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ENJOY THE DIFFERENCE

NOVÉ 
STOMATOLOGICKÉ 
SOUPRAVY
ANTHOS

Více prostoru, větší pohodlí
S funkcí Sliding movement již zubní 
lékař nemusí během léčby přemísťovat 
světlo a nástroje, a tak udržovat nastavení 
pracovní zóny. Pohyb opěradla je 
synchronizován s posunem dopředu, 
což zajišťuje, že si zubní lékaři mohou 
vychutnat úsporu místa v zóně 12 hodin.

Integrovaný 
implantologický modul
Kombinace chirurgického 
motoru, peristaltické pumpy 
a chirurgického násadce 
tvoří integrovaný chirurgický 
modul, řízený výkonným 
mikroprocesorem.

Připraveno pro endodoncii
Endodontický motor s reciprokačním 

pohybem a funkcí autostop – 
autoreverse spolu s integrovaným 

apexlokátorem optimalizují ergonomii 
ošetření kořenových kanálků. Všechny 
tyto funkce lze přesně ovládat pomocí 

Full Touch panelu.

Plynule nastavitelné světlo
Venus LED MCT je špičkové operační světlo 
s indexem CRI vyšším než 95, zajišťující 
dokonalé osvětlení ústní dutiny s vysokou 
věrností barev. Široký reflektor minimalizuje 
potřebu přemísťovat světlo během léčby.

Špičková kvalita, ergonomie 
a nekompromisní výkon. 
Perfektní odpověď 
na vaše potřeby.

https://youtu.be/LP4m5qn1fRE
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V magazínu najdete… Slovo úvodem
Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

za celý tým JPS vám přeji, 
aby se letošní léto vydařilo, 
zasloužená dovolená splnila 
vaše očekávání a naplnila vás 
novými silami a energií. Ať 
už máte rádi cestování, nové 
zážitky nebo jen odpočinek 
a sladké nicnedělání.
Letní čas si můžete 
zpestřit i čtením o řadě novinek v našem magazínu 
a přemýšlením, zda se zúčastníte některé z akcí, na které 
vás po prázdninách srdečně zveme.
Možná vás naladí malé ohlédnutí za uskutečněnými 
semináři nebo workshopy, které dle vašich ohlasů 
přinášejí nejen spoustu nových informací, ale také 
zážitků a příjemně strávených chvil.
Přiblížíme vám práci divize Technika. Odkryjeme, jak se 
vybavovala klinika Alfadent, kde jsme nabídli komplexní 
řešení, které zákazník očekával. Seznámíme vás s novými 
soupravami Athos a dalšími novinkami z této oblasti. 
Samozřejmě nechybí pokračování slíbených článků od 
doc. MUDr. Evy Kovaľové.
Přiblížíme slavnostní představení nových estetických 
samoligujících zámků společnosti 3M Clarity™ 
Ultra a uvedeme fotoreportáž z ordinace v Českých 
Budějovicích.

A samozřejmě vás neochudíme o tradiční nabídku 
zajímavých produktů.

Krásné léto vám všem.

Ing. Eva Nohejlová,
šéfredaktorka magazínu

https://www.youtube.com/watch?v=EwZfghOxm_s
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/ortodoncie-vliv-tepelneho-starnuti-na-pevnost-vazby-ortodontickeho-adhezivniho-systemu-bez-prebytku.pdf
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Nové tváře
Rádi bychom vám přestavili nové tváře ve společnosti JPS, na které se můžete 
obracet a jsou připravené vám být nápomocni v oblastech svého působení.

Jak už možná 
mnozí z vás za-
znamenali, připra-
vili jsme pro vás 
nové, přehlednější 
a interaktivnější 
JPS NEWS. Věříme, 
že vám budou 
přinášet zajímavé 
nabídky a infor-
mace.

Jana Horníčková
Specialista Dentál, Profylaxe, Technika

Působí v regionu jižní Čechy a Plzeňský kraj
M: +420 776 249 416 

E: hornickova@jps.cz

Dita Strnadová
Asistentka divize Dentál a Profylaxe

M: +420 775 401 363 
E: strnadova@jps.cz

Miroslav Kubeš
Servisní technik
E: kubes@jps.cz

Eva Mandincová
Specialista Dentál, Profylaxe, Technika

Působí v regionu jižní Morava
M: +420 776 522 639 

E: mandincova@jps.cz

Bc. Jiří Šáňa
Servisní technik
E: sana@jps.cz

Bc. Adéla Váchová
Asistentka pro Dentsply Sirona Implants

M: +420 725 833 921 
E: vachova@jps.cz

A na závěr bychom vás již nyní rádi 
pozvali ve dnech 3. – 5. 10. do PVA 
Leťnany na Pragodent v hale č. 3 do 
našeho JPS stánku. 
Určitě také navštivte některou 
z přednášek a workshopů v rámci 
Pražských dentálních dnů, kterých  
jsme letos Zlatým partnerem.

PozvánkaJPS 
News

Centrální servisní dispečink +420 602 422 698

AKTUÁLNĚ Z JPS



Management ošetření 
rizikového pacienta 
s fokální infekcí v zubní 
ambulanci
Ve dnech 17. a 18. května jsme měli možnost opět 
přivítat doc. MUDr. Evu Koval’ovou, PhD., která 
posluchačům přiblížila nový management léčby 
u rizikového pacienta na základě nových poznatků.

Sál „praskal ve švech“, všichni 
posluchači z řad doktorů a dentálních 
hygienistek se zájmem sledovali 
odborný výklad paní docentky, která 
jej prokládala příklady a tipy  
z praxe. V obou dnech pak paní 
docentka vylosovala jednoho 
z účastníků, který si odnesl dárek 
v podobě sonického kartáčku paro® 
sonic a zubní pasty paro® amin. 
Výherkyním ještě jednou gratulujeme!

Příspěvky účastníků:

„Školení paní doc. Kovaľové je pro mě TOP školení v oblasti 
parodontologie. Zkušenosti a znalosti jsou velmi dobře podá-
ny a vysvětleny. Přednášky jsou vždy skvěle připraveny. Jsem 
ráda, že právě paní doc. Kovaľová přijíždí do ČR přednášet. 
Její školení mohu jedině doporučit a těším se na další.“

Ing. Jana Smažíková

„Děkuji za pořádání seminářů s paní docentkou 
Kovaľovou. Ačkoliv se někomu může zdát, že témata semi-
nářů nejsou nejnovější, myslím, že by byl zcela jistě pře-
kvapen. Semináře jsou vždy velmi zajímavé a paní docent-
ka ukazuje úplně jiný pohled na přednášené téma. Jako 
přednášející na Vyšší zdravotní škole se snažím okoukat 
její nenapodobitelný přednes a hlavně naprosto bravurní 
přirovnávací schopnosti. Ať už přednáší fokální infekce, 
management či parodontitidu, vždy má připravené zcela 
jasné přirovnání z běžného života, kterým vše vysvětlí. Ještě 
jednou moc děkuji a těším se na další seminář.“

Eva Andrlová Bc.
AKADEMIE / OHLÉDNUTÍ ZA… | 5
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Jak správně informovat pacienta s parodontitidou?
Pokračujeme v sérii otázek a odpovědí s doc. MUDr. 
Evou Kovaľovou, jak co nejjednodušeji informovat 
pacienta o jeho diagnóze, prognóze a léčbě.

PARODONTITIDA

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

Prognóza

Pacient sa opýta: Ako dlho mi tie 
zuby vydržia? Ako budem vyzerať, jesť, 
rozprávať?
Ošetrujúci: Prognóza závisí od ri-
zikových faktorov, ktoré dokážeme, 
čiastočne ich dokážeme alebo vôbec 
ich nedokážeme ovplyvniť. Sú to: vek, 
plak (množstvo + štruktúra), mikrobióm, 
reakcia imunitného systému, genetika, 
celkové ochorenia, napr. diabetes, HIV, 
liečba (onko-, bisfosfonáty), fajčenie, 
stres, spolupráca…

Ako ovplyvňujú rizikové faktory 
prognózu, liečebný plán parodontitídy?
Zápal parodontu spôsobí trvalé násled-
ky na všetkých jeho tkanivách. Porov-
naním vyšetrení na začiatku a na konci 
hygienickej fázy dokážeme stanoviť 
predbežnú prognózu, ktorú upresníme 
najčastejšie pri revalvácii alebo až v pr-
vom recalle. Pacientovi nie je vhodné 
„sľubovať“, že liečbou sa parodont vráti 
do pôvodného stavu. Liečbou je možné 
ochorenie parodontu iba zastaviť a to 
s podmienkou celoživotného recallu. 
Inak je prognóza neistá až beznádejná.
Najhorším následkom parodontitídy 
pre pacienta je strata zuba a pre ošet-
rujúceho jeho náhrada v poškodenom 
parodonte, kde je menej tkanív. Presné 
stanovenie prognózy pri parodontitíde 
je často veľmi ťažké, preto aj stanove-
nie alternatív náhrady stratených zubov 
pri parodontitíde je úplne iné, ako je 
to u pacienta so zdravým parodontom. 
Pacientovi s poškodeným parodontom 
nie je možné dať za rekonštrukčné 
ošetrenie úplnú záruku.

