactile “click” when opened or closed. 
The “click” is an indication of the door opening or closing1.

Clarity Ultra brackets have a dedicated double-sided in-
strument for opening and closing the doors1. Using a dou-
ble-ended instrument reduces the number of hand instru-
ments that are need to be inventoried at the practice1.
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Otevření dvířek
Otevírání dvířek zámků Clarity Ultra pomocí nástroje Open-Close 
Unitek je jednoduché a snadné1. Vložte špičku nástroje 
Open-Close Unitek do vodorovného zářezu těsně nad dvířky 
a otočte nástroj o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček 
nebo proti směru hodinových ručiček.
Otevírací koncovka nástroje Open-Close má vlastní keramický 
hrot, který se, oproti kovové špičce, méně opotřebovává 
a snižuje také možnost poškrábání zámku. To znamená 
méně častou výměnu nástroje, protože byl navržen tak, aby 
vydržel 3000 otevíracích cyklů. Obdélníkový tvar špičky se 
zaoblenými rohy umožňuje, aby se hrot snadno vkládal do 
otvoru pro nástroj.
Po vložení nástroje je k jeho otočení nutná pouze malá 
rotační síla, aby se dvířka otevřela. Vše je designováno tak, 
aby se minimalizovala síla kladená na zub. Pokud jsou 
dvířka otevřena pomocí sondy nebo jiného nástroje, může 
pacient vyvinutý tlak zaznamenat.

Opening the door
Opening the doors of Clarity Ultra brackets using the Unitek 
Open-Close Instrument is simple and easy1. Insert the tip of 
the Unitek Open-Close Instrument into the horizontal groove 
just above the door, and twist the tool 90 degrees clockwise 
or counterclockwise.
The opening end of the open-close instrument has a pro-
prietary ceramic tip that not only reduces wear but may also 
reduce marking the bracket, compared to a metal tip. This 
means less frequent replacement of the instruments, as they 
have been designed to withstand 3000 opening cycles. The 
rectangular design of the 
tip with the rounded corners allows the tip to easily be 
inserted into the tool slot.
After insertion, the rotation of the instrument requires only 
a light twisting motion to generate a reciprocal force to open 
the door. This is designed to minimize the net force to the 
tooth. If the door is pulled down using an explorer or other 
instrument, it may exert a force noticeable by the patient.

Reliability: Bonding and Debonding
Clarity Ultra brackets are available precoated with the indus-
try-recognized 3M™ APC™ Flash-Free Adhesive. Brackets coa-
ted with APC Flash-Free Adhesive have been shown to offer:
  Shorter chairtime during the bonding appointment
  Reduction of bonding steps
  Consistent and predictable debonding process
  Protection of enamel under the bracket due to acid erosion

A glass grit bonding base, as shown in the image 
above, with uniformly sized grains of aluminum 

oxide glass, similar to that of 3M™ Clarity™ 
Advanced Ceramic Brackets, was used on Clarity 
Ultra brackets. The glass grains cover the entire 
base from edge to edge. The glass grains are in 
the shape of polygons that create multi-face-
ted, mechanical bonding surfaces with multiple 

surfaces, as shown in the image above, to which 
the adhesive can adhere.

Clarity Ultra bracket bases were designed 
with the same proprietary and reliable stress 

concentrator used in all 3M ceramic brackets, as 
shown in the image above. This 

feature is well known in the 
industry and contributes 

to the debonding relia-
bility of Clarity brand 
ceramic brackets.
In addition, each Cla-
rity Ultra bracket

Spolehlivost: Nasazení a sejmutí
Zámky Clarity Ultra jsou dodávány potažené průmyslově vy-
ráběným 3M™ APC™ Flash-Free Adhezivem. Zámky pokryté 
APC Flash-Free Adhezivem ošetřujícímu nabízí:
  Kratší dobu strávenou u křesla během lepení
  Redukci počtu kroků při lepení
  Konzistentní a předvídatelné sejmutí
  Ochranu skloviny pod zámkem proti erozi kyselinami

Skleněná báze, kterou můžete vidět na obráz-
ku, je rovnoměrně pokryta velkými zrny skla 
z oxidu hlinitého. Tato báze zámků Clarity 
Ultra je stejná jako u keramických zámků 
3M™ Clarity™ Advanced. Skleněná zrna 
pokrývají celou bázi od okraje k okra-
ji. Mají tvar polygonů, které vytvářejí 
množství plošek pro mechanickou 
retenci, na které lepidlo přilne (viz 
obrázek).
Báze zámků Clarity Ultra byly navrženy 
s použitím stejné patentované 
technologie - řízené destrukce 
- linie lomu, která se používá 
u všech keramických zámků 
3M - je dobře viditelná na 
obrázku výše. Tato vlastnost 
keramických 3M zámků je 
v ortodoncii dobře známá 
a přispívá ke spolehlivému 
sejmutí breket značky Clarity.



