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  technologie 
paro®HYDRODYNAMIC SENSITIV 
perfektní a jemné čištění

  systém paro®TOTAL SONIC CARE 
dvě rozdílné hlavice a jedinečná 
interdentální funkce pro celkovou 
dokonalou zubní péči

   nabíjecí Li-Ion baterie a USB 
nabíječka

   Tři rozdílné hlavice kartáčku splní 
individuální potřeby a požadavky 
každodenní péče: 
 
paro®sonic soft-clean pro 
jemné čištění citlivých zubních 
krčků a dásní 
 
paro®sonic duo-clean pro 
intenzivní čištění s hlubokým 
efektem 
 
paro®sonic interdental- 
clean umožňuje díky systému 
paro®Isola F měnit dle potře-
by mezizubní kartáčky nebo 
sólo kartáček. Tato funkce se 
doporučuje také k čištění nově 
nasazeného ortodontického 
aparátu nebo korunek 
a můstků nesených 
implantáty

 → inovativní paro®slider umožňuje, 
i se zavřenými ústy, jednoduše 
a efektivně najít a vyčistit 
mezizubní prostory

 → jemným pohybem jezdce dopředu 
a dozadu mezizubní kartáček plynule 
vklouzne do mezizubního prostoru

 → speciální otvor na konci je určen 
pro interdentální gel, ten se tak bez 
ztráty dostane do požadovaného 
mezizubního prostoru

Zkrácený návod na použití:

1)  modrá špička paro®slider přesně zapadne do mezizubního 
prostoru

2)  pomalu vysouvejte kartáček pohybem palce, a v případě 
odporu upravte úhel přiloženého paro®slider; kartáček musí 
jednoduše bez odporu vklouznout do mezizubního prostoru

3)  dvěma pohyby jezdce pomocí palce vyčistěte mezizubní 
prostor, jádro kartáčku je měkké a dochází k jeho rolování 
a ohýbání právě proto, aby nedošlo při špatném zavedení 
k poranění papily

Unikátní, jednoduchý a efektivní profylaktický systém, 
kde se zubní péče potkává se švýcarskou inovací, je vyvíjen 
ve spolupráci s vědci, stomatology a dentálními 
hygienistkami již od roku 1968.
Inovace paro® přináší patentovaný přístup k ústní a zubní péči.
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 → kompaktní hlavičky s pružným krčkem a různým počtem 
vláken a svazků umožní vybrat ideální zubní péči pro každého

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

 → jednosvazkový solo kartáček pro snadné a dokonalé čištění na 
hranici dásní, částečně mezizubních prostor, zámečků, okluzních 
ploch, fisur a aproximálních ploch; kónický tvar 
a zúžený konec umožňuje čištění parokapes, okolí 
implantátů a prořezávajících se zubů

 → diamantová rukojeť pro uchopení kartáčku dvěma prsty 
a jeho správné přiložení v úhlu 45°

 → optimální počet vláken zajišťuje snadnější hygienu kartáčku 
bez snížení vynikající čistící schopnosti

 → unikátní systém paro® isola F na konci kartáčky umožňuje 
jednoduše solo kartáček vyměnit za mezizubní kartáček

Zubní kartáček a solo 
kartáček v jednom

Počet vláken a jejich rozmístění u zubních kartáčků paro bylo optima-
lizováno dle laboratorního měření na univerzitě v Curychu. Výsledek 
studie ukazuje lepší výsledek odstranění zubního plaku bez poškození 
dásní i v horizontální technice, kterou používá většina pacientů. 
Výsledek studie ukazuje v průměru lepší výsledek čištění o 25 %  
než běžným kartáčkem.

Metoda studie: 
Standardizovaný test mezizubní 
penetrace (IDP) 
Value compared to study: In- Vit-
ro – Untersuchung der mechanis-
chen Wirkung von handelsüblichen 
Handzahnbürsten Prof. Imfeld, 
Beatrice Sener und Igor Simonovic 
University of Zurich Acta Med Dent 
Helv. Vol 5: 4/2000

medium 
soft

708 paro® M43 
709 paro® S43

medium 
soft

744 paro® M27 
746 paro® S27

ultra soft 
ultra thin

medium 
soft

Up to 
4x more 

bristles as 
standard brush heads

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

medium 
soft

738 paro® M27L
739 paro® S27L

mega soft

743 paro® surgical
wound
care
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paro® Amin, 75 ml paro® dent 
ústní voda, 500 ml