Liečebný plán

Pacient sa opýta: Ako sa dá parodonti-
tída liečiť? Koľko ma to bude stáť?

Ošetrujúci: Pri plánovaní možných al-
ternatív liečby je nutné brať do úvahy:
  súčasný stav v ústach: počet a stav 
zubov, stav parodontu, artikuláciu,
  základnú diagnózu parodontitídy,
  všetky celkové rizikové faktory (imuni-
ta, genetika, ochorenia, lieky, fajče-
nie…),
  ochotu pacienta spolupracovať ako 
najdôležitejší rizikový faktor: prístup 
k vlastnému zdraviu, motivovateľnosť, 
zručnosť, časové + finančné možnosti,
  ochotu pacienta rešpektovať fakt pa-
rodontitídy ako chronického ochore-
nia, ktoré je treba pravidelne kontro-
lovať v recallovom systéme.

 
Ako prvé je nutné posúdiť súčasný stav 
ústach, navrhnúť viaceré alternatívy 
liečby, v prípade straty zuba, zubov aj 
možnosti ich náhrady, časové hľadisko 
a finančné predpokladané náklady. Pa-
cientovi vysvetlíme podľa schém prie-
beh ochorenia parodontu, fázy postupu 
liečby a vysvetlíme, kto v dentálnom 
tíme „čo bude vykonávať“.
V prípravnej fáze sa vyšetrí a prehod-
notí:
  stav každého zuba, prítomný zubný 
kaz, ošetrenie zuba výplňami (previsy), 
okraje koruniek,
  vhodnosť endodontického ošetrenia, 
potreba reendodoncie, extrakcie,
  rozsah poškodenia parodontu,
  provizórne, trvalé dlahovanie, formy 
dlahovania,
  pri strate zuba návrh a úlohu protetic-
kého ošetrenia: náhrada zuba, zubov 
alebo aj o ich dlahovanie,

  stav pilierov, vhodnosť pilierov ako 
základný faktor pre indikáciu protetic-
kého ošetrenia,
  protetické ošetrenie fixnou náhradou, 
implantátom, snímacou náhradou,
  estetické riešenie,
  chirurgia regeneratívna, reparatívna,
  požiadavky pacienta, jeho časové 
a finančné možnosti.

Analýza rizík počas liečby 
parodontitídy

Pri prehodnocovaní stavu parodontu 
je nutné pacientovi vysvetliť okrem 
celkových rizikových faktorov aj všetky 
ďalšie lokálne riziká, ktoré počas liečby 
parodontitídy môžu zmeniť postup. Na 
začiatku (v prvom roku liečby) nevieme 
stopercentne predvídať aká bude spo-
lupráca, aká bude reakcia tkanív pa-
rodontu a celého organizmu pacienta 
na liečbu. Spolu s pacientom musíme 
analyzovať a brať do úvahy:
  riziko straty piliera,
  riziko podľa hĺbky parodontálneho 
vačku,
  riziko podľa rozsahu straty alveolárnej 
kosti,
  riziko pri rezorpcii v oblasti furkácie,
  riziko reakcie zuba na endodontické 
ošetrenie, možnosti endodontického 
ošetrenia,
  riziko pri zvýšenej pohyblivosti zuba,
  riziko nevhodnej artikulácie, para-
funkcií pacienta,
  požiadavky pacienta a iné faktory 
ovplyvňujúce prognózu protetického 
ošetrenia,
  rozhodujúce faktory pri návrhu pro-
tetickej liečby s rôznym biologickým 
faktorom pilierových zubov. 

(pokračování najdete v čísle 4/2019)
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paro® Junior

 → malá zakulacená hlavička 
s jemnými vlákny

 → ergonomická rukojeť 
z protiskluzového materiálu

 → elastický krček
 → doporučená cena pro 

pacienta 99,– s DPH

37,–
74,–

Platí při koupi 12 ks

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

profylaxe

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

Biofilm Discloser
250 ks

 → předmáčené peletky 
pro indikaci plaku

 → červená barva indikuje 
nový biofilm

 → modrá barva indikuje 
zralý plak

 → cena detekce zubního 
plaku na jednoho 
pacienta je 5,50 Kč 
s DPH

Perio Nozzle  
40 ks

 → jednorázové koncovky  
s označením  
hloubky pro PERIOFLOW®

 → subgingivální odstraňování  
biofilmu v parováčcích  
do hloubky 4 až 9 mm 

Bc. Kateřina Serafínová
Product Manager divize Profylaxe

Prezentace loga nebo kontaktu vaší or-
dinace je možné na zubním kartáčku 2v1 
paro® a nově také na papírovém kelímku. 
Zeptejte se svého obchodního zástupce.
Příklad kalkulace najdete na straně 9.

paro® Dent 500 ml
 → kombinace aktivních složek 

amin fluoridu a fluoridu 
sodného

 → neobsahuje alkohol
 → jemná mátová příchuť osvěží 

dech
 → doporučená cena pro 

pacienta 249,– s DPH

149,–
187,–

Platí při koupi 5 ks

2 645,–
2 939,–

paro® Interspace F

 → oboustranný držák s různým úhlem  
pro sólo nebo mezizubní kartáček

 → dokonalé dočištění fixních aparátů, 
okluzních a aproximálních ploch  
a hlubokých fisur

 → zúžený konec umožňuje čištění 
parováčku a okolí implantátu

 → doporučená cena pro 
pacienta 99,– s DPH

59,–
74,–

Platí při koupi 5 ks

1 375,–
PROFYLAXE | 7
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Stále častější výskyt on-
kologických onemocnění 
nebo zvýšené užívání léků 
způsobuje u pacientů 
snížení tvorby nebo úpl-
nou ztrátu slin. Patento-
vané složení olivového 
oleje, betainu a xylitolu 
nabízí řešení.

Sprej 15 ml

82,–
103,-

Platí při koupi 5 ks

Akce 4+1 ZDARMA 
platí i na ostatní 
produkty řady  
XEROSTOM
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 žádné vsc = žádný zápach z úst
 zápach nemaskuje, ale odstraňuje
  jedinečné kapsle, působení přímo v žaludku
 je efektivní proti halitóze

Proč je Air-lift jiný?  
Jak působí?
Extra panenský olej a olej 
z petržele zachytí a odstraní 
těkavé sloučeniny síry (Vola-
tile Sulfur Compounds-VSC)

Airlift sprej 
15 ml

82,–
103,–

Platí při koupi 5 ks

NOVÉ 
ATRAKTIVNÍ 
BALENÍ
Bělicí systém pro 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 a snižuje citlivost

  již po 1 hodině pacient může konzumovat vše 
bez omezení, není třeba dodržovat „bílou dietu“

Pacientský set 16% nebo 
10% karbamid peroxid
set obsahuje:

 → 4 x stříkačku 2,5 ml s bělicím gelem
 → 2 x fólii na nosič
 → pouzdro na nosič
 → bělicí pastu

1 099,–
10% karbamid peroxid

1 199,–
16% karbamid peroxid

1 ml gelu/120,- Kč1 ml gelu/110,- Kč

4+1
ZDARMA

Akce 4+1 ZDARMA 
platí na ostatní 
produkty řady 
Air-lift.

https://jps.cz/znacka-produktu/yotuel/
https://jps.cz/znacka-produktu/airlift/
https://jps.cz/znacka-produktu/xerostom/


PROFYLAXE | 9

Pacientský set 16% nebo 
10% karbamid peroxid
set obsahuje:

 → 4 x stříkačku 2,5 ml s bělicím gelem
 → 2 x fólii na nosič
 → pouzdro na nosič
 → bělicí pastu

Papírový 
kelímek 180 ml
varianty:

 → celobarevný potisk
 → jednobarevný potisk 4 cm x 4 cm
 → dvoubarevný potisk 4 cm x 4 cm

Kartáček paro® 2 v 1 
v cello balení

Příklad kalkulace:
 → Potisk kartáčku na zuby S39 se 

sólo kartáčkem v cello balení 
v minimálním množství 864 ks 
je cena jednoho kartáčku  
67,- Kč s DPH.

