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Použití blue®m gelu 
po řízené regeneraci tkání

Imediátní zavedení 
implantátu do extrakční 
rány nově upraveným 
implantátem Astra Tech EV

Dokonalost 
v ortodontické 
vědě a praxi

Minimálně invazivní,
maximálně preventivní

AIRFLOW® Plus prášek

https://www.jps.cz/znacka/pristroje-a-prislusenstvi-ems/


MINIMÁLNĚ  
INVAZIVNÍ
MAXIMÁLNĚ 
PREVENTIVNÍ

Váš partner pro moderní 
přístup k profylaxi

•  Nové složení erytritol + CPC pro 
všechny klinické aplikace a pacienty

•  CPC – zvyšuje hypoalergenost prášku, 
lepší neutrálnější chuť

• Nově v ekologické hliníkové láhvi
• Nahrazuje 4 plastové láhve
•  Snadné a rychlé plnění komory na prášek

• Využitelná dále jako láhev na pití

https://www.jps.cz/znacka/pristroje-a-prislusenstvi-ems/
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V magazínu najdete… Slovo úvodem

Je tu nový rok 2021. Mám 
ráda symboliku a tak věřím, 
že nula na konci letopočtu 
minulého roku uzavřela 
kruh a letošní jednička je 
šíp, co směřuje do dáli. 
Pracovně byl pro vás jistě 
ten uplynulý rok, hlavně 
vzhledem k okolnostem, 
velmi náročný. Říká se, že 
není dobré zabývat se minulostí, ale spíše svůj výhled 
nasměrovat do budoucnosti. Protože i my v JPS se tím 
řídíme, jsme připraveni také v letošním roce být vaším 
dobrým partnerem a dělat vše pro to, abychom vám vaši 
náročnou práci pomohli co nejvíce zpříjemnit.

Hned v prvním čísle magazínu najdete řadu zajímavých 
kazuistik. A protože jsme přesvědčeni, že stále prahnete 
po dalších vědomostech a nových informacích, 
přinášíme velmi pestrou nabídku seminářů, workshopů 
a dalších vzdělávacích akcí. Stejně rozmanitá je 
i produktová nabídka. Čerstvou novinkou je Katalog malé 
techniky, kde uvádíme ucelený přehled produktového 
portfolia v této oblasti.

Příjemné čtení a hodně pozitivní energie  
v novém roce.
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16.–17. dubna 2021
HOTEL LUNA, Kouty 77,  
584 01 Ledeč nad Sázavou

akademie
Zveme vás na akci:
ENDODONTICKÉ OŠETRENIE BEZ KOMPLIKÁCIÍ –  
OD DIAGNOSTIKY PO OBTURÁCIU, SIROLASER BLUE – 
NEOHRANIČENÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA V ZUBNEJ 
AMBULANCII, PRÁCA SO SYSTÉMOM CEREC
Přednášející: MUDr. Michal Alexejenko Přednáška je ve slovenštině

PÁTEK 16. 4. 2021 
Teoretický seminář:
4 900 Kč = cena za osobu vč. stravování 
a kompletního programu, 700 Kč příplatek za 
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, 30% studentská 
sleva (nevztahuje se na ubytování).
Bodové ohodnocení: 5 kreditů ČSK

PÁTEK + SOBOTA 16.–17. 4. 2021  
Teoretický seminář + navazující praktický kurz:
9 990 Kč = plná cena za osobu ve dvoulůžkovém 
pokoji vč. ubytování, stravování a kompletního 
programu, 300 Kč příplatek za jednolůžkový pokoj, 
studentská sleva se neposkytuje.
Bodové ohodnocení: 10 kreditů ČSK

