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blue®m gel 15 ml

  kyslík aktivuje a akceleruje 
metabolický proces hojení

  molekuly kyslíku pronikají 
do biofilmu hlouběji než např. 
molekuly chlorhexidinu

  laktoferin má imunitní, 
antibakteriální, antivirový 
a fungicidní účinek

  laktoferin podporuje růst kostí
  perboritan sodný zajišťuje 

pomalé uvolňování kyslíku
  aplikuje se přímo do rány nebo 

parodontálního váčku

blue®m oxygen fluid 500 ml - 10 x účinnější než chlorhexidin

blue®m zubní pasta bez fluoridu 75 ml

blue®m zubní pasta s fluoridem 75 ml

blue®m ústní voda 500 ml

blue®m ústní pěna 100 ml

blue®m ústní sprej 15 ml

blue®m vitaminy pro zuby & kosti 90 tablet

https://www.bluemcare.com/cs/
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V magazínu najdete… Slovo úvodem
Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

léto je za námi a čeká nás 
velmi nabitý podzim. Hlavní 
událostí je chystaný Pragodent, 
na který vás všechny srdečně 
zveme a těšíme se na 
vzájemná setkání.
Máme řadu novinek, které 
se vám chystáme představit. 
Tak jako už naše titulní 
stana napovídá, přicházíme 
s novými produkty BlueM. Seznámíme vás také se 
značkou DryShield, kterou nově exkluzivně zastupujeme.
Celý konec roku 2019 bude našlapaný řadou zajímavých 
seminářů a workshopů. Pozveme vás na stomatologický 
víkend do Darovanského dvora, kde se vám, jak 
doufáme, bude líbit tak jako ve Valeči. Stali jsme se 
zlatým partnerem  Pražských dentálních dnů, kam jsme 
přizvali na přednášku a workshop Imre György Borzásiho 
z Maďarska. Samozřejmě vás neochudíme ani o zajímavé 
reportáže a nabídky.

A vydejte se do přírody. Podzim je krásný a míst k vidění 
spousta. Jedno jsme navštívili a možná vás inspiruje  
k tomu, abyste nás následovali.

Brzy na viděnou.

Ing. Eva Nohejlová,
šéfredaktorka magazínu
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ONEMOCNĚNÍ DUTINY ÚSTNÍ II – 
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA

zveme vás na seminář
Přednášející: MUDr. Hana Poskerová, Ph.D.

•  diferenciální diagnostika bílé plochy 
– lichen planus, leukoplakie, orální kandidóza, bílý spongiózní névus

•  diferenciální diagnostika puchýře, eroze, vředu 
– změny traumatické, infekční, autoimunitní

•  diferenciální diagnostika pigmentových změn 
– pigmentace ústní sliznice zevní a vnitřní

CENA: 2 690 Kč včetně DPH
(2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 17. 12. 2019)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), dentální hygienist(k)y, sestry

Pátek 17. ledna 2020 od 13 hodin
Hotel Vista, Hudcova 72, 621 00 Brno

akademie

www.jps.cz/akademie
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PROTOKOL VYŠETŘENÍ A LÉČBY 
PACIENTA S PARODONTITIDOU/
PERIIMPLANTITIDOU

•  Kompletný postup vyšetrenia a ošetrenia pacienta s parodontitídou
•  Ponuka nových typov vyšetrení „balík“ pre celú rodinu
•  Dentálna hygiena neznamená iba „čistenie“ zubov
•  Rozdiely medzi hygienou a liečbou zubov a parodontu
•  Zvýšenie efektivity vyšetrenia a tvorby plánu liečby a recallu
•  Ako orálne zdravie ovplyvňuje celkový zdravotný stav
•  Základy mikrobiológie, čo všetko máme vedieť o niektorých baktériách
•  Genetické vyšetrenie, čo máme vedieť o polymorfizme, ako to interpretovať pacientovi
•  Efektívny recall systém – zvýšený príjem z finančne menej náročných výkonov 

Mechanická kontrola biofilmu je vykonávaná ako liečba alebo ako prevencia. Ak nánosy na zuboch spô-
sobili ochorenie (zápal, zubný kaz), označujeme ich odstraňovanie ako liečbu gingivitídy, ale tiež ako pre-
ventívny zákrok, ktorým zabraňujeme vzniku parodontitídy. Odstraňovanie pigmentov z povrchu skloviny 
zuba je výkon estetický. V aktívnej fáze parodontitídy sú všetky výkony v parodontálnom vačku liečebné.

Kazuistiky z vašich ordinací 
•  Kazuistiky – rozbor správnych a nesprávnych 

liečebných postupov, chyby v liečbe
•  Postup kompletného vyšetrenia
•  Návrh chemickej lokálnej a celkovej liečby
•  Indikácia chirurgickej liečby

CENA: 3 390 Kč včetně DPH
(2 712 Kč včetně DPH = 20% sleva 
při přihlášení do 15. 12. 2019)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), 
DH (záštita ADH)

Pátek 24. ledna 2020 od 12 hodin
Hotel DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9
Přednáška je ve slovenském jazyce.

akademie
zveme vás na seminář
Přednášející: doc. MUDr. Eva Kovaľová, Ph.D.

www.jps.cz/akademie
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Kyslík se k podpoře hojení ran v medicíně používá více 
než 100 let. Již od 60. let se v Holandsku úspěšně používá 
hyperbarická oxygenoterapie např. po kardiochirurgických 
operacích a u život ohrožujících anaerobních infekcích.

Terapie aktivním kyslíkem 
Ronald Muts hledá řešení proti 
peri-implantitidě a periodontitidě

Ronald Muts 
zubní lékař a implantolog v MP3 

Dentists, Apeldoorn Nizozemí.

Rovněž ve stomatologii proběhly experi-
menty s lokální oxygenoterapií, především 
při velkých rekonstrukcích horní čelisti 
s použitím štěpu z lopaty kyčelní kosti 
(obr. 1). V těchto případech docházelo 
k resorpci kosti v důsledku dehiscence 
a nekrózy odkryté kosti. Při snaze zabránit 
ztrátě kosti se znalostí dobrých výsledků 
hyperbarické oxygenoterapie, byl lokálně 
aplikován aktivní kyslík ve formě stabilní-
ho kyslík uvolňujícího gelu (obr. 2). Dle lé-
kařů provádějících tyto pokusy se jednalo 
o pozoruhodnou klinickou zkušenost, kdy 
hojení probíhalo rychleji a lépe s menším 
počtem komplikací.
Na základě těchto poznatků nás zajímalo, 
zda tyto pozitivní zkušenosti povedou ke 
stejně dobrým výsledkům i v naší stoma-
tologické praxi.

Kazuistika č. 1
39letý muž přišel jako nový pacient 
v roce 2011. Při intraorálním vyšetření, 
byla zjištěna periimplantitida v pozici 36 
s cirkulárním kostním defektem s cho-
boty hloubky 9 mm (obr. 3). Po důsledné 
instruktáži ústní hygieny jsme v lokální 
anestezii provedli uzavřenou kyretáž 
slizničního uzávěru implantátu 36 se 
záměrem vytvořit čerstvou ránu. V tomto 
případě jsme neprováděli čištění povrchu 
implantátu, ale okamžitě po zákroku jsme 
aplikovali orální gel uvolňující aktivní 
kyslík (Bluem) ve shodě s doporučením 
TOOTh.
Po jednom roce byl pozorovatelný nový 
vertikální i horizontální přírůstek kosti 

u implantátu (obr. 4). Hloubka chobotu 
se zmenšila z 9 na 4 mm. Zmizel rovněž 
otok a zarudnutí zánětlivé tkáně, slizniční 

uzávěr se opět stáhl kolem implantátu 
a nepozorovali jsme již žádné krvácení po 
sondáži.

Obr. 1: Rekonstrukce horní čelisti s použitím štěpu z lopaty kosti kyčelní.

Obr. 2: Aplikace gelu 
uvolňujícího aktivní 
kyslík.



Poděkování: dr. Hans Beekmans, stomatolog, Bart van Noordenne, parodontolog a implantolog a Peter Blijdorp, stomatochirurg 
(Nizozemí). Reference jsou k dispozici na vyžádání.

Po jednom roce nedošlo ke změně 
úrovně novotvořené kosti (obr. 5). Patrné 
bylo naopak mírné zlepšení a hloubka se 
zmenšila na 3 mm.

Kazuistika č. 2
U 62leté pacientky byla v roce 2011 dia-
gnostikována periimplantitida, což bylo 
jasně patrné na rentgenovém snímku 
(obr. 6 a 7). Maximální změřená hloubka 
chobotu byla 12 mm. V tomto případě 
jsme odklopili mukoperiostální lalok 
a zjistili jsme rezidua cementu v okolí 
implantátu. Očistili jsme povrch implan-
tátu kyretou a 35% kyselinou fosforečnou. 
Aplikovali jsme Bluem Oral Gel na povrch 
implantátu a po provedení sutury i na 
mukoperiostální lalok. Instruovali jsme 
pacientku, aby aplikovala Bluem gel 
kolem implantátu třikrát denně a aby vy-
plachovala ústa Bluem ústní vodou třikrát 
denně. Po 2 letech jsme pořídili kontrolní 
rentgenový snímek (obr. 8). Tento snímek 
koresponduje s klinickým nálezem, kde se 
hloubka chobotu zmenšila na 4 mm.

Diskuze
Pro zvýšení lokálního účinku aktivního 
kyslíku lze v nízkých koncentracích po-
užít perborát sodný a enzym glukooxy-
genázu (GOx). Při kontaktu s vodou se 
perborát sodný rozpadá na borát sodný 
a H2O2. GOx zajišťuje postupnou pře-
měnu glukózy na kyselinu glukonovou 
a H2O2. GOx, je normálně nečinná, ale 
stává se aktivní v kontaktu s vlhkostí, 
např. z rány. Postupně se uvolňuje malé 
množství glukonové kyseliny a peroxidu 
vodíku.