 → Papírový kelímek 180 ml 
s jednobarevným potiskem 
4 x 4 cm v minimálním 
množství 2 000 ks je cena 
jednoho kelímku 1,95 Kč 
s DPH.

Buďte blíže svým zákazníkům

V rámci Světového dne ústního zdraví jsme ve spolupráci s Asociací dentál-
ních hygienistek vyhlásili soutěž pro členy ADH. Hlavní cenou byla účast na 
semináři pořádaném divizí Akademie.
Vítězem se stal projekt „Nejen pohledem, ale i dotykem jazyka se lze pře-
svědčit o správně provedené dentální hygieně.“
Ordinace Floradent, ve spolupráci s Nadací Leontinka, 20. března ošetřovala 
zdarma nevidomé a slabozraké pacienty. Tento den se pacientům věnoval 
celý tým, a proto jsme všechny za tento skvělý nápad a jejich přístup ocenili 
sonickým kartáčkem paro® sonic.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do projektů v rámci 
Světového dne ústního zdraví, které probíhaly po celé České republice.

Kateřina Serafínová
Produkt manager divize Profylaxe

Vyhlášení soutěže pro členy 
ADH v rámci Světového 
dne ústního zdraví

Andrea Kania navrhla zařadit papírové kelímky do sortimentu JPS.  
Tento dobrý nápad jste ocenili i vy, a proto vyrábíme první  
kelímky pro ordinace.



VYŠETŘENÍ PACIENTA 
A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA 
V PRAXI DENTÁLNÍ HYGIENISTKY

•  Úvod do problematiky, základní a rozšířené somatické vyšetření pacienta, 
proveditelné v běžné praxi dentální hygienistky

•  Metody a způsoby identifikace nejčastějších onemocnění dutiny ústní, významných 
v praxi dentální hygienistky

•  Diferenciálně diagnostická rozvaha, jednotlivé kroky a úskalí
•  Komunikace se zubním lékařem, pojetí podezření, diagnostická úvaha a mezioborová 

spolupráce s ohledem na výsledky vyšetření a diferenciálně diagnostickou rozvahu

CENA: 2 690,- Kč včetně DPH
Plzeň: 2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 18. 9. 2019)
Brno: 2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 29. 10. 2019)

Určeno pro: DH (záštita ADH)
Každý účastník obdrží malý dárek.

Pátek 18. října 2019 od 13 hod.
Parkhotel Congress Center, U Borského parku 31, 301 00 Plzeň 

Pátek 29. listopadu 2019 od 13 hod.
Hotel Vista, Hudcova 72, 621 00 Brno

zveme vás na seminář
Přednášející: MDDr. MUDr. Jiří Šedý, PhD.

akademie
NOVINKASpeciálně pro dentální hygienistky!
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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)

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

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

PROMO CENA

1 690,–

 → vysoká estetika
 → vynikající odolnost
 → skvělá manipulace 

a modelace

Filtek Ultimate Flowable
doplňkové balení 2 tuby
se slevou 20 %

 → zatékavý nanokompozit 
s nízkou viskozitou

 → výborné estetické 
vlastnosti

 → nízká abraze

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

Věřím, že právě přes léto oceníte inovativní 
produkt od 3M - Filtek™ One - vysoce este-
tický bulkfillový materiál, který vám i vašim 
pacientům ušetří čas strávený v ordinaci.

1 482,– -20 %
1 853,–

958,– -15 %
1 127,–

Filtek Z550 tuba 4 g
 → nahohybridní kompozitní výplňový materiál
 → tužší konzistence
 → dobře leštitelný, radioopákní
 → 12 odstínů

 → doplňkové balení v hodnotě 184,- Kč
 → balení 100 ks

ZDARMA 
navíc od nás
DŰRR - dezinfekční 
ubrousky

ZDARMA 
navíc od nás
Savky EURONDA

 → Rozměr: 15 cm, 
průměr 6,5 mm

 → Balení 100 ksPlatí při koupi 3 a více tub

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

Sof - Lex disky 50 ks
 → velikost 9,5 mm nebo 12,7 mm
 → hrubý, střední, jemný nebo velmi jemný

630,– -20 %
787,–

12,7 mm

12,7 mm

9,5 mm

9,5 mm  mm

8690C
Hrubé

8691C
Hrubé

8690M
Střední

8691M
Střední

8690F
Jemné

8691F
Jemné

8690SF
Velmi jemné

8693C
Hrubé

8693M
Střední

8693F
Jemné

8693SF
Velmi jemné

8691SF
Velmi jemné

8692C
Hrubé

8692M
Střední

8692F
Jemné

8692SF
Velmi jemné

Platí při koupi 3 a více balení

Express XT Penta H
doplňkové balení

1 714,– -20 %
2 143,–

 → A - silikonová otiskovací hmota
 → pro jednokrokou sendvičovou techniku
 → pro dvoukrokou korekční techniku
 → 300 ml báze, 60 ml katalyzátor

ZDARMA

Pentamix 3
automatický přístroj na 

míchání otiskovacích hmot. 
Informujte se o podmínkách 
u obchodních zástupců JPS.

ZDARMA navíc od nás
Cranberry ústenky 
v hodnotě 100,- Kč

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

12 | DENTÁL
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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

Doporučuji během letních měsíců investovat čas 
i do tolik důležité edukace pacientů stran péče 
o dutinu ústní. Využijte proto akční nabídku 5+1 na 
nákup MI Paste Plus od GC. Tento remineralizační 
lokální dentální krém zajistí vašim pacientům 
zdravý úsměv. 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
EQUIA 
Forte HT

 → bulkový 
sklohybridní 
výplňový materiál

 → tolerantní vůči 
vlhkosti

 → pevný materiál vhodný i pro 
zatěžované výplně II. třídy

MI Paste Plus balení 5+1
 → remineralizační lokální dentální krém
 → biologicky dostupné kalcium, fosfát, fluorid
 → pro děti od 6 let

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,–

2 304,– -10 %
2 560,–

NOVINKA
G-aenial Universal Injectable 1 ml

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

ZDARMA 
navíc od nás
Savky EURONDA

 → Rozměr: 15 cm, 
průměr 6,5 mm

 → Balení 100 ks

DENTÁL | 13

3 600,–
5 040,–

DOPLŇKOVÉ BALENÍ:

13 000,–
15 530,–

KLINICKÉ 
BALENÍ:

7 500,–
9 690,–

PROMO BALENÍ:

990,–
Platí při koupi 2 a více tub

 → doplňkové balení 
v hodnotě 184,- Kč

 → balení 100 ks

ZDARMA 
navíc od nás
DŰRR - 
dezinfekční 
ubrousky

G - Premio Bond, refill 5 ml
 → jednosložkové, světlem tuhnoucí univerzální adhezivum
 → vynikající adheze ve sklovině i dentinu
 → kombinace tří funkčních mononerů
 → extrémně nízká vazebná vrstva

1 650,– -34 %
2 500,–

ZDARMA navíc od nás
Cranberry ústenky
v hodnotě 185,- Kč 

 → barva modrá nebo 
květinová růžová

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

Platí při koupi 3 ks

https://jps.cz/znacka-produktu/gc/


Primescan

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

Koncept prosthetic driven implant 
planning jednoduše ve spojení 

s CBCT Orthophos SL

Domluvte si s námi předvedení 
v novém předváděcím centru 
Dentsply Sirona

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

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

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

https://youtu.be/hlsLX5YRHsQ


10x10

MRT

(Patented)

MULTIPAN
Funkce umožňují analyzovat a vybrat nejlepší 
z  pěti různých panoramatických snímků 
z jednoho skenování bez nárůstu zatížení 
pacienta.

3D MULTIFOV
Optimalizace rentgenové dávky a velikosti 
zobrazení z pohledu pacienta a požadavků na 
diagnostiku. Osm velikostí FOV od zobrazení 
celého chrupu (10x10 cm) po zobrazení detailu 
(6x6 cm).

2D FOCUS FREE
PAN vyšetření jedním klikem díky MRT 
(automatické rozpoznávání morfologie) a
optimálnímu automatickému zaostření snímku.

SIMULACE IMPLANTÁTŮ
Intuitivní výběr a umístění implantátů 
z přeinstalovaných knihoven s pokročilými 
funkcemi pro vyhodnocení kvality kosti 
(měřítko MISCH).

Centrální servisní dispečink, tel.: +420 602 422 698, e-mail: servis@Jps.cz | TECHNIKA | 15

Hyperion X5: airgonomics
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3D/2D
NEW

399 000,–

2D

989 000,–

3D

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=hlsLX5YRHsQ&app=desktop
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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

Over the course of a day, a total of eight billion bacteria  
form in your treatment center. They might not turn into  
monsters at night, but should not be underestimated.
That means taking infection prevention seriously.
And that‘s why an automatic cleaning system prevents  
infections and can save you up to 2.5 hours of your time  
per month.