Technologie a design
Zámky Clarity Ultra jsou vyráběny vstřikováním patentovaného 
jemně zrnitého mikropolykrystalického keramického ma-
teriálu s vysokou pevností do formy. To umožňuje vytvářet 
hladké, unikátně tvarované povrchy, které jsou velmi pevné. 
Uniformita malých keramických zrn přispívá k průsvitnosti 
a odolnosti těchto zámků vůči zbarvení1.

Efektivita samoligovacího systému
Konstrukce dvířek zámků Clarity Ultra Self-Ligating umožňu-
je ligovat oblouk po celou dobu léčby a zůstat pasivní. 
Nejsou zapotřebí žádné ligatury - nedochází k znečištění 
gumiček, které pak zhoršují estetiku zámků. Nemělo by 
docházet k žádným neplánovaným kontrolám, při kterých 
pacienti vyžadují výměnu zbarvených ligatur, například před 
důležitými událostmi.
Absence ligatur také znamená, že nebudete nakupovat 
ligatury do inventáře vaší praxe1 a snadnější výměny oblou-
ku bez nutnosti odstranit nebo nasadit ligatury1. Pokud 
používáme zámky s ligaturami, při každé návštěvě pacient 
stráví dlouhý čas na křesle jen výběrem barvy gumiček, 
kterou by si přál mít. Odstranění této proměnné zkracuje 
dobu ošetření.

Kontrola rotace
Ve výše zmíněném výzkumu byla “kontrola rotace” zařazena 
jako druhý nejdůležitější atribut samoligovacích zámků, 
přispívající k rozhodnutí o nákupu konkrétního systému. 
Zámky Clarity Ultra byly navrženy se širokými dvířky, které 
pokrývají celý mezio-distální rozměr zámku, a poskytují do-
brou kontrolu rotací bez nutnosti použití dalších doplňků1.

Univerzálnost: lze je aktivovat, když je třeba
Všechny horní a dolní zámky 5x5 Clarity Ultra jsou navrženy 
s křidélky a lze na ně v případě potřeby nasadit ligaturu1.
Univerzálnost těchto zámků umožňuje ošetřujícímu aktivovat 
zámek, pokud a tehdy je-li to během léčby indikováno. Také to 
umožňuje pacientům mít barevné ligatury jako stylový doplněk, 
jestliže je chtějí1.
Patentované zakřivení pod křidélkem je také jedinečným 
a důležitým prvkem1. Tento design umožňuje snadné ligování1 
a je-li to zapotřebí1 dokonce i dvojité. Zámek může být ligován po-
mocí kovových nebo elastických ligatur1. Pokud je třeba kontrola 
a uzavírání prostoru, je možné použít řetízky spolu s ligaturou1.

Technology and design
Clarity Ultra brackets are injection molded, using a propri-
etary, fine-grained, high-strength micropolycrystaline cera-
mic material. This allows the formation of smooth, molded 
surfaces, while providing high strength. The uniformity of 
the small ceramic grain size contributes to the translucency 
and stain resistance of the bracket1.

Self-Ligating efficiencies
The bracket door design of Clarity Ultra Self-Ligating brac-
kets allows the bracket to retain the archwire and remain 
passive1 during treatment. No ligatures are needed, which 
means no opportunity for stained ligatures which can 
detract from the esthetics of the brackets1. There should be 
no unscheduled appointments to change stained ligatures, 
such as before important events.
No required ligatures also means a reduced inventory of 
ligatures for the practice1, and easier archwire changes 
without having to remove or insert ligatures1. When a liga-
ted bracket is used, time is spent with the patient in the 
chair during every appointment, just to choose the colors 
of ligatures to be used that day. Removing this variable 
could reduce chairtime.

Rotation control
In the survey referenced earlier, ‘rotation control’ was ran-
ked the second most important attribute of a self-ligating 
bracket, contributing to the purchase decision for a bracket. 
Clarity Ultra brackets were designed with a wide door that 
covers the entire mesial/distal span of the bracket, and pro-
vide rotation control without the addition of accessories1.