ENDO:
•  Endodontické ošetrenie bez komplikácií – od diagnostiky po 

obturáciu
•  Minimálne invazívna endodoncia
Náplň školenia:
Pre dosiahnutie optimálneho priebehu endodontického ošetrenia 
je potrebné dodržať niekoľko krokov. Na začiatku je to vhodná 
diagnostika zahŕňajúca nielen posúdenie klinického stavu ale aj 
voľbu optimálnych diagnostických prostriedkov od klasického 
i.o. RTG až po CBCT. Po detailnej analýze anatómie ošetrovaného 
zuba je ďalším krokom preparácia prístupovej kavity, prípadne 
preendodontická dostavba korunky zuba. Následne voľba 
vhodného inštrumentária so zameraním sa na NiTi rotačné 
a reciprokačné nástroje v kombinácii s inštrumentami pre 
vytvorenie tzv. „GlidePath“. Súbežne s mechanickou preparáciou je 
vykonávaná aj chemická. Po ukončení preparačnej fázy nasleduje 
3D obturácia koreňového systému zuba.
V rámci kurzu budú s účastníkmi analyzované jednotlivé klinické 
situácie vzhľadom na optimálnu diagnostiku, následne s voľbou 
a preparáciou prístupovej kavity, voľbou vhodného inštrumen-
tária, výplachového protokolu a techniky obturácie. V praktickej 
časti sa budeme venovať preparácii a obturácii koreňového systé-
mu na prinesených extrahovaných zuboch alebo na modeloch.

LASER:
SiroLaser Blue – neohraničené možnosti využitia v zubnej 
ambulancii
Náplň školenia:
SiroLaser blue, nová generácia diódového lasera pre použitie 
v zubnom lekárstve prináša široké možnosti využitia od chirurgic-
kých indikácií, cez endododonciu, parodontológiu až po ošetrenie 
herpetických afekcií a bielenie zubov.
V rámci kurzu budú účastníci oboznámení s teoretickými princíp-
mi fungovania diódového lasera a následne aj s praktickými mož-
nosťami jeho využitia v práci zubného lekára. Budú spomenuté 
všetky existujúce spôsoby jeho klinického využitia, spolu s indi-
káciami a klinickými prípadmi. Následne v rámci praktickej časti 
bude možnosť si vyskúšať prácu s diódovým laserom.

CAD/CAM:
Práca so systémom CEREC v praxi zubného lekára
Náplň školenia:
Základné kroky pri práci so systémom Cerec, dostupné materiály, 
ich vlastnosti a výber vhodného materiálu s ohľadom na jednotlivé 
klinické situácie, možnosti adhezívnej fixácie, postup práce 
od preparácie, cez skenovanie, prácu s virtuálnym modelom 
a dizajnovanie rekonštrukcie až po frézovanie, všetko v rámci jednej 
návštevy pacienta v zubnej ambulancii.

https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/11/Pozvanka_Kouty210416_17.pdf


TEORETICKÁ ČÁST
9.30–10.00 Prezentace účastníků

10.00–12.00 I. blok - ENDO
12.00–13.00 Přestávka – oběd
13.00–14.30 II. blok – LASER
14.30–15.00 Přestávka, coffee break
15.00–16.30 III. blok – CEREC
18.00–19.30 Společná večeře
20.00–22.00 Večerní posezení

PROGRAM pátek: 16. 4. 2021

PRAKTICKÁ ČÁST (max. 15 lékařů)
9.00–11.30 I. blok – ENDO

11.30–12.30 Přestávka – oběd
12.30–15.00 II. blok – POSTENDO

15.00 Závěr a diskuse

PROGRAM sobota 17. 4. 2021

Mgr. et Mgr. Bc. Petra Bolechová, DiS.
Obchodní specialista
pro Vysočinu a Pardubický kraj
M: +420 602 227 636
E: bolechova@jps.cz

V ceně dvoudenní akce za osobu je zahrnuto: ubytování ve 
dvoulůžkovém pokoji se snídaní | účast na přednáškách vč. 
propagačních materiálů pořadatele | využití wi-fi v hotelu | 
účast na večerním programu | stravování v hotelu dle progra-
mu včetně nápojů vybraných pořadatelem (večer také pivo 
a víno v ceně) | parkování.

V ceně jednodenní akce není zahrnuto ubytování.

Registrujte se online na stránkách www.jps.cz/akademie, te-
lefonicky na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem na ad-
rese objednavky@jps.cz nebo u svého obchodního zástupce.

Platbu účastnického poplatku prosím poukažte na základě 
námi vystavené faktury na účet JPS 5493/0300, jako varia-
bilní symbol uveďte číslo faktury. Uhrazením účastnického 
poplatku je dokončena registrace a tímto okamžikem je mezi 
pořadatelem akce a účastníkem uzavřena smlouva o účasti, 
jejíž nedílnou součástí jsou Závazné podmínky účasti na akci 
pořádané firmou JPS s. r. o. Tyto podmínky jsou k dispozici na 
internetových stránkách www.jps.cz/akademie.

