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Šetří čas, zjednodušuje postup fixace tak, že 
nasazení korunky spočívá pouze v jednom kliknutí 
za použití našeho unikátního a nově navrženého 
fixačního nástroje. 

Nasazení korunky se systémem Acuris zabere 
sekundy, ne minuty. Snižuje míru rizika selhání a také 
vzniku biologických komplikací. Publikované studie 
porovnávaly riziko ponechání přebytku cementu 
a vzniku periimplantitidy. 

Díky Acuris je riziko minimální, jelikož neexistuje 
reziduální cemement. 

Další výhodou je, že nikdy nedojde ke ztrátě 
šroubku. Protože není přítomná přístupová štola 
pro šroubek, kterou by bylo třeba vyplňovat, není 
kompromitována estetika. 

A konečně, Acuris je fixní řešení, kdy korunka může 
být vzhledem k nutnosti údržby nebo čištění sejmuta 
zubním lékařem. 

Daleko působivější je však fakt, že pro využití všech 
těchto vlastností k nasazení korunky, je třeba pouze 
jeden jediný klik a patentovaný fixační nástroj.

Jedno kliknutí a je to hotové.

Acuris je revoluční nové řešení 
ve fixní protetice. Místo cementování 
nebo šroubování používá k retenci 
tření. 

https://www.dentsplysirona.com/en/explore/implantology/acuris.html
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V magazínu najdete… Slovo úvodem
Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

s příchodem nového roku 
bychom se rádi ohlédli ještě 
za podzimem roku minulého, 
který byl velmi nabitý. Jsme 
rádi, že významná událost 
jako Pragodent vás přilákal 
i do nových prostor a my 
jsme měli možnost se s vámi 
potkat a představit osobně naše novinky.

Ale v tomto čísle se už zaměříme na výhled do nového 
roku, který bude určitě neméně zajímavý. Statistiky 
JPS Akademie ukazují, že naše vzdělávání vám přináší 
důležité informace, a proto i v prvním pololetí roku 
2020 nabízíme velký výběr seminářů. Abychom vás 
trochu nalákali, najdete na našich stránkách i reportáže 
z již předešlých akcí. V Implantologii představíme 
Konometrický koncept Acuris TM. Novinkou je, že vám 
nové produkty budou v našem časopise komentovat vaši 
kolegové, kteří s nimi již pracují.

Začíná rok 2020 a tak i my bychom vám do něj rádi 
popřáli jen to nejlepší, ať jste zdraví a daří se vám 
v osobním i profesním životě.

A i když zimní období, hlavně v přírodě, vybízí spíše 
k zahálení a často i spánku, věříme, že vám po 
svátečních dnech energie nechybí a s vervou se pustíte 
do další práce. A pro chvíle příjemného odpočinku si 
vezměte teplou deku, uvařte si zázvorový čas a pusťte se 
do čtení…

S přáním všeho dobrého

Ing. Eva Nohejlová,
šéfredaktorka magazínu



ONEMOCNĚNÍ DUTINY ÚSTNÍ II – DIFERENCIÁLNÍ 
DIAGNOSTIKA
Přednášející: MUDr. Hana Poskerová, Ph.D.
Pátek 17. ledna 2020 od 13 hodin, Hotel Vista, Hudcova 72, 621 00 Brno

KVALITNÍ FIXACE. JAK NA TO?
Přednášející: MDDr. Barbora Vágnerová
Pátek 13. března 2020 od 13 hodin, Hotel Vista, Hudcova 72, 621 00 Brno

ZVEME VÁS NA SEMINÁŘE V BRNĚ
1. POLOLETÍ 2020

akademie
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•  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

Proces výroby protetické práce je složitý a obsahuje řadu 
manuálně a technologicky náročných kroků, které pracně 
provádí ošetřující lékař i  zubní technik tak, aby dosáhli 
výsledné práce, která je přesná a  trvanlivá. Závěrečným 
krokem všech těchto postupů je fixace protetické práce, 
postup, jehož výsledek ultimátně ovlivňuje úspěšnost 
ošetření fixní protetikou – jinými slovy, i ta nejkvalitnější, 
nejpřesnější a nejpropracovanější protetická práce nebu-
de mít optimální životnost, estetiku ani funkci, nebude-li 
správně fixovaná k preparovanému povrchu TZT.

Je až s podivem, jak malý důraz klademe, zubní lékaři obec-
ně, na technologii fixací protetických prací, ve srovnání se 

zbytkem procesu výroby protetické práce (od návrhu přes 
mock up, preparaci, otiskování, výrobu v laboratoři a pro-
vizorium), když je neoddiskutovatelné, že kvalita spojení 
protetické práce s povrchem TZT je určující pro výsledek.

Cílem přednášky je racionalizovat fixace, rozdělit je pře-
hledně podle materiálu a typu protetické práce a typu fixa-
ce i fixačního materiálu tak, abychom došli k přehledným 
protokolům, které jsou obecně platné a  zajistí nejlepší 
možnou vazbu protetických prací k TZT.

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

CENA: 1 990 Kč včetně DPH
5 kreditů ČSK

Více informací na www.jps.cz/akademie

https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Brno200117.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Brno200313.pdf


Cesta od člověka k člověku je někdy klikatá… Se změnami ve 
společnosti přicházejí také změny v komunikaci s klienty či 
pacienty. Chceme-li dobře spolupracovat, může se nám ho-
dit lépe porozumět způsobům myšlení, prožívání a násled-
ným reakcím druhých lidí. Doby, kdy byl pacient nastaven 
bez diskuze vyplnit doporučení odborníka, jsou pryč.

Jak tedy motivovat pacienta ke spolupráci?
Novým trendem v přístupu ke klientům zdravotní péče je 
otevřená spolupráce, hledání cest, jak respektovat mož-
nosti a nastavení klienta a v tomto poli nalézt odpovídající 
řešení.
Jako nástroje vidíme vytvoření pracovní koalice, vztahu 
mezi poskytovatelem péče a jejím příjemcem. 

Můžeme využít techniky motivačních rozhovorů. Dobře 
se v praxi osvědčilo hledat takový styl komunikace, který 
nejlépe sedí konkrétnímu člověku. Nejde nám o to klienty 
polepšit či dovychovat, ale motivovat je pro dobrou spolu-
práci.
Každý z nás je osobitý jedinec. Máme svou výbavu v ko-
munikaci i dalších sociálních kompetencích. Ty používá-
me, abychom předali své odborné znalosti klientům. Pro 
dobrou spolupráci je užitečné začít rozpoznáním svého 
komunikačního stylu a nasměrovat pozornost tam, kde ne-
dosahujeme takového efektu, jaký potřebujeme.
Seminář nabízí pohled na vlastní styl přístupu ke klientovi, 
rozpoznání rizik v komunikaci. Přiblíží účastníkům možnosti 
motivace dospělých klientů ke spolupráci.

Kazuistiky mikrobiálnych a nemikrobiálnych ochorení 
parodontu, návrhy plánu liečby
•  správne a chybné liečebné postupy,
•  rozbory chýb zo strany ošetrujúceho a zo strany pacienta,
•  ako a kedy kombinovať mechanickú + chemickú 

+ minimálne invazívnu chirurgickú liečbu,
•  ako zjednodušiť vysvetlenie pomocou schém a obrázkov,
•  návrhy a ukážky motivačných schém.

Workshop: práca so schémami, pomocou ktorých vie 
ošetrujúci jednoduchšie vysvetliť pacientovi vzniknutý 
problém: štruktúra a obsah parodontálneho vačku, 
vznik ochorenia, porovnanie zdravé/choré, mukozitída, 
periimplantitída, šírenie baktérií z parodontu  
do ďalších orgánov

Návrhy vyšetrení: na zistenie nepriaznivých účinkov zápalu, 
prakticky –CRP test, DNA test na analýzu paropatogénov 
a geneticky podmienenej poruchy v parodonte – ako 
vysvetliť, že niektoré formy nie je možné liečiť dentálnou 
hygienou

Objasnenie najčastejšie sa šíriacich mýtov o orálnom zdraví
Ako riešiť nespolupracujúceho pacienta:
•  „Ja nepotrebujem navštevovať dentálneho hygienika, 

chodím na preventívne prehliadky“
•  „Krvácanie ďasien spôsobuje nedostatok 

vitamínu C a minerálov“
•  „Zubná pasta a ústna voda vyriešia všetky moje problémy 

so zubami“
•  „Zubný kameň sa mi tvorí často, pretože máme tvrdú vodu“
•  „Ja si bielim zuby aj bez pomoci dentálneho hygienika“

CENA: 2 690 Kč včetně DPH (2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 27. 2. 2020)

Určeno pro: DH (záštita ADH)

CENA: 3 890 Kč včetně DPH
(3 112 Kč včetně DPH = 20% sleva při 
přihlášení do 15. 4. 2020)

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

KOMUNIKACE – JAK MOTIVOVAT 
PACIENTA KE SPOLUPRÁCI
Přednášející: PhDr. Martina Venglářová
Pátek 27. března 2020 od 13 hodin, Hotel Vista, Hudcova 72, 621 00 Brno

VYUŽITÍ SCHÉMAT PŘI VYSVĚTLOVÁNÍ PROBLEMATIKY 
PARODONTITIDY JAKO LOKÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ 
S MOŽNÝM VLIVEM NA VZNIK CELKOVÝCH 
ONEMOCNĚNÍ
Přednášející: doc. MUDr. Eva Kovaľová, Ph.D.
Pátek 15. května 2020 od 12 hodin, OREA Wellness Hotel Santon, 
Přístavní 38, 635 00 Brno-Bystrc
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Exklusivně od JPS:
dárek v hodnotě 1 797 Kč pro vás 
v ceně kurzu – nástroj Hu-Friedy 
scaler SH6/79E2

https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Brno200327.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/09/Pozvanka_Brno200515.pdf


V listopadu jsme opět přivítali v Praze paní docentku Evu Ko-
val’ovou. Její přednáška s novým tématem přilákala do Prahy 
dentální hygienistky a doktory z celé republiky a sál byl plný od 
středy až do pátku. Její výklad protkaný řadou přirovnání z běž-
ného života a praktických příkladů z praxe je to, co účastníky 
přesvědčí za paní docentkou cestovat i větší vzdálenost. Pokud 
jste neměli cestu do Prahy, v květnu máte možnost potkat paní 
docentku v Brně.