V malých koncentracích kolem 0,003- 
0,015 % má peroxid vodíku dezinfekční 
účinek a tvoří se, společně s antibak-
teriálním ROS (reaktivními formami 
kyslíku), během respiračního vzplanutí 
neutrofilů v běžné ráně, což má chemo-
taktický účinek na leukocyty. Koncentrace 
peroxidu vodíku v produktech Bluem není 
porovnatelná s vysoce koncentrovanými 
roztoky peroxidu vodíku (1,5 – 3 %) pou-
žívaných v medicíně jako dezinfekce. Je 
známo, že uvolněné radikály z koncentro-
vaných roztoků peroxidu vodíku způsobují 
poškození tkání. Výzkumy ovšem ukazují, 
že postupné uvolňování malého množství 
peroxidu vodíku zabíjí patogenní bakterie 
daleko efektivněji než jednorázový vý-
plach koncentrovaným roztokem peroxidu 
a zároveň méně poškozuje fibroblasty.

Závěr
Přestože lokální použití nízce koncentro-
vaného peroxidu vodíku má prokazatel-
ně pozitivní efekt na hojení ran, přesný 
mechanismus stabilního uvolňování 
kyslíkových přípravků na hojení rány 
a tkání ve stomatologii stále není plně 
objasněn. TOOTh doporučení pro apli-
kaci gelu uvolňujícího aktivní kyslík jsou 
pouze obecná terapeutická doporučení, 
ale prokázaly velký přínos pro pacienty 
v naší praxi. Doporučení byla vytvořena 
s důrazem na to, že aktivní oxygenotera-
pie je založena na použití nízce koncen-
trovaného peroxidu vodíku a nemůže být 
porovnávána s použitím vysoce koncer-
tovaných přípravků (1,5 – 3 %) používa-
ných k dezinfekci, které mohou způsobit 
poškození tkání. 

TOOTh doporučení
1) RTG kontroly. Měření hloubky chobotů, recesů a krvácení.
2) Vytvoření čerstvé ranné plochy v okolí zubu pomocí kyretáže a root planningu.
3)  Pomocí malé jednorázové 2,5ml stříkačky (Terumo) a černou minikoncovkou 

(Ultra-dent) aplikujte gel do chobotu.
4)   Poučení pacienta o režimu léčby: 

i) 2x denně čistit zuby Bluem zubní pastou. 
ii) 2x denně výplachy ústní vodou Bluem jednu minutu. 
iii)  2x denně hygiena mezizubní čištění Bluem Oral Gelem v místě implantátu 

nebo, pokud je pacient schopen, aplikace gelu přímo do chobotu jednorázo-
vou 2,5ml stříkačkou (Terumo) a černou minikoncovkou (Ultra-dent).

5) Kontrola po 2 týdnech.
6)  Kontrola po 4 a po 8 týdnech. Při stabilizaci nálezu následují kontroly každé 

4 měsíce. Měření hloubky chobotů, recesů a krvácení při každé návštěvě.
7)  Kontrola po 1 roce s kontrolním intraorálním RTG, měřením hloubky chobotů, 

recesů a krvácení.
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Obr. 3: Případ 1 – Defekt s chobotem 9 
mm.

Obr. 6: Případ 2 – Rentgen.

Obr. 4: Případ 1 – Po 1 roce se hloubka 
chobotu zmenšila na 4 mm.

Obr. 7: Případ 2 – Periimplantitida, 
hloubka chobotu je 12 mm.

Obr. 5: Případ 1 – Po 2 letech je hloubka 
chobotu 3 mm.

Obr. 8: Případ 2 – Za 2 roky je hloubka 
chobotu 4 mm.
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Jak co nejjednodušeji informovat pacienta o jeho 
diagnóze, prognóze a léčbě. Závěr série otázek a odpovědí 
s doc. MUDr. Evou Kovaľovou.

PARODONTITIDA

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

4. Liečba
Pacient sa opýta: Čo všetko mi budete 
robiť? Bude to bolieť? 
Ošetrujúci: Liečbu parodontitídy delíme 
na profesionálnu - to, čo vykonávame 
v ambulancii a individuálnu - to, čo 
pacient robí doma. Liečba je mechanická, 
chemická a chirurgická.
Mechanická liečba sa vykonáva profesi-
onálne v ambulancii ručnými nástrojmi 
a prístrojmi (ultrazvuk a airflow), doma sú 
to rôzne pomôcky na odstraňovanie biofil-
mu. DH inštruuje pacienta vždy individu-
álne priamo v ústach, podľa stavu zubov 
a parodontu ho učí systém, techniku 
a odporučí mu vhodné pomôcky.
Chemická liečba je vo forme zubných pást, 
gelov, ústnych vôd, niekedy sú nutné aj 
antibiotiká.
Chirurgická liečba je reparatívna, keď od-
straňujeme to, čo sa nedá nechirurgicky 
odstrániť a spôsobuje ďalšie poškodzo-
vanie a stratu tkanív alebo regeneratívna, 
ak rôznymi regeneratívnymi materiálmi 
podporíme obnovu, dorastenie tkanív. 
Žiadna liečba však nezaručí kompletný 
„návrat“ tkanív do pôvodného stavu.

5. Náklady
Pacient sa opýta: Koľko a za čo budem 
platiť?
Ošetrujúci: Liečba parodontitídy je 
finančne náročná, pretože slovenské 
poisťovne vôbec neodlišujú špinavého 
pacienta, ktorý si nečistí zuby a preto má 
parodontitídu od chorého pacienta, ktorý 
má „čisté a zdravé“ zuby, okolo ktorých 
sa mu rozpúšťa kosť. Parodontitída nie 
je zapríčinená vinou pacienta, jeho zlou 
hygienou, ale je to stav podmienený 
geneticky, stav spôsobený poruchou 
imunity, zapríčinený zmenami v kosti pri 
cukrovke, pri iných ochoreniach, pri uží-
vaní niektorých celkových liekov a pod.
Slovenské zdravotné poisťovne platia 
dvakrát do roka „špinavému“ aj chorému 
pacientovi rovnako. Ale nie za liečbu pa-
rodontu, ale iba za odstránenie zubného 
kameňa a plaku, čo nelieči parodontitídu, 
ale iba gingivitídu. Liečba parodontitídy 

je v tzv. debridemente, odstraňovaní zá-
palom poškodeného tkaniva a odumre-
tého tkaniva z parodontálnych vačkov, 
ktorá sa vykonáva v hygienickej fáze v 3-5 
sedeniach (3-5 hodín práce). Po vykona-
ní základnej liečby sú nutné pravidelné 
kontroly a preventívne výkony, ktorými sa 
parodontitída udržiava vo fáze stability, 
tzv. recall systém 3 - 6x ročne.
Platí sa za výkon:
  vyšetrenie klinické + rtg snímky,
  vyšetrenie typu nánosov farebnou de-
tekciou povlakov, indexom krvácania,
  odstránenie nánosov z povrchu zubov 
(pigmenty, zubný kameň),
  mechanická liečba parodontu: ultra-
zvuk + ručné nástroje - hlboké čistenie 
parodontálnych vačkov, hladenie koreňa 
zuba po odstránení baktérií a odumre-
tých tkanív,
  airpolišing - pieskovanie ako estetický 
výkon pri odstraňovaní pigmentov a ná-
nosov zo zubov,
  airpolišing ako súčasť liečby, rozrušenie 
biofilmu baktérií v parodntálnom vačku 
v každej kontrolnej návšteve,
  chemické preparáty s antibakteriálnym 
účinkom na ošetrenie do parodontálne-
ho vačku,
  chemické preparáty na ochranu povrchu 
zuba pri jeho citlivosti, pri „popraskanej 
sklovine“,
  preventívne pečatenie zubov,
  bielenie zubov,
  motivácia a inštruktáž, poradenstvo,
  pravidelné kontroly s preventívnymi, 
prípadne s liečebnými výkonmi,
  všetky pomôcky na individuálnu ústnu 
hygienu.

Záver
Pri prehodnocovaní stavu zubov a ich 
parodontu je nutné brať do úvahy viaceré 
aspekty ako sú: stav každého zuba, prí-
tomný zubný kaz, ošetrenie zuba výplňou, 
vhodnosť endodontického ošetrenia, po-
treba reendodoncie, extrakcie, protetické 
ošetrenie fixnou náhradou, implantátom, 
snímacou náhradou. U každého zuba sta-
novíme diagnózu a prognózu jeho oše-

trenia a stavu jeho parodontu. Najhorším 
následkom parodontitídy pre pacienta je 
strata zuba a pre ošetrujúceho jeho ná-
hrada v poškodenom parodonte, kde je 
menej tkanív. Presné stanovenie prognó-
zy pri parodontitíde je často veľmi ťažké, 
preto aj stanovenie alternatív náhrady 
stratených zubov pri parodontitíde je úp-
lne iné, ako je to u pacienta so zdravým 
parodontom. Pacientovi s poškodeným 
parodontom nie je možné dať za rekon-
štrukčné ošetrenie úplnú záruku.