If done automatically:

• Around 2.5 hours saved per month.

Learn the truth at www.dentsplysirona.com/new-perspective.

We care.  
We protect you.
... and there is a bit  
of truth in every cliche.

Time to clean instrument hoses  
manually per day:

• 2 min flushing each before first patient
• 20 seconds after each patient x 8 patients
• 2 min flushing each after the work day
• 6.5 minutes per day
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RTV průběhu dne se ve vašem léčebném 
centru vytvoří až osm miliard bakterií. 
V noci se možná nestanou monstry, ale 
rozhodně by neměly být podceňovány.

Integrovaný dezinfekční systém 
pro nástroje a sací systém zabraňuje 
kontaminaci a může vám ušetřit až 2,5 
hodiny drahocenného času měsíčně.

Chráníte tím sebe, váš tým 
i vaše pacienty.

Čas potřebný k manuálnímu čištění:
 2 min. vyplachování každé hadice před prvním pacientem
 20 sekund po každém pacientovi x 8 pacientů za den
 2 min. vyplachování každé hadice na konci pracovního dne
 = 6,5 minuty za den

Automatický proces
 Ušetříte přibližně 2,5 hodiny měsíčně!

Over the course of a day, a total of eight billion bacteria  
form in your treatment center. They might not turn into  
monsters at night, but should not be underestimated.
That means taking infection prevention seriously.
And that‘s why an automatic cleaning system prevents  
infections and can save you up to 2.5 hours of your time  
per month.

If done automatically:

• Around 2.5 hours saved per month.

Learn the truth at www.dentsplysirona.com/new-perspective.

We care.  
We protect you.
... and there is a bit  
of truth in every cliche.

Time to clean instrument hoses  
manually per day:

• 2 min flushing each before first patient
• 20 seconds after each patient x 8 patients
• 2 min flushing each after the work day
• 6.5 minutes per day
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V noci se bakterie 
mění v monstra.
My vás ochráníme. 
Přesto pozor!

Vyjádření 
investora

Ing. Jan Patřičný



…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

Vybíráme z našich 
realizací
Rozsah realizace
Výměna čtyř stávajících stomatologických souprav 
za stomatologické soupravy Dentsply Sirona při 
zachování stávajících technologií sání a tlakového 
vzduchu. Instalace CBCT Orthophos SL 3D a balíčku 
intraorálního RTG s intraorálním senzorem Supreme 
s integrací do počítačové sítě a propojení se stávající 
nepřímou digitalizací.

Vyjádření 
investora

Ing. Jan Patřičný
Ve výběrovém řízení na dodávku 
kompletního vybavení zvítězila firma JPS, 
protože nabídla komplexní řešení. 
Součástí dodávky byla i následná péče 
o zákazníka, zaškolení, servis apod.

Mohu vřele doporučit.

Centrální servisní dispečink, tel.: +420 602 422 698, e-mail: servis@Jps.cz | TECHNIKA | 17
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Využití Geistlich Fibro-Gide® ke zlepšení 
protetického lože u pacienta s komplexní 
proteticko-implantologickou rehabilitací 
mandibuly

Prof. MUDr. René Foltán, PhD., 
Identity-obličejová 

chirurgie s.r.o., Praha

Dostatečný objem kostní hmoty je důležitý pro dlouhodobou 
stabilitu zubních implantátů, v anteriorní oblasti maxily je 
také nezbytnou podmínkou pro vytvoření estetické pro-
tetické práce. Zároveň z práce Zuiderveld et al. ale víme, že 
v estetické zóně horní čelisti představují augmentace kosti 
jen 60 % dosaženého celkového objemu alveolu, zesílením 
měkkých tkání pak získáme zbylých 40 % tohoto objemu.
Zlatým standardem v augmentaci měkkých tkání je pojivo-
vý subepiteliální štěp (angl. connective tissue graft - CTG), 
odebíraný z patra. Podle všech dostupných studií má 
nejstabilnější a nejprediktabilnější výsledky s minimálním 
množstvím komplikací. Na druhou stranu z prací Thomy DS 
et al. víme, že pacienti mají po odběru CTG 3x větší množství 
bolestí a 5x větší celkovou morbiditu. Proto má smysl snaha 
o náhradu CTG arteficiálním materiálem.

V naší kazuistice prezentujeme případ 38letého muže, který 
pro neléčenou juvenilní agresivní parodontitidu kombino-
vanou s úrazem v dětství ztratil mimo jiné i zuby 13, 12, 11, 
21, 22. Po komplexní terapii, zahrnující instruktáž dentální 
hygieny a pravidelný recall spolu s ATB profylaxí, se stav 
podařilo stabilizovat. DOP je až na zub 47 do 5 mm, BOP je 
negativní. Viz obrázek č. 1 OPG před léčbou a obrázek č. 2 
CBCT frontální oblasti maxily.
Terapeutický plán je protetika nesená implantáty. Obsahu-
je oboustranný sinus lift a také horizontální augmentaci 
alveolárního výběžku maxily ve frontální části a následný 
management měkkých tkání.
Při sejmutí protetické práce na horních zubech se bohužel 
ukázalo, že zub 24 má vertikální frakturu a je ho nutno také 
extrahovat. Vzhledem k nízkému věku pacient trvá na tom, 
aby mu byly zachovány pokud možno všechny stávající zuby.
Pacient podstoupil horizontální a částečně i vertikální 
augmentaci alveolu horní čelisti Sausage metodou® podle 
Urbana a oboustranný sinus lift viz obrázek č. 3 CBCT po 
augmentaci. Do pozice 13, 11 a 22 byly zavedeny implantáty 

Astra Tech® EV 4,2 délky 11 mm a do místa 24 implantát 
Astra Tech® TX 4,0 S 11 mm, viz obrázek č. 4 klinická fotografie 
umístění lokátorů implantátů a obrázek č. 5 OPG po zavedení 
implantátů.
 
Po nekomplikovaném hojení a následné provizorní pro-
tetické rekonstrukci nesené stále sousedními zuby jsme 
se plánovaně rozhodli zesílit fenotyp měkkých tkání okolo 
implantátů a také zlepšit estetiku budoucí fixní protetické 
práce, hlavně jejich mezičlenů, viz obrázek č. 6 – Klinická 
fotografie stavu měkkých tkání a obrázek č. 7 – CBCT vho-
jených implantátů. Po domluvě s pacientem, který preferuje 
minimální morbiditu, jsme se rozhodli pro řešení po-
mocí Geistlich Fibro-Gide®. To vše i přesto, že pacient má 
poměrně nízkou linii úsměvu, viz obrázek č. 8.

V místě 24 používáme otevřenou metodu popsanou Naeni et 
al., kdy po odklopení epiperiostálního laloku split technikou 
adaptujeme Fibro-Gide do požadovaného tvaru a fixu-
jeme matracovými stehy Monocryl® 6/0. Sliznici pak šijeme 
jednotlivými stehy Prolene® 6/0. Viz obrázek č. 9, 10, 11, 12. 
Hojení proběhlo bez komplikací, viz obrázek č. 13.

Ve frontální oblasti horního alveolárního výběžku v rozsahu 
13-22 volíme jiný způsob. Modifikovanou tunelovou technikou 
ze tří krátkých vertikálních nářezů vytváříme na přechodu 
vrcholové a vestibulární části alveolu tunely, do kterých 
zavádíme upravený Geistlich Fibro-Gide® v nadbytku, viz 
obrázek č. 14 a 15. Fixujeme ho v pozici několika pozičními 
stehy Prolene® 6/0, viz obrázek č. 16. Výsledek po zhojení 
a nasazení vhojovacích válečků vidíme na obrázku č. 17. Pro 
nízkou linii úsměvu a na přání pacienta jsme již další úpravy 
vestibulární sliznice ve smyslu transplantace epiteliálního 
štěpu (angl. Free Gingival Graft- FGG) neprováděli. Po odkrytí 
implantátů byla zhotovena provizorní protetická práce (MUDr. 
Jiří Láník), viz obrázek č. 18.  