Versatility: On-demand activation
All U/L 5×5 Clarity Ultra brackets are designed with tie-
-wings that can be ligated, if desired1. 
The versatility of this bracket allows the practitioner to 
activate the bracket on-demand, if-and-when it is indicated 
during the treatment. This also permits patients to request 
ligature colors to fit their style1. 
The proprietary, oval-shaped under tie-wing area is also a 
unique and important feature1. This design allows easy li-
gation1 and even double-ligation, if-and-when needed1. The 
bracket can be ligated using metal or elastomeric ligatu-
res1, and when control and space closure is needed, chains

Photo provided by Dr. J. Smith

ORTODONCIE  | 35

Navíc každý zámek Clarity Ultra je navržen s konturovanou 
bází specifickou pro každý zub, podobně jako u Clarity Ad-
vanced zámků1, pro lepší naléhání báze na zuby. Mesio-dis-
tální rozměry každého zámku jsou specifické pro každý zub, 
narozdíl od jiných systémů, které mají stejnou mezio-distál-
ní šířku u všech zubů.

is designed with a tooth-specific compound contoured base, 
similar to Clarity Advanced brackets1 for a better tooth to 
base fit. 
The mesial-distal dimensions of each bracket are specific to 
the tooth, unlike brackets that have the same mesial-distal 
width for all the brackets.



Byly uspořádány praktické kurzy, na kterých ortodontisté 
vyhodnocovali funkci zámků. Odpovědi účastníků ukázaly, že 
zámky Clarity Ultra se snadno ligují1. A ve srovnání s Damon® 
Clear Brackets od společnosti Ormco, hodnotící uvedli, že 
křidélka zámků Clarity Ultra ligování zásadně usnadňují1.

can be used, even with ligatures1.
Hands-on panels were held to evaluate bracket perfor-
mance. Participant responses indicated that Clarity Ultra 
brackets are easy to ligate1. And when compared 
to Ormco’s Damon® Clear Brackets, evaluators found the 
Clarity Ultra bracket tie-wings facilitate easier ligation1.

Všestrannost: Během léčby lze použít lace-backy
Pokud používáte 3M™ MBT™ Verstatile+ Appliance System 
mechaniku, některé situace vyžadují použití lace-backů.
  Volně uvažte ocelový drát o průměru 0,254 mm do tvaru 

lace-backu s otevřenými dvířky, před umístěním oblouku
  Vložte oblouk a zavřete dvířka
  Plně dotočte konec ligatury a vložte ho pod oblouk
  Lace-back lze odstranit a vyměnit během následujících 

kontrol

Univerzálnost: Volitelné přídavné prvky
Další výhodou ligovacích křidélek Clarity Ultra je možnost 
připevnit podle potřeby nákusné ligatury na dolní řezáky1. 
Někdy v případech hlubokého skusu, nebo kdykoli existuje 
možnost, že se horní zuby dostanou do kontaktu s dolními 
zámky, mohou být použity různé strategie, jak zabránit 
poškození horních zubů. Jednou z nich je připevnit nákus-
nou ligaturu s pružným polštářkem na spodní zuby. Nákus-
né ligatury jsou bez latexu, k dostání v čirém a stříbrném 
provedení a snadno se připevňují na zámky Clarity Ultra - 
to dovoluje ošetřujícímu nasadit na spodní zuby keramické 
zámky.

Všestrannost: Známé mechaniky II. třídy
Háčky na zámcích Clarity Ultra jsou další vlastností, která 
zvyšuje všestrannost aparátu. Jedná se o prvek, který není 
vždy k dispozici v případě jiných keramických samoligovacích 
aparátů, a díky němuž může ošetřující používat další po-
mocné prostředky a mechaniky léčby.
Všechny Clarity Ultra zámky na horní a dolní špičáky a pre-
moláry mají háčky, které umožňují použití elastických tahů II. 
třídy1. Háčky na horních špičácích a premolárech jsou kulaté 
a obousměrné, podobné horním háčkům Clarity Advanced 
zámků. Jsou určeny pro snadné ukotvení elastických tahů 

Versatility: Lace-backs can be used during treatment
If following 3M™ MBT™ Verstatile+ Appliance System mecha-
nics, some situations require the use of lace-backs.
  Loosely tie a 0.010 steel ligature wire in a lace-back design, 

with bracket doors open, prior to placing the archwire
  Insert the archwire and close the doors
  Fully twist the ligature wire end and insert 

under the archwire
  The lace-back can be removed and replaced 

during subsequent appointments

Versatility: Optional auxiliary
Another benefit of the tie-wing design of Clarity Ultra brac-
kets is the ability to attach Elastomeric Ligature with Guard 
on the lower incisors as needed1. Sometimes in deep bite 
cases, or whenever there is a possibility that the upper teeth 
will occlude with the lower brackets, different strategies can 
be used to prevent attrition of the upper teeth. 
One of the strategies is to ligate an elastomeric ‘pillow’ sha-
ped ligature onto the lower teeth. The Ligature Guards are 
latex free, available in clear and silver, and easily attach onto 
the Clarity Ultra brackets to allow the practitioner the added 
freedom to bond the lower teeth with a ceramic bracket.