Jaké otázky si pokládat při 
stanovení léčebného plánu
  aké aspekty je nutné brať do úvahy pri 
stanovení prognózy u pacienta s po-
škodeným parodontom po preliečení 
parodontitídy pred ďalším ošetrením
  aké aspekty je nutné brať do úvahy, ak 
navrhujeme protetické riešenie v po-
škodenom parodonte,
  ako posudzujeme stav zubov pred nut-
nou aj čeľustno-ortopedickou liečbou 
pri výraznejšom rozostupe zubov
  ako informujeme pacienta v prvej ná-
všteve o prognóze zubov s poškodeným 
parodontom
  od čoho závisí konečný stav tkanív 
parodontu
  kedy môžeme stanoviť definitívnu dia-
gnózu a navrhnúť definitívne riešenie 
náhrady chýbajúcich zubov
  akú úlohu pri plánovaní ošetrenia 
poškodeného parodntu majú finančné 
možnosti pacienta
  čo zapríčiňuje vysokú finančnú nároč-
nosť komplexného ošetrenia poškode-
ného parodontu
  aké sú piliere s vysokým strategickým 
významom
  aké sú skúsenosti mnohých ošetrujú-
cich ohľadom predĺženia života zubov 
s veľmi neistou prognózou
  ako sú ohrozené pilierové zuby vo fixnej 
náhrade pri porovnaní s piliermi v sní-
macej náhrade
  aké je riziko zlyhania protetickej práce 
v súvislosti s časovým faktorom jej 
zhotovenia 
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Dětský balíček

profylaxe

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

Chcete nabídnout svým klientům veselý 
a přitom „zdravý“ dárek pro děti? Ke kartáčku 
a zubní pastě paro® najdete v balíčku navíc 
veselý držáček kartáčku a zábavnou, ale 
i poučnou knížku, jejíž autorkou je dentální 
hygienistka Ing. Andrea Zoulová, Dis.

paro® ordinační balení 
zubní nitě, 200 m

paro® Classic-Floss

paro® Glide-Tape

809 Kč -20 %
1012 Kč

191 Kč -25 %
254 Kč

393 Kč -25 %
524 Kč

Amin Kids 
75 ml

držáček 
kartáčku

pohádka 
Zoubek Koubek 
a jeho kamarádi

Zoubek Koubeka jeho kamarádi

Andrea Zoulová

Dětský zubní 
kartáček S27 *

NOVINKA
Koncovka PSL a PSR
pro odstranění sub- i supragingiváního kamene 
v distálním a meziálním úseku a kořenových furkací

4 199 Kč
Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců.
Ceny jsou uvedené v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

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

292 Kč
Doporučená MOC: 389 Kč s DPH

* Zubní kartáček je možné zaměnit 
   za paro Baby nebo M27

paro® chlorhexidin
2 l

 → neobsauje systém proti zabarvení, 
který snižuje účinnost CHX

 → s xylitolem pro lepší chuť 
a proti Streptococus mutans

 → mentol pro osvěžení dechu

https://www.jps.cz/znacka-produktu/ems/
https://www.jps.cz/znacka-produktu/paro/
https://www.jps.cz/znacka-produktu/paro/
https://www.jps.cz/znacka-produktu/paro/


DryShield představuje kombinaci výkonné autoklávovatelné savky, protiskusového 
bloku, chrániče jazyka a dutiny ústní v jednom elegantním systému. Tento unikátní 
systém pomáhá udržet vaše pracovní prostředí suché, čisté a přehledné.

DryShield - 
suché pracovní pole 
lehkost a pohodlí pro lékaře a pacienty

Jak byste ohodnotil produkt 
Dryshield?
Na základě osobní zkušenosti, kdy mi 
bylo umožněno si DryShield vyzkoušet 
v praxi, mohu potvrdit, že se jedná o vel-
mi dobrou stomatologickou pomůcku, 
která by u některých výkonů mohla 
hodně pomoci s problematikou suchého 
pracovního pole a zároveň ulehčit práci 
doktorů.

V jakých zákrocích byste dopručil pou-
žití systému Dryshield?
Domnívám se, že při správné manipulaci 
může velmi usnadnit práci, například 

u některých výplní, kde není nutné čistě 
pracovat pouze v absolutním suchém 
pracovním poli a rovněž například u ně-
kterých zákroků na parodontu, prepara-
cích na fixní náhrady či při práci dentální 
hygienistky/y.

Doporučil byste tento systém stomato-
logům i z hlediska úspory času a kvality 
práce?
Ano, u některých výkonů za dodržení 
všech obecných postupů a zásad práce 
lege artis.
Navíc je zde možná autoklávovatelnost, 
což vidím jako velice pozitivní prvek.

Jak se Vám se systémem pracovalo?
Tak jako s každou inovací, je třeba se 
naučit se systémem pracovat. Líbila se 
mi funkce retrakce tváře, kdy v podsta-
tě odpadla nutnost fixace tváře asis-
tencí. Velký přínos představuje i pro-
tiskusový blok, který si můžete zvolit 
podle velikosti, aby to bylo příjemné 
i pro pacienta.

V čem vidíte velkou výhodu použítí 
systému Dryshield?
Retrakce tváře, velká sací schopnost 
díky množství perforací, snadná mani-
pulace a autoklávovatelnost.

10 | DENTÁL JPS je výhradní distributor DryShield v ČR

Proč lékaři volí systém Dryshield?
MDDr. Filip Bartoš popisuje své zkušenosti se systémem Dryshield

 autoklávovatelná savka
 retrakce tváře
 protiskusový blok
 úspora času 20 - 30%



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

Elipar DeepCure-L
polymerační lampa

 → vysoká estetika
 → vynikající odolnost
 → skvělá manipulace 

a modelace

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

Je čas zjednodušit si život. Protože efektivita 
je klíčem k úspěchu a 80 % lékařů použí-
vá pro většinu svých případů pouze jeden 
odstín výplňových materiálů, rozhodlo se 3M 
uvést na trh nový kompozit – Filtek Univer-
sal, kde výběr odstínů je pro vás snadný, 
rychlý a přehledný. Vyzkoušejte...

NOVINKA
Filtek Universal (tuba 4 g)
kompozit pro přímé výplně ve frontálním 
a postranním úseku

 → doplňkové balení v hodnotě 184 Kč

ZDARMA 
navíc od nás
DŰRR - dezinfekční 
ubrousky FD 350

1 690 Kč -15 %
1 988 Kč

Platí při koupi 3 a více kusů

1 717 Kč

 → Jednoduchý systém 8 odstínů: 
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, D3

 → Univerzální opacita umožňuje 
skvělé splynutí s okolím zubu

 → Vylepšený odstín pro bělené zuby 
Extra White (XW)

 → Pink Opaquer pro maskování 
tmavého dentinu, skvrn a kovu

 → Vysoká radiopacita
 → Patentovaná 3M nanotechnologie

Ketac CEM Radiopaque klinické balení
 → 3x prášek à 33 g, 3x tekutina à 12 ml
 → skloionomerní upevňovací cement
 → radioopákní
 → obj.č.: 37230

3 657 Kč -20 %
4 571 Kč

ZDARMA navíc od nás
Cranberry rukavice 
v hodnotě 350 Kč

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 Kč -15 %
3 918 Kč

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

 → vlnová délka 430 - 480 nm, inten-
zita světla dosahuje 1470 mW/cm2

 → světlovod má černou 
povrchovou úpravu 
a je sterilizovatelný v autoklávu

 → optimalizovaná geometrie 
světlovodu

 → napájení baterie pomocí 
nabíjecího konektoru

ZDARMA
21 770 Kč

Při odběru materiálů 3M v hodnotě 21 770 Kč DENTÁL | 11

https://jps.cz/znacka-produktu/3m/


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

GC tento rok uvedlo na trh nejvíce inovativ-
ních materiálů. Kromě everX Flow, Temps-
mart a Exaclear je tu další novinka – FujiCem 
Evolve.
Jde o inovativní pryskyřicí modifikovaný 
skloionomerní cement se skvělou vazbu 
především na zirkon. Vyzkoušejte, GC neumí 
zklamat…

NOVINKA
FujiCEM EVOLVE
PRYSKYŘICÍ MODIFIKOVANÝ SKLOIONOMERNÍ CEMENT

 → nevyžaduje žádnou izolaci proti vlhkosti
 → ideální vazba na zirkon
 → vysoká radioopacita

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

PROMO CENA

2 390 Kč

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

EQUIA Forte Coat 4 ml

G - aenial Universal Flo
 → tekutý, vysoce naplněný univerzální kompozit
 → odolný proti otěru
 → optimální použití pro okluzní 

a cervikální oblast
 → indikace – výplně 1. – 5. třídy, 

dlahování

12 113 Kč -22 %
15 530 Kč

ZDARMA navíc od nás
Pacientské roušky 
10 x 50 ks

 
Silver Mix – míchací 
přístroj 1 590 Kč

10 ml

1 576 Kč -20 %
1 970 Kč

Platí při koupi 3 a více kusů

 → doplňkové balení v hodnotě 184 Kč
 → balení 100 ks

ZDARMA navíc od nás
DŰRR – dezinfekční 
ubrousky FD 350

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

PROMO CENA

1 490 Kč
MDDr. Jakub Krmela za PIRK-DENT, s. r. o.:
„EverX Flow se nám v ordinaci osvědčil jako spolehlivý dostavbový materiál především 
u endodonticky ošetřených zubů jako „core“ či v kombinaci s FRC čepy.
Velmi dobře se s ním pracuje - překvapil mě sympatický poměr mezi zatékavostí a viskozitou 
materiálu a současně také snadnou manipulací. Velkou výhodou je polymerace verze „bulk“ 
do výšky až 5 mm. Z velké části tak u nás v ordinaci nahradil duální kompozitní materiály.
Jako další výhodu vnímám fakt, že není potřeba kupovat žádné míchací kanyly či dávkovací 
pistole - vytlačit lze bez použití většího tlaku. Materiál je dostupný ve stejné stříkačce jako 
flow kompozitní materiály od GC.“

2 800 Kč
48 ml

V této akci celkem ušetříte 
13 542 Kč.