Všichni účastníci dostali i doprovodné materiály z praxe paní 
docentky, její příklad multikauzálního modelu nemikrobionál-
ních orálních onemocnění přikládáme.

MANAGEMENT 
PLÁNU LÉČBY PŘI 
NEMIKROBIONÁLNÍCH 
ORÁLNÍCH 
ONEMOCNĚNÍCH

OHLÉDNUTÍ ZA…
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„Školení bylo rozděleno na část pro dentalní hygienistky a sestry a na část pro zubní lékaře, takže všichni členové 
dentálního týmu získali potřebné informace. Musím přiznat, ze obě části školení byly super! Myslím si, že tuto přednášku 
by si měli vyslechnout opravdu všichni, neboť je zde kladen důraz na spolupráci a její důležitost mezi lékařem, popř. lékaři, 
ať už ze stejného oboru či jako spolupráce mezi jednotlivými lékařskými obory, hygienistkou a sestrou. Dozvěděli jsme se 
spoustu nových informací, ale hlavně i jejich praktické využití pro práci v ordinaci, nešlo tedy jen pouze o teorii, ale právě 
i o to, jak teoretické znalosti implementovat do praxe, což je podle mého názoru největším přínosem. Novinek, resp. nových 
pohledů na dosavadní problematiku poškození parodontu bylo poměrně hodně, takže pokud se školení bude opakovat, 
určitě bych se zúčastnila ještě jednou!“

MDDr. Lucie Krúpa



P R O P H Y L A X I S  M A S T E R

Pomáháme vám být nejlepší v oboru 
i díky výběru inovativních produktů v naší nabídce.

NAVÍC ZDARMA
KONCOVKA PSL a PSR*

* PŘI OBJENDÁNÍ AIRFLOW PROPHYLAXIS
MASTER + VOZÍK S VODOU

Naše hygienistky jsou z přístroje nadšené, ale co 
je pro nás opravdu hnacím motorem, jsou pozitivní 
ohlasy našich pacientů. Naše služby jsou s EMS na 
velmi vysoké úrovni.

MUDr. Magdaléna Kloubcová

Testováno zákazníky JPS
Recenze na facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

https://www.jps.cz/znacka-produktu/ems/
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Agresivní parodontitida:
Počáteční terapie s pomocí blue®m 
gelu, 60 dní sledování – kazuistika prof. dr. Tatiana Miranda Deliberador 

a Macelo Imano Curitiba/PR, Brazil

14. května 2018 Klinické vyšetření a rentgen, diagnostikována agresivní parodontitida Začátek terapie Supra- 
a subgingivální scaling a root planing, motivace a instruktáž pacienta, doporučena aplikace blue®m gelu 1x denně

15. května 2018 
Re-call + aplikace blue®m gelu

16. května 2018 
Re-call + aplikace blue®m gelu

17. května 2018 
Re-call + aplikace blue®m gelu

29. května 2018 Re-call – pouze klinické zhodnocení po 15 dnech

24. června 2018 klinické zhodnocení po 60 dnech

Redukce hloubky parodontálních váčků a známek zánětu 
a onemocnění parodontu.

Aktuální stav

2. aplikace blue®m gelu

Aktuální stav Aktuální stav

3. aplikace blue®m gelu 4. aplikace blue®m gelu

Klinické zhodnocení po 15 dnech

https://www.jps.cz/znacka/bluem/
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REVOLUČNÍ KYSLÍKOVÁ 
TECHNOLOGIE
aktivuje a akceleruje metabolický proces hojení

  kyslík zvyšuje saturaci kyslíku v postižené oblasti
  kyslík aktivuje a akceleruje metabolický proces hojení
  laktoferin má imunitní, antibakteriální, antivirový 

a fungicidní účinek, navíc stimuluje obnovu kostí
  ničí pouze anaerobní bakterie v ústní dutině, proto 

je možné produkty používat dlouhodobě

blue®m gel 15 ml
  nanáší se přímo tubou, prstem nebo aplikační kanylou na místo, 

kde je potřeba
  může být nanášen přímo na otevřené rány, může se polykat
  neobsahuje žádné toxické látky
  výsledky jsou viditelné 

po několika aplikacích

blue®m kyslíková tekutina 500 ml
  molekuly kyslíku snadněji pronikají do zubního plaku a narušují ho, a tak 

rychleji ničí škodlivé bakterie
  neobsahuje umělé přísady, barviva, SLS a SLES, fluoridy a alkohol
  je vhodná pro výplachy úst s otevřenými ranami po vytržení zubu, při 

chemoterapii, kvasinkových onemocnění úst, aftozní stomatitidě, 
mukoziditě nebo při snížené tvorbě slin

  vhodné také pro výplachy kanálků při endodoncii

TIP
CHCETE VIDĚT VÝSLEDKY 
APLIKACE? NAHLÉDNĚTE 

DO KAZUISTIKY 
NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ 

STRANĚ 8.

https://www.jps.cz/znacka/bluem/
https://www.jps.cz/znacka/bluem/
https://www.jps.cz/znacka/bluem/


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

Systém Dryshield používám jako al-
ternativu práce s kofferdamem nebo 
čtyřruční práce s Drytips k zajištění po-
hodlí pacienta a ošetřujícího personálu.

Doporučila bych ho v těchto oblastech:
  Konzervační stomatologie: Zhoto-

vení či rekonstrukce výplní, vybrané 
případy v endodoncii a dostavby 
zubů po endodontickém ošetření.

  Protetika: Preparace na onlay, over-
lay a solo korunky. Otisk pro práci 
v laboratoři, adaptace suprastruktu-
ry na implantáty v oblasti premo-
láru a řezáku je pohodlné a bez 
obav, že zaváděcí šroubovák skončí 
v útrobách :-)

  Chirurgie: skvělé při chirurgii na gin-
givě a sliznici, zejména při použití 
elektrocauteru.

Úspora času oproti kofferdamu ne-
pochybně. Výhoda systému Dryshield 
oproti kofferdamu je v tom, že systém 
odsává slinu secretující z vývodů příuš-
ních i sublingválních slinných žláz. Na 
protilehlý vývod příušní žlázy umís-
tím Drytips. Za kofferdamem se slina 
hromadí a musíme si mnohdy pomáhat 
malou savkou. S úspěchem jsem pou-
žila Dryshield u pacientů, kteří odmí-
tají kofferdam. Na druhou stranu je 
kofferdam nepostradatelný při zajištění 
dokonale suchého pole v oblasti sulku. 

Ale umíme to i jinak.
Úleva pro temporomandibulární kloub 
rovněž nepochybná, zejména u pacien-
tů s arthrozou aj. Dále u pacientů, kteří 
mají problém s motorikou jazyka a je 
jich opravdu dost.
Zcela jistě je systém obohacením pří-
strojového vybavení ordinací s možnos-
tí zvolit si takového pomocníka, který 
bude vyhovovat ošetřovanému i ošet-
řujícím.
Doporučuji vřele všem, kteří si jako já 
libují v novinkách a ve všem, co nám 
ulehčí práci v tak malém a intimním 
prostoru jako je ústní dutina.

JPS je výhradní distributor DryShield v ČR.

Proč lékaři volí systém Dryshield?
MUDr. Hana Šmikmátorová popisuje své zkušenosti se systémem Dryshield.

 autoklávovatelná savka
 retrakce tváře
 ochrana jazyka a dutiny ústní
 úspora času 20 - 30%
 vyměnitelný protiskusový blok

https://www.jps.cz/znacka-produktu/dryshield/


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

3 657 Kč1 014 Kč -20 %-10 %
4 571,–

1 127,–

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

ZDARMA navíc od nás
SOF-LEX lešticí pásky 
hrubé (široké)
v hodnotě 1 087 Kč

 → obj. č. 1954

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

 → 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 
(Morava), tel.: 725 777 487 | Jana Horníčková (západní a jižní Čechy), tel.: 776 249 416

Zjednodušte si práci rychlou a jednoduchou 
aplikací kompozitního materiálu Filtek ONE 
od 3M. Tento materiál navíc nabízí i lepší 
estetický výsledek díky zvýšené opacitě. 
Není potřeba vrstvit, hloubka vytvrzení je až 
5 mm. Dostupný v 5 odstínech. Vyzkoušejte.

Single Bond Universal, 5 ml

 → doplňkové balení v hodnotě 184 Kč
 → balení 100 ks

ZDARMA 
navíc od nás
DŰRR – dezinfekční 
ubrousky

1 982 Kč -20 %
2 477 Kč

 →  multifunkční samoleptací 
adhezivum

 → pro všechny adhezivní techniky
 → vhodný na suchý i vlhký dentin
 → obsahuje silan
 → bez potřeby uchování v lednici

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

1 690 Kč
-15 %

1 988 Kč

ZDARMA navíc od nás
Cranberry rukavice 
v hodnotě 350 Kč

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

630 Kč -20 %
787,–

Platí při koupi 3 a více balení.