Versatility: Familiar Class II treatment mechanics
Hooks on the Clarity Ultra brackets are another featu-
re that adds to the versatility of the appliances. This is 
a feature that is not always available with other ceramic 
self-ligating appliances, causing the practitioner to have to 
use other auxiliaries and treatment mechanics.
All Clarity Ultra upper and lower cuspid and bicuspid 
brackets have hooks to allow the use of Class II elastics1. 
The hooks on the upper cuspids and bicuspids are round 
and bidirectional, similar to Clarity Advanced Bracket 
upper hooks. They are designed for easy attachment of 

Photo provided by Dr. D. Kujat
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a mají nízkoprofilový design, který snižuje 
pravděpodobnost podráždění gingivy. 
Háčky na dolních špičácích a pre-
molárech mají jednosměrný, nízkopro-
filový design.

Estetika zámků pro spokojenost pacienta
Zámky Clarity Ultra jsou vyrobeny z průsvitné keramické hmoty 
odolné proti zbarvení, která zajišťuje jejich brilantní estetiku. 
Žádné kovové součásti nejsou vidět1. Keramická dvířka zámků 
Clarity Ultra mají hladký povrch a tvar navržený s ohledem 
na pohodlí pacienta1. Zámky Clarity Ultra mají nízký profil 
labiolingválně. Díky tomu jsou zámky příjemné pro pacienta 
a snižuje se pravděpodobnost okluzních interferencí. Nákusné 
valy, nákusy na okluzi nebo nákusné ligatury1 lze použít spolu 
se zámky Clarity Ultra ke snížení okluzních interferencí.
Keramické zámky Clarity Ultra jsou k dispozici horní/dolní, 5x5 
pro kompletní estetickou léčbu. Individuální barevné identifi-
kační body pomáhají při snadné identifikaci zámku1.

Kompatibilita se stávajícími systémy
Zámky Clarity Ultra jsou kompatibilní s 3M™ Victory 
Series™ Superior Fit Buccal Tubes1 a 3M™ Forsus™ korek-
tor II. třídy a lze je kombinovat pro zvýšení efektivity léčby. 
In/out rozměry zámků Clarity Ultra jsou ekvivalentní kera-
mickým zámkům Clarity Advanced a zámkům s nízkým pro-
filem 3M Victory Series Low Profile1. Použití 3M™ Unitek™ 
estetických oblouků zlepší estetický vzhled a 3M™ Unitek™ 
Lateral Development oblouky mohou být použity k dosaže-
ní úsměvu – Platinum Proportion, pokud je to požadováno1.

Shrnutí
Potřebujete léčebné prostředky navržené pro efektivitu a spo-
lehlivost od začátku do konce terapie. Vaši pacienti chtějí 
krásný úsměv - a očekávají, že při tom budou vypadat dobře. 
Zámky Clarity Ultra poskytují pacientům úplné estetické řeše-
ní a současně umožňují dosáhnout precizních výsledků. Další 
informace naleznete na adrese 3M.com/ClarityUltra, nebo 
požádejte zástupce 3M o demonstraci.  

elastics and have a low-profile design 
to reduce gingival tissue impediment. 
The hooks on the lower cuspids and 
bicuspids have a unidirectional, low 
profile design.

Bracket esthetics for patient satisfaction
Clarity Ultra brackets are made of translucent, stain-resistant 
ceramic for brilliant esthetics. No metal parts show1. The ce-
ramic door covering the Clarity Ultra brackets has a smooth, 
contoured surface designed for patient comfort1. Clarity Ultra 
brackets are designed with a low profile, labial/lingually. This 
makes the bracket comfortable for the patient and reduces 
occlusal interference in some cases. Bite blocks, occlusal 
build-up or ligature guards1 can be used with Clarity Ultra 
brackets to reduce occlusal interference.
Lastly, Clarity Ultra ceramic brackets are available 
U/L, 5×5 for a complete esthetic treatment option. Individu-
ally colored ID dots help in easy bracket identification1.

Compatibility with existing systems
Clarity Ultra brackets are compatible with 3M™ Victory 
Series™ Superior Fit Buccal Tubes1, as well as 3M™ Forsus™ 
Class II Correctors1, and can be combined for treatment 
efficiency. The in/out dimensions of Clarity Ultra brackets are 
equivalent to Clarity Advanced ceramic brackets and 3M™ 
Victory Series™ Low Profile Brackets1. 3M™ Unitek™ Esthetic 
Archwires will enhance the esthetic appearance, and 3M™ 
Unitek™ Lateral Development Archwires can be used to 
achieve a Platinum Proportion smile, if desired1.