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


Platí pro základní sadu 
Gracey kyret Everedge 2.0 
standard a MINI FIVE
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20 % 
NA CELÝ
SORTIMENT 
DEZINFEKCE

PŘI ODBĚRU TŘÍ LIBOVOLNÝCH 
PRODUKTŮ DEZINFEKCE

1 269 Kč -20 %
1 586 Kč

864 Kč -20 %
1 081 Kč

Orotol Plus, 2,5 l
Dezinfekce odsávacích
zařízení

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

MD 555, 2,5 l
Speciální čistič odsávacích
zařízení

FD 360, 500 ml
Čistič a impregnace umělé
kůže

ID 220, 2,5 l
Dezinfekce vrtáčků

Ing. Norika Šlachtová
Product Manager divize Dentál

JPS je Váš průvodce celoživotním vzděláváním, váží-
me si Vašeho času a energie, kterou do vzdělávání 
investujete, proto pro vás organizujeme i školení 
ZDARMA. Určitě se vám občas stane, že se sestřička 
zeptá: „Jak se ta dezinfekce ředí? Jak se ta dezinfek-
ce střídá?“ Přijďte na náš workshop nebo pošlete 
sestřičku, opakování je matka moudrosti…

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

Seminář pro stomatology, dentální hygienistky a sestřičky

DEZINFEKČNÍ PLÁN - SNADNO A BEZPEČNĚ
 → Přednáší: Beata Szabová – produktový specialista Dürr Dental
 → termín a místo konání vám upřesní obchodní zástupce JPS

ZDARMA

AKCE 3 + 1

840 Kč -20 %
1 050 Kč

756 Kč -20 %
945 Kč

2 846 Kč
3 557 Kč

147 Kč -20 %
184 Kč

-20 %

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

https://jps.cz/znacka-produktu/durr-dental/
https://www.jps.cz/znacka-produktu/hufriedy/
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Pacientské 
roušky 
Towel up:

 → rozměr: 
33 x 45 cm

 → balení: 
10 x 50 ks

akční cena:
Savky:

 → rozměr: délka 
15 cm, průměr 
6,5 mm

 → balení 100 ks

akční cena:

Nitrilové rukavice bez pudru
 → Ekonomické balení 300 ks

563 Kč

404 Kč
551 Kč
717 Kč
1 269 Kč 84 Kč

PUREVAC 
SAVKA SE ZRCÁTKEM

 → typ FS Rodium nebo Ultra FS
 → balení 1, 3, 6, 12 nebo 24 ks

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

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 Kč -10 %
1 060 Kč

Sterilizační role
 → do parního autoklávu
 → včetně indikátoru úspěšné 

sterilizace
 → šířka 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm
 → délka role 200 m

5 cm

7,5 cm

10 cm

15 cm

Při nákupu 10 balení Při nákupu 10 balení Při nákupu 10 balení

Evolve Cloud Forest

315 Kč 315 Kč 315 Kč

SDR ekonomické balení 
50 ks + 15 ks

 → zatékavý materiál typu bulk-fill
 → nízké smršťovací napětí
 → 40% úspora času oproti klasické technice vrstvení
 → samoniveluje
 → odstín: univerzální

5 458 Kč -15 %
6 421 Kč

75 Kč za kompuli

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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Vám přinášíme tip na místo, které stojí za to na-
vštívit. Někdy totiž ani netušíme, jak ta naše země 
je krásná. Ptačí park Josefské louky je místo, kde 
se snaží obnovit luční závlahy, něco tak v minu-
losti přirozeného, a navrátit tak ptákům, motýlům, 
vážkám, ale i květinám přirozené místo k životu. 
My jsme rádi, že jsme tam zanechali stopy a po-
mohli alespoň trochu k tomu, aby se tak stalo. Po-
kud jsme vás inspirovali, jsme za to rádi. A pokud 
se chcete do přírody vybavit, pořiďte si Aloisovy 
ponožky, tak jako my. Jsou zábavné, příjemné 
a dobře vás ochrání v přírodě, třeba před klíšťaty. 
Navíc podpoříte lidi s Alzheimerovou nemocí, kteří 
už si třeba ani nepamatují, že na tomto krásném 
místě kdysi byli.

Ponožky na nožky a jde se do 
akce. Aloisovy ponožky jsme 
zakoupili u Nadačního fondu 
Seňorina, který pomáhá lidem 
s Alzheimerovou nemocí prožít 
ještě radostný čas.

Sledujeme s úžasem nádhernou 
přírodu a stádo „Divokých koní“ 
(známých jako exmoorští nebo keltští 
pony), které se navrací tam, kde bylo 
před staletími vyhubeno. S nimi 
se vrací i nejpřirozenější způsob 
údržby luk. Úžasný výklad od našeho 
průvodce z České ornitologické 
společnosti.

Nezapomínáme 
pomáhat
Už Bob a Bobek říkávali, že práce šlechtí. 
A když vás práce baví, je to fajn. Ale i tak je 
potřeba občas si odpočinout a vyrazit tře-
ba na výlet. My jsme to udělali a zároveň 
se rozhodli, že příjemné spojíme s užiteč-
ným a pomůžeme tam, kde je potřeba.

Zavlažovací kanály tu byly vyhloubeny již před 
stoletím. Co k této herkulovské práci naše předky 
vedlo? Hlad po trávě. Nebylo vesničana, který by 
neměl doma alespoň jedno domácí zvíře. Dnes se 
maso a mléko vyrábí téměř výhradně ve vel-
kochovech. Na loukách se však objevil nový zájem 
o sekání, sklízení i závlahu – ochrana přírody. A tak 
jsme vzali do ruky hrábě a vidle a šli na to. Údržba 
louky umožní návrat vymizelým mokřadním ptá-
kům a dalším živočichům.



STOMATOLOGICKÝ VÍKEND
aneb spojení příjemného s užitečným

V červnu jsme pro vás zorganizovali sto-
matologický víkend ve Valeči na téma:
Kompozitní nepřímé náhrady z pohledu 
lékaře a zubního technika. 
Pravdou je, že počasí nám přálo, a tak 
nádherný resort s bazény a místem pro 
relaxaci byl pro účastníky odměnou za čas 
strávený na přednáškách.

MDDr. Ondřej Kříž vedl přednášku velmi zajímavě 
a navzdory nádhernému počasí všichni zaujatě poslouchali.

Juraj Rytych ve svém bloku pro zubní techniky dokázal 
přítomné i pobavit.

Návštěva Dalešického pivovaru známého 
z filmu Postřižiny přilákala překvapivě 
zejména dámy, mužům jsem se zase trefili 
do noty bowlingem.
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Vzdělání

2005 – 2010 Masarykova Univerzita 
v Brně, lékařská fakulta, 
obor zubní lékařství

Odborné zahraniční stáže

2005 Odborná stáž Ryde College, 
Sydney, Austrálie

2008 Odborná stáž University of 
Malta, Fakulta 
stomatologické chirurgie, 
Malta

2012 GC Campus, Leuven, Belgie

Odborná praxe

Výuka preventivního zubní-
ho lékařství na VOŠZ Mer-
hautova, Brno

od r. 2010 Vlastní dentální klinika 
Supradent, Brno

Členství

Člen ČSK a České akademie 
dentální estetiky

MDDr. Ondřej Kříž

Juraj Rytych
Vzdělání

2002 – 2003 Technická univerzita v Koši-
cích, obor elektrotechnika 
a informatika

2003 – 2005 SZŠ Žilina, obor zubní 
technik, zakončeno 
maturitní zkouškou v roce 
2005

Pracovní zkušenosti

2005 DUOTEC s. r. o. – zhotovová-
ní snímacích náhrad

2005 – 2007 Fortuna Tur Dental s. r. o. – 
zhotovování fixních i sníma-
cích náhrad

2007 – 2015 OSVČ – soukromý zubní 
technik – zhotovování 
fixních náhrad se speciali-
zací na keramické systémy 
a implantáty

2015 – dosud Jednatel a majitel firmy 
Nový úsměv s. r. o. 
Zhotovování fixních náhrad. 
Vedení týmu zubních tech-
niků, který je odpovědný za 
výrobu vysoce estetických 
a funkčních náhrad (pra-
cuje s materiály Initial LiSi, 
LiSi Press, Gradia Plus).

AKADEMIE | 17

Ukazuje se, že spojení vzdělávání, 
relaxace a zábavy je tím, co řada 
stomatologů opravdu ocení. 
A proto jsme pro vás připravili 
12. – 13. 6. 2020 další 
stomatologický víkend.

Pozveme vás tentokrát do 
Darovanského Dvora 
u Plzně, kde osvědčená dvojice 
speakerů nabídne nové téma: 
Kompletní estetické 
a funkční rekonstrukce – 
zvyšování skusu.

Nebude chybět opět 
relaxace a zábava 
v Laserbaru – Laser-
game, bowling, kuleč-
ník, šipky.

Více informací na 
www.jps.cz/akademie 
nebo u našich ob-
chodních zástupců.
Těšíme se na vás.
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„Nejtěžší je výběr“, říká MDDr. Renata Viktorová, se kterou jsme měli možnost  
se potkat při rozšiřování prostor ordinace v Brandýse nad Labem.

Chystáte se rozšiřovat nebo 
renovovat ordinaci?

Proč jste se rozhodli pro novou kliniku 
s novým vybavením?
Chtěli jsme do vlastních prostor a roz-
šířit se o minimálně jedno křeslo pro 
dentální hygienu. Máme podstav zubních 
lékařů, a proto hledáme lékaře na plný 
úvazek, pro něhož by byla místnost 
i s křeslem připravena.