ZDARMA 
navíc od nás
Savky EURONDA

 → rozměr: 15 cm, 
průměr 6,5 mm

 → balení 100 ks

 → nitrilové, nepudrované
 → balení obsahuje 300 ks
 → velikosti XS, S, M, L
 → BEESURE Forest Nitrile – limetkové
 → EVOLVE 300 – tmavě modré
 → BEESURE Cloud Nitrile – bílé

Platí při koupi 3 a více balení.

Proč lékaři volí systém Dryshield?
MUDr. Hana Šmikmátorová popisuje své zkušenosti se systémem Dryshield.

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


ZDARMA navíc od nás
Cranberry rukavice 
v hodnotě 350 Kč

 → nitrilové, nepudrované
 → balení obsahuje 300 ks
 → velikosti XS, S, M, L
 → BEESURE Forest Nitrile – 
limetkové

 → BEESURE Cloud Nitrile – bílé
 → EVOLVE 300 – tmavě modré

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

Ráda bych se s vámi podělila o zkušenost pana 
doktora Davida Chobota, který již měl příležitost 
EverX Flow vyzkoušet ve své ordinaci: „Dříve 
jsem používal EverX Posterior, práce s EverX 
Flow je mnohem snažší, pohodlnější a rychlejší. 
Díky konzistenci materiálu je zatečení do kavity 
bez kondenzace, výhodou je i aplikační koncov-
ka. EverX Flow je ideální volba např. u předělá-
vání velkých amalgámových výplní. “

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

AKCE 2 + 1
G – Premio Bond, refill 5 ml

 → jednosložkové světlem tuhnoucí univerzální adhezivum
 → vynikající adheze ke sklovině i dentinu
 → kombinace tří funkčních monomerů
 → extrémně nízká vazebná vrstva

Essentia tuba 2 ml
 → univerzální, výplňový 

kompozitní 
materiál

 → rentgenokon-
trastní

 → odstíny LD, 
MD, DD, LE, 
DE, ML

 → unikátní sys-
tém jednodu-
chého vrstvení

1 660 Kč

1 590 Kč
10 ml

1300 Kč -15 %
1 530 Kč

Platí při koupi 3 a více tub.

Cena za 1 ks v Akci 2 + 1. Paltí do vyprodání zásob. AKCE platí do vyprodání zásob.

 → 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 pryskyřičné pojivo

 → indikován pro všechny přímé 
kompozitní výplně

 → bulkový odstín, nebo 
dentinový odstín

NOVINKA

1 490 Kč

2 800 Kč
48 ml

MI Paste Plus
 → remineralizační lokální 

dentální krém
 → biologicky dostupné 

kalcium, fosfát, fluorid
 → pro děti od 6 let

2 560 Kč
AKCE 5 + 1

4 690 Kč
AKCE 10 + 3

390 Kč
AKCE 1 KS MINT

ZDARMA navíc od nás 
k akci 10 + 3
Cranberry ústenky
v hodnotě 185 Kč

ZDARMA 
navíc od nás
Savky 
EURONDA

 → rozměr: 15 cm, 
průměr 6,5 mm

 → balení 100 ks

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 
(Morava), tel.: 725 777 487 | Jana Horníčková (západní a jižní Čechy), tel.: 776 249 416

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


Neo Spectra™ ST
Pro vaše nejčastější případy.

Neo Spectra™ ST Effects
Pro zjednodušení složitých případů 
ve frontálním úseku.

Neo Spectra™ ST flow
Účinnost, všestrannost a vysoká 
estetika díky tekuté konzistenci.

Neo Spectra = nový název pro ceram.x® SphereTEC™

SDR ekonomické balení 50 ks + ZDARMA 
Prime Bond UNIVERSAL REFILL 4 ml
→ zatékavý materiál typu bulk-fill
→ nízké smršťovací napětí
→ 40% úspora času oproti klasické

technice vrstvení
→ samoniveluje
→ odstín: univerzální

2x PALODENT V3 Matrice 50 ks 
+ ZDARMA SDR PLUS 15 kompulí
→ přizpůsobuje se přirozenému tvaru zubu
→ vytváří předvídatelné, přesné kontakty a těsný gingivální uzávěr
→ lze použít při zhotovování více výplní najednou
→ velikosti matric: 3,5 – 7,5 mm
→ 50 ks v balení

Protaper Gold 3 + 1
→ SX, S1, S2, F1 - F5, Sortiment
→ 6 ks v balení

Protaper Next 3 + 1
→ X1 - X5, Sortiment
→ 3 ks v balení

Neo Spectra tuba 3 + 1
→ univerzální nanokompozitní materiál
→ unikátní patentovaná technologie –

kulaté granulované plnivo plnící efekt
kuličkového ložiska

→ nelepí se a je odolný proti sesouvání se
→ geniálně jednoduchý systém 5 odstínů

pokrývá kompletní řadu VITA
→ rychlé a snadné leštění s vynikajícím

estetickým výsledkem

5 012 Kč -22 %
6 452 Kč

6 165 Kč -25 %
8 220 Kč

4935 Kč -25 %
6 580 Kč

3 034 Kč -34 %
4 604 Kč

3 243 Kč -25 %
4 324 Kč

3 566 Kč -31 %
5 136 Kč Teflonový potah

https://jps.cz/znacka-produktu/dentsply-sirona-restorative/
https://jps.cz/znacka-produktu/dentsply-sirona-restorative/


KLINICKÉ POUŽITÍ 
VLÁKNY VYZTUŽENÉHO 
KOMPOZITU 
VE STOMALOGII

„Dne 14. 11. 2019 se konala v Praze historicky první přednáška prof. 
Pekky Vallittu, která se zabývala klinickým použitím vlákny vyztuže-
ného kompozitu. Jednalo se o skutečně výjimečnou událost, protože 
sám Pekka Vallittu je „otcem“ myšlenky použití skelných vláken ve 
stomatologii a účastníkům této přednášky se naskytla možnost se-
známit se s řadou zajímavých klinických případů. Byli jsme velmi rádi, 
že se nám podařilo prof. Vallittu pro přednášku získat, protože tak 
mohl našim stomatologům názorně ještě více přiblížit moderní pra-
covní postupy, které mnozí z nich již úspěšně praktikují. Sám Pekka 
Vallittu, který pracuje na univerzitě v Turku a vede početný vědecký 
tým, byl velmi potěšen zájmem účastníků a diskuzí, která celou před-
nášku uzavírala.“

Milena Kasíková, GC

OHLÉDNUTÍ ZA…



SOUPRAVY LASERYCAD/CAM INSTRUMENTYZOBRAZOVACÍ TECHNIKA

CAD/CAMSOUPRAVY STERILIZACEZOBRAZOVACÍ TECHNIKA INSTRUMENTY

Stomatologie prochází rychlým 
vývojem a přináší stále nové 
technologie – aktuálně zejmé-
na v oblasti digitalizace a CAD/
CAM řešení. Klade tím ale stále 
větší nároky na schopnosti 
a dovednosti lékařů.

Velkou snahou progresivních 
výrobců je přinášet lékařům 
integrovaná a provázaná řeše-
ní, která jim vstup do digitální 
stomatologie usnadní. Integ- 
race jednotlivých technologií 
zjednodušuje a urychluje léka-
řům jejich každodenní práci.

Společnost JPS se rozhodla 
svým zákazníkům takováto 
řešení zpřístupnit a opřít svou 
strategii o spolupráci se dvě-
ma renomovanými výrobci – 
Dentsply Sirona a Cefla (značky 
Anthos a MyRay).

Portfolio divize technika

Stavíme na silných značkách
Využijte výhod integrace, inovací 
a vysoké spolehlivosti

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

https://www.jps.cz/znacka-produktu/dentsply-sirona/
https://www.jps.cz/znacka-produktu/anthos/
https://www.jps.cz/znacka-produktu/myray/
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MyRay, právě pro vás
Přední evropský výrobce s kompletním sortimentem zobrazovacích 

a CAD/CAM systémů pro všechny specializace ve stomatologii

Hyperion X5 (10 x 10)
Zobrazovací systém 2-v-1.
3D, MultiPAN

3Di IOS
Intraorální CAD/CAM skener

3Di TS
Stolní CAD/CAM skener

MultiPAN 
Full CEPH

3 in 1 
SuperHD

NOVINKA
2020

Hyperion X9 pro (13 x 16)  
Profesionální Full-Touch zobrazovací 
systém 3-v-1. 
3D, MultiPAN a CEPH

RXDC
Intraorální RTG s technologií 
HyperSphere.

Zen-X
USB HD intraorální senzor.

C-U2
Intraorální HD kamera.

Hy-Scan
Intraorání systém nepřímé 
digitalizace.

3D/2D

https://www.jps.cz/znacka-produktu/myray/


Stomatologické soupravy

Za spolehlivostí je kvalita

investice do vývoje ročně

$125 Mio.
let zkušeností

100
inovací ročně

30

Již více než 100 let představují technologie společnosti Dentsply Sirona průkopnického ducha ve 
stomatologii. Náš závazek, přinášet lepší, bezpečnější a rychlejší stomatologickou péči, nás přivedl 

od první soupravy SIRONA, vyrobené v roce 1956, k dnešním soupravám Teneo, Sinius a Intego. 

Dnes jsou naše stomatologické soupravy ikonami. Nejen díky jejich nadčasové kráse, ale hlavně 
kvůli nezaměnitelným hodnotám, s cílem zlepšit orální zdraví pacientů na celém světě.

A teprve začínáme...