INFORMACE

akademie
JPS s. r. o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936,  
zelená linka: 800 111 577, e-mail: objednavky@jps.cz, www.jps.cz, 
www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

Štúdium a vzdelanie:

•  Lekárska Fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave 2000

• Špecializácia v odbore stomatológia 2003
• Prednášková činnosť v SR a zahraničí
•  Organizovanie praktických školení a kurzov 

pre stomatológov
•  Školiaca činnosť pre spoločnosti Sirona, 

GC Europe, Maillefer

Študijné pobyty:

•  Kurz estetickej stomatológie Dr. Didier Dietchi, Zurich,  
Švajčiarsko 2008

•  Kurz endodoncie prof. Machtou, Zurich, Švajčiarsko 2008
•  Kurz estetickej stomatológie Dr. Galip Gurell, Istanbul,  

Turecko 2008
•  Nové trendy v estetickej rekonštrukčnej stomatológii, 

Schaan, Lichtenštajnsko, 2011
• Kompozitné materiály, Leuven, Belgicko, 2011
•  Dentsply Maillefer školiteľ, Train the Trainer course, 

Švajčiarsko 2011
• Prosthetic on Implants, Kittelfeld, Dr. Hess 2011
• Endoforum, Maillefer, Ženeva, Švajčiarsko 2013
•  Bonded Restorations, Dr. Pascal Magne, PhD., Brno, 2013
•  Esthetic Implant Dentistry – from Expectations to Reality, 

Prof. Dr. Urs C. Belser, Praha, 2013
• Endoforum, Maillefer, Ženeva, Švajčiarsko 2014
•  Kompletní adhezivní rekonstrukce u abradovaných zubu, 

teoretická a praktická časť, dr. Francesca Vailati, Brno 2014

Predošlá prax:

•  Súkromná stomatologická ambulancia v Bratislave - 
zamestnanecký pomer 2001 – 2006

•  Privátna stomatologická prax v Bratislave so zameraním na 
endodonciu, estetickú stomatológiu a protetiku 2007-2009

• Stomatologické centrum DENTLY, 2009 – súčasnosť

MUDr. 
Michal Alexejenko

Je renomovaný odborník na endodonciu. Jeho domé-
nou je ošetrenie koreňových kanálikov pod mikrosko-
pom. Mikroskopickej endodoncii sa venuje od roku 
2007. Aktívne prednáša na tému endodoncie doma aj 
v zahraničí. Súčasne sa venuje CAD/CAM technológiám 
v stomatológii a protetickému ošetrovaniu.

Každý účastník praktického kurzu obdrží zdarma nástroje 
Maillefer, od firmy Dentsply Sirona, v hodnotě 2 000 Kč.

Vladana Slámová
Koordinátorka Akademie
M: +420 770 139 676
E: slamova@jps.cz
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paro® Zubní kartáčky 
v cello balení
M,S a exS39, S a M27, S a 27L

PROFYLAXE

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

paro®
Chlorhexidin
0,12 200 ml

paro® 

Medic

Koncovka Perioflow 40 ks
o 25 % tenčí pro lepší přístup a komfort
jednorázová ohebná koncovka 3. generace s označením hloubky
pro hluboké číštění parodontálních váčků
s odvodovým kanálkem pro snížení rizika emfyzému

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

64 Kč

Při objednání 25 ks.

51 Kč

82 Kč

Při koupi 25 ks.

61 Kč
239 Kč

Při koupi 6 ks.

179 Kč

PROFYLAXE | 7

https://www.jps.cz/znacka-produktu/ems/
https://www.jps.cz/znacka/zubni-kartacky-paro/
https://www.jps.cz/znacka/zubni-kartacky-paro/
https://www.jps.cz/znacka/zubni-pasty-ustni-pece-paro/


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

V produktové části 3M bychom Vás rádi upozornili na jeden 
z nejoblíbenějších kompozitů – Filtek Supreme Flowable. 
Tento produkt je nyní k dispozici v nové egronomické 
stříkačce pro větší pohodlí a snadnější aplikaci. Materiál, 
který je bez bublin a samovolně nevytéká, má ohybatelnou 
kanylu bez rizika zlomení a mnohem lepší přístup do všech 
míst. Doporučujeme vyzkoušet!