Co bylo na vybavení a zařízení nové 
ordinace pro vás nejtěžší?
Nejtěžší byl výběr. Nemám moc ráda 
změnu a tím, že jsme přešli na úplně 
jinou značku křesla, neznámou a neod-
zkoušenou, to bylo složitější. Ale firma, 
která nám křeslo dodala, mi zprostřed-
kovala několik návštěv jiných zubních 
ordinací, které takto vybavila. Měla 
jsem možnost křeslo vidět a vyzkoušet 
v terénu včetně celé dispozice ordinace, 
od technických výkresů až po rozvržení 

nábytku a techniky. A navíc, personál 
k nám byl milý a vstřícný (Andrea Kania 
a Martin Švarc). Byli a jsou vždy k dis-
pozici, vše obratem zařídí, vyřídí, zkrátka 
skvělá spolupráce! Přesto, že jsme ještě 
neměli s výběrem jasno, vždy přijeli 
a poradili. Před realizací i ve fázi hrubé 
stavby (s technikou – kanalizace, odpady, 
rozvody…), během realizace i nadále. 
Opravdu moc děkuji za pomoc nejen 
přímo v dentálu, ale i v oblasti fakturace 
a administrativy.

Jaké zlepšení pro pacienty přináší nové 
vybavení vaší kliniky?
Lepší je dostupnost vzhledem k možnos-
ti parkování. A přímo u nás je to rozšíření
ordinační doby díky rozložení sil do dvou 
ordinací. Také máme nové OPG, a proto 
už nemusím pacienty delegovat jinam. 
A v neposlední řadě samozřejmě poho-
dlné křeslo Anthos.

Co pacienti nejvíce oceňují při vaší 
práci?
Naši pacienti určitě oceňují bližší termí-
ny na objednání k dentální hygienistce. 
Snažíme se nabídnout to nejlepší ze 
všech oblastí. I když jsme chvíli váhali, 
například pořízení externího Air Flow 
bylo pro naše klienty velkým plusem.
Hodně nadstandardní jim připadá OPG 
a jistě jsou vděční i za připomínající SMS 
(i když to asi úplně nesouvisí s realizací).

S jakými přístroji a produkty ráda 
pracujete?
Já dělám prakticky výhradně záchovnou 
stomatologii, nejvíce pracuji s materiály 
a přístroji od GC nebo 3M.

Zkoušíte ráda novinky na trhu a zajímá-
te se o trendy ve stomatologii?

O trendy se zajímám, protože chceme 
nabídnout to nejlepší ze všech oblastí. 
Celý tým se snaží držet krok a k tomu 
nám samozřejmě pomáhá i vzdělávání.
Novinky zkouším ráda, nechám si i pora-
dit, co z materiálů stojí za to vyzkoušet. 
Upřednostňuji formu vzorků, abych 
nemusela hned pořizovat velká balení. 
Občas je novinka zajímavá na letáku, ale 
v praxi mi nevyhovuje.

Co pro vás při výběru dodavatele hraje 
největší roli? Je to pouze cena nebo 
spíše služby?
Samozřejmě cena, ale ideální je kombi-
nace všeho, důležitá je pro mě i spoleh-
livost, rychlost dodávek, osobní domluva 
a individuální přístup.
A hodně podstatné je pro mě mít všech-
no pod jednou střechou – dentál, servis, 
revize…

Co vás čeká v nejbližší době? Co je po-
třeba ještě vyřešit?
Ještě musíme dořešit sítě. Programy 
(3pc) zatím nejsou dobře nastavené, 
a proto mě poněkud brzdí. Jinak věřím, 
že všechno pošlape tak, jak si předsta-
vuji. A pokud seženeme dalšího zubaře, 
čeká nás opět realizace. 

ORDINACE BEZ STAROSTÍ

https://www.jps.cz/znacka/stomatologicke-soupravy-anthos/
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Primescan

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

Přijďte si Primescan 
vyzkoušet na 
výstavu Pragodent

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

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

Srdečně vás zveme na školení 
CAD/CAM prakticky z pohledu stomatologie 
a stomatochirurgie 
Sobota 2. 11. Na Maninách 20, Praha 7, 
přednáší MUDr. Martin Lebeda

PO
ZV

ÁN
KA
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https://www.jps.cz/znacka/cad-cam-dentsply-sirona/
https://www.youtube.com/watch?v=p0uTQulwXJ4
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RXDC
 → vysokofrekvenční RTG
 → ohnisko 0,4 mm
 → programovatelné předvolby
 → stabilní polohování

Zen-X
 → velikost pixelu 20 µm
 → rozlišení 25 lp/mm
 → IP 67 odolné proti vodě
 → USB připojení

Hy-Scan
 → kompaktní a rychlý (4 – 8 s.)
 → tenké, pružné senzory ve 4 velikostech
 → USB připojení
 → rozlišení 17 lp/mm

Hyperion X5
Kompaktní 2D/3D systém

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

iPhone, iPad
 → NOVINKA – také ve verzi 

s kefalostatem

3D/2D
NEW

399 000 Kč

2D

999 000 Kč

3D
10x10

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 
(10 x 10 cm) po zobrazení 
detailu (6 x 6 cm).

74 000 Kč 78 000 Kč 129 000 Kč

144 000 KčIntraorální balíček 
s přímou digitalizací 199 000 KčIntraorální balíček 

s nepřímou digitalizací

PŘIĎTE SI PŘÍSTROJE PROHLÉDNOUT 
NA VÝSTAVU PRAGODENT

https://www.jps.cz/znacka/rtg-panoramaticke-a-cbct-myray/
https://www.youtube.com/watch?v=hlsLX5YRHsQ
https://www.jps.cz/znacka/rtg-myray/
https://www.jps.cz/znacka/rtg-myray/
https://www.jps.cz/znacka/rtg-myray/


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 Kč

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

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

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

BONUS
při nákupu dvou a více 
kolének doplňkové 
balení SDR Plus

KOMPLETNÍ BALÍČEK PRO 
DEZINFEKCI A STERILIZACI
(Termodezinfektor + svářečka + 
sterilizátor A17)

194 000 Kčcena:

TERMODEZINFEKTOR 
TETHYS H10

 → předsterilizační příprava
 → dekontaminace, ultrazvukové mytí, 

termodezinfekce, sušení

87 000 Kčcena od:

PARNÍ STERILIZÁTOR 
ANTHOS A17/22/28

 → parní sterilizace
 → velikosti komor 17, 22 a 28 litrů
 → dokumentace na USB nebo přes LAN

Maximální ochrana pro vás i pacienty

104 000 Kčcena:

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

Centrální servisní dispečink, tel.: +420 602 422 698, e-mail: servis@Jps.cz | TECHNIKA | 21

https://www.jps.cz/znacka/sterilizace-anthos/
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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.

PŘIĎTE SI NOVÉ SOUPRAVY PROHLÉDNOUT 
NA VÝSTAVU PRAGODENT

https://www.jps.cz/znacka/stomatologicke-soupravy-anthos/
https://www.youtube.com/watch?v=eMiYJ2de5uM
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Stomatologická 
souprava 
INTEGO PRO

Ortophos SL 3D
revoluční hybridní 2D/3D systém

 → Vynikající snímky díky senzoru s přímou konverzí záření.
 → Plná škála panoramatických a volitelně kefalometrických režimů.
 → Technologie Sharp Layer pro vždy ostré snímky.
 → Patentovaný bezpečný a precizní polohovací systém.
 → 3D snímky v rozlišení až 80 μm a režim Low Dose.
 → 3D objem od ø 5 cm x 5,5 cm do ø 11 cm x 10 cm.

Autofocus – ostré snímky ve všech oblastech

Velikost FOV dle potřeby

DCS – přímá konverze záření

 → Vysoký výkon, špičková 
ergonomie a propraco-
vaný hygienický koncept.

 → Bezpečná a časově 
úsporná endodoncie 
s reciprokačním pohy-
bem a apexlokátorem.

 → Bezproblémová integra-
ce digitální stomatologie, 
včetně CAD/CAM.

 → Optimální intenzita 
osvětlení a barevného 
podání operačního svět-
la LEDview Plus.

Plná integrace endodoncie

Hygienické a dezinfekční 
systémy

https://www.jps.cz/znacka/stomatologicke-soupravy-dentsply-sirona/
https://www.jps.cz/znacka/rtg-panoramaticke-a-cbct-sirona/


24 | IMPLANTOLOGIE

Zachování marginální kosti je velice důležitý faktor vedoucí 
k dosažení excelentního estetického výsledku. Nicméně 
reálná situace se zásadně liší od ideálního případu. Po 
ztrátě či extrakci zubu dochází k resorpci kosti v dané 
oblasti. Navíc je tato resorpce výraznější na bukální straně, 
což má za následek šikmý hřeben lingválně a bukálně. 
Implantát OsseoSpeed Profile EV dokáže i v takto složité 
situaci podpořit marginální kost z bukální i lingvální 
strany. Tím dojde k zachování kosti 360° kolem implantátu. 
Zároveň odpadá potřeba další augmentace kosti.

Věděli jste, že…
Stejně jako 
Země ani kost 
není plochá QR kód Vás zavede na webi-

nář dr. Noelkena věnující se 
zkosenému implantátu.

MINI  KAZETA 
 

ASTRA TECH EV PROFILE

BALÍČEK OBSAHUJE:
 

1X  MIN I  PROFILE KAZETA 4 .2S
8X IMPLANTÁT OSSEOSPEED PROFILE 4 .2S

 

Akční cena balíčku: 44 669 Kč
 

Původní cena balíčku: 173 155 Kč
 

SPECIÁLNÍ  NAB ÍDKA

Zjednodušení pracovního postupu 
Všechny potřebné nástroje po ruce 
Kompaktní tvar

Kompaktní chirurgická kazeta osazena nástroji pro zavedení
rovného zkoseného implantátu o průměru 4.2 mm.