 → kombinací aktivních 
složek amin fluoridu 
a fluoridu sodného,

 → osvěžující 
mentolová 
příchuť

 → obohacený 
o xylitol

 → neobsahuje 
alkohol a ADS

 → neobsahuje 
ADS, tedy není 
snižována 
účinnost CHX

 → osvěžující 
mentolová 
příchuť

 → zubní pasta pro děti 
nebo dospělé s amin 
fluoridem

 → bez obsahu SLS
 → RDA 23 je ideální pro 

použití s elektrickým 
kartáčkem

 → osvěžující mentolová 
příchuť, v dětské 
pastě velmi jemná

 → pro dospělé navíc 
obsahuje panthenol, 
který posiluje 
gingivu a podporuje 
regeneraci měkkých 
tkání

paro® chlorhexidin 
0,12 %, 200 ml

paro® flexi grip, 
4 ks, blister balení

 → oválné nebo kónické mezizubní 
kartáčky

 → měkké držátko umožňuje pevnější 
stisk dvěma prsty

 → jemné a ohebné držátko 
usnadňuje zavedení do 
mezizubního prostoru

 → průměr drátku 0,4 mm – 1,3 mm

paro® rises-floss, 50 m 

 → expandující voskovaná zubní nit 
s mentolovou příchutí

 → s obsahem fluoridu
 → stlačená vlákna jsou uzpůsobená 

k snadnému zavedení do 
mezizubních prostor

 → v kontaktu se slinami zvětší svůj 
objem

paro® brush’n floss, 
20 ks x 15 cm

 → plyšová dentální nit pro čištění 
rovnátek, můstků a širších 
mezizubních prostor

 → vyztužený konec nitě usnadňuje 
zavedení

 → praktické balení pro snadné 
vytažení pouze jedné nitě

paro® brush stick
 → patentovaná plastová párátka s tisíci 

jemnými vlákny
 → čistí mezizubní prostor, odstraňují plak 

a zároveň masírují dásně
 → je možné je omýt a použít opakovaně
 → vždy připravené k použití díky ochranné 

krytce

paro® glide-tape, 
50 m

 → teflonová páska z PTFE 
odstraňuje zubní plak 
i ve velmi těsných 
mezizubních prostorech

 → snadno klouže přes body kontaktu
 → nezařezává se do prstů a nepoškozuje dásně

paro® classic-floss, 
5 m, 50 m

 → voskovaná, 
tenká nit 
s mentolovou 
příchutí

 → s obsahem 
fluoridu 

paro® floss 
holder

 → unikátní pomocník 
pro snadné čištění

 → nejvyšší účinnost 
s nízkou 
spotřebou

paro® Isola F, 5 ks
 → oválné nebo kónické mezizubní kartáčky 

v osmi různých průměrech
 → unikátní systém umožňuje kombinovat 

mezizubní kartáček s kartáčky a držáky paro®
 → průměr drátku 0,45 mm - 0,95 mm

paro® 3star, 
4 ks, blister balení

 → trojhranný tvar kartáčku je přizpůsoben 
anatomickému tvaru mezizubního 
prostoru

 → má vyšší čisticí schopnost
 → snadno proniká do mezizubního prostoru
 → ohebné flexi držátko usnadňuje jeho 

zavedení
 → průměr drátku 0,45 mm - 0,72 mm
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Inovace pro koncept ošetření Guided Biofilm Therapy
AIRFLOW a PERIOFLOW 
za pomoci prášku PLUS 
efektivně, šetrně a bez bolesti 
odstraňuje supragingivální 
i subgingivální povlak, 
pigmentace, čerstvě 
kalcifikovaný zubní kámen 
a zároveň leští zuby.
Inteligentní technologie 
PIEZON ® NO PAIN zajišťuje 
bezbolestný scaling.

Garantovaná švýcarská 
preciznost nabízí:

 → vyšší efektivitu
 → nižší spotřebu prášku
 → jednoduchou údržbu
 → větší komfort pro 
pacienta i obsluhující 
personál

 → regulovatelný ohřev 
vody u pískovače 
i ultrazvuku
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AIR-FLOW® Handy 3.0 
PERIO PREMIUM

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

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

 → připojitelný na turbínkovou 
hadici přímo, nebo přes 
rychlospojku

AIR-FLOW®PLUS supra- 
a subgingivální prášek 
v jednom, 120 g

 → profylaktický prášek 
složený ze speciálně 
upraveného 
bikarbonátu sodného 
pro supragingivální 
odstraňování 
nejsilnějšího povlaku 
a pigmentací, s jemnější 
strukturou pro lepší 
komfort pacienta