Intego ProSiniusTeneo

Centrální servisní dispečink, tel.: +420 602 422 698, e-mail: servis@jps.cz | TECHNIKA | 17

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


STERILIZAČNÍ BALÍČEK
(Sterilizátor A17 + svářečka)

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

Centrální servisní dispečink, tel.: +420 602 422 698, e-mail: servis@Jps.cz | TECHNIKA | 25

199 000,–

199 000,– 139 000,–

107 000,–

139 000,–

Intraorální snímky snadno a kvalitně
→ Nejnovější, již pátá generace nepřímé digitalizace
→ Snímky s jemným rozlišením a jedinečnou diagnostickou kvalitou
→ Tenké, pružné, opakovaně použitelné a snadno polohovatelné senzory
→ 6 ks senzorů velikosti 2 v základní ceně
→ Volitelně 4 velikosti senzorů
→ Vysoká spolehlivost

Balíček Digora Optime + EZ Ray

Maximální ochrana personálu a pacientůacientů

Dekontaminace Mytí s ultrazvukem Tepelná dezinfekce Sušení Balení Sterilizace Sušení

FILTRACE A VÝROBNÍKY VODY SVÁŘEČKY ULTRAZVUKOVÉ ČISTIČKY FÓLIE TESTY

Komplexní řešení dezinfekce a sterilizace
Pro optimální návrh řešení sterilizace kontaktujte naše specialisty.

104 000 Kčcena:

TERMODEZINFEKTOR 
TETHYS H10

 → 4 funkce v jednom: dekontaminace, ul-
trazvukové mytí, termodezinfekce, sušení

87 000 Kčcena od:

PARNÍ STERILIZÁTOR 
ANTHOS A17/22/28

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

Maximální ochrana
pro vás i pacienty
Lídr v oblasti sterilizace, již více než 25 let
Bezpečnost, spolehlivost a špičkový výkon

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

KOMPLETNÍ 
BALÍČEK 
(sterilizátor + svářečka + 
termodezinfektor)

194 000 Kč

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


Management měkkých tkání 
2019 v Praze

Ve spolupráci s Dentsply Sirona Implants a Geistlich Biomaterials jsme pořádali semi-
nář na téma Management měkkých tkání v Praze v hotelu Kampa dne 13. září 2019.

Ing. Věra Burešová 
divize implantologie

V příjemném prostředí hotelu Kampa 
v centru Prahy jsme společně sdíleli 
nové poznatky a současné trendy 
s celkem 70 lékaři, jak s těmi zkuše-
nými, kteří jsou špičkami ve svých 
oborech, tak i mladými lékaři, kteří si 
chtěli rozšířit znalosti problematiky 
měkkých tkání.

Dopoledne probíhal praktický 
workshop, který byl na téma Manage-
ment měkkých tkání a Socket Preser-
vation. Přednášejícími byli Dr. med. 
dent. Samuel Huber a Dr. med. dent. 
Marco Zeltner ze Švýcarska. Workshop 
rozdělili na čtyři části. Každá část byla 
uvedena prezentací na dané téma 
a poté následoval praktický nácvik na 
prasečích čelistech. První část byla za-
měřena na Socket Preservation, druhá 
na odběr a připojení subepiteliálního 
pojivového štěpu. Třetí část spočívala 
v náhradě pojivového štěpu matricí 
Geistlich Fibro-Gide. Nakonec se lékaři 
věnovali zisku keratinizované tkáně, 
a to použitím autologního volného 

gingiválního štěpu nebo alternativou – 
matricí Geistlich Mucograft.
Účastníci workshopu si vyzkoušeli 
mnoho technik pro využití autologních 
štěpů a dále alternativy autologních 
štěpů, které nabízí Biomateriály Geist-
lich a mohli si vyzkoušet manipulaci 
a aplikaci s nimi. Workshop odborně 
a výborně překládal MUDr. et MUDr. 
Petr Chramosta.

Doktor Huber a doktor Zeltner se 
tématu měkkých tkání a Socket 
Preservation věnovali také v odpole-
dní přednášce. Lékaři prošli přehled 
aktuální dostupné literatury a zásadní 
klinické metody pro management 
měkkých tkání, popsali postupy ve-
doucí k zachování alveolárního hřebe-
ne a zamezení estetických komplikací 
po extrakci zubu. Po přestávce navázal 
svou přednáškou prof. MUDr. et MUDr. 
René Foltán, Ph.D., FEBOMFS na téma 
Management měkkých tkání okolo im-
plantátů po velkých kostních augmen-
tacích. Profesor Foltán se věnoval vlivu 
jednotlivých augmentačních metod na 
měkké tkáně a dále probral např. tech-
niky rekonstrukcí připojené keratini-
zované sliznice. Přednáška obsahovala 
celou řadu odborných kazuistik.

Celý den se nesl ve velmi přátelské at-
mosféře, byl zde prostor na seznámení 
i odborné diskuze. Velice si vážíme, že 
jste byli s námi, a těšíme se na setkání 
při dalších příležitostech. 

„Kurz Management měkkých tkání 
byl unikátní spojením prakticky 
zaměřených přednášek, na které 
navazovaly workshopy. Přínosná 
byla možnost porovnat konvenční 
přístupy augmentace měkkých 
tkání a využití xenograftu. To vše 
v příjemném prostředí s perfektní 
organizací, jak je u JPS zvykem.“
MUDr. Martin Fiala, Beroun

IMPLANTOLOGIE | 19
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Dlouhou dobu bylo na management měkkých 
tkání nahlíženo jako na čistě estetickou záleži-
tost. V okolí implantátů má však keratinizovaná 
dostatečně silná měkká tkáň ochranou funkci.

Základní ochrana před 
dlouhodobými komplikacemi 
Management měkkých tkání v okolí 
implantátů

Prof. Stefan Fickl 
Německo / Oddělení parodontologie, Univerzita 

Julius-Maximiliana ve Würzburgu 
Privátní praxe, Fürth

V naší praxi se management měkkých 
tkání ve formě lalokových posunů, 
roll-flap techniky a používání poji-
vového štěpu nebo kolagenní matrix 
uplatňuje přibližně v 80 procentech 
našich případů.

Jaký stav měkkých tkání 
je prospěšný?
V otázce kvality okolních měkkých tkání 
by měla být cílem k zajištění dlouhodo-
bého stabilního výsledku augmentace 
zhruba 2 mm keratinizované připojené 
sliznice. Výsledkem jedné přehledové 
studie bylo, že nedostatek adekvátní 
keratinizované sliznice je spojen s vyšší 
akumulací plaku, zánětem tkání, ústu-
pem měkkých tkání a ztrátou attache-
mentu.1

Další studie prokazují, že v otázce kvan-
tity (tloušťka a výška měkkých tkání 
v okolí implantátu) tlustší periimplantá-
tové tkáně vedou k nižší resorpci kosti. 
Linkevicius et al. byli schopni prokázat, 
že měkké tkáně v okolí implantátu 
vysoké minimálně 2 mm indukují sig-
nifikantně nižší úbytek krestální kosti 
než při tloušťce měkkých tkání méně 
než 2 mm2. Tento fenomén může být 
vysvětlen nutným vytvořením biologic-
ké šířky apikálně v tenké marginální 
sliznici u dvoudílných implantátů. 
Skupina byla schopna také prokázat, že 
periimplantátové měkké tkáně aug-
mentované biomateriály mají stejné 
vlastnosti jako „přirozeně silné“ měkké 
tkáně.2 S nejvyšší mírou vědecké rele-
vance bylo také prokázano (Osteology 

Consensus Conference), že augmentace 
měkkých tkání chrání marginální kost 
před resorpcí.3 Dnešní závěr proto musí 
být, že cílová tloušťka měkkých tkání by 
měla být 2 mm a cílová šířka připojené 
sliznice také 2 mm (Obr. 1).

Techniky ke zvětšení plochy 
keratinizované sliznice
Zlatým standardem augmentace připo-
jené keratinizované sliznice je volný gin-
givální štěp. Volné štěpy mají ale mnoho 
různých nevýhod mimo jiné bolestivosti 
v místě odběru a zvýšené riziko vzniku 
komplikací. Mezi tyto komplikace patří ji-
zvení a nedostatečná adaptace okolních 
měkkých tkání. Na základě kontrolované 

retrospektivní případové studie od naší 
skupiny krytí extrakčních ran sliznicí 
odebranou „punch“ technikou vedou 
k výraznějšímu jizvení, kontrakcím a od-
chylkám barvy než při použití kolagenní 
matrix Geistlich Mucograft® Seal.4 Jako 
výhodnější variantu k uzávěru extrakč-
ních ran považujeme použití Geistlich 
Mucograft® Seal.

Techniky ke zvýšení objemu
Subepiteliální pojivové štěpy jsou 
v současné době zlatým standardem 
pro zvětšení objemu měkkých tkání 
v okolí implantátů, nicméně klinické 
studie ukazují, že stejného objemu 
tkání lze dosáhnout objemově stabilní 

Keratinizovaná tkáň
Pruh keratinizované tkáně > 2 mm 
okolo implantátu je spojen s:
– menším diskomfortem při čištění 
    zubů8 
– nižší akumulací plaku8
– snížením incidencí8
– nižší incidenci recesů1
– nižší incidencí ztráty attachementu1
– nižší incidencí časného selhání 
    implantátu9
– nižší incidencí periimplantitidy10

Objem měkkých tkání > 2 mm 
okolo implantátu je spojen s:
– vyšším skóre papily3, 11

– nižší incidencí recesů sliznice3, 11

– 5x nižší ztrátou krestální kosti12

Objem měkkých tkání

OBR. 1: Ilustrace zobrazuje cílové množství připojené sliznice a měkkých tkání.
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xenogenní kolagenní matrix (Geistlich 
Fibro-Gide®).5, 6 Tento vývoj je zajímavý 
pro kliniky, jelikož odběr subepiteliál-
ního pojivového štěpu nebo techniky 
lalokových posunů jsou často velice 
komplexní a technicky náročné. Zavede-
ní kolagenních matric do praxe snížilo 
chirurgickou zátěž pacientů. Dále tyto 
moderní metody dovolují augmentaci 
měkkých tkání v postranním úseku 
chrupu. Jako přibližnou hodnotu, jakého 
ztluštění lze pomocí kolagenní matrix 
dosáhnout lze považovat zisk 1 - 1,5 mm 
tloušťky měkkých tkání. Pokud budeme 
uvažovat požadavek na 2 mm tloušťku 
měkkých tkání pro ochranu, znamená to, 
že dostatečně silné vrstvy měkkých tkání 
lze dosáhnout během jednoho výkonu 
augmentace měkkých tkání.