Uvedené ceny jsou včetně DPH. 
Více informací u Vašeho obchodního zástupce. 
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SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Kompaktní chirurgická kazeta osazena nástroji pro zavedení 
rovného zkoseného implantátu o průměru 4,2 mm.

MINI KAZETA
ASTRA TECH EV PROFILE

BALÍČEK OBSAHUJE:
 1x Mini profile kazeta 4.2S 
 8x Implantát OsseoSpeed Profile 4.2S

Akční cena balíčku: 44 669 Kč
Původní cena balíčku: 173 155 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH. 
Více informací u Vašeho obchodního zástupce.

 Zjednodušení pracovního postupu
 Všechny potřebné nástroje po ruce
 Kompaktní tvar
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Nedostatečná tloušťka měkkých tkání 
v postranním úseku horní čelisti 
po zavedení jednoho implantátu - 
kazuistika

Prof. Mariano Sanz 
 a Dr. Ignacio Sanz Martín, 

Madrid, Španělsko
Cíl: Obnova objemu měkkých tkání.

Závěr: Kolagenová matrice pomohla zvýšit objem měkkých 
tkání v okolí implantátu bukálně.

„Geistlich Fibro-Gide® lze bezpečně použít jako 
alternativu k odběru autologního pojivového štěpu.“

�a �b�

�

�

�

�

�

�

�

�GEISTLICH FIBRO�GIDE®

Prof. Mariano Sanz and Dr. Ignacio Sanz Martín | Madrid, Spain

�  Baseline buccal view: soft-tissue concavity at the 

dental implant site.

� Baseline occlusal view: volume deficiency on the 

buccal aspect.

�  Adaption of Geistlich Fibro-Gide® to the  

defect size. Notice bevel cut performed in the 

area positioned close to the incision line. 

“Geistlich Fibro-Gide® can be used safely as an alternative 
to harvesting autologous connective tissue grafts.”

Insufficient Soft-Tissue Thickness Around  
Single Implant in the Posterior Maxilla

� Position of Geistlich Fibro-Gide® and fixation  

to the buccal flap with horizontal mattress 

suture.

�  Primary closure obtained by horizontal  

mattress and single interrupted sutures.

�  � months follow-up: showing the healed 

soft-tissue after augmentation surgery.

�  � months follow-up: provisional restoration. 

Notice volume recovery.

� Occlusal view before final restoration. � � months follow-up: final restoration after 

soft-tissue augmentation surgery.

Aim: Restore soft-tissue volume defficiency. Conclusion: The collagen matrix helped to increase the  

buccal soft-tissue volume around the implant restoration.

STAGED APPROACH AFTER IMPLANT PLACEMENT

�a �b�

�

�

�

�

�

�

�

�GEISTLICH FIBRO�GIDE®

Prof. Mariano Sanz and Dr. Ignacio Sanz Martín | Madrid, Spain

�  Baseline buccal view: soft-tissue concavity at the 

dental implant site.

� Baseline occlusal view: volume deficiency on the 

buccal aspect.

�  Adaption of Geistlich Fibro-Gide® to the  

defect size. Notice bevel cut performed in the 

area positioned close to the incision line. 

“Geistlich Fibro-Gide® can be used safely as an alternative 
to harvesting autologous connective tissue grafts.”

Insufficient Soft-Tissue Thickness Around  
Single Implant in the Posterior Maxilla

� Position of Geistlich Fibro-Gide® and fixation  

to the buccal flap with horizontal mattress 

suture.

�  Primary closure obtained by horizontal  

mattress and single interrupted sutures.

�  � months follow-up: showing the healed 

soft-tissue after augmentation surgery.

�  � months follow-up: provisional restoration. 

Notice volume recovery.

� Occlusal view before final restoration. � � months follow-up: final restoration after 

soft-tissue augmentation surgery.

Aim: Restore soft-tissue volume defficiency. Conclusion: The collagen matrix helped to increase the  

buccal soft-tissue volume around the implant restoration.

STAGED APPROACH AFTER IMPLANT PLACEMENT

�a �b�

�

�

�

�

�

�

�

�GEISTLICH FIBRO�GIDE®

Prof. Mariano Sanz and Dr. Ignacio Sanz Martín | Madrid, Spain

�  Baseline buccal view: soft-tissue concavity at the 

dental implant site.

� Baseline occlusal view: volume deficiency on the 

buccal aspect.

�  Adaption of Geistlich Fibro-Gide® to the  

defect size. Notice bevel cut performed in the 

area positioned close to the incision line. 

“Geistlich Fibro-Gide® can be used safely as an alternative 
to harvesting autologous connective tissue grafts.”

Insufficient Soft-Tissue Thickness Around  
Single Implant in the Posterior Maxilla

� Position of Geistlich Fibro-Gide® and fixation  

to the buccal flap with horizontal mattress 

suture.

�  Primary closure obtained by horizontal  

mattress and single interrupted sutures.

�  � months follow-up: showing the healed 

soft-tissue after augmentation surgery.

�  � months follow-up: provisional restoration. 

Notice volume recovery.

� Occlusal view before final restoration. � � months follow-up: final restoration after 

soft-tissue augmentation surgery.

Aim: Restore soft-tissue volume defficiency. Conclusion: The collagen matrix helped to increase the  

buccal soft-tissue volume around the implant restoration.

STAGED APPROACH AFTER IMPLANT PLACEMENT

7.  Situace po 4 měsících: provizorní protetická 
náhrada. Všimněte si obnovení objemu.

4.  Umístění Geistlich Fibro-Gide® a fixace 
k bukálnímu laloku pomocí horizontálního 
matracového stehu.

1.  Výchozí stav: konkavita měkkých tkání 
na bukální straně implantátu.

8.  Okluzální pohled před finální protetickou 
náhradou.

5.  Primární uzavření pomocí matracového stehu 
a jednotlivými přerušovanými stehy.

2.  Výchozí stav: nedostatečný objem na bukální 
straně.

9.  Situace po 9 měsících: finální protetická náhrada 
po augmentaci měkkých tkání.

6.  Situace po 4 měsících: ukazuje zhojené měkké 
tkáně po augmentaci.

3.  Úprava Geistlich Fibro-Gide® do místa defektu. 
Všimněte si zkoseného řezu provedeného 
v oblasti linie incize.
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Příspěvěk účastníka:

„17. 5. 2019 jsme se společně s paní doktorkou Martou Sla-
votínkovou a její dcerou Klárkou, která v současné době 
studuje první ročník stomatologie na plzeňské fakultě, zú-
častnily teoreticko-praktického kurzu Doc. MUDr. Martina 
Starosty, Ph.D. Kurz byl na téma Techniky ochrany alveolu 
a augmentace tvrdých tkání v praxi. Byl rozdělen na dvě 
části. První teoretická část byla formou přednášky, která 
zajímavě a přínosně uvedla a následně rozvinula danou 
tématiku. V praktické části jsme si měly možnost všechny 
techniky vyzkoušet na prasečích čelistech. Přineslo nám 
to mnoho nového. Také bych ráda poděkovala firmě JPS, 
jmenovitě paní Pídové, která celý kurz zaštiťovala a byla 
nám nápomocna s každým dotazem. “

Za tým stomatologického centra Usmívejte se 
Zdeňka Jandová

TECHNIKY OCHRANY 
ALVEOLU A AUGMENTACE 
TVRDÝCH TKÁNÍ V PRAXI
DOC. MUDR. MARTIN STAROSTA, PH.D.

OHLÉDNUTÍ ZA…

Dr. Robert Nölken MSc.

OBSAH KURZU
Scientific background of the immediate inser-
tion, immediate reconstruction and immedia-
te provisionalization treatment concept.

Kurz bude probíhat v anglickém jazyce

Datum: 19. října 2019 od 8,30 do 19,00  
Místo: Restaurace Signature, Vintrovna 35, 
Brno – Popůvky
Cena kurzu: 9 900 Kč 
V ceně kurzu celodenní občerstvení 
Počet účastníků: 15 osob

Přihlásit se můžete na vesela@jps.cz  
Více informací +420 775 218 542

Pozvánka  
na teoretický kurz  
s Dr. Nölkenem
19. 10. 2019 | Restaurace Signature,  
Vintrovna 35, Brno – Popůvky

www.experteeth.eu

MINI  KAZETA 
 

ASTRA TECH EV PROFILE

BALÍČEK OBSAHUJE:
 

1X  MIN I  PROFILE KAZETA 4 .2S
8X IMPLANTÁT OSSEOSPEED PROFILE 4 .2S

 

Akční cena balíčku: 44 669 Kč
 

Původní cena balíčku: 173 155 Kč
 

SPECIÁLNÍ  NAB ÍDKA

Zjednodušení pracovního postupu 
Všechny potřebné nástroje po ruce 
Kompaktní tvar

Kompaktní chirurgická kazeta osazena nástroji pro zavedení
rovného zkoseného implantátu o průměru 4.2 mm.

Uvedené ceny jsou včetně DPH. 
Více informací u Vašeho obchodního zástupce. 

Partneři akce
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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.

implantologie
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Implantáty 
Astra Tech 
OsseoSpeed EV

AK
CE

Nabídka platí v měsících říjen - listopad

AK
CE

Vrtáky
Ankylos

5 + 1
ZDARMA

NEU

ANKYLOS® Implantatsystem –
Produktneuheiten 

Neue ANKYLOS® Bohrer zur Mehrfachverwendung

Neues 
Design

•  Ohne Innenkühlung
•  Mit Titan-Nitrid (TiN) beschichtet für 

besseren Kontrast der Tiefenmarkierung
•  Sterilverpackung
•  Bohrdrehzahl bis max. 1500 U/min
•  Mehrfachverwendung bis zu 10 Mal

Pokryté nitridem titanu.
Obnovte si své chirurgické 
instrumentárium.