Ztráty skupin sousedních zubů v horní čelisti jsou časem doprová-
zeny resorpcí vestibulární kompakty a také časem ztrátou objemu 
měkkých tkání. Poextrakční resorpce kosti komplikuje často již 
úbytek kosti zapříčiněný jinou patologií a nastupuje velmi rychle. 
Podle práce Chappuis et al. je klinicky patrná resorpce již za 
osm týdnů. A tento stav pak nadále progreduje.
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Dlouhodobě funkční a estetické řešení je pro spokojenost 
každého pacienta stěžejní. Přístup implantačního systému 
Astra Tech EV je založený na dosažení přirozeného vzhledu 
chrupu. K tomu přispívají jednotlivé vlastnosti implantačního 
systému, jednou z těchto vlastností je přístup „crown-down”. 
Stejně jako má každý přirozený zub jiný tvar a velikost kořene, 
tak i rozmanitost průměrů a délek implantátů hraje důležitou 
roli pro funkční výsledek. Díky širokému spektru implantátů 
je lze zavést i do náročných indikací. Každý implantát má své 
místo usazení a díky individualizované protetice 
lze dosáhnout výborného estetického výsledku pro 
konkrétní oblast.

Věděli jste, že…
Zakládáme si na dlouhodobé 
spokojenosti

https://jps.cz/znacka/implantacni-systemy-astra-tech-implant-system-ev/


SEMINÁŘ ORL 
A STOMATOLOGIE
– témata a trendy na hranici 
oborů s MUDr. Petrem 
Kocumem a MUDr. Petrem 
Jirákem

Příspěvek účastníka:
MUDr. Radomír Hodan, Opava

„Na okraji Olomouce, v příjemném prostředí, 
se konal 8. 4. 2019 praktický kurz pod vede-
ním MUDr. Pavla Kříže: Augmentace měkkých 
tkání v okolí implantátu. Kurz byl rozdělen 
na teoretickou část a praktickou část, která 
probíhala na prasečích čelistech. Vše bylo 
výborně organizováno a detailně připraveno. 
Kurz byl jasný, přehledný, výborně dokumen-
tovaný obrázky a schématy. Velmi cenná byla 
možnost v rámci diskuze se podělit o zkuše-
nosti z praxe.

Tento kurz hodnotím velmi kladně. Rád se 
v budoucnu zúčastním dalších obdobných 
kurzů pod vedením MUDr. Kříže a organizova-
ných firmou JPS.“

Příspěvek účastníka:
MUDr. Petr Havlát, Zastávka u Brna

„Přednáška se konala 25. 4. v Miroslavi. Seminář ORL 
a stomatologie - témata a trendy na hranici oborů mě 
opravdu nadchl. Tyto obory lékařství jsou si velmi blízké 
a přitom v rámci vzdělávání není problematice ORL 
věnováno tolik času, kolik by zasloužila. Seminář byl 
proložen videi z ambulantních zákroků a oba přednáše-
jící se perfektně doplňovali. Doporučuji tento seminář 
navštívit, rozhodně vás do praxe obohatí.“

AUGMENTACE  
MĚKKÝCH TKÁNÍ 
V OKOLÍ IMPLANTÁTU
Praktický kurz na prasečích čelistech 
s MUDr. Pavlem Křížem, Ph.D.

Zakládáme si na dlouhodobé 
spokojenosti

OHLÉDNUTÍ ZA...

IMPLANTOLOGIE | 21



22 | IMPLANTOLOGIE

Příspěvek účastníka:
Maria Sajenko, studentka IV. ročníku LFP

„14. 3. jsem se účastnila implantologického workshopu, při kterém jsme si poprvé mohli zavést implantáty. Ač 
se jednalo o pacienta zastoupeného vepřovým žebírkem, implantáty a instrumentárium sloužící k jejich zave-
dení byly autentické. Po důkladném odklopení periostu si každý z přítomných studentů zavedl svůj implantát. 
Celému workshopu předcházela přednáška pana doktora Petra Pošty, který nám představil podstatu a popis 
implantátů a následně na nás dohlížel při již samotném zavádění. 
Náplní druhé části workshopu byly kostní a slizniční štěpy, respektive jejich substituce. Vyzkoušeli jsme si 
vytvořit kostní defekt a následně jej zaplnit kostním granulátem a překrýt kolagenovou membránou, což by-
chom si jinak během studií neměli kde vyzkoušet. 
Velmi si získaných znalostí vážíme a děkujeme JPS za možnost rozšířit si obzory v rámci implantologie.“

PRAKTICKÝ KURZ 
PRO STUDENTY 
ČTVRTÉHO ROČNÍKU 
FN PLZEŇ

Kongres Osteology 2019 pořádaný organizací Osteology 
Foundation konající se jednou za tři roky se uskutečnil 
25. - 27.dubna 2019 ve španělské Barceloně.
Několik tisíc zúčastněných lékařů doplnili i lékaři z ČR, 
kteří se vzdělávají v oblasti augmentačních technik a 
mají rádi přehled o světových trendech v této oblasti. 
Zastoupena byla např. Klinika ústní, čelistní a obličejové 
chirurgie VFN v Praze či ÚČOCH Masarykovy nemocnice v 
Ústí nad Labem. 
Hojná účast i soukromých lékařů z ČR potvrzuje vysokou 
kvalitu u nás poskytované péče v oblasti implantolo-
gie a augmentačních technik a zájem ze strany lékařů 
o vzdělávání v tomto oboru.
Ve čtvrtečním programu kongresu si lékaři mohli zvolit 
mezi účastí na workshopech či přednáškách pod vede-
ním DGI (Deutschland Gesselschaft für Implantologie). 
Páteční a sobotní program probíhal ve čtyřech fórech, 
kde si každý vybral pro sebe vhodnou tématiku. Hlavními 
tématy byly kostní augmentace, parodontální regenera-
ce, zachování alveolárního hřebene či měkké tkáně. Na 
kongresu přednášelo několik desítek speakrů, mezi hlav-
ní „hvězdy“ kongresu patřili zejména Dr. Istvan Urban, Dr. 
Giovanni Zucchelli, Dr. Robert Jung či Dr. Mischa Krebs.
Slavnostní atmosféru kongresu doplnily velmi pěkně 
pojaté výstavy firem a společenský večer v Národním 
muzeu v Barceloně. Z novinek představených na kongre-
su je velmi zajímavý koncept Dentsply Sirona Acuris či 
Azento, které budou dostupné brzy také v ČR.
Přednášky orientované na problematiku měkkých tkání 
byly mimo jiné zaměřené na výsledky s materiálem 
Geistlich Fibro-Gide, který se jeví jako velmi zajímavá 
alternativa pojivového štěpu s velmi pěknými výsledky.

Ing. Barbora Jeníčková, Specialista pro implantologii, JPS

OSTEOLOGY 2019 
V BARCELONĚ

OHLÉDNUTÍ ZA...

22 | IMPLANTOLOGIE

https://www.osteology-barcelona.org/
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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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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
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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 
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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

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

implantologie
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Acuris je založen na konometrickém konceptu, který využívá frikční 
retenci namísto cementování nebo šroubování korunky na abutment 
ve finální protetické části implantologické léčby.

Acuris šetří čas, zdokonaluje předvídatelnost a zajišťuje 
vysokou kvalitu finálních výsledků.

Umístění korunky zabere pár sekund:
 Procedura je jednoduchá na provedení.
  Žádný šroubek – dokonalejší estetika díky tomu, 
že neexistuje viditelný přístup pro šroubek.

 Žádný cement – snižuje riziko komplikací.
  Jedná se o fixní retenci, která je snímatelná 
pro extraorální čištění nebo úpravu.

  K umístění finální korunky stačí pouze jedno kliknutí 
na korunku naším unikátním fixačním nástrojem.

O dostupnosti na českém trhu budeme informovat.

Azento je pohodlné řešení zavedení implantátu od 
začátku do konce pro náhradu jednoho zubu. Díky 
Azentu se zefektivní plánování, nákup a dodání 
a umožní tak lékařům poskytovat výborné implantolo-
gické ošetření.
Díky Azentu snížíte potřebu materiálů ve své ordi-
naci. Obdržíte navigované chirurgické řešení včetně 
implantátu, individuálního vhojovacího válečku, vrtáků, 
individuálního abutmentu a korunky, a to vše na míru 
pro konkrétní chirurgický případ.

O dostupnosti na českém trhu budeme informovat.

Novinka

Novinka

https://jps.cz/znacka/individualni-protetika-atlantis/
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NIZAM Ring Punch
  Nástroj slouží k odběru štěpu 
ve tvaru prstenu pro 
augmentaci měkkých tkání.

 Délka: 5 mm
 Vnitřní průměr: 4 mm
 Vnější průměr: 7 mm

Blade Holder
  Držák na skalpel s novým designem.
  Držák je robustnější v ergonomic-
kém BIONIK designu.
  Držák má mechanismus 
kuličkového pera, díky tomu 
můžete čepelku jednoduše 
vyjmout stlačením 
tlačítka na konci držáku.

KRASTEV Abutment Holder
  Držák abutmentu usnadní inzerci 
abutmentu do úst pacienta.