Načasování
Vylepšení měkkých tkání může být 
provedeno v různých časech. Prezervaci 

alveolárního hřebene lze provést ihned 
po extrakci zubu. Použitím porcinní 
kolagenní matrix (Geistlich Muco-
graft® Seal) k zakrytí extrakční rány 
lze dosáhnout lepšího a rychlejšího 
uzávěru pouze s minimálním jizvením.4 
Tloušťku měkkých tkání lze také zvětšit 
během implantace. V tomto kontextu 
byl Geistlich Fibro-Gide® testován ve 
smyslu zvětšení tloušťky periimplantá-
tových měkkých tkání před vs. při 
odkrytí implantátů. Odložená augmen-
tace měkkých tkání po implantaci může 
být obtížnější. Vědecká data ukazují, že 
sekundární korekce měkkých tkání má 
jen omezený úspěch.⁷ Proto upřednost-
ňuji proaktivní augmentaci měkkých 
tkání před pozdější korekcí. Od počátku 
se snažím zabránit formování tenkých 
nebo dehiscentních měkkých tkání 
v okolí již proteticky ošetřeného im-
plantátu.

Všechny parametry splněny
Kazuistika pacienta s nevyhovující 
připojenou sliznicí je na obrázku č. 2. 
Smyslem léčby bylo dosažení všech 
cílů nutných ke vzniku vyhovujících 
periimplantátových tkání – 2 mm 
připojené sliznice a měkkých tkání 
o 2mm tloušťce – jejich augmentací 
a jejich následným managementem. 
Během implantace byl použit Geistlich 

Fibro-Gide®, aby bylo umožněno jeho 
primární hojení pod sliznicí. Díky Geist-
lich Fibro-Gide® došlo k signifikantní-
mu ztluštění měkkých tkání. Po odkrytí 
implantátů při otevřeném hojení byla 
použita kolagenní matrix Geistlich Mu-
cograft®, aby došlo k vytvoření manžety 
připojené sliznice.

Proč tento postup? Jak již bylo zmíněno, 
tvorba měkkých tkání po vzniku kom-
plikací, např. dehiscence implantátu a/
nebo nevyhovující připojené sliznice 
u proteticky ošetřeného implantátu, je 
obtížná a málo prediktabilní. Z těchto 
důvodů jsou výše zmíněné augmentace 
měkkých tkání před protetickým ošet-
řením klíčem k tomu, aby se zabránilo 
středně dlouhým a dlouhodobým 
komplikacím.

Závěr pro klinickou praxi
Autologní transplantace měkkých tkání 
může být stále standardní technikou 
používanou k zajištění zdravých tkání 
v okolí implantátu. Použití kolagenní 
matrix však rozšiřuje indikace a klinické 
možnosti pro zlepšení měkkých tkání 
a zajišťuje pacientovi dlouhodobě 
stabilní řešení pro měkké tkáně v okolí 
implantátu. 

A/ Klinický obraz nedostatečné tloušť-
ky měkkých tkání.

D/ Dělený lalok na bukální straně 
4 měsíce po zavedení implantátu 
a současném zesílení měkkých tkání. 
Všimněte si vytvořené tloušťky měk-
kých tkání na bukální straně.

B/ Augmentace měkkých tkání pomocí 
Geistlich Fibro-Gide® během implan-
tace.

E/ Roll flap technika s apikálním po-
sunem do pozice připojené gingivy na 
bukální straně implantátů. Keratinizo-
vaná tkáň in situ je vytvořena pomocí 
Geistlich Mucograft®.

C/ Primární uzávěr rány.

F/ Definitivní protetické ošetření.

OBR. 2: Augmentace měkkých tkání 
s použitím Geistlich Fibro-Gide® and 
Geistlich Mucograft®.

„Cílová tloušťka měk-
kých tkání by měla být 
2 mm a cílový rozměr 
připojené sliznice také 
2 mm.”

Literatura: 1 Lin GH, et al.: J Periodontol 2013; 84:1755-67. 2 Linkevicius T, et al.: Clin Implant Dent Relat Res 2015; 17(6):1228-36. 3 Thoma DS, et al.: J Clin Periodontol 2017; 44: 185-194. 4 Fickl S, et al.: Int J Periodontics Restorative Dent 2018; 38:e1-
e7. 5 Thoma DS, et al.: Clin Oral Implants Res 2018; 29 Suppl 15:32-49. 6 Zeltner M, et al.: J Clin Periodontol 2017; 44:446-53. 7 Burkhardt R, et al.: JClin Oral Implants Res 2008;19(5):451-7. 8 Souza AB, et al.: Clin Oral Impl Res 2016; 27:650-55.
9 Sarmiento HL, et al.: Int J Periodontics Restorative Dent 2016; 36(5):699-705. 10 Baqain ZH, et al.: British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2012; 50:239-43. 1 Thoma DS, et al.: J Clin Periodontol 2016; 43(10):874-85. 12 Thoma DS, et al.: Clin 
Oral Implants Res 2014; 41 Suppl 15:S77-91.
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AUGMENTACE MĚKKÝCH 
TKÁNÍ V OKOLÍ 
IMPLANTÁTU – PRAKTICKÝ 
KURZ NA PRASEČÍCH 
ČELISTECH
MUDr. PAVEL KŘÍŽ, PH.D., 14. 10. 2019,  
HOTEL VITA ČESKÉ BUDĚJOVICE
„V září jsme se zúčastnily školení pořádaného firmou JPS v Českých Budějovicích. 
Tématem byla Augmentace měkkých tkání přednášená vynikajícím MUDr. Křížem. 
Kurz byl velmi poučný, velmi brzy bylo zřejmé, že vědění je založeno na osobních 
zkušenostech. Bylo odhaleno mnoho momentů, které vyvstávají při plánování 
ošetření a při jeho provádění. Líbilo se nám, jak jednoduše, přehledně a srozumitelně 
nám byly informace předávány. Školení bylo velmi obsáhlé a zajímavé a jen škoda 
byla, že na praktickou část nebyl dostatek času. Toto téma by si jistě zasloužilo více 
než půl dne. I tak velmi děkujeme a těšíme se na pokračování.“

MDDr. Irina Sokolova a MUDr. Lucie Beránková, Hradec Králové

„Přednášky pana doktora Kříže jsou vždy zajímavé a díky jeho ochotě, odpovídat i na 
otázky přesahující rámec tématu, velice přínosné.“

MUDr. Martin Žižka, MBA, České Budějovice

„Akce byla tradičně na vysoké úrovní jak organizačně, tak odborně. Seminář vedl 
MUDr. Kříž, který dokázal zaujmout od prvních chvil, téma velmi přehledně probral 
teoreticky, pak detailně i prakticky „step by step“. Bylo vidět, že jako chirurg 
a implantolog má obrovské zkušenosti a byl ochoten a schopen se o ně s námi 
podělit a ukázat i řadu triků a vychytávek, které jsou při provádění chirurgických 
technik to nejcennější a umožní vést operace šetrně a úspěšně. Díky za každý takový 
seminář!“

MUDr. Ladislav Pachta, Chodov u Karlových Varů

PRAKTICKÝ KURZ NA SINUS 
LIFT – TRÉNINK 
NA PRASEČÍCH ČELISTECH
PRIM. MDDr. ET MUDr. JAROSLAV VALACH, PH.D., 
9. 11. 2019, HOTEL CHVALSKÁ TVRZ V PRAZE

„Kurz pořádaný firmou JPS, s. r. o. dne 9. 11. 2019 byl pro mne velice přínosný. Jednalo se 
o akci na vysoké úrovni, byla dána spousta odpovědí na položené otázky, z profesního 
hlediska byl tento kurz i po praktické stránce velmi poučný a obohacující. Bonusem byl 
vynikající raut :-).“

MUDr. Roman Vozniak, Ústí nad Labem

OHLÉDNUTÍ ZA…



ANKYLOS: NAVIGOVANÁ 
IMPLANTOLOGIE LIVE 
A CAD/CAM INTEGRACE
MUDr. JOSEF KUNKELA, PH.D., 
11. – 12. 11. 2019 V JINDŘICHOVĚ HRADCI

OHLÉDNUTÍ ZA…

Datum a čas: 17. dubna 2020, 9.00 - 18.30 hod.
Místo: pracoviště IMPLANTA, Ledeč nad Sázavou 
(pracoviště s akreditací II. stupně v oboru 
stomatochirurgie)
Bodové ohodnocení stomatochirurgické stáže: 
10 kreditů
Cena kurzu/stáže: 5 600 Kč 
(v ceně kurzu zahrnut oběd)
Počet účastníků: 3 osoby

Přihlášky zasílejte na vesela@jps.cz.