AK
CE

Vhojovací válečky

5 + 1
ZDARMA

16

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

Order no.

 

3102 4010 3102 4012 3102 4014 3102 4016

Order no.

 

3104 7120 3104 7121 3104 7122 3104 7123

Order no.

 

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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https://jps.cz/produkty/?division=18
https://jps.cz/znacka/implantacni-systemy-astra-tech-implant-system-ev/
https://jps.cz/znacka/implantacni-systemy/
https://jps.cz/znacka/implantacni-systemy/
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Alena Dražanová, tel.: 602 359 610 | Ing. Barbora Jeníčková, tel.: 702 204 137
Ing. David Mičaník, tel.: 702 204 165 | Bc. Adéla Váchová, tel.: 725 833 921 
Ing. Kateřina Veselá, tel.: 775 218 542 | Romana Pídová, tel.: 775 878 799
Mgr. Eva Wiedermanová, tel.: 778 495 220

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

JAKO TÝM JSME LEPŠÍ!
Od expertů pro experty.

4 + 1
NA VŠE

Nabídka platí v měsících říjen – listopad

Chirurgické
nástroje 
Helmut Zepf

https://jps.cz/znacka/individualni-protetika-atlantis/
https://jps.cz/znacka/augmentacni-materialy-geistlich-biomaterials/


CESTA K DOKONALOSTI 
S FUNKČNÍMI APARÁTY PRO 
II. TŘÍDU

Dne 7. 6. 2019 se uskutečnila přednáška doktora Josého Chaquése Asensi organizovaná 
firmu JPS s. r. o. na téma Cesta k dokonalosti s funkčními aparáty pro II. třídu, konaném 
v jihomoravském městě Mikulov.

dr. Anna Janková 
Ortodontické oddělení KZL Olomouc

Doktor J. Ch. Asensi pochází ze Španělska, je absolventem 
university v Seville, kde také dokončil specializaci v oboru 
stomatologie. Další specializaci v oboru ortodoncie pak ab-
solvoval na Case Western Reserve University v Clevelandu 
(Ohio, USA) a následně se vrátil na universitu v Seville pro 
získání Ph.D. titulu, zde také v letech 1995 - 2010 působil 
jako zástupce profesora. Dr. Asensi je aktivním členem 
Spain Association of specialists in Orthodontics (AESOR), 
American Association of Orthodontics, Angle Society of 
Europe, členem Spain Orthodontic Society a European 
Board of Orthodontics, přispěl do mnoha publikací ná-
rodního a mezinárodního charakteru, časopisů a knih. Dr. 
José Asensi působí již od roku 1990 jako specialista v oboru 
ortodoncie ve své soukromé praxi v Seville.

Samotná přednáška probíhala v anglickém jazyce a byla 
simultánně tlumočena. Pro zájemce byla ve čtvrtek mož-
nost zúčastnit se prohlídky Mikulova a večerní degustace 
moravských vín.

Během několika přednáškových bloků byly probrány mož-
nosti léčby funkčními aparáty, intermaxilárními aparáty 
typu Herbst a především aparáty nové generace typu 
Forsus. Dále se dr. Asensi zaměřil přímo na aparáty typu 
Forsus, jejich indikace a využití u různých skupin pacientů 
od dětí po nerostoucí pacienty, rovněž na využití tohoto 
typu aparátu pro léčbu komplexních malokluzí, hraničních 
chirurgických případů II. třídy a skeletální asymetrie.

Všechny poznatky byly podloženy kazuistikami pacientů 
pana doktora z jeho praxe.

V poslední části samotného semináře se uskutečnila prak-
tická část s možností vyzkoušet si na modelech nasazení, 
manipulaci a sejmutí aparátu typu Forsus.

Tímto bych za všechny účastníky chtěla poděkovat firmě 
JPS s. r. o. za organizaci celého semináře a na dálku i panu 
doktorovi Josému Asensi za ochotu a bohatý výklad. 
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Clarity™

Esthetic Orthodontic Solutions

Pasivní samoligující systém může 
být aktivován dle potřeby přidáním 
kovových či elastických ligatur.

Translucentní keramika 
odolná vůči zabarvení 

nabízí brilantní estetiku. 
Žádné viditelné 

kovové části.

Dostatečný prostor 
pod křídly zámku 

umožňující i založení 
dvojitých ligatur 

a řetízků.

Technologie vstřikované keramiky 
zajišťuje hladké, oblé povrchy 

a hrany, a tím komfort pacienta.

Mít vše pod kontrolou? Víme jak.
Lepší kontrola rotace a nižší profil než srovnatelné konkurenční zámky, 3M™ Clarity™ Ultra 
samoligující zámky vám pomohou dosáhnout léčebných cílů s vysokou přesností. A co více? 
Usnadněte si lepení zámků pomocí technologie APC™ Flash-Free, která je nejefektivnějším 
systémem lepení v ortodoncii.

Vyrobeno z jemného 
mikrokrystalického 
křemíku s důrazem 
na pevnost.

Široká keramická 
dvířka napomáhají 
lepší kontrole rotace 
díky uzavření celé 
délky slotu.

3M™ Clarity™ Ultra samoligující zámky

Nižší profil 
oproti srovnatelným

 konkurenčním zámkům.

™  

Jednoduše snazší způsob lepení zámků.
Díky vědeckým poznatkům ve 3M, systém zámků potažených adhezivem APC
Flash-Free eliminuje potřebu odstraňovat přebytky adheziva. Inovativní design 
báze s adhezivem šetří váš čas a pozitivně ovlivňuje spokojenost pacientů.

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/
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Kompletní studii 
v českém a anglickém 
jazyce naleznete také 

na www.jps.cz nebo si ji 
stáhněte prostřednictvím 

QR kódu.

Demineralizace skloviny v okolí dvou různých 
adhezivních systémů ortodontických zámků: 
Studie in vivo
Enamel demineralization around two 
different orthodontic bracket adhesive 
systems: An in vivo study

Abstrakt:

Cíl: Porovnat demineralizace skloviny v okolí dvou systémů 
zámků s předem naneseným adhezivem: APC Flash-Free a APC 
PLUS (3M Unitek, Monrovia, CA, USA) v klinickém prostředí.
Materiál a metodika: Tato prospektivní experimentální stu-
die in vivo zahrnovala 40 premolárů, u kterých byly plánova-
né extrakce z ortodontických důvodu. Zuby byly rozděleny do 
dvou skupin (u skupiny A n = 20 zubů byly nasazeny keramic-
ké zámky APC Flash Free a u skupiny B n = 20 zubů, byly na-
sazeny keramické zámky APC Plus). Po čtyřech týdnech byly 
zuby extrahovány, rozřezány a zkoumány pod skenovacím 
elektronovým mikroskopem (SEM), což umožnilo vyhodno-
cení hloubky demineralizace od povrchu skloviny do jejího 
nejhlubšího bodu.
Výsledky: Nálezy ukazují, že průměrné hodnoty demineraliza-
ce určené SEM byly signifikantně vyšší u APC Plus ve srovnání 
s APC Flash Free (149,95 μm versus 112,96 μm) (P <0,05). Rozdíl 
mezi oběma systémy byl nalezen hlavně ve střední části 
vestibulárního povrchu, zatímco v proximálních lokacích 
nebyly mezi oběma systémy nalezeny žádné rozdíly.
Závěr: Průměrná hloubka demineralizací skloviny 
u APC Flash-Free systému byla signifikantně nižší než u sys-
tému APC plus Adhesive, což může být dáno nepřítomností 
přebytků adheziva podporujících vznik zubního kazu při 
použití systému zámků s adhezivem bez tvorby přebytků.

Abstract

Objective: To compare the enamel demineralization around the 
two precoated adhesive bracket systems, APC Flash-Free and 
APC PLUS (3M Unitek, Monrovia, CA, USA), in clinical settings.
Material and method: This prospective experimental in-vivo 
study included 40 premolar teeth, which were planned for ex-
traction due to orthodontic purposes. They were divided into 
two groups (Group A; n = 20 teeth were bonded with APC Flash 
Free ceramic brackets and group B; n = 20 teeth were bonded 
with APC Plus ceramic bracket). After four weeks, the teeth 
were extracted, sec-tioned, and examined under the Scanning 
Electron Microscope (SEM) to evaluate the amount of demine-
ralization from the enamel surface to the deepest point.
Results: Findings revealed that the mean values of demi-
neralization under SEM were signifi-cantly higher in APC 
Plus compared to APC Flash Free (149.95 μm vs. 112.96 μm, 
respectively). The difference between the two systems was 
mainly found in the middle part of the facial surfaces, while 
there were no differences between the two systems in the 
proximal parts.
Conclusion: The enamel demineralization around APC 
Flash-Free adhesive bracket system was significantly less 
than that of APC plus Adhesive bracket system, which can 
be due to the absence of the caries promoting adhesive 
flash during tooth bonding using the flash free system.

Obrázek č. 1: Horní pravý první premolár s nasazeným zámkem sku-
piny A a dolní pravý první premolár s nasazeným zámkem skupiny B. 
Fig. 1: Upper right first premolar bonded with group A brackets and 
lower right first premolar bonded with group B brackets.
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Často kladené otázky ke

3M™ Clarity™ Ultra  
samoligujícím zámkům

Tipy ortodoncie

Jsou 3M™ Clarity™ Ultra samoligující zámky dodávány 
s dvířky otevřenými či zavřenými?
Zámky Clarity Ultra jsou dodávány s otevřenými dvířky, aby se 
maximalizovala efektivita nasazení eliminací jednoho kroku - 
otevření dvířek před umístěním oblouku.

