
DryShield - suché pracovní pole  
lehkost a pohodlí pro lékaře a pacienty 
 
DryShield představuje kombinaci výkonné savky, protiskusového bloku, chrániče 
jazyka a dutiny ústní v jednom elegantním systému. Tento unikátní systém pomáhá 
udržet vaše pracovní prostředí suché, čisté a přehledné.  
 
Měkká flexibilní savka je navržena pro maximální pohodlí pacienta a je dostupná ve 
velikostech, jež vyhovují všem pacientům včetně dětí. Protiskusové bloky lze volně 
mezi jednotlivými velikostmi savek zaměňovat, což přispívá k vyššímu pohodlí 
pacienta.  
 
Proč lékaři volí systém Dryshield? 
 
MDDr. Lucie Krúpa popisuje své zkušenosti se systém em Dryshield. 
 
Jak byste ohodnotila  produkt Dryshield?  
 
Produkt Dryshield se mi velmi líbil, práce s ním byla jednoduchá, intuitivní a vše do 
sebe perfektně zapadalo. Myslím, že pokud je lékař zvyklý pracovat s asistencí, tak 
ví, že někdy by se další ruka navíc hodila. Vzhledem k tomu, že tady odpadá držení 
savky, tak sestřička má více prostoru a možností při podávání jednotlivých nástrojů či 
materiálu. 
 
V jakých zákrocích byste doporučila  použití systému Dryshield? 
 
Dryshield se mi perfektně osvědčil při zhotovování výplní, dále při endodontickém 
ošetření a i při preparaci na fixní protetiku. Tam se ovšem musí počítat s tím, že 
pokud se chce kontrolovat množství místa vůči antagonistům, tak se musí Dryshield 
z úst vyjmout, takže nejlépe udělat až nakonec. 
 
Doporučila  by jste tento systém stomatologům i z hlediska úspory času a kvality 
práce? 
 
Za mě bych systém Dryshield doporučila hlavně kvůli zefektivnění práce, asistence 
nemusí u lékaře pořád sedět a držet savku, tím pádem se práce urychlí. V ústech 
pacienta je opravdu sucho a ani jazyk ani spodina při práci nepřekáží, takže i z 
hlediska bezpečnosti pro pacienta je tento systém přínosem. 
Navíc někdy i samotná savka při výkonu překáží a se systémem Dryshield se tomu 
úspěšně vyhneme. 
 
Jak se Vám se systémem pracovalo? 
 
Se systémem se pracovalo perfektně! 
 
V čem vidíte velkou výhodu použítí systému Dryshield? 
 
Rychlost aplikace do úst, bez nutnosti asistence při odsávání a savka při výkonu 
nepřekážela.  
 
JPS, výhradní dodavatel firmy Dryshield 


