
Téma: 
1) Systém sek čních matric PALODENT V3 
2) Efektivita je klí čem k produktivit ě 
3) Nový vývoj otiskovacích hmot 

Přednáší: Jana Hluchá – produktový specialista Dentsply Sirona  
 
Cena: ZDARMA  
 
Sylabus přednášky:  
 
1) Systém sekčních matric 

• Zajišťuje dokonale těsné a předvídatelné kontakty 

• Těsný uzávěr při dásních 

• Redukované dokončování a leštění  

Praktická ukázka - práce na modelu:  

• Nácvik použití Pinzety s pin hrotem  

• Nácvik použití speciálních kleští s hroty 

• Nácvik použití  kroužku, umístění matrice, klínků a klínků s ochrannou clonou 

2) Efektivita je klíčem k produktivitě  

Přímé výplně představují zhruba třetinu ročního příjmu praktické zubní ordinace. Zvýšení efektivity ošetření kavit 
II. třídy přímo ovlivňuje každodenní příjem zubní ordinace. Technologie SDR Plus typu bulk-fill umožňuje nanášet 
materiál v 4 mm vrstvách bez podkládání. Automaticky se tak zkracuje doba ošetření. Nanášení velkých vrstev 
přináší až 40 % úsporu času ve srovnání s klasickou technikou vrstvení. Díky unikátnímu chemickému složení a 
lepší odolnosti vůči opotřebení je nyní materiál SDR Plus schválen pro použití na výplně kavit III. a V. třídy. To 
rozšiřuje jeho možnosti použití u více tříd výplní kavit, než jaké má jakýkoli jiný zatékavý materiál. 

• Zatékavý kompozit typu bulk-fill  

• Až 4 mm vrstvy 

• Samo-nivelační konzistence = vynikající adaptace ke kavitě 

• O 60% nižší smršťovací napětí 

• Více než 5 let na trhu 

• Odstíny SDR Plus: Universal, A1,A2,A3 

3) Nový vývoj otiskovacích hmot 

Vysoce precizní otiskovací materiál, který poskytuje celou škálu viskozit  a možnosti aplikací. Zasloužíte si 

otiskovací hmotu, která splní vaše očekávání v každé situaci. Chcete lepší hydrofilii. Lepší pevnost v tahu. 

Přesné nanášení. A to vše nyní můžete mít.  

Představujeme vám inteligentní otiskovací hmotu Aquasil® Ultra+. Nejmodernější intraorální hydrofilie a 

pevnost   tahu přináší lepší výsledky než kdykoliv předtím, díky zlepšení klinického výkonu ve všech 

oblastech. Zaznamenáváme úspěch tam, kde na něm nejvíc záleží – intraorálně. 

• Nejvyšší intraorální pevnost v tahu 
• Hydrofilnost + Pevnost 
• Patentovaný systém nanášení otiskovací hmoty Aquasil®Ultra+ 



Praktická ukázka  

 

Časový plán:  
Úvodní prezentace: 20 minut 
Práce na modelu: 40 minut 
Celkový čas praktického kurzu: cca 1 hodiny  
 

Produkty použité v rámci kurzu: Palodent  V3, SDR Plus , AQUASIL ULTRA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Na praktický kurz se můžete přihlásit přímo u naší obchodní zástupkyně: 

 

Andrea Kania - Praha a okolí 
T: 724 365 499 
E: kania@jps.cz  
 
Šárka Chvojková, Dis. - severní Čechy 
T: 724 020 620 
E: chvojkova@jps.cz  
 
Vlaďka Kováčiková - Morava 
T: 725 777 487 
E: kovacikova@jps.cz  
 
Mgr. Petra Bolechová, Dis. – východní Čechy 
T: 602 227 636 
E: bolechova@jps.cz  

Jana Horníčková - západní a jižní Čechy 
T: 776 249 416 
E: hornickova@jps.cz 