Bringing it all together
You need treatment options designed for efficiency 
and reliability, from start to finish. Your patients want beau-
tiful smiles – and expect to look good in the process. Clarity 
Ultra brackets provide a fully-esthetic solution for patients, 
while allowing you to deliver precise results. For more infor-
mation, visit 3M.com/ClarityUltra, or ask a 3M representative 
for a demonstration.  

1. 3M data on file.

© 3M 2018. All rights reserved. 3M, APC, Clarity, Forsus, Victory Series and Unitek are trademarks of 3M. Used under license in Canada.
All other trademarks are the property of their respective holders.
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https://www.3m.com/3M/en_US/orthodontics-us/featured-products/clarity-ultra-brackets/?utm_medium=redirect&utm_source=vanity-url&utm_campaign=3m.com/ClarityUltra
https://www.3m.com/3M/en_US/orthodontics-us/featured-products/clarity-ultra-brackets/?utm_medium=redirect&utm_source=vanity-url&utm_campaign=3m.com/ClarityUltra
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Cesta 
k dokonalosti 
s funkčními 
aparáty pro
II. třídu

PROGRAM (8:30 - 17:00)

Možnosti léčby.
• Funkční aparáty
• Intermaxilární aparáty: Herbst
• Nová generace: Forsus
• Jak na skeletální a dentoalveolární korekce

Indikace pro použití aparátu Forsus.
• Kdy ho použít?
• Použití aparátu u dětí
• Použití aparátu u rostoucích pacientů
• Použití aparátu u nerostoucích pacientů
• Aparáty vs. tahy pro II. třídu

Klinické použití.
• Skeletální malokluze II. třídy
• Těžké malokluze II. třídy div. 1
• Unilaterální malokluze II. třídy div. 1
• Hraniční extrakční případy

Léčba komplexních malokluzí.
• Hraniční chirurgické případy II. třídy
• Skeletální asymetrie

I

II

III

IV

Korekční aparát z pohledu pacienta.
• Pacientovo vnímání komfortu a nutnosti použití aparátu
• Emocionální vnímání estetiky pacientem
• Námitky spojené s použitím aparátu: jak jim předejít?
• Očekávané a neočekávané situace při používání aparátu Forsus

V

 

Dr. José Chaqués Asensi

Termín a místo konání: 
7. června (pátek) 2019
Hotel Galant Mikulov
Mlýnská 2, Mikulov

6. června (čtvrtek) od 19 hodin večerní 
společenský program

Přednáška je v anglickém jazyce 
a bude simultánně tlumočena.

Cena 4500 Kč  s DPH (175 eur), 
3700 Kč s DPH (144 eur) při registraci 
do 15. 5. 2019, sleva 50 % pro 
studenty a postgraduanty
Ubytování není zahrnuto v ceně.

https://www.3m.com/3M/en_US/orthodontics-us/?utm_medium=redirect&utm_source=vanity-url&utm_campaign=www.3munitek.cz
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Mikulov190607_orto-1.pdf
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Sabina Pavlovcová, tel.: 725 833 934
Miroslav Kundera, tel.: 602 368 598, +421 918 208 176
Denisa Klanduchová, dipl. DH, tel.: +421 918 208 175
Petra Suchá, tel.: 602 558 611
Ing. Gabriela Kličková, tel.: 602 323 909
Marie Přibylová, tel.: 724 286 863

ortodoncie

Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců nebo přímo v JPS. Ceny jsou uvedené v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.
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3. - 7. května Los Angeles, USA AAO

7. června Mikulov, Hotel Galant Cesta k dokonalosti s funkčními aparáty pro II. třídu, 
Dr. José Chaqués Asensi

17. - 22. června Nice, Francie EOS

19. - 21. září Bratislava, Hotel Crowne Plaza, SK Česko-slovenský ortodontický kongres 
a Kongres České ortodontické společnosti

Zveme vás na ORTO akce

108 800,–
V RÁMCI NABÍDKY UŠETŘÍTE AŽ
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CLARITY ULTRA 
5 + 5 SADY ZDARMA

•  samoligující keramické zámky,
•  jednoduchá ovladatelnost 
a přitom vysoká spolehlivost 
uzavíratelného systému,

•  pasivní samoligující systém,
•  možno objednat také 
v provedení APC Flash-Free,

•  v systému MBT

VICTORY SERIES 
10 + 10 SAD ZDARMA 
NEBO 30% SLEVA

KROUŽKY - BODOVÁNÍ 
A KANYLY K NALEPENÍ 
S 50% SLEVOU

ADHEZIVA S 25% 
SLEVOU

•  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

35 800,–
V RÁMCI NABÍDKY UŠETŘÍTE AŽ

Rozšiřujeme ORTO tým a hledáme  
šikovného kolegu, který má  
obchodního ducha, baví ho práce  
s lidmi a chce se učit novému.