 → po použití je potřeba 
povrch zubů proleštit 
práškem PLUS, 
případně PERIO

 → možnost výběru 
čtyř příchutí (citrón, 
mint, třešeň a neutral)

 → velikost částic ~ 40 ųm

 → profylaktický prášek 
složený z aminokyseliny 
glycín pro šetrné 
subgingivální 
odstraňování povlaku, 
pigmentací a leštění 
zubů

 → po použití se povrch 
zubů už nedolešťuje

 → velikost částic ~ 25 ųm
 → balení 120 g

AIR-FLOW® Classic NEW 
FORMULA supragingivální 
prášek, 300 g

AIR-FLOW® PERIO 
subgingivální 
prášek

 → unikátní profylaktický 
prášek z erytritolu

 → obzvlášť šetrné supra- 
i subgingivální 
odstraňování povlaku, 
pigmentací a leštění 
zubů v jednom kroku

 → velikost částic pouze 
~ 14 ųm

 → vhodný i pro ošetření 
implantátů 
a ortodontického aparátu

 → lepší efektivita práce 
a maximální komfort 
pro pacienta

 → obsahuje 0,3% chlorhexidin
 → není kompatibilní s přístrojem AIR-FLOW® 

Handy 2+

 → profylaktický prášek 
složený 
z aminokyseliny 
glycín pro šetrné 
supragingivální 
odstraňování 
povlaku a pigmentací

 → velikost částic 
~ 65 ųm

AIR-FLOW® SOFT 
supragingivální 
prášek, 200 g
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Extra panenský olej a olej z petržele zachytí a odstraní těkavé sloučeniny síry 
(Volatile Sulfur Compounds – VSC) a odstraní gramnegativní bakterie bez poškození 
přirozeného ekosystému dutiny ústní. Kombinace esenciálních olejů máty osvěžuje dech.

Kapsle 30 ks
 → eliminuje zápach z úst až na čtyři 

hodiny působením přímo v žaludku

Proč je Air-lift jiný? Jak působí?
 → ŽÁDNÉ VSC = ŽÁDNÝ ZÁPACH Z ÚST
 → zápach nemaskuje, ale odstraňuje
 → jedinečné kapsle, řešení proti zápachu 

z úst působením přímo v žaludku
 → je efektivní proti halitóze Sprej 15 ml

 → má okamžitý 
a dlouhotrvající 
účinek

 → ideální balení 
na cesty

Ordinační set 
35% peroxid vodíku
 → Jumbo kit obsahuje 4x bělicí gel 

ve stříkačce 2,5 ml + 1x ochranu 
dásní + 1x bělicí pastu, bělicí gel 
a ochranu dásní

 → Mini-kit obsahuje 1x bělicí gel ve 
stříkačce 2,5 ml + 1x ochranu dásní + 
1x bělicí pastu

Pacientský set 
16% a 10% karbamid 
peroxid

 → set obsahuje 2 x bělicí gel 
v tubě 40 ml nebo 8 x ve 
stříkačce 2,5 ml + 2 x fólii 
na nosič + pouzdro na 
nosič + 1x bělicí pastu

Profesionální bělicí systém pro 
ordinační nebo domácí bělení 
garantuje neutrální pH během 
celé procedury bělení.

 → patentované složení s obsahem fluoridu, xylitolu a křemíku zvyšují odolnost 
a mikrotvrdost skloviny a snižují citlivost zubů během procedury bělení

 → po bělení uzavírá tubuly a tím chrání před vznikem nových pigmentací
 → již po 1 hodině pacient může konzumovat vše bez omezení, není třeba 

dodržovat „bílou dietu“

Sprej 15 ml

 → neobsahuje 
alkohol, cukry a fluoridy

 → panthenol pomáhá regeneraci měkkých tkání
 → použití dle potřeby

Gel 25 ml

 → neomezené použití jako 
náhrada slin, neobsahuje fluoridy

 → dlouhotrvající účinek až čtyři hodiny
 → vhodné použití na noc

 → pro pacienty se sníženou tvorbou nebo 
ztrátou slin

 → snižuje bolest a sucho v ústech
 → zvyšuje tvorbu slin o 200 %, zlepšuje 

kvalitu života
 → hydratuje, mírní a chrání chrup před 

vznikem zubního kazu
 → vhodné pro diabetiky a trpící 

fenylketonurií (PKU)
 → bez SLS složky, cukru a alkoholu
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S účinnou složkou microRepair® (založené na poslední generaci 
nanotechnologií): směsi bioaktivních mikročástí uhličitanu- 
hydroxiapatitu zinečnatého, který je velmi podobný přirozené 
struktuře lidského zubu, neobsahuje fluorid.