Filtek Supreme Flowable
 → materiál bez bublin
 → ohybatelná kanyla
 → vynikají adaptace, stálost, naleštění a otěruodolnost
 → 2 x stříkačka à 2 g
 → 12 odstínů

Relyx Temp NE
 → provizorní fixační cement bez obsahu eugenolu
 → univerzální použití
 → extrémně tenká síla vrstvy
 → 1 x báze à 36 g, 1 x katalyzátor à 16 g, 
míchací podložky

Platí při koupi 2 a více kusů.

952 Kč -15 %
1 120 Kč

1 617 Kč

1 455 Kč
-10 %

Platí při koupi 2 a více kusů.

Express XT Light body, doplňkové balení
 → vinylpolysiloxanová otiskovací hmota
 → dokonalá hydrofílie
 → 2 x 50 ml, 10 míchacích kanyl

-15 %

1 493 Kč
1 756 Kč

Platí při koupi 2 a více kusů.

Cavit
 → samopolymerující provizorní výplňový materiál
 → snadná aplikace bez bublin
 → rychlé tuhnutí i ve vlhkém prostředí
 → Cavit, Cavit W (modrý), Cavit G (zelený)
 → balení à 28 g sklo

 → automatický míchací přístroj
 → jeden z nejmenších přístrojů na trhu
 → snadná výměna kartuší a otiskovacích hmot
 → hygienické dávkování

492 Kč -10 %
547 Kč

3M Pentamix 3

0 Kč
40 690 Kč

Při odběru materiálů dle podmínek 3M v hodnotě 
40 690 Kč obdržíte Pentamix 3 ZDARMA.

Filtek Z250

Garant 2 dispenzer 1:1/2:1

 → univerzální světlem tuhnoucí kompozit
 → rentgenokontrastní
 → nízké polymerační smrštění
 → vynikající estetika díky „chameleon efektu“

 → dispenzer pro krémy A-silikonů a polyéterů

-10 %

1 116 Kč
1 240 Kč

-10 %

2 705 Kč
3 006 Kč

Filtek Ultimate, doplňkové balení

Garant míchací kanyly 
žluté, 50 ks

Platí při koupi
2 a více kusů.

 → univerzální nanokompozitní materiál
 → pro vysoce estetické výplně
 → široké spektrum odstínů a opacit
 → vylepšená fluorescence
 → balení tuba à 4 g

 → míchací kanyly pro krémy A-silikonů
 → umožňuje snadné promíchávání
 → poutiží s garantovým dispenzerem 1:1/2:1

2 084 Kč -10 %
2 315 Kč

1 335 Kč
-15 %

1 570 Kč

8 | DENTÁL

https://www.jps.cz/divize/dental/
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/11/FAQ-Filtek-Supreme-Flowable-Restorative_letak.pdf


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

Vyzkoušejte NOVINKU od firmy GC – G-aenial A‘CHORD. Světlem 
tuhnoucí výplňový kompozit G-aenial A‘CHORD je nový 
univerzální výplňový kompozit se zjednodušeným systémem 
odstínů. Je určen zubním lékařům, kteří usilují o zjednodušení 
pracovního postupu, ale nechtějí dělat kompromisy v estetice 
a trvantlivosti výplní. Pokud máte zájem vyzkoušet tento 
materiál, kontaktujte našeho obchodní specialistu a společně 
s námi a produktovým specialistou firmy GC můžete materiál 
otestovat přímo ve vaší ordinaci!

G-aenial A‘CHORD

G-aenial A‘CHORD
Layering Kit stříkačky

 → refil stříkačky 2,1 ml (4 g)

 → 2,1 ml/4 g
 → v odstínech A2, A3, AO2, AE, JE

1 760 Kč

1 320 Kč -25 %

7 900 Kč

6 320 Kč -20 %

EQUIA FORTE HT Refill Pack
 → vylepšená pevnost i manipulace
 → i pro zatěžované výplně II. Třídy
 → v odstínech A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, 
sortiment

 → balení 50 kapslí

4 264 Kč -20 %
5 330 Kč

Fuji CEM Evolve Single pack
 → inovativní pryskyřicí modifikovaný skloinomerní cement
 → méně technologicky citlivý než běžné pryskyskyřičné cementy
 → lze použít ve vlhkém prostředí
 → k dispozici v ručně míchatelné nebo 
automixované verzi