OBCHODNÍ  
ZÁSTUPCE/SPECIALISTA  
PRO ORTODONCII (3M)
Oblast Morava, západní Slovensko 
CV zasílejte prosím na zamestnani@jps.cz  
nebo volejte 602 323 909.

https://jps.cz/znacka/krouzky-kanyly-3m/
https://www.3m.com/3M/en_US/orthodontics-us/?utm_medium=redirect&utm_source=vanity-url&utm_campaign=www.3munitek.cz
https://www.3m.com/3M/en_US/orthodontics-us/?utm_medium=redirect&utm_source=vanity-url&utm_campaign=www.3munitek.cz
https://www.3m.com/3M/en_US/orthodontics-us/?utm_medium=redirect&utm_source=vanity-url&utm_campaign=www.3munitek.cz
https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/~/3M-Clarity-Ultra-Self-Ligating-rackets/?N=5002385+3290330978&rt=rud
https://jps.cz/znacka/estetika-3m/
https://jps.cz/znacka/adheziva-3m-2/
https://jps.cz/znacka/kovove-zamky-3m/
https://meetingannual.com/aao/?gclid=CjwKCAjwvuzkBRAhEiwA9E3FUjBhvn152rDGUNpXYEO8LytuCMcCk7dIHZypxD8NKcIIuUfnNWUM5xoCfmUQAvD_BwE
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Mikulov190607_orto-1.pdf
https://www.eos2019.com/en/
http://kongrescos.cz/pages/cz/index.php


Zveme vás na semináře akademie
Kdy, kde 2019 Téma a přednášející Pro

5. 4. 2019 pá
Plzeň

13,00-18,30
Parkhotel 
Congress Center

Parodontologie v praxi
MUDr. Markéta Harakaľová W

5. 4. 2019 pá
Brno

12,00-18,00
Hotel Vista

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

W

5. 4. 2019 pá
Kutná Hora

10,00-22,00
Penzion Barbora

Endodontické ošetrenie bez komplikácií – 
od diagnostiky po obturáciu, 
SiroLaserBlue – neohraničené možnosti 
využitia v zubnej ambulancii, práca so 
systémom CEREC, teoretický seminář
MUDr. Michal Alexejenko

WS

6. 4. 2019 so
Kutná Hora

9,00-15,00
Penzion 
Barbora

Endodontické ošetrenie bez komplikácií – 
od diagnostiky po obturáciu, 
SiroLaserBlue – neohraničené možnosti 
využitia v zubnej ambulancii, práca so 
systémom CEREC,navazující praktický kurz
MUDr. Michal Alexejenko

WS

8. 4. 2019 po
Olomouc

12,30-18,00
Hotel Hesperia

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

WI

25. 4. 2019 čt
Miroslav 
u Znojma

13,00-18,30
AK Dent

ORL a stomatologie – témata a trendy na 
hranici oborů
MUDr. Petr Kocum, MUDr. Petr Jirák

WI, 
WS

17. 5. 2019 pá
Praha

12,00-18,00
Hotel DUO

Management ošetření rizikového pacienta 
s fokální infekcí v zubní ambulanci
doc. MUDr. Eva Kovaľová, Ph.D. 

W

17. 5. 2019 pá
Hodonín

13,00-18,30
Hotel Panon

Adhezivní můstky
MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D. WS

17. 5. 2019 pá
Plzeň

13,00-18,30
Parkhotel 
Congress Center

Techniky ochrany alveolu a augmentace 
tvrdých tkání v praxi, workshop
Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.

WI

18. 5. 2019 so
Praha

12,00-18,00
Hotel DUO

Management ošetření rizikového pacienta 
s fokální infekcí v zubní ambulanci
doc. MUDr. Eva Kovaľová, Ph.D. 