Jak se má postupovat při nasazování zámků Clarity Ultra?
Zámky Clarity Ultra jsou vybaveny svislými a vodorovnými 
referenčními značkami pro navádění při lepení zámku. Pokud 
zámek uchopíte okluzo/gingiválně, může dojít k uzavření 
dvířek. Aby se minimalizovala síla kladená na vertikální zářez 
v místě predilekční linie lomu při mesio/distálním úchopu, 
zámek je vhodné zvedat a nasazovat umístěním nástroje na 
tělo zámku, nikoliv výše na křidélka.

Jaký nástroj se doporučuje pro nasazování zámků?
Samosvorné pinzety se doporučují pro manipulaci a umístění 
zámků, protože tyto pinzety vyvíjí malou a konzistentní sílu.

Jak ze zámku odstraním inkoustové značení?
Barevné referenční značení poskytuje vertikální a horizontál-
ní vizuální navádění pro správné nasazení zámků. Barevné 
identifikační tečky se používají u většiny zámků. Referenční 
značky i identifikační tečky jsou rozpustné ve vodě. Měly by 
být odstraněny po nalepení, ale před umístěním oblouku. 
Chcete-li inkoust odstranit rychleji, nechte pacienta vyčistit 
kartáčkem a teplou vodou.

Je možné zámky Clarity Ultra ligovat dvojitě?
Ano. Je možné zdvojit ligaturu na zámcích Clarity Ultra. Mů-
žete použít elastické ligatury a řetízky a/nebo kovové ligatury 
podle potřeby.

Je možné použít tahy II. třídy spolu se zámky Clarity Ultra?
Ano. Všechny Clarity Ultra horní a dolní špičákové a premoláro-
vé zámky mají distálně háčky, na které je možné tahy umístit.

Co když je zub příliš rotovaný, než aby bylo možné uzavřít 
dvířka nástrojem Unitek Open-Close?
Pro uzavření dvířek můžete použít prsty.

Jak si můžu být jistý, že jsou dvířka úplně zavřená?
Dvířka zámků Clarity Ultra jsou navržena tak, aby při otevírání 
nebo zavírání vydávala zvukové a hmatatelné „cvaknutí”.

Jak otevřít dvířka zámků Clarity Ultra?
Pro otevírání dvířek zámků Clarity Ultra pomocí nástroje 
Open-Close Unitek vložte špičku nástroje do vodorovného 
zářezu těsně nad dvířky a otočte nástroj o 90 stupňů (1/4 
otočky) ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Tato 
akce dvířka otevře. Dvířka se otevírají směrem k bradě na 
všech zámcích. Při otevření dvířek můžete slyšet cvaknutí.

Jak se mají zámky Clarity Ultra snímat?
Zámky Clarity Ultra mají unikátní predilekční linii lomu pro 
sejmutí zmáčknutím.
Vždy snímejte zámky Clarity Ultra s vyjmutým obloukem a od-
straněnými ligaturami.
Uchopte nástroj pro snímání tak, aby zářez centrovacího 
vodítka a logo 3M směřovaly nahoru. Umístěte centrovací 
vodítko nástroje vertikálně do středu zámku, kolmo k drážce. 
Ujistěte se, že jeho umístění je symetrické, a nástroj je pevně 
dosazený k zámku a je kolmo na tělo zámku.
Jemně stlačte, pak zámkem zahoupejte mezio/distálně a opa-
trně zámek zvedněte, stále jej však držte stlačený v kleštích 
tak, aby části zámku zůstaly v hrotech nástroje.

Je možné snímat zámky Clarity Ultra s nasazeným oblou-
kem?
Ne. Chcete-li při sejmutí minimalizovat možnost odpadnutí 
keramických kousků, oblouk by měl být během snímání zám-
ků Clarity Ultra vyjmutý ze slotu.

Jak zámky Clarity Ultra omezují okluzní interference zubů 
s keramickými zámky?
Dvířka zámků jsou okluzně opatřena zkoseným profilem, kte-
rý je určen k minimalizaci okluzních interferencí. Zámky jsou 
navrženy tak, aby umožňovaly nasazení ligatury s chráničem, 
pokud na ně zuby dokusují. V případě potřeby lze použít 
nákusy na okluzi či frontálně.

S kterými dalšími systémy zámků mohou být zámky Clarity 
Ultra používány?
Zámky Clarity Ultra mohou být použity na stejném oblouku 
spolu s keramickými zámky 3M™ Clarity™ Advanced nebo 
zámky 3M™ Victory Series™ Low Profile, protože in/out roz-
měry zámků jsou stejné. Zámky Clarity Ultra mohou být také 
použity spolu s kanylami 3M™ Victory Series™ Superior Fit 
Buccal Tubes.

https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/~/3M-Clarity-Ultra-Self-Ligating-rackets/?N=5002385+3290330978&rt=rud
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/03/ClarityUltra_castokladenedotazy_FINAL.pdf
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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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CLARITY ADVANCED 
3 + 2 SADY ZDARMA 
NEBO 
30% SLEVA

•  brilantní 
estetický vzhled 
v barvě zubu, 
vysoká pevnost

•  odolnost proti zabarvení a změně barvy
•  predikovatelný, snadný debonding v linii zlomu

KROUŽKY – BODOVÁNÍ 
A KANYLY K NALEPENÍ
S 50% SLEVOU

ADHEZIVA
S 25% SLEVOU

VICTORY SERIES 
10 + 10 SAD ZDARMA 
NEBO 30% 
SLEVA

•  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 Kč

UŠETŘÍTE AŽ

https://www.3m.com/3M/en_US/orthodontics-us/?utm_medium=redirect&utm_source=vanity-url&utm_campaign=www.3munitek.cz
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http://pragodent.eu/
https://jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/pozvanka_Plzen_191115.pdf
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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

15. 11. 2019 pá
Plzeň

9,00 - 17,00
Hotel Plzeň

In-Office Course digitální ortodoncie
MUDr. Jana Oulická WO

20. 11. 2019 st
Praha

12,00 - 18,00
Hotel DUO

Management plánu léčby při 
nemikrobionálních 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 
nemikrobionálních 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 
nemikrobionálních 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
Stomatochirgické 
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
doc. 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

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, S

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 - 18,00
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, S

17. 1. 2020 pá
Brno

13,00-18,30
Hotel Vista

Onemocnění dutiny ústní II. – diferenciální 
diagnostika
MUDr. Hana Poskerová

W

24. 1. 2020 pá
Praha

12,00-18,00
Hotel DUO

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

W

27. 1. 2020 po
Brno

12,30 - 18,00
Hotel Vista

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

WI

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, S

21. 2. 2020 pá
Ústí nad Labem

13,00 - 18,30
Clarion Congress 
Hotel

Estetika a funkce frontálního úseku
MDDr. Ondřej 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
Ph.Dr. 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

3. 4. 2020 pá
Zlín

13,00 - 18,30
Hotel Baltaci 
Atrium

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

6. 4. 2020 po
Praha

12,30 - 18,00
Hotel Chvalská 
Tvrz

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

WI

23. 4. 2020 čt
Plzeň

12,00 - 18,00
Parkhotel 
Congress Center

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

23. 4. 2020 čt
Brno

13,00 - 18,30
Hotel Vista

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

WS, WI

24. 4. 2020 pá
Praha

13,00 - 18,30
Hotel Chvalská 
Tvrz

Komplexní vyšetření pacienta a diferenciální 
diagnostika v praxi PZL
doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D.

WS

14. 5. 2020 čt
Praha

13,00 - 18,30
Hotel DUO

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

WS, WI

15. 5. 2020 pá
Brno

12,00 - 18,00
OREA Wellness 
Hotel Santon

Využití schémat při vysvětlování problematiky 
parodontitidy jako lokálního onemocnění 
s možným vlivem na vznik celkových 
onemocnění
doc. MUDr. Eva Kovaľová Ph.D.

W

20. 5. 2020 st
České 
Budějovice

12,00 - 18,00
Hotel Vita

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

W

21. 5. 2020 čt
Jihlava

12,00 - 18,00
Hotel Gustav 
Mahler

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

W

29. 5. 2020 pá
Ostrava

12,00 - 18,00
Harmony Club 
Hotel

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

29. 5. 2020 pá
Jihlava

13,00 - 18,30
Hotel Gustav 
Mahler

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

5. 6. 2020 pá
Praha

12,00 - 18,00
Hotel DUO

Management léčby zubního kazu
MUDr. Tatiana Klamárová W

12. 6. 2020 pá
Praha

10,00 - 18,00
Hotel DUO

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

DH, S

12. 6. 2020 pá
Břasy

10,00 - 22,00
Darovanský dvůr

Stomatologický víkend: Kompletní estetické 
a funkční rekonstrukce – zvyšování skusu – 
z pohledu lékaře a zubního technika
MDDr. Ondřej Kříž, Juraj Rytych

WS

13. 6. 2020 so
Břasy

9,00 - 14,00
Darovanský dvůr

Stomatologický víkend: Kompletní estetické 
a funkční rekonstrukce – zvyšování skusu – 
z pohledu lékaře a zubního technika 
MDDr. Ondřej Kříž, Juraj Rytych

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:
3. – 5. 10. 2019 Pragodent a Pražské dentální dny, PVA Letňany
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

www.jps.cz/akademie
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https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_CB191114_impla.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Brno200313.pdf
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https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Zlin191018.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Jihlava200228.pdf
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https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/09/Pozvanka_Praha_2020_1_kyrety.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Brno191011.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Plzen200207.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/01/Pozvanka_Pardubice191011.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/07/Pozvanka_Brno200127_impla.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/09/Pozvanka_Praha_2020_1_kyrety.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/09/Pozvanka_Praha200605.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/02/Pozvanka_Plzen191108.pdf