 → 1 x FujiCEM stříkačka à 9,2 g (5 ml), 
15 x koncovka

-25 %2 243 Kč
2 990 Kč

G-premio Bond
 → jednosložkové světlem tuhnoucí univerzální adhezivum
 → vhodné pro všechny materiály
 → refil: 5 ml

 → vhodný pro minimálně invazivní kompozitní můstky
 → vyrobeno ze silanizovaných skleněných vláken
 → množství vláken 4000
 → průměr 1,5 mm
 → balení 1 x 8 cm

2 352 Kč -20 %
2 940 Kč

EverStick C & B

Tooth Mousse

G-aenial Universal Injectable

 → dentální krém k remineralizaci 
skloviny

 → obsahuje recaldent, 
neobsahuje cukry

 → zvyšuje odolnost vůči 
působení kyselin

 → pro miminka, děti i dospělé
 → neobsahuje fluoridy

 → vysoce odolný výplňový kompozit
 → ideální pro použití v postranním úseku
 → hutná konzistence a mimořádný lesk
 → stříkačka 1 x 1 ml (1,7 g) různé odstíny

-20 %936 Kč
1 170 Kč

EverX Posterior

Fuji Ortho LC set

 → vlákny zesílený kompozit nahrazující dentin
 → spolehlivá vazba ke kompozitu
 → pro přímé kompozitní výplně a rozsáhlé kavity
 → vytváří nepřekonatelně odolné výplně

 → světlem tuhnoucí skloinomerní cement
 → nevyžaduje leptání ani vysoušení operačního pole
 → pro fixaci ortodontických kroužků a zámků
 → Balení 1-1 obsahuje: 15 g prášku, 7 g tekutiny 
a příslušenství

3 579 Kč -15 %
4 210 Kč

2 085 Kč
2 780 Kč

-25 %

2 280 Kč -25 %
3 040 Kč 5 ks

1 952 Kč -20 %
2 440 Kč 15 unitipů

4 200 Kč -25 %
5 600 Kč 10 ks

5 880 Kč -20 %
7 350 Kč 50 unitipů

DENTÁL | 9

https://www.jps.cz/divize/dental/


NA
 S

PE
CI

ÁL
NÍ

 O
BL

AS
TI

NA
 N

ÁS
TR

OJ
E

NA
 P

LO
CH

Y
NA

 R
UC

E
DEZINFEKCE DÜRR 

Sleva 10 % na celý sortiment při nákupu nad 7 000 Kč a více

Orotol Plus 2,5 l
Dezinfekce odsávacích zařízení

Proč používat
kvalitní dezinfekci
Dürr Dental?

→
jedná se o systém pro celou 
ordinaci a to včetně povinných 
alternací (ID 212 a ID 213, 
FD 333 a FD 366 a dále)

snadné ředění 
roztoků pomocí 
kalibrovaného 
víčka na 20 mm

dezinfekční plán ob-
sahuje vše podstatné 
pro vás i pro kontrolu 
z hygieny

příjemné
dávkování 
pomocí nalévacího 
zobáčku

DÜRR DENTAL DEZINFEKCE JE PRÉMIOVÁ DEZINFEKCE, KTERÁ VÁM VE VÝSLEDKU UŠETŘÍ PENÍZE.
•  dezinfekce Orotol a čistič MD 555 pro vaše odsávání nevytváří pěnu – a předchází 

tak nákladům za častější servisní zákroky
•  FD 366 sensitive šetrná dezinfekce a čistič FD 360 se postará o delší životnost a krásný 

vzhled koženkového potahu soupravy
•  ID 212 je nejšetrnější dezinfekce na nástroje s maximální šetrností k nástrojům – už žádné 

zničené a rozleptané nástroje

DEZINFEKCE DÜRR DENTAL JE ŠETRNÁ I K VÁM! 
•  dezinfekce na ruce HD 410 je extrémně šetrná k vaší 

pokožce a zpětně promašťuje kůži – a navíc krásně voní
•  krém HD 440 pomáhá hydratovat během pauzy 