W

23. 5. 2019 čt
Brno

12,00-18,00
Hotel Vista

Základy práce s kofferdamem
MUDr. Martin Kapitán, Ph.D WS

24. 5. 2019 pá
Ostrava

13,00-18,30
Clarion 
Congress Hotel

Komunikace – jak motivovat pacienta ke 
spolupráci
PhDr. Martina Venglářová

DH

24. 5. 2019 pá
České 
Budějovice

13,00-18,30
Spa Hotel Vita

Kvalitní fixace. Jak na to?
MDDr. Barbora Vágnerová WS

7. 6. 2019 pá
Praha

10,00-18,00
Hotel DUO

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

DH, S

7. 6. 2019 pá
Brno

13,00-18,30
Hotel Vista

Seminář Limity a chyby aneb 
Předvídatelnost v implantologii
MUDr. Bumbálek, MUDr. Maštálka

WI

7. 6. 2019 pá
Mikulov

9,00-17,00
Hotel Galant

Cesta k dokonalosti s funkčními aparáty 
pro II. třídu
Dr. José Chaqués Asensi

WO

14. 6. 2019 pá
České 
Budějovice

12,00-18,00
Spa Hotel Vita

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

W

14. 6. 2019 pá
Valeč 
u Hrotovic

10,00-22,00
Hotel Zámek 
Valeč

Stomatologický víkend: Kompozitní 
nepřímé náhrady z pohledu lékaře 
a zubního technika
MDDr. Ondřej Kříž, Juraj Rytych

WS

15. 6. 2019 so
Valeč 
u Hrotovic

9,00-14,00
Hotel Zámek 
Valeč

Stomatologický víkend: Kompozitní 
nepřímé náhrady z pohledu lékaře 
a zubního technika
MDDr. Ondřej Kříž, Juraj Rytych

WS

13. 9. 2019 pá
Praha

10,00-18,00
Hotel DUO

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

DH, S

13. 9. 2019 pá
Ostrava

13,00-18,30
Hotel Clarion

Vteřinová polymerace a fotokompozita 
v distálním úseku
MUDr. Milan Tomka, Ph.D.

WS

13. 9. 2019 pá
Česká Lípa

13,00-18,30
Villa Hrdlička

Kvalitní fixace. Jak na to?
MDDr. Barbora Vágnerová WS

13. 9. 2019 pá
Brno

12,00-18,00
Hotel Vista

Dětský pacient se speciálními potřebami 
v ordinaci PZL
Doc. MUDr. Romana Koberová-Ivančaková, CSc.

W

13. 9. 2019 pá
Praha

09,00-18,00 
Hotel Kampa

Management měkkých tkání
Dr. Samuel Huber, Dr. Marco Zeltner, prof. 
MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D. 

WI

Kdy, kde 2019 Téma a přednášející Pro
20. 9. 2019 pá
České 
Budějovice

13,00-18,30
Hotel Vita

Adhezivní můstky
MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D. WS

27. 9. 2019 pá
Praha

13,00-18,30
Hotel Meritum

Kvalitní fixace. Jak na to?
MDDr. Barbora Vágnerová WS

11. 10. 2019 pá
Pardubice

12,00-18,00
Hotel EURO

Parodontologie v každodenní praxi 
zubního lékaře
MUDr. Jaroslav Myšák

WS

11. 10. 2019 pá
Brno

13,00-18,30
Hotel Vista

Kompozitní onlay od A do Z
MDDr. Ondřej Kříž WS

11. 10. 2019 pá
Praha

10,00-18,00
Hotel DUO

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

DH, S

14. 10. 2019 po
České 
Budějovice

12,30-18,00
Hotel Hesperia

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

WI

18. 10. 2019 pá
Teplice

13,00-18,30
Hotel Prince de 
Ligne

Moderní trendy ve stomatologii
MUDr. Zbyněk Mach WS

18. 10. 2019 pá
Plzeň

13,00-18,30
Parkhotel 
Congress Center

Vyšetření pacienta a diferenciální 
diagnostika v praxi DH
MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D. 

DH, S

18. 10. 2019 pá
Zlín

13,00-18,30
Hotel Baltaci 
Atrium

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

W

8. 11. 2019 pá
Plzeň

12,00-18,00
Hotel Vienna 
House Easy 
Pilsen

Dětský pacient se speciálními potřebami 
v ordinaci PZL
Doc. MUDr. Romana Koberová-Ivančaková, CSc.

W

9. 11. 2019 so
Praha

10,00-15,30
Hotel Chvalská 
tvrz

Praktický kurz na Sinus Lift - trénink na 
prasečích čelistech  
Prim. MDDr. et MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D.

WI

14. 11. 2019 čt
Praha

9,30-16,00
Hotel Kampa

Klinické použití vlákny vyztuženého 
kompozitu ve stomatologii
Prof. Dr. Pekka K. Vallittu, MUDr. Zbyněk Mach

WS

14. 11. 2019 čt
České 
Budějovice

13,00-18,30
Hotel Vita

ORL a stomatologie – témata a trendy na 
hranici oborů
MUDr. Petr Kocum, MUDr. Petr Jirák

WS, 
WI

14. 11. 2019 čt
Brno

12,00-18,00
Hotel Vista

Guided Biofilm Therapy – Nový přístup 
k profylaxi, Swiss Dental Academy
Ing. Bc. Jana Smažíková

W

15. 11. 2019 pá
Ostrava

12,00-18,00
Harmony Club 
Hotel

Guided Biofilm Therapy – Nový přístup 
k profylaxi, Swiss Dental Academy
Ing. Bc. Jana Smažíková

W

20. 11. 2019 st
Praha

12,00-18,00
Hotel DUO

Management plánu léčby při 
nemikrobiálních orálních onemocněních, 
seminář pro DH a sestry
doc. MUDr. Eva Kovaľová, Ph.D. 