MUDr. Jan Maštálka

PROGRAM
9.00 - 9.15  přivítání
9.15 - 10.00  teoretický úvod a scientific 

background, představení kazuistiky, 
CBCT analýza

10.00 - 13.00 Live Surgery
13.00 - 14.30 oběd a diskuze nad kazuistikou
14.30 - 15.00  teoretický úvod a scientific 

background, představení kazuistiky, 
CBCT analýza

15.00 - 17.30 Live Surgery
17.30 - 18.30 diskuze nad kazuistikou, dotazy

ODBORNÁ TÉMATA
CBCT predIMPlantační analýza
Pozdní IMPlantace
Horizontální GBR – moderní přístup
Atraumatická extrakce
Imediátní IMPlantace ve frontálním úseku
spojená s kontemporánní kostní 
a mekotkánovou augmentací, okamžitá 
estetická protetická rekonstrukce

„Nový seminář ve spolupráci s Dentsply Sirona 
a s MUDr. Josefem Kunkelou, který nám v jeho 
špičkově vybaveném edukačním centru ukázal 
přesný postup návrhu, tvorby i použití navigační 
šablony pro implantační systém Ankylos. Doktor 
Kunkela má s tímto postupem implantace 
spoustu zkušeností a seminář díky tomu zahr-
noval mnoho zajímavých rad a tipů. Seminář 
bych určitě doporučila všem, kdo chtějí začít 
nebo se něco dozvědět o navigované implanto-
logii. Do budoucna plánujeme kurz zopakovat 
a také rozšířit o advanced pokračování zahrnu-
jící rozsáhlejší práce i rekonstrukce celé čelisti.“

Ing. Barbora Jeníčková
Specialista pro implantologii



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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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.
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ANKYLOS Regular C/X Gingiva Former
•  For simple contouring of the peri-implant 

soft tissue
•  Selection depends on the gingival margin 

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

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

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

•  As wax-up coping on abutment analogs

ANKYLOS Regular C/X Gingiva Former4

ANKYLOS Regular C/X 3-in-1 Cap20

ANKYLOS Regular C/X Abutment Analog6
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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 
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Vrtáky Astra Tech EV
Obnovte si své chirurgické 
instrumentarium

https://jps.cz/znacka/implantacni-systemy/
https://jps.cz/znacka/implantacni-systemy-astra-tech-implant-system-ev/
https://jps.cz/produkty/?division=18
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IMPLANTOLOGIE | 25

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 | Mgr. Marek Procházka, tel.: 773 781 928

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.
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Chirurgické
nástroje 
Helmut Zepf

EX
KL
UZ

IV
NĚ

21Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců nebo přímo v JPS. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Změna cen vyhrazena.
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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
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Mezinárodní kongres Evropské Asociace pro Osseointe-
graci se konal 25. – 28. 10. 2019 v Lisabonu. Hlavní téma 
kongresu bylo „Most do budoucnosti“, tedy jak název 
i napínavý program prozrazoval, byl kongres zaměřen na 
budoucnost implantační stomatologie. Jednotlivé sekce 
byly zaměřeny na nové techniky a pracovní zkušenos-
ti. Velkou část kongresu jsme věnovali výstavě, kde se 
účastnily také firmy Dentsply Sirona jako diamantový 
partner a také Geistlich Biomaterials. Dentsply Siro-
na Implants představila např. novinku pro implantační 
systém Astra Tech EV a to implantát s ostřejšími závity 
v apikální části. Chirurgický protokol i kazeta zůstanou 
beze změny. Informace o tomto implantátu přineseme 
v průběhu následujícího roku.

Firma JPS se letos stala zlatým partnerem kongresu 
Pražské dentální dny, který si řada z vás nenechala ujít. 
Do odborného programu jsme přispěli přednáškou za-
měřenou na téma Socket preservation a pro zájemce 
také praktickým workshopem. Tématu se zhostil Dr. Imre 
Borzási, který má s touto technikou bohaté zkušenosti. 
Do extrakční rány používá kombinaci Geistlich BioOss 
Collagen a Mucograft Seal, jejichž tvar a vlastnosti se pro 
Socket preservation dokonale hodí. Své výsledky dosa-
žené touto technikou prezentoval na mnoha kazuisti-
kách. Během workshopu si účastníci vyzkoušeli pracovat 
přímo s materiály Geistlich BioOss Collagen a Mucograft 
Seal na prasečích čelistech a techniku doporučovanou 
Dr. Borzásim si tak mohli fyzicky osahat.
Na PDD zazněla spousta dalších velmi zajímavých před-
nášek a my jsme hrdí, že jsme mohli být partnerem této 
významné akce.

Ing. David Mičaník 
Junior product manager divize 

implantologie

Kongres byl skvělou příležitostí pro networking, 
sdílení výzkůmu a objevování nových technologií.
Kongres navštívila celá řada českých stomatolo-
gů, kteří jistě získali cenné zkušenosti pro svou 
praxi. Další, v pořadí již 29. ročník kongresu se 
bude konat 8. – 10. 10. 2020 v Berlíně.

OHLÉDNUTÍ ZA…

EAO 2019

Pražské dentální dny

Asistentky divize implantologie



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.

OHLÉDNUTÍ ZA…

https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/~/3M-Clarity-Ultra-Self-Ligating-rackets/?N=5002385+3290330978&rt=rud


První zkušenosti se samoligovacími 
zámky 3M™ Clarity™ Ultra

Začátkem letošního roku (2019) jsme 
testovací sadu nasadili pacientovi 
se stěsnáním na horní zubní oblouk 
(viz obr. č. 1, 2, 3 a 4).

K lepení jsem použil postup s leptáním 
skloviny kyselinou fosforečnou klasic-
kým způsobem a dle doporučeného 
postupu k Flash-Free předadjustova-
nému lepidlu aplikovali 3M Transbond 
Plus Self Etching Primer.

V úvodní fázi léčby byl použit celkový 
oblouk NiTi SE .014 a modifikovaný 
ocelový palatinální oblouk .036 dle 
Zachrissona, v další fázi pak .175x.175 
NiTi HA. Výsledek po třech kontrolních 
návštěvách je vidět na obr. č. 5, 6, 7 a 8.

Vazba zámků na sklovinu:
Za celou dosavadní léčbu jsme ne-
museli recementovat jediný zámek, 
přestože self etching primery nemají 

tak silnou vazbu, jako postup lepení 
s klasickým primerem.

Práce s APC Flash-Free:
Již dříve jsme měli možnost pracovat 
s APC systémem na kovových zámcích, 
nicméně APC Flash-Free výrazným 
způsobem zkracuje dobu lepení, vůbec 
není třeba odstraňovat po umístění 
zámku přebytečné lepidlo.

Většinu pacientů v naší praxi léčíme kovovými samoligovacími zámky SmartClip od 
firmy 3M (dříve 3M Unitek). Z řady důvodů se raději vyhýbáme léčbě keramickými 
zámky. Přesto jsem souhlasil s nabídkou vyzkoušet nový typ zámků 3M Clarity Ultra ve 
verzi APC Flash-Free. Jde o ucelený pasivní celokeramický samoligovací systém.

28 | ORTODONCIE

MUDr. Petr Havel 
privátní praxe, Hradec Králové

Obr. 4

Obr. 1 Obr. 2

Obr. 3
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Vkládání a vyjímání 
obloukového drátu:
Pro otevírání a zavírání dvířek je k dis-
pozici speciální oboustranný Open- 
Close nástroj 3M. Funguje bez problé-
mů, zprvopočátku bylo otevření i za-
vření slotu tužší, po několika použitích 
se zavírací systém trošku „ochodil“, 
přesto provází zavření i otevření dvířek 
lehké cvaknutí, které avizuje otevření či 
bezpečný uzávěr slotu. Konec Open- 
Close nástroje určený k zavírání dvířek 
jednak oboustranně přitlačuje oblou-
kový drát na dno slotu a střední část 
uzavírá dvířka. Druhý konec nástroje je 
opatřen keramických hrotem, kterým 
se po zasunutí do zářezu v zámku jen 
otočí a dvířka se tím lehce otevřou. 
(Obr. č. 9)

Snímání zámků:
Prozatím nemáme případ dokončený, 
takže zkušenost se sejmutím zámků 
nemáme. Nicméně výrobce doporučuje 
snímat zámky po vyjmutí obloukového 
drátu s otevřenými dvířky speciální-
mi kleštěmi. Zámky 3M Clarity Ultra 
mají pro ochranu skloviny, stejně jako 
např. klasické 3M Clarity, uprostřed 
báze zámku zářez vytvářející tzv. predi-
lekční linii lomu.

Další postřehy:
Oproti kovovým zámkům má samozřej-
mě jakýkoliv keramický zámek estetic-
kou výhodu.

U pacientů s alergiemi na některé 
kovové prvky se lze keramickými zámky 
(a příslušnými obloukovými dráty) vy-
hnout důsledkům alergických reakcí.

Při lepení zámků 3M Clarity Ultra jsem 
si musel chvíli zvykat na jejich nety-
pický tvar, vzhledem k velikosti dvířek 
je třeba dát větší pozor při sladění osy 
zámku s dlouhou osou zubu.

Netypický je i tvar báze zámečků, je 
obdélníkový s poměrně dlouhou stra-
nou orientovanou okluzo/apikálně, což 
by mohl být někdy problém při lepení 
na velmi nízkých nebo abradovaných 
premolárech.

Oproti zámkům SmartClip, kde lze 
v případě větších rotací zubů ligovat 
pouze jedno křidélko, u 3M Clarity Ultra 

je třeba uzavřít zámek dvířky v celé šíř-
ce, což může být v případech extrém-
ních rotací zubů problematické. To je 
ale nevýhoda prakticky všech samoli-
govacích systémů, kromě zmíněných 
3M SmartClip.