a na konci pracovní doby
•  mycí emulze na ruce HD 435 má PH faktor blízký 

pokožce a nevysušuje ruce tak, jako mýdla

MD 550 750 ml
Čistič plivátka

MD 520 2,5 l
Dezinfekce na otisky

Orotol basic set
Obsahuje: Orotol Plus 2,5 l, 
MD 555 2,5 l, MD 550 750 ml

Lunos Prophy
– Podhlavník

MD 555 2,5 l
Spec. čistič odsávacích zařízení

1 543 Kč -10 %
1 714 Kč

3 476 Kč -10 %
3 862 Kč

1 192 Kč -10 %
1 324 Kč

2 491 Kč -10 %
2 768 Kč

459 Kč -10 %
510 Kč

1 105 Kč -10 %
1 228 Kč

ID 212 2,5 l
Dezinfekce nástrojů

ID 220 2,5 l
Dezinfekce vrtáčků

ID 213 2,5 l
Dezinfekce nástrojů

1 667 Kč -10 %
1 852 Kč

1 785 Kč -10 %
1 983 Kč

1 089 Kč -10 %
1 210 Kč

Lze střídat Lze střídat

FD 333 v dóze nebo 
doplň. balení 110 ks

FD 350 v dóze nebo
doplňkové balení 110 ks

Dóza Dóza

Doplňkové balení Doplňkové balení

*dezinfekční ubrousky
*výběr vůní lemon, flower, classic

*dezinfekční ubrousky

FD 333 Forte
100 ubrousků v kyblíku
*dezinfekční ubrousky
*plně virucidní

950 Kč -10 %
1 055 Kč 242 Kč -10 %

269 Kč

261 Kč -10 %
290 Kč

186 Kč -10 %
207 Kč

198 Kč -10 %
220 Kč

Lze střídat

HD 410 2,5 l
* dezinfekce rukou

HD 440 500 ml
*ošetřující krém

HD 435 2,5 l
*mycí emulze
*nevysušuje

1 157 Kč -10 %
1 286 Kč

847 Kč -10 %
941 Kč

428 Kč -10 %
476 Kč

Platí do vyprodání zásob.
10 | DENTÁL

https://www.jps.cz/kategorie/dezinfekce/


Exkluzivně jen v

DryShield systém 
-  suché a bezpečné pracovní pole

Účinné odsávání 
aerosolů 
se systémem 
Dryshield

• Redukce aerosolu
• Autoklávovatelná savka (50 cyklů)
• Ochrana jazyka a dýchacích cest
• Úspora času o 20 až 40 %
• Vyměnitelný protiskusový blok
• Savka dle velikosti L, M, S, Pedo

Zubní kliniky mohou představovat riziko pro paci-
enty i pracovníky ve zdravotnictví. Aerosoly a jejich 
rozptyl vznikající během stomatologických výkonů 
mají potenciál rozšířit infekci na zubní personál 
i  pacienty. Přenos mikroorganismů může nastat 
přímým kontaktem s  kontaminovanými tkáněmi 
nebo nástroji. Infekce se může ale také přenášet 
vydechovanými aerosoly.

Nejúčinnější forma odsávání je přímo z  vnitřní 
části úst pacienta ještě předtím, než se rozptýlí 
do ovzduší. Účinný nástroj v boji proti aerosolům 
v této nelehké době představuje systém Dryshield. 
Tento systém nejenže aktivně odsává aerosoly, ale 
zároveň pomáhá zubním lékařům při práci.

13 044 Kč
Cena násadce

3 727 Kč
Cena savky 4 ks

Své zkušenosti se systémem Dryshield popisuje taktéž 
MUDr. Martin Lamm z ordinace Lamm STOMATOLOGIE.

Z hlediska každodenní použitelnosti a pomoci při práci bych 
systém hodnotil známkou 10 z  10 (vezmu-li v  potaz kolik 
zbytečných věcí člověk během roku pořídí).

U mě na klinice při výplňové technice dolních zubů postup-
ně nahrazuje kofferdam.

Se systémem se mi pracuje na jedničku a vidím v něm časo-
vou úsporu oproti kofferdamu.

MUDr. David Chobot popisuje své zkušenosti 
se systémem Dryshield.

Systém Dryshield je skvělý pomocník při každodenní práci 
stomatologa.

Systém bych doporučil pro všechny běžně prováděné zákroky 
v zubní ambulanci. Pacient nezavírá ústa během zákroku a zá-
roveň je chráně na dutina ústní před nechtěným poraněním.

Se systémem se mi pracuje výborně, jen není vhodný pro 
pacienty s distálně zkráceným obloukem, kde není možné 
opřít Dryshield a systém sklouzává.
Velkou výhodu použití systému vidím ve zrychlení výkonu 
při práci a možnosti soustředit se pouze na práci.