  Nástroj má dvojitý konec s malou 
a velkou silikonovou koncovkou.

WEN Tension Release Bomb
  Nástroj pro roztažení štěpu „česáním“ při překrytí recesu.
  Možné rozšíření o 15 až 20 mm.

Aplikace:

Aplikace:

Chirurgické nástroje 
Helmut Zepf

EX
KL
UZ
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NĚ
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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
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Additive manufacturing
– adding layers for accuracy
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 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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Příspěvky účastníků:

„Ráda bych touto cestou poděkovala za 
školení, které proběhlo 5. a 6. 4. 2019 v Kutné 
Hoře, školitelem byl MUDr. Alexejenko. Škole-
ní proběhlo na krásném místě s výhledem na 
chrám sv. Barbory, bylo skvěle připravené, na 
teoretickou část navazovala část praktická. 
Pan školitel využil doslova každou minutu 
školení, seznámil nás s nejmodernějšími 
technickými novinkami v našem oboru a co 
je hlavní, vše jsme si mohli sami vyzkoušet 
a rádi jsme toho využili. Moc děkuji za škole-
ní, na kterém se nedalo usnout. “

MUDr. Vosiková

Příspěvky účastníků:

„Školení bylo velmi povedené, zasazené do krásného prostře-
dí a organizačně velmi dobře zvládnuté. Oceňuji lidský přístup 
spolu s profesní erudicí pana doktora, stejně jako jeho indi-
viduální postoj k nám školícím, i jeho trpělivost a pohotovost 
odpovídat na veškeré dotazy. Líbila se mi přístrojová vybavenost 
na školení, možnost přístroje si vyzkoušet a vstřícnost personálu 
JPS. Určitě bych ráda navštívila podobný typ přátelského školení 
v úzkém kruhu zubních lékařů znovu.“

MDDr. Barbora Hlubíková za tým BELU Stomatologické centrum

Příspěvky účastníků:

„Dne 5.- 6. dubna jsem se zúčast-
nil v Kutné Hoře semináře s MUDr. 
Michalem Alexejenkem, zaměře-
ným na CEREC, endo a post endo-
dontické ošetření. Velice kladně 
hodnotím jak teoretickou, tak 
praktickou část, zejména pak mož-
nost vyzkoušet si práci s CAD/CAM 
Dentsply Sirona, jenž mě opravdu 
velmi překvapil a nadchl. Chtěl 
bych také touto cestou poděkovat 
týmu JPS za přátelskou atmosféru, 
krásný varhanní koncert v chrámu 
sv. Barbory a závěrečnou rumovou 
degustaci, která pozitivní zážitek 
ještě umocnila.“

MUDr. Petr Foltan, Herálec
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ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ 
BEZ KOMPLIKACÍ S MUDR. 
MICHALEM ALEXEJENKEM 
V KUTNÉ HOŘE

OHLÉDNUTÍ ZA...



Slavnostní představení 
nových estetických  
samoligujících zámků  
společnosti 3M Clarity™ Ultra 
proběhlo v březnu v Galerii 
Louvre.

OHLÉDNUTÍ ZA...
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https://www.youtube.com/watch?v=EwZfghOxm_s


Navštívili jsme příjemné, mladé odborníky v oboru ortodoncie, manžele Masákovi, kteří 
si založili firmu Orto-Duo a v Českých Budějovicích ordinují od roku 2017. Jaká byla jejich 
cesta z Nové Paky a Prachatic do neznámého města a jakým způsobem si „zjednodušu-
jí“ práci s využitím digitální techniky? Pokud chcete poznat inspirativní, stále usměvavé 
a dobře naladěné kolegy, jsou to právě tito lidé, a my jsme byli rádi v jejich společnosti.

Když technika pomáhá 
v ortodontické praxi

Jak lze skloubit tolik činností, které vykonáváte – vlast-
ní praxe, asistenci na 1. LF,  přednáškovou činnost, vývoj 
a testování SW, rodinu a malé děťátko, aktivní život?
 
Někdy je toho opravdu hodně☺, důležité je, že naše praxe 
je, dá se tak trochu říct, i naším koníčkem, a velkou část věcí 
řešíme nebo i vymyslíme právě během relaxace, jako je běh 
nebo rodinný výlet.

Jakým způsobem máte rozdělenou práci?

Dr. Masáková: Já jsem momentálně na mateřské dovolené 
a do práce chodím jeden den v týdnu. Jinak mám na starost 

tvorbu léčebných plánů, které si manžel následně projde 
a v případě jiného pohledu na věc je společně prodiskutu-
jeme a upravíme. V současné době jsem také začala připra-
vovat u některých pacientů nepřímé lepení, po tom, co to 
manžel otestoval. Dále objednávání materiálu a takové ty 
„zábavné věci“, jako potřebné papíry pro chod ordinace, nebo 
nedávné zřizování zubní laboratoře, o kterou jsme naši praxi 
rozšířili.

Dr. Masák: Já chodím do práce čtyři dny v týdnu☺a mimo 
ošetřování pacientů mám na starosti zejména technické 
zázemí ordinace ve smyslu výroby vlastních fóliových rovná-
tek, nepřímého lepení a zaučování asistentek, jak s novými 
technologiemi pracovat.
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Ing. Gabriela Kličková

https://ortoduo.cz/
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Slyšela jsem o vašem unikátním počítačovém programu, 
léčebném plánu vycházejícím z kefalo analýzy, který má 
vaše ordinace. Můžete nám k němu něco říci?

Je to něco, na čem jsem pracoval během celého postgraduál-
ního studia. Cílem tohoto programu je co nejvíce zjednodušit 
práci a pomoci ortodontistovi při tvorbě léčebného plánu, 
a na druhou stranu poskytnout pacientovi podrobný a pře-
hledný report o tom, co ho během léčby čeká, proč volíme 
daný plán léčby a kolik ho budou jednotlivé varianty stát.
Po zadání potřebných dat jsou počítány veškeré diskrepance 
a indexy, které ortodontista při tvorbě léčebného plánu po-
užívá. Navíc je propojen s vlastní kefalometrickou analýzou, 
takže dokáže propojit data získaná z modelu a bočního RTG, 
což je využito například pro automatický výpočet relokované 
polohy dolních řezáků (jedna z nejdůležitějších hodnot při 
tvorbě LP). Lékaře pak SW upozorňuje, na co si dát během 
tvorby léčebného plánu pozor.
Pacient od nás dostává léčebný plán, kde jsou přehledně 
jeho fotografie před léčbou (to je pro ně vždy velice motivač-
ní☺), RTG snímky, souhrnná diagnóza, plán léčby a cenový 
rozpočet s variantami při použití různých typů zámků (klasic-
ké/samoligovací, kovové/keramické, fóliová/invisalign)

Co čeká pacienta, pokud si u vás na internetu objedná 
léčbu?

Asi bych začal tím, co u nás žádného pacienta nečeká, a to 
je právě tradiční otiskování zubů. Naše praxe je plně digita-
lizovaná. Pacient se objedná zdarma na konzultaci, při které 
mu sdělíme předběžné možnosti léčby. Pokud mají o léčbu 
zájem, zhotoví asistentky vstupní dokumentaci (foto, sken, 
RTG). Díky skeneru lze konzultaci často spojit právě již se 
zhotovením vstupní dokumentace, protože nejsme závislí na 
odlévání modelu v laboratoři. Poté přichází na povídací ná-
vštěvu k jednomu z lékařů, kde je mu podrobně na modelech 
a fotografiích vysvětlen plán léčby. Při výrazných změnách 
estetiky úsměvu, jako je například otevírání/uzavírání mezer 
při agenezi postranních řezáků nebo plánování dostaveb/
faset používáme k lepší představě pacienta Digital smile de-
sign, díky kterému si pacient dokáže výsledek lépe představit. 
Jedná se o skvělý komunikační nástroj. Asistentky pacienta 
vyfotí mobilním telefonem, my před pacientem navrhneme 
finální polohu zubů v úsměvu a pacientovi jsou tato data 
odeslána do jeho mobilního telefonu. Navíc má pacient vizu-
alizaci uloženou v kartě, takže při každé návštěvě víme, kam 
má posunutou střední čáru a na co si dát pozor.

Jste jedním z osmi lékařů na světě testujících a vyvíjejí-
cích SW pro 3Shape. Co vám to a vaší praxi přineslo? Jaká 
zlepšení?