Rychlost léčby pomocí 3M Clarity Ultra 
je (hodnoceno zatím pouze z tohoto 
prezentovaného případu) srovnatelná 
s rychlostí posunu zubů samoligovacím 
systémem 3M SmartClip.

Závěrem lze říci, že zámky 3M Clarity 
Ultra jsou velmi dobrým představite-
lem pasivních samoligovacích systé-
mů se všemi jejich výhodami, jejich 
benefity navíc jsou APC Flash-Free, 
šikovný Open-Close nástroj urychlující 
práci u křesla a jejich celokeramická 
konstrukce, která dle našich prvních 
zkušeností bezvadně funguje.

Obr. 9

Obr. 7 Obr. 8

Obr. 5 Obr. 6



Tento kurz nám představil nejnovější možnosti využití digitálních 
technologií v každodenní ortodontické praxi. Hlavním cílem bylo 
připravit ortodontistu a celý jeho tým na digitální budoucnost. 
V teoretické části nám bylo vysvětleno, jak naplánovat a realizovat 
plně digitální proces vedení ortodontické praxe. Později jsme pro-
vedli praktický nácvik skenování, digitální úpravu modelů, analýzu 
modelů, nepřímé lepení fixního aparátu do úst pacienta a také 3D 
tisk modelů.

Neúnavný entusiasmus paní doktorky Oulické spolu s užitečnými 
informacemi vytvořily příjemnou atmosféru kurzu a nadšení všech 
posluchačů.

Získané poznatky tak můžeme ihned aplikovat v naší praxi, a proto 
vřele doporučuji tento kurz všem, kteří plánují digitalizaci.

MUDr. Petra Pailová, Chomutov

IN-OFFICE COURSE 
DIGITÁLNÍ ORTODONCIE
MUDr. JANA OULICKÁ
15. 11. 2019 
TEORETICKÁ ČÁST V HOTELU PLZEŇ, 
PRAKTICKÁ ČÁST V ORDINACI 
MUDr. OULICKÉ, TŘEMOŠNÁ

OHLÉDNUTÍ ZA…
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Kompletní studii 
v českém a anglickém jazyce 

naleznete také na www.jps.cz nebo si 
ji stáhněte prostřednictvím QR kódu.

Pevnost vazby u Ortodontických zámků 
s APC™ Flash-Free Adhezivem: Studie in-vitro
Shear Bond Strength of Orthodontic 
Brackets with APC™ Flash-Free Adhesive: 
An In-Vitro Study

Cíl: (1) Cílem této studie bylo změřit pevnost vazby (SBS) Clarity 
ADVANCED keramických zámků s APC™ Flash-Free adhezivem 
ve srovnání s konvenčním adhezivem na bázi pryskyřice (APC 
II™ adhezivum), které byly vytvrzeny světlem za použití buďto 
polymerační lampy předního výrobce (Elipar™ S10) nebo nízko-
rozpočtovou lampou (Woodpecker™ LED).

Materiál a metodika: Čtyřicet extrahovaných lidských horních 
prvních premolárů bez kazu bylo náhodně rozděleno do čtyř 
skupin. Skupina 1: 10 Clarity™ ADVANCED Keramické zámky 
s Adhezivem APC™ II, vytvrzené pomocí Elipar™ LED S10. 
Skupina 2: 10 Clarity™ ADVANCED Keramických zámků s APC™ 
Flash-Free Adhezivem, vytvrzené pomocí Elipar™ S10 LED. 
Skupina 3: 10 Clarity™ ADVANCED Keramických zámků s Adhezi-
vem APC™ II, vytvrzené pomocí Woodpecker™ LED.B. Skupina 4: 
10 Clarity™ ADVANCED Keramických zámků s Adhezivem APC™ 
Flash-Free, vytvrzené pomocí Woodpecker™ LED.B. Pevnost 
vazby byla testována pomocí Instron univerzálního zkušebního 
přístroje (Instron®) a zaznamenána v MPa. Studentův t-test, 
analýza rozptylu a a post-hoc Tukeyovy testy byly využity pro 
statistickou analýzu.

Výsledky: SBS se pohybovaly od 12,56 do 14,12 MPa. Nebyl nale-
zen statisticky signifikantní rozdíl mezi vzorky s APC™ Flash-
-Free Adhezivem a APC™ II Transbond™ Adhezivem. Ačkoliv 
vzorky polymerované pomocí světla Elipar™ S10 vykazovaly 
mírně vyšší SBS než vzorky, kde byla použita Woodpecker™ 
LED.B, tento rozdíl se ukázal jako nevýznamný. 

Závěr: APC™ Flash-Free Adhesivum je adekvátně účinný systém 
lepení. Mezi pevností vazby změřené po polymeraci lampou 
Elipar™ S10 a Woodpecker™ LED.B byl jen malý rozdíl.

Klíčová slova: Zámek, Lepení, Lampa, LED.

1. ÚVOD
Při ortodontické léčbě je nutné na zuby aplikovat sílu. Ta je 
přenášena na chrup pomocí ortodontických zámků nalepených 
na jednotlivé zuby. Při přímém i nepřímém lepení zámků ob-
vykle používáme kompozitní adheziva na bázi pryskyřice, která 
vyžadují leptání skloviny.1 Pro přímé lepení zámků se běžně 
používají dva adhezivní systémy. Buďto se ortodontické lepidlo 
aplikuje na zámky před jejich nasazením nebo můžeme použít 
systém zámků, kde je adhezivum již předem naneseno.2

Objective: (1) The aim of this study was to measure the shear 
bond strengths (SBSs) of Clarity advanced ceramic bracket 
with APC™ Flash-free adhesive in comparison to regular res-
in-based adhesive (APC II adhesive), when light cured with ei-
ther a major manufacturer’s LED (Elipar™ S10) or a low-budget 
LED (Woodpecker™ LED).

Material and method: Forty extracted cariesfree human 
maxillary first premolar teeth were randomly divided into four 
groups. Group 1: 10 Clarity™ ADVANCED Ceramic Brackets with 
APC™II Adhesive, cured by Elipar™ S10 LED. Group 2: 10 Clari-
ty™ ADVANCED Ceramic Brackets with APC™ Flash-Free Adhe-
sive, cured by Elipar™ S10 LED. Group 3: 10 Clarity™ ADVANCED 
Ceramic Brackets with APC™ II Adhesive, cured by Woodpeck-
er™ LED.B. Group 4: 10 Clarity™ ADVANCED Ceramic Brackets 
with APC™ Flash-Free Adhesive, cured by Woodpecker™ LED.B. 
The shear bond strength was tested using the Instron univer-
sal testing machine (Instron®) and recorded in MPa. Student’s 
t-test, analysis of variance, and post-hoc Tukey’s tests at  
(p <0!05) were used for the statistical analysis.

Results: Fhe SBS ranged from 12.56 to 14.12 MPa. There was no 
significant difference found between the APC™ Flash- Free 
Adhesive and the APC™ II Transbond™ Adhesive samples. 
Although the Elipar™ S10 Curing Light sample exhibited slightly 
higher SBS than the Woodpecker™ LED.B sample, this differ-
ence was shown to be insignificant. 

Conclusion: APC™ Flash-Free Adhesive is equally effective 
bonding system. There was little difference between the bond 
strengths produced by the Elipar™ S10 and the Woodpecker™ 
LED.B Curing Lights.

Keywords: Brackets, Bonding, LCU, LED.

1. INTRODUCTION
In orthodontic treatment, some application of force is re-
quired to move teeth. This force is transferred through bonded 
brackets. Direct and indirect bonding of orthodontic brackets 
typically utilizes resin-based composite adhesives and requires 
the enamel to be etched.1 There are two bonding systems 
commonly used for the direct placement of brackets, either by 
an application of orthodontic adhesive to the brackets prior to 
placement, or by using a bracket system in which the adhesive 
is already applied.2
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KLINICKÝ MANAGEMENT A LÉČBA DENTÁLNÍ A KOSTNÍ ASYMETRIE
VČASNÁ LÉČBA: PROČ, KDY A JAK
Clinical management and treatment of dental and skeletal Asymmetries
& Early treatment: Why when and how
Přednáška je v anglickém jazyce a bude simultánně tlumočena.

3. listopadu 2017 (pátek)
Brno, Hotel Maximus

Přednášející: Dr. José Chaqués Asensi

Management a léčba dentálních a skeletálních asymetrií 
Asymetrická malokluze představuje výzvu pro každého orotodontistu. Původ vady může být funkční, dentální či skeletální, nicméně 
hranice mezi nimi nejsou často úplně zřejmé. První problém, kterému musí ortodontista čelit, aby dosáhl objasnění příčiny, je diagnóza. 
Ba co víc, různé typy asymetrií se mohou jevit rozdílně, podle míry zatížení mezi jednotlivými strukturami (změny v měkkých tkáních, 
závažnost dentální malokluze či stupně postižení kostní hmoty a to nejen horní nebo dolní čelisti, ale i další kosti střední obličejové 
etáže). V tomto kurzu se pokusíme rozebrat rysy defi nující rozličné typy asymetrií a jak se projevují v celkovém obrazu malokluzí. Stejně 
tak budou představeny možnosti léčby, klíčové kroky v rozhodovacím schématu pro určení správného postupu u hraničních případů 
a nakonec probereme výsledky jednotlivých případů na podrobných kazuistikách.