 → microRepair® penetruje skrze mikropraskliny 
skloviny dovnitř zubu – dentinu i skloviny

 → microRepair® se stává součástí těchto 
mikroprasklin a vytváří novou vrstvu hydroxyapatitu

Biorepair Plus 
Sensitive Teeth, 75 ml

 → obnovuje mikrostrukturu zubní 
skloviny a pomáhá bojovat proti 
zvýšené citlivosti zubů

 → obsah složky microRepair® 
je 24%

Biorepair 
Desenzibilační 
sérum 75 ml + nosič

 → opravuje poškozenou sklovinu 
a uzavírá tubuly

 → zamezuje citlivosti zubů

BioRepair® Night Protection 75 ml
 → pečuje o citlivé zuby a remineralizuje je během noci. Ionty zinku působí 

antibakteriálně, preventivně proti zubnímu plaku, kameni, kazu a špatnému 
dechu, zubní sklovina je chráněna před vznikem zubního kazu a působí běleji

Kyrety a scalery EVEREDGE 2.0
 → vydrží o 72 % déle ostré než konkurenční nástroje

SG1/291E2
SRPG1/291E2
SAS1/291E2

SG5/695E2
SRPG5/695E2
SAS5/695E2

bukkal /
vestibular

1 5

2 6

7 9
8 10

11

13

15

17

12

14

16

18

bukkal /
vestibular

oral
palatinal

lingual
oral

fazial / labial

DOLNÍ ČELIST

bukkal /
vestibular

bukkal /
vestibular

Standard Gracey 
Curette

After Five 
Curette

+ 3 m
m

+ 3 m
m

./. 50 %

Mini Five 
Curette

SG7/897E2
SRPG7/897E2
SAS7/897E2

SG11/1293E2
SRPG11/1293E2
SAS7/1293E2

SG13/1498E2
SRPG13/1498E2
SAS13/1498E2

SG15/1693E2
SRPG15/1693E2
SAS15/1693E2

SG17/1898E2
SRPG17/1898E2
SAS17/1898E2

HORNÍ ČELIST

fazial / labial
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GC MI Paste Plus
 → biologicky dostupné kalcium, fosfát a fluorid
 → remineralizační lokální dentální krém bez obsahu cukru
 → obsahuje RECALDENT™ - obnovuje poškozenou sklovinu
 → pro pacienty od 6 let

Clinpro™ 
Prophy Paste

 → pasta pro leštění a odstranění exogenních pigmentů
 → pasta obsahuje pemzu a uvolňuje fluoridy, které 

posilují zuby a snižují hypersenzitivitu
 → určeno k čištění a leštění jako součást 

profesionální profylaktické péče o chrup
 → uvolňování fluoridu během leštění napomáhá 

posílit zuby a redukuje senzitivitu
 → na výběr tři rozdílné stupně hrubosti podle konkrétní 

situace (jemná, střední, hrubá)
 → příchutě mátová (střední a hrubá) a třešňová (jemná)

MI Varnish
 → bioaktivní, fluoridační ochranný lak
 → obsahuje kalcium, fosfát
 → obsahuje RECALDENT™ - obnovuje poškozenou sklovinu
 → minimalizuje citlivost
 → prostupuje do dentinových tubulů a utěsňuje je

Clinpro™ White Varnish
 → Lak obsahující a uvolňující fluorid, 

vápník a fosfát.
 → Lak zůstává tekutý delší 

dobu a zatéká tak do 
míst, která nejsou lakem 
ošetřena, a to i do 
interproximálních prostor.

 → Dodává více fluoridu.
 → Uzavírá dentinové tubuly.
 → Okamžitá a dlouhotrvající 

úleva od přecitlivělých zubů.

Tri Plaque Gel
 → gelový indikátor plaku, dokáže v několika 

snadných krocích rozlišit starý plak od nového
 → přesně vyznačí místa největšího působení 

bakterií, a to odhalením kyselého pH
 → plak se barevně projevuje ve třech tónech: 

- modrý / fialový - starý plak (více než 48 hodin) 
- červený / růžový - nově utvořený plak 
- světlemodrý - vysoce rizikový plak

Clinpro™ Sealant
 → Světlem polymerizovatelný, fluoridy 

uvolňující lak na bázi pryskyřice 
pro jamky a fisury skloviny.

 → Technologie změny barvy sloužící 
k vizualizaci umístění materiálu.