DENTÁL | 11
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Katalog malé techniky JPS

Pro velký zájem ze strany 
našich zákazníků vám 
představujeme první, ale 
určitě ne poslední Katalog 
JPS. V tuto chvíli se jedná 
o malou techniku, která, 
jak všichni víme, je pro vás 
všechny nesmírně důležitým 
pomocníkem ve vaší praxi.

Další katalogy budou postupně následovat. 
V případě zájmu o náš katalog v tištěné 
podobě, neváhejte si domluvit schůzku 
s některým z našich obchodních zástupců.

Specialisté pro stomatologickou techniku
Ing. Marek Matula, tel.: +420 773 532 604
Ing. Rostislav Hanus, tel.: +420 702 204 157

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



Katalog malé techniky JPS Servisní středisko pro vaši ordinaci

Pro nové zákazníky našeho servisu, kteří se rozhodnou svěřit své přístroje 
do naší péče, nabízíme CESTOVNÉ ZDARMA na pBTK.

Ceník servisu JPS (aktuální k 1. 1. 2021)

název cena s DPH

pBTK

Stomatologická souprava 2 800 Kč

Intraorální RTG 1 500 Kč

OPG 1 800 Kč

CBCT 2 500 Kč

Sterilizátor 1 500 Kč

Lampa, Silvermix 800 Kč

Elektro revize

Elektro revize zrdavotnického prostředku 968 Kč

Elektro revize běžná (PC, lednice atd.) 182 Kč

Hodinová sazba servisních prací

Servisní práce hodinově 1 029 Kč

Servisní práce mimo pracovní dobu 8:30–17:00 hodinově 1 500 Kč

Servisní práce prováděné pomocí vzdálené správy 1 029 Kč

Cestovné

Cestovné – výjezd technika 545 Kč

Cestovné za km v pásmu do 200 km 12 Kč

Cestovné za km v pásmu nad 200 km 11 Kč

Bc. Jiří Šáňa
Koordinátor servisu
E: sana@jps.cz
Centrální servisní dispečink: 
+420 602 422 698

Miroslav Kubeš
Servisní technik
E: kubes@jps.cz
Centrální servisní dispečink: 
+420 602 422 698

Michal Simonics
Servisní technik
E: simonics@jps.cz 
Centrální servisní dispečink: 
+420 602 422 698

Během uplynulého roku jsme 
pro vás doplnili náš servisní tým. 
V tuto chvíli disponujeme třemi 
servisními techniky, kterým zázemí 
poskytuje manažerka zakázek, 
Bc. Kateřina Serafínová, kterou 
již dobře znáte z naší Profylaxe.

Od začátku roku 2021 jsme si pro 
vás připravili změnu, která vám 
ještě více ulehčí starosti okolo 
servisu vaší stomatologické 
techniky. Bc. Jiří Šáňa se stane 
vedoucím servisu JPS, a proto si 
pro vás připravil speciální nabídku.

Centrální servisní dispečink, tel.: +420 602 422 698, e-mail: servis@Jps.cz | TECHNIKA | 13



GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) 
– NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI 
SWISS DENTAL ACADEMY

Zveme vás na teoreticko-praktický kurz
Přednášející: Klára Nová, DiS. et DiS.

• Změna pravidel v postupu ošetření pacientů všech diagnostik
• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi
• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech

CENA: 3 590 Kč včetně DPH 
(3 231 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před každou akcí) 

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

Středa 24. března 2021 od 12 hodin
Hotel Vista, Hudcova 72, 62100 Brno

Čtvrtek 25. března 2021 od 12 hodin
Hotel Hesperia, Brněnská 385/55, 783 01 Olomouc

akademie

14 | AKADEMIE
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LIVE SURGERY COURSE 
19. března

2021
TÉMA: Immediate IMPlant Placement including
Bone Augmentation and Soft Tissue Management

MUDr. Jan Maštálka

Datum a čas: 19. března 2021, 9.00-19.00 hod.
Místo: pracoviště IMPLANTA, Ledeč nad Sázavou (pracoviště s akreditací II. stupně v oboru 
stomatochirurgie) 
Bodové ohodnocení stomatochirurgické stáže: 10 kreditů 
Cena kurzu/stáže: 10 900 Kč (vč. DPH) (v ceně kurzu zahrnut oběd a občerstvení)
Počet účastníků: 1-3 osoby

Přihlášky zasílejte na bauerova@jps.cz

Geistlich
+ YOU

Zveme vás na druhý online 
kongres regenerativního 
zubního lékařství

2. února 2021

CÁST 1 (09.00–13.00 hod.)
Moderátor: Istvan Urban

CÁST 2 (18.00–22.00 hod.)
Moderátor: Daniel Buser

09.00–09.10 Úvod
09.10–09.50 Defect morphologies & GBR DANIEL BUSER

ŠVÝCARSKO 

09.50–10.25 Peri-implantitis BRENDA MERTENS
FRANCIE 

10.25–10.40 VY 1 VY? 