DH, S

21. 11. 2019 čt
Praha

12,00-18,00
Hotel DUO

Management plánu léčby při 
nemikrobiálních orálních onemocněních, 
seminář pro DH a sestry
doc. MUDr. Eva Kovaľová, Ph.D. 

DH, S

22. 11. 2019 pá
Praha

12,00-18,00
Hotel DUO

Management plánu léčby při 
nemikrobiálních orálních onemocněních
doc. MUDr. Eva Kovaľová, Ph.D. 

WS

22. 11. 2019 pá
Jihlava

13,00-18,30
Hotel Gustav 
Mahler

Moderní trendy ve stomatologii
MUDr. Zbyněk Mach WS

28. 11. 2019 čt
Praha

8,00-15,00
Stomatochirurgické 
centrum Mechurka

Od ztráty zubu ke korunce
MUDr. Tomáš Hudler WI

29. 11. 2019 pá
Brno

13,00-18,30
Hotel Vista

Vyšetření pacienta a diferenciální 
diagnostika v praxi DH
MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D. 

DH, S

29. 11. 2019 pá
Lovosice

12,00-17,30
Hotel Lev

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

WS

6. 12. 2019 pá
Jihlava

12,00-17,30
Hotel Gustav 
Mahler

Základy práce s kofferdamem
MUDr. Martin Kapitán, Ph.D. WS

6. 12. 2019 pá
Praha

10,00-18,00
Hotel DUO

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

DH, S

6. 12. 2019 pá
Ostrava

13,00-18,30
Harmony Club 
Hotel

Postendodontické ošetření
MDDr. Tomáš Buchta WS

Aktuální seznam akcí najdete na www.jps.cz/akademie
Na naše semináře se můžete 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.

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

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

Kdy a kde nás také můžete v ČR a na Slovensku potkat:

12. – 13. 4. 2019 Odborná konference a sněm ADH
25. – 26. 4. 2019 5. Ústecké stomatologické dny
18. 5. 2019 Sněm ČSK, Špindlerův Mlýn
24. – 25. 5. 2019 Parodontologické dny na Lipně

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

https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/01/Pozvanka_CB190920.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/09/Pozvanka_Plzen190405.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Praha190927.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/09/Pozvanka_Brno190405-1.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/01/Pozvanka_Pardubice191011.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Brno191011.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/10/Pozvanka_KH190405_06-2.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Praha_2019_2_kyrety.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/10/Pozvanka_KH190405_06-2.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/01/Pozvanka_CB191014_impla-1.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/01/Pozvanka_Teplice191018.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/03/Pozvanka_Olomouc190408_impla.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Plzen191018-1.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/01/Pozvanka_Miroslav190425.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Zlin191018.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/09/Pozvanka_Praha190517-1.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Plzen191108.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/11/Pozvanka_Hodonin190517.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/03/Pozvanka_Praha191109_impla.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/01/Pozvanka_Plzen190517_impla.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/03/Pozvanka_Praha191114.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/03/Pozvanka_Praha190518.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Brno190523.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_CB191114_impla.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/03/Pozvanka_Venglarova_2019_1_pololeti.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_SDA-2019_2_pololeti-1.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/10/Pozvanka_Vagnerova_2019_1_pololeti.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_SDA-2019_2_pololeti-1.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/09/Pozvanka_Praha_2019_1_kyrety.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/03/Pozvanka_Praha191120.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/12/Pozvanka_Brno190607_impla.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/03/Pozvanka_Praha191120.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Mikulov190607_orto-1.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Praha191122.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/10/Pozvanka_CB190614.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/01/Pozvanka_Jihlava191122.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/10/Pozvanka_Valec190614_15-1.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Praha191128_impla.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/10/Pozvanka_Valec190614_15-1.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Brno191129-1.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Praha_2019_2_kyrety.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/01/Pozvanka_Lovosice191129.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/01/Pozvanka_Ostrava190913-1.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/01/Pozvanka_Jihlava191206.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/01/Pozvanka_CL190913.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Praha_2019_2_kyrety.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Brno190913-1.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/03/Pozvanka_Praha190913_impla.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Ostrava191206.pdf