 → Na povrch zubu aplikace růžové 
barvy, která se následně při osvícení 
změní na barvu bílou.

 → Dlouhodobá ochrana proti zubnímu kazu.

GC Tooth Mousse
 → biologicky dostupné kalcium, 

fosfát
 → remineralizační lokální 

dentální krém bez obsahu 
cukru

 → obsahuje RECALDENT™ - 
obnovuje poškozenou sklovinu

 → vhodné i pro malé děti

Clinpro™ XT Varnish
 → odolný ochranný lak světlem polymerizovatelný
 → uvolňuje fluoridy, které okamžitě vytvářejí 

odolnou vrstvu poskytující ochranu a úlevu od 
přecitlivělých zubů

 → ideální pro ochranu obnažených, citlivých 
povrchů kořene, zejména nově vyčištěných 
povrchů po scalingu a úpravě kořene

 → zůstává na zubu 
po dobu šesti 
měsíců nebo déle

 → toleruje vlhkost: 
není třeba sušit 
nebo předpřipravit 
povrch kořene

 → nevyžaduje použití 
kofferdamu

 → dodává fluorid, vápník a fosfát
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Dezinfekce odsávacích 
systémů Orotol Plus

 → nepěnivý tekutý koncentrát
 → certifikátem ověřená snášenlivost 

materiálů

Dezinfekční 
ubrousky FD 350

 → krátká doba působení, 15s
 → s obsahem alkoholu pro 

menší povrchy
 → tři vůně - Classic, Flower, 

Lemon
 → balení obsahuje 110 

ubrousků 14 x 22 cm

Ústenky
 → bílá s gumičkou, 50 ks
 → modrá s gumičkou, 50 ks
 → růžová květinová 

s gumičkou, 50 ks

Dezinfekce ploch FD 312
 → neobsahuje alkohol
 → omezuje šíření virů
 → účinné látky QAV

Dezinfekce nástrojů ID 213
 → vhodné i pro použití v ultrazvukové lázni
 → plně virucidní
 → příjemná mátová vůně
 → 2% koncentrace

Nitrilové 
rukavice

 → 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

Tři druhy ve velikosti 
XS, S, M, L:

 → Cloud Nitrile 
barva bílá

 → Forest Nitrile 
barva limetková

 → Evolve 300 
barva tmavěmodrá

V nabídce také produkty řady LUNOS.
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OptraGate
 → rozevírá rty a tváře rovnoměrně a šetrně
 → měkký, pružný materiál se optimálně 

přizpůsobí pohybům úst a je pro pacienty 
pohodlný

MINISTAR S®
 → nová generace 

kompaktního přístroje 
na tlakové tváření

 → skenovací technologie 
pro automatické 
naprogramování doby 
ohřevu, teploty a doby 
chlazení

 → ultra rychlý 
patentovaný zářič 
pro dosažení přesných 
výsledků v rekordním 
čase, tlak až 4 bary

Scheu-Dental 
se zabývá výrobou:

  fólií pro tlakovou 
tvarovací techniku

  přístrojů pro tlakovou 
tvarovací techniku

  šroubků Vector, příslušenství 
a spon pro výrobu rovnátek

OXYJET M20 ústní sprcha + ústní voda 500 ml
 → ústní sprcha s technologií mikrobublinek
 → účinně likviduje anaerobní bakterie zubního plaku
 → snižuje krvácivost dásní a počet bakterií, které 

souvisejí se vznikem onemocnění dásní
 → funguje na pulzním principu
 → plynulá regulace – 5 stupňů
 → tlak 2 - 6 barů
 → 4 trysky v balení
 → v balení ústní voda Oral-B Pro-Expert

Ochranné roušky pro pacienta

Savky slin
 → jednorázové, pružné
 → rozměr: délka 15 cm, průměr 6,5 mm
 → balení 100 ks

Plastové kelímky 200 ml
 → rozměr: výška 7,2 cm, průměr 65 mm
 → balení 3 000 ks

 → rozměr: 
33 x 45 cm

 → balení 
10 x 50 ks



JPS divize Profylaxe vám 
přináší tyto značky

Ordinační balení 
a demonstrativní pomůcky

KONTAKTY

ww.jps.cz

Kateřina Serafínová
Product manager divize Profylaxe
serafinova@jps.cz
+420 702 203 512

objednavky@jps.cz 800 111 577JPS s. r. o. | Velichovská 14, 155 00 Praha 5 | IČO: 49681508, DIČ: CZ49681508

Obchodní zastoupení:
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

OptraGate