Včasná léčba: Proč, kdy a jak
Ortodontická léčba v dočasném nebo smíšeném chrupu zahrnuje paletu možností od využití jemnějších preventivních či interceptivních 
zásahů až po ty více nápravné postupy, které se snaží řešit závažné anomálie rozvinuté již u mladého pacienta. Nedostatečná patrová 
šíře je jedním z nejčastěji nacházených problémů ve smíšeném chrupu, který může mít veliké množství příčin. V tomto kurzu se zaměříme 
na použití rychlé palatinální expanze jako účinného nástroje při řešení šířkových diskrepancí a tím předcházení potencionálnímu vzniku 
ještě daleko více závažných obtíží. Představíme si jednotlivé typy aparátů a jejich účinnost v léčebném postupu posoudíme při srovnání 
různých pacientů. Navíc probereme použítí Forsus aparátu v první fázi léčby jako alternativu k jiným postupům v nápravné léčbě 
u druhých tříd.

PŘEVRATNÁ ORTODONCIE V EXTRÉMNÍCH 
PŘÍPADECH – „SOG KONCEPT“
DISRUPTIVE ORTHODONTICS IN EXTREME CASES, THE ‘SOG CONCEPT’

Přednášející: Dr. Itamar Friedländer

KLINICKÝ PROTOKOL PRO PROTETICKOU REHABILITACI 
PŘI MULTIDISCIPLINÁRNÍ ORTODONTICKÉ LÉČBĚ: 
„RESTO PRVNÍ, RESTO ČASNÉ, RESTO POST“
CLINICAL PROTOCOL FOR PROSTHETIC RESTORATION 
IN MULTIDISCIPLINARY ORTHODONTIC TREATMENT: 
‘RESTO FIRST, RESTO EARLY, RESTO POST’

Přednášející: Dr. Raúl Ferrando Cascales

Přednášky jsou v anglickém jazyce a budou simultánně tlumočeny.

22. května 2020 (pátek)

V současné době jsou ortodontičtí pacienti se středně 
těžkými nebo těžkými skeletálními vadami kandidáty na 
léčbu různými kompenzačními ortodontickými technikami, 
ortognátní chirurgií nebo kombinací těchto dvou.
Kompenzační ortodontická léčba při terapii těchto ske-
letálních diskrepancí je spojena s řadou periodontálních 
komplikací vyplývajících z nevyhovujícího umístění zubů 
mimo kost.

Kromě inherentní morbidity může ortognátní chirurgie, jak 
je popsáno v literatuře, způsobit i několik dalších závažných 
komplikací.
„SOG Koncept“ je kombinací různých periodontálních a re-
generativních chirurgických technik aplikovaných během 
ortodontické terapie, které, pokud se používají společně, 
usnadňují léčbu ortodontických pacientů se středně závaž-
nými skeletálními odchylkami ve všech třech rovinách.

Stále více nedospělých pacientů vyžaduje ortodontickou 
léčbu. Navíc i u pacientů před komplexní protetickou reha-
bilitací chrupu je většinou ortodoncie nezbytná. V přednáš-
ce autor objasňuje, v jakých situacích je třeba poskytnout 

pacientům protetické ošetření před ortodontickou terapií 
„Resto První“; během ortodontické léčby „Resto Časné“; 
a ihned a po ortodontické terapii „Resto Post“, abychom 
dosáhli dobrých výsledků v rámci našich léčebných cílů.

OHLÉDNUTÍ ZA…



Victory Series™

Victory Series™
Low Profi le

Victory Series™
Miniature Twin

Ortodontická léčba jako umění

Zámky s nízkým profilem

Opravdu miniaturní zámky

• Vysoká spolehlivost a léty prověřená kvalita
• Přesný slot a dokonalé zpracování
• Dostupné v mnoha preskripcích (MBT, Roth, Sondhi, Andrews…)
• Gingivální Off -Set pro premoláry
• Snadný bonding a spolehlivá retence díky 80 gauge mřížce na bázi
• „Torque-in-base“ design
• Tvarovaná 3-bodová báze se zaoblenými rohy pro přesné nalepení a pohodlí pacienta

• Snížené riziko okluzální interference
• Vyšší komfort pro pacienta
• Rychlé a snadné lepení (přímé i nepřímé) díky

APC Flash-Free adhezivu na bázi zámku
• Dokonale přesné

• Velmi malé zámky především pro spodní řezáky a špičáky
• Komfortní pro pacienty
• Dostatek místa pod křídly
• Dostupné v MBT i Roth preskripci, sloty 0.018 a 0.022

Victory Series™ 
tradiční zámek

Victory Series™ 
nízkoprofi lový zámek

Victory Series™ 
tradiční zámek

Victory Series™ 
nízkoprofi lový zámek

Adhesive Coated Appliance System

https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/?N=5002385+8710666+8711017+3294857497&rt=r3
https://jps.cz/znacka/kovove-zamky-3m/
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Sabina Pavlovcová, tel.: 725 833 934
Miroslav Kundera, tel.: 602 368 598, +421 918 208 176
Denisa Klanduchová, dipl. DH, tel.: +421 918 208 175
Petra Suchá, tel.: 602 558 611
Ing. Gabriela Kličková, tel.: 602 323 909
Marie Přibylová, tel.: 724 286 863

ortodoncie

Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců nebo přímo v JPS. Ceny jsou uvedené v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.
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26. – 28. března Štrbské Pleso, Hotel Patria Kongres SOS

1. – 4. května USA, Atlanta AAO

10. – 14. června DE, Hamburg EOS

17. – 19. září Brno, Hotel International Kongres ČOS

Zveme vás na ORTO akce

•  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
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VICTORY SERIES 
10 + 10 SAD ZDARMA 
NEBO 30% SLEVA

35 800 Kč
UŠETŘÍTE AŽ

1 580 Kč
UŠETŘÍTE AŽ

1 027 Kč
UŠETŘÍTE AŽ

ELASTIKY A ALASTIKY
2 + 1 ZDARMA

NITI OBLOUKY
S 40% SLEVOU
OCELOVÉ OBLOUKY 
S 20% SLEVOU

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

26 800 Kč
UŠETŘÍTE AŽ

•  ligatury AlastiK™ Easy-To-Tie 
jsou navrženy s ohybem 
45˚, který umožňuje snadné 
a efektivnější nasazení 
a zefektivňují ligaci drátu

•  zlepšení práce pro lékaře 
a větší komfort pro pacienta

•  všechny barvy si udržují 
sytost

https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/?N=5002385+8710666+8711017+3294857497&rt=r3
https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/?N=5002385+8710666+8711017+3294857497&rt=r3
https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/?N=5002385+8710666+8711017+3294857497&rt=r3
https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/?N=5002385+8710666+8711017+3294857497&rt=r3
https://jps.cz/znacka/estetika-3m/
https://jps.cz/znacka/kovove-zamky-3m/
https://jps.cz/znacka/oblouky-a-pruty-3m/
https://jps.cz/znacka/intraoralni-a-extraoralni-prislusenstvi-3m/
https://calendar.google.com/calendar/event?eid=Y2txbWFvajM2dGlqY2JiMWNkaDYyYjlrNjBxbTZiOXA2MHJtYWI5bWNkaDMwZHBwNjhxbTRkaGg3NCA0NWdmbDRvOXFjM2cxaHBjM3VxZW5kcWVoY0Bn&ctz=Europe/Prague
https://www.aaoinfo.org/meetings/annual-session-2020/
https://www.eos-congress-2020.com/
https://www.kongrescos.cz/pages/cz/index.php


Zveme vás na semináře akademie
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

27. 3. 2020 pá
Olomouc

13,00 - 18,00
Hotel Hesperia

Komplikace dentoalveolárních výkonů 
doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
Kolemčelistní záněty ve stomatologii
doc. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D.
Koagulační stavy 
MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D.
Diagnostika a terapie onemocnění čelistního 
kloubu - MUDr. Petr Heinz, Ph.D.

WI

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

Kdy, kde 2020 Téma a přednášející Pro

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

18. 5. 2020 po
Ostrava

12,30 - 18,30
Harmony Club 
Hotel

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

WI

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

21. 5. 2020 čt
Praha

12,00 - 18,00
Showroom 
Dentsply Sirona

Racionální přístup k endodontickému ošetření
MUDr. Martin Kapitán, Ph.D. WS

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:
20. 3. 2020 Světový den ústního zdraví
27. 3. 2020 Pražské stomatologické fórum, Praha

ROK 2019 v JPS Akademii:

Počet přednášejících 37

Počet akademií 59

Počet účastníků 2090

Počet měst 16

Děkujeme za vaši přízeň a všem našim přednášejícím 
za vysokou kvalitu a úroveň přednášek.

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://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/09/Pozvanka_Praha_2020_1_kyrety.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/08/Pozvanka_Praha200424.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Brno200117.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/09/Pozvanka_Praha200514_impla.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Praha200124.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/09/Pozvanka_Brno200515.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/07/Pozvanka_Brno200127_impla.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/12/Pozvanka_Ostrava200518_impla.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Plzen200207.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/07/Pozvanka_SDA-2020_1_pololeti.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/09/Pozvanka_Praha_2020_1_kyrety.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/07/Pozvanka_SDA-2020_1_pololeti.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Usti200221-1.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/12/Pozvanka_Praha200521.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Jihlava200228.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/08/Pozvanka_Ostrava200529.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_CB200228.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/07/Pozvanka_Jihlava200529.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Ostrava200306.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Praha200313.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/09/Pozvanka_Praha200605.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Brno200313.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/09/Pozvanka_Praha_2020_1_kyrety.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Brno200327.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/09/Pozvanka_DD200612_13.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/06/Pozvanka_Plzen200327.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/09/Pozvanka_DD200612_13.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/07/Pozvanka_Praha200406_impla.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/07/Pozvanka_Plzen200423.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2019/09/Pozvanka_Brno200423_impla.pdf
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