Samozřejmě to zabere dost času☺, ale pozitivní na tom je, 
že mě to nutí zkoušet nové věci. K řadě postupů, jako napří-
klad nepřímé lepení, jsem byl zprvu skeptický, ale po nutném 
vyzkoušení jsem zjistil, že je to velmi jednoduché a opravdu 
to ušetří spoustu času. Většinu z testovaných postupů jsme 
postupně začali prakticky využívat. Nebýt beta tester, asi bych 
se neodhodlal změnit běh naší praxe, právě z časových důvo-
dů. Takhle nemám na vybranou, a nakonec to vždy nese své 
ovoce. Z čeho mám velkou radost je, že řada mých nápadů se 
brzy opravdu objeví v nové verzi programu od 3Shape.

To je paráda, vidět výsledky a vylepšení v praxi, gratulujeme.
Jste ambasadorem Cad Cam Clubu za 3Shape, co to přines-
lo Vám a Vaší praxi?

Mám díky tomu přístup k nejnovějším produktům. Postup-
ně jsem získal své know-how, které předávám dál ve formě 
přednášek nebo workshopů. Mnohdy do naší praxe přijíždějí 
jiní lékaři, kteří chtějí svoji praxi digitalizovat. Tyto lékaře 
zaškoluji prostřednictvím vzdálené plochy.

Jak těžké bylo přejít na nepřímé lepení?

Nejhorší je vždy prvních pár pacientů, než se vším proklikáte, 
zjistíte, co funguje/nefunguje a vnesete do toho nějaké vlast-
ní vychytávky. U prvních pacientů to samozřejmě zabralo dost 
času, až jsme si mysleli, že to prakticky opravdu aplikovat 
nebudeme☺, ale postupně se postup zrychlil a během 
samotného nasazení odpadly chyby, takže v současné době 
můžeme říci, že nám to opravdu práci zjednodušuje. Hlavní 
výhoda je v tom, že ihned vidíme, jak bude výsledek po vy-
rovnání zubů  vypadat a můžeme jej případně upravit dříve, 
než aparát nasadíme. Nově již tiskneme nosiče na nepřímé 
lepení na 3D tiskárně z biokompatibilního materiálu.

Jak vám dále technika pomáhá v práci?

Snažím se, aby nám práci hlavně zjednodušovala. Již umíme 
každý aparát vyrobit na 3D modelu a proto už vůbec neotis-
kujeme. Vždy, když přijdu s nějakou „novou hračkou“ nebo 
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postupem, musím nejprve co nejlépe zaškolit naše asis-
tentky, abychom se vyvarovali prvotních chyb, které by nás 
mohly odradit od jejich používání. Digitální technologie nám 
postupně začaly ovlivňovat všechny fáze ortodontické léčby. 
Již je běžné, že týden před sundáním fixních rovnátek asis-
tentky naskenují pacienta, překrytím skenů porovnají dosa-
žené změny se vstupním modelem, podle toho se naplánuje 
retence a na vytištěných 3D modelech pak naše laborantka 
precizně zhotoví fixní retainery, které pak lékař zkontroluje 
a nalepí. Skeny zubů můžeme pacientovi ihned odeslat na 
jeho chytrý telefon, což zlepšuje jeho motivaci k léčbě, ale 
i naši snahu dosáhnout co nejlepšího výsledku. Po sejmutí 
rovnátek od nás každý pacient navíc obdrží domů vytištěný 
3D model, na kterém je možné, v případě ztráty nebo poško-
zení retenčního aparátu, zhotovit jednoduše aparát nový.
Naopak, co nevyužíváme, je automatická simulace léčby gene-
rovaná programem, protože nezohledňuje hodnoty z kefalo-
metrické analýzy, které jsou pro plánování léčby klíčové. Často 
může být zavádějící (extrakční/neextrakční léčba) a v očích 
pacienta může tvorba léčebného plánu působit zbytečně.

Na vašich stránkách jsem našla, že nabízíte rovnátka na 
zkoušku. Co to znamená?

Fóliová rovnátka jsou bezesporu budoucnost ortodontické 
léčby. V současné době je omezené množství firem, které 
jejich výrobu provádějí, a tak je cena mnohdy dost vysoká. 
Proto jsme se zaměřili na jejich vlastní výrobu. Nebylo to 
nic jednoduchého, jelikož velmi důležitý je hlavně materiál 
těchto rovnátek, který jsme si nakonec sami začali objed-
návat z USA. Vlastnostmi je velmi podobný jako SmartTrack 
od Invisalign. Našim pacientům tak umožňujeme rovnátka 
si nejprve vyzkoušet. Zhotovíme jim kompletní 3D přestav-
bu, naneseme attachmenty a vytiskneme první aktivní fólie 
pro horní i dolní čelist. Pacient si tak může na vlastní kůži 
vyzkoušet, jak je pohodlné nošení rovnátek, zda mu nepře-
kážejí attachementy a zda je zvládne nosit dvaadvacet hodin 

denně. Pokud se dále pro léčbu rozhodne, doplatí cenu rov-
nátek a naše laborantky vytvoří další fólie z již existující 3D 
přestavby. Tím jsou vyřešeny možné obavy pacienta, zda jsou 
pro něj dostatečně pohodlná a estetická, ještě před zaplace-
ním plné ceny léčby. Na složité případy stále upřednostňuje-
me rovnátka Invisalign, ale mírné a středně složité případy se 
snažíme řešit fóliemi vlastními.

Prý máte nejlepší nápady, když běháte. Kdy se chystáte na 
další běh?

☺ano, je to tak. Běhám jako „hobbík“ půlmaratony a právě 
při běhu mě toho napadá nejvíce. Pak jsme ještě s man-
želkou začali aplikovat pracovní výstupy na Kleť, rozhledna 
nedaleko ČB s výbornou hospodou na vrcholu☺. Během 
cesty nahoru vždy vymýšlíme a diskutujeme organizační věci 
ohledně ordinace, co změnit, zlepšit… To vzniklo tak nějak 
samo, neplánovaně, při stoupání lesem nahoru jsme více 
konstruktivní, než kdybychom si sedli po práci v ordinaci a cí-
leně přemýšleli, co změnit a vylepšit.

Je vidět, že vás oba práce baví, co chystáte do budoucna?

Fóliová rovnátka na zkoušku.

Děkujeme za rozhovor a přejeme další úspěchy ve vaší karié-
ře i osobním životě. 
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Vliv tepelného stárnutí na pevnost vazby 
ortodontického adhezivního systému 
bez přebytků
Shear bond strength of a flash-free 
orthodontic adhesive system after thermal 
aging procedure

Abstrakt:
Cíl práce: Cílem této studie bylo porovnat pevnost vazby ke 
sklovině (SBS) bezpřebytkového (flash-free) předem nane-
seného ortodontického adheziva a ortodontického adheziva 
s kompomerem před a po termocyklování. Pro oba materiá-
ly byl také stanoven Index zbytků adheziva (ARI).
Materiál a metodika: Celkem 120 lidských premolárů bylo 
náhodně rozděleno do dvou skupin (n = 60) podle pou-
žitého ortodontického adheziva: APC Flash-Free Adhesive 
Coated Appliance System (APC FF) a Transbond PLUS Color 
Change Adhesive (TP) jako kontrola. Poté byly vytvořeny tři 
podskupiny podle použité metody stárnutí: skladování ve 
vodě (37°C, 24 h), termocyklování 10 000 nebo 20 000 cyklů. 
Následně byla testována SBS a vyhodnocen ARI pro každý 
vzorek. Výsledky byly analyzovány obousměrným ANOVA 
a Tukeyho Chi-square testy (p < 0,05).
Výsledky: Hodnoty SBS byly významně ovlivněny termocy-
klováním (p < 0,01). Ani typ ortodontického adheziva
ani interakce mezi adhezivem a termocyklováním statistic-
ky neovlivnila výsledky SBS (p > 0,05).
Závěry: APC FF a TP vykazovaly podobné výsledky pevnosti 
vazby. Termocyklování vyvolalo významný pokles hodnot 
SBS u obou testovaných lepidel, bez rozdílu mezi 10 000 
a 20 000 teplotními cykly. Kromě toho APC FF zanechalo na 
sklovině ve srovnání s TP méně zbytků adheziva.

Abstract
Background: The aim of this study was to compare the 
shear bond strength (SBS) of a flash-free and precoated 
orthodontic adhesive with a compomer orthodontic adhe-
sive before and after thermocycling. The adhesive rem-
nant index (ARI) was also determined for both adhesives. 
Material and Methods: A total of 120 human premolars 
were randomly divided into two groups (n=60) according 
to the orthodontic adhesive used: APC Flash-Free Adhesi-
ve Coated Appliance System (APC FF) or Transbond PLUS 
Color Change Adhesive (TP), as control. Then three sub-
groups were established according to the aging procedure: 
water storage (37°C, 24h), thermocycling for 10,000, or 
20,000 cycles. A SBS test was performed and ARI value for 
each specimen was also assessed. Results were analyzed 
by two-way ANOVA and Tukey’s Chi-square test (p < 0.05). 
Results: SBS values were significantly influenced by 
thermocycling (p < 0.01). Neither the orthodontic adhesive 
nor the interaction between adhesive and thermocycling 
statistically affected SBS results (p > 0.05). Conclusions: 
APC FF and TP showed similar bond strength results. Ther-
mocycling induced a significant decrease in SBS values 
for the two adhesives tested, without differences between 
10,000 and 20,000 thermal cycles. Moreo-ver, APC FF left 
less adhesive remnants on the enamel compared to TP.

Carlos González-Serrano 1, Eugenia Baena 2, María-Victoria Fuentes 2, 
Alberto Albaladejo 3, Manuel Míguez-Contreras 4, Manuel O. Lagravère 5, Laura Ceballos 6

1 Ph.D. Student, obor Stomatologie, Lékařská fakulta, Rey Juan Carlos University, Alcorcón, Madrid, Španělsko
2 Odborný asistent, obor Stomatologie, Lékařská fakulta, Rey Juan Carlos University, Alcorcón, Madrid, Španělsko
3 Docent, Chirurgické oddělení, Lékařská fakulta, Univerzita Salamanca, Salamanca, Španělsko
4 Odborný asistent, Stomatologické Oddělení, Lékařská fakulta, Alfonso X el Sabio, Madrid, Španělsko
5 Docent, Fakulta zubního lékařství, Lékařská fakulta, University of Alberta, Edmonton, Kanada
6 Profesor, obor Stomatologie, Lékařská fakulta, Rey Juan Carlos University, Alcorcón, Madrid, Španělsko

Obrázek č. 1: Stereomikroskopický obraz a SEM mikrografy (35X) reprezentativních typů selhání pro testované experimentální 
skupiny. a, b) ukazují ARI skóre 1 z APC FF bez stárnutí; c, d) ukazují ARI skóre 2 z TP bez stárnutí.
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Doporučený výběr oblouků
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umožňuje zámkům snadné klouzání po oblouku 
při daleko nižších pracovních silách drátů. Výchozí 
sekvence drátů, která je zde uvedena, připouští, že 
každý klinický případ je specifický a výběr drátů by 
měl probíhat na základě potřeb plánované léčby.

Sekvence drátů by měla zohledňovat čtyři hlavní 
léčebné fáze (aligning, leveling, working, finishing). 
Jakmile je v první fázi dosaženo signifikantního 
posunu, je důležité zajistit srovnání zámkových 
slotů, které můžeme docílit kulatým drátem dříve 
než následně použijeme drát hranatý. Menší 
a elastický hranatý drát může být použit pro dosa-
žení správné torze a tvarování oblouku. Nakonec 
silnější a pevný hranatý drát pomůže zajistit dota-
žení těch nejmenších detailů na konci léčby.
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Aligning • Počáteční vertikální srovnání
• Derotace

• Malá pracovní síla
• Pružnost
• Nízká náchylnost k ohnutí

Nitinol SE .014

Leveling • Počáteční uzavírání mezer
• Dokončení vertikálních

a rotačních rovnání
• Vyrovnání Spee křivky

• Větší pracovní síla
• Pružnost
• Vyplnění slotu pro detailní pohyb

Nitinol SE .018

Working • Korekce tvaru oblouku
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• Dokončení uzavírání mezer
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Beta III .017x.025
potom
Beta III .019x.025

Tyto hodnoty jsou určeny pro 3M standardní dráty. 
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snadné klouzání po oblouku při daleko nižších pracovních silách drátů. Výchozí sekvence drátů, která je zde

léčby.

kulatým drátem dříve než následně použijeme drát hranatý. Menší a elastický hranatý drát může být použit pro
dosažení správné torze a tvarování oblouku. Nakonec silnější a pevný hranatý drát pomůže zajistit dotažení těch
nejmenších detailů na konci léčby.
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Jak se zámky Clarity™ Ultra snímají, je možné 
je snímat s nasazeným obloukem?

Zámky Clarity™ Ultra mají unikátní predilekční linii lomu pro sejmutí zmáčknutím. Zámek jemně st-
lačte, pak zámkem zahoupejte mezio/distálně a opatrně zámek zvedněte, stále jej však držte stlačený 
v kleštích tak, aby části zámku zůstaly v hrotech nástroje. Vždy snímejte zámky Clarity™ Ultra s vyjmu-
tým obloukem a odstraněnými ligaturami.
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•  brilantní estetický 
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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

29. 11. 2019 pá
Plzeň

13,00-18,30
Parkhotel 
Congress Center

Protetické ošetření implantátu
MUDr. Roman Tichý WI

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

6. 12. 2019 pá
Ostrava

13,00-18,30
Harmony Club 
Hotel

Postendodontické ošetření
MDDr. Tomáš Buchta WS

6. 12. 2019 pá
Praha

12,00-17,30
Hotel Chvalská 
Tvrz

Dezinfekce, sterilizace a kontroly účinnosti
MUDr. Věra Melicherčíková, CSc. W

Kdy, kde 2020 Téma a přednášející Pro

10. 1. 2020 pá
Praha

10,00-18,00
Hotel DUO

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

DH

17. 1. 2020 pá
Brno

13,00-18,30
Hotel Vista

Onemocnění dutiny ústní II - diferenciální 
diagnostika, MUDr. Hana Poskerová, Ph.D. W

24. 1. 2020 pá
Praha

12,00-18,00
Hotel DUO

Protokol vyšetření a léčby pacienta 
s parodontitidou/periimplantitidou
doc. MUDr. Eva Kovaľová PhD.

W

7. 2. 2020 pá
Plzeň

13,00-18,30
hotel Primavera

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

WS

14. 2. 2020 pá
Praha

10,00-18,00
Hotel DUO

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

DH

21. 2. 2020 pá
Ústí nad 
Labem

13,00-18,30
Clarion 
Congress Hotel

Estetika a funkce frontálního úseku
MDDr. Onřej Kříž WS

28. 2. 2020 pá
Jihlava

13,00-18,30
Hotel Gustav 
Mahler

Parodontologie v praxi
MUDr. Markéta Harakaľová W

28. 2. 2020 pá
České 
Budějovice

13,00-18,30
Hotel Vita

Nová generace kompozitních materiálů  
s různou viskozitou a mimořádnou 
pevností, MUDr. Zbyněk Mach

WS

6. 3. 2020 pá
Ostrava

13,00-18,30
Harmony Club 
Hotel

Nová generace kompozitních materiálů  
s různou viskozitou a mimořádnou pevností, 
MUDr. Zbyněk Mach

WS

13. 3. 2020 pá
Praha

13,00-18,30
Hotel DUO

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

WS

13. 3. 2020 pá
Brno

13,00-18,30
Hotel Vista

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

27. 3. 2020 pá
Brno

13,00-18,30
Hotel Vista

Komunikace - jak motivovat pacienta ke 
spolupráci
PhDr. Martina Venglářová

DH, S

27. 3. 2020 pá
Plzeň

12,00-18,00
Parkhotel 
Congress Center

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

W

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:
26. – 28. 9. 2019 Dentální veletrh, Výstaviště Holešovice
3. – 5. 10. 2019 Pragodent a Pražské dentální dny, PVA Letňany

8. – 9. 11. 2019 Mezinárodní stomatologická konference,
Olomouc

16. 11. 2019 Sněm ČSK, Brno

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/2019/06/Pozvanka_Praha191206-1.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Praha_2020_1_kyrety.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Brno200117.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Praha200124.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Plzen200207.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Praha_2020_1_kyrety.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Usti200221-1.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Jihlava200228.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Ostrava200306.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Ostrava200306.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Praha200313.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Brno200313.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Brno200327.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Plzen200327.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Praha_2019_2_kyrety.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/01/Pozvanka_Ostrava190913-1.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/01/Pozvanka_CL190913.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/2019/01/Pozvanka_CB190920.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Praha190927.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/2019/02/Pozvanka_Praha_2019_2_kyrety.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/2019/02/Pozvanka_Plzen191018-1.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Zlin191018.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Plzen191108.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/03/Pozvanka_Praha191114.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_CB191114_impla.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_SDA-2019_2_pololeti-1.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_SDA-2019_2_pololeti-1.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/03/Pozvanka_Praha191120.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/03/Pozvanka_Praha191120.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Praha191122.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/01/Pozvanka_Jihlava191122.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Praha191128_impla.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Brno191129-1.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/01/Pozvanka_Lovosice191129.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/01/Pozvanka_Jihlava191206.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Praha_2019_2_kyrety.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Ostrava191206.pdf