10.40 – 11.20 Ridge preservation using the 
open healing approach:  
is there a limit?

KI-TAE KOO
JIŽNÍ KOREA 

11.20–11.35 VY 2 VY?

11.35–12.10 30 years of experience saving  
hopeless teeth: indications, 
limits and clinical approach

PIERPAOLO 
CORTELLINI 
ITÁLIE 

12.10–12.20 Přestávka

12.20–13.00 Praktická přednáška:
Handling of extraction sockets  
– how can I improve my  
implant therapy?

RONALD JUNG 
ŠVÝCARSKO 

18.00–18.10 Úvod
18.10–18.50 Soft tissue management to 

prevent tissue loss / prevent 
complications

TOMAS 
LINKEVICIUS 
LITVA

18.50–19.25 Palate-free approach ROBERT LEVINE 
USA

19.25–19.40 VY 3 VY?

19.40–20.20 How does Covid-19 change  
clinical practice

CRISTINA VILLAR
BRAZÍLIE

20.20–20.35 VY 4 VY?

20.35–21.10 Peri-implantitis: Before you 
explant an implant – think  
about other options!

MEIZI ELIEZER 
IZRAEL

21.10–21.20 Přestávka
21.20–22.00 Praktická přednáška:

Handling of extraction sockets  
– how can I improve my  
implant therapy?

RONALD JUNG 
ŠVÝCARSKO 

Registrujte se:

https://www.experteeth.eu/#LecturesMenu
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Použití blue®m gelu 
po řízené regeneraci tkání

case reportUse of blue®m after guided tissue regeneration

blue®m oral gel is applied after guided tissue regeneration

case report

2 days post-operativeimmediately after surgery

Use of blue®m after guided tissue regeneration

blue®m gel 15 ml
Revoluční kyslíková technologie

Kyslík aktivuje a akceleruje 
metabolický proces hojení
•  molekuly kyslíku pronikají do biofilmu hlouběji než např. molekuly chlorhexidinu
•  laktoferin má imunitní, antibaketriální, antivirový a fungicidní účinek
•  laktoferin podporuje obnovu kostí
•  perboritan sodný zajišťuje pomalé uvolňování kyslíku
•  aplikuje se přímo do rány nebo parodontálního váčku

Aplikace gelu po řízené regeneraci tkání

Okamžitě po operaci nanesení Bluem Gelu 2 dny po operaci

16 | IMPLANTOLOGIE
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CASE REPORTAstra Tech Implant EV

Immediate Implant Placement in 
Extraction Socket with an Adapted 
Implant
The new Astra Tech Implant EV in routine 
clinical practice

Immediate implant placement in a fresh extraction 
socket is a proven and scientifically well documented 
treatment option. The implant system is a key to 
success, together with clinical and anatomical 
requirements and the experience of the surgeon. 
The new Astra Tech Implant EV has been optimized 
and adapted to meet the requirements of immediate 
implant placement. Using a patient case, the authors 
present specifications and special features of the 
procedure, as well as its execution in practice.

Routine clinical practice in implant dentistry requires 
procedures that are safe while also as efficient as possible. 
Today, this balancing act can be achieved using the immediate 
implant placement protocol. Installing an implant in a fresh 
extraction socket is a clinically proven and scientifically 
documented procedure with which good esthetic results and 
predictable long-term success can be achieved [1, 2, 3, 4]. 
The procedure offers numerous advantages, such as minimally 
invasive access to the alveolus without flap debridement 
(blood supply is retained, no scarring, etc.), optimal support of 
the surrounding tissue (preservation of alveolar bone height 
and width), and a reduced number of treatment steps (high 
patient comfort). However, especially in the sensitive anterior 
tooth area, the decision to perform a technically demanding 
immediate implant placement requires precise diagnosis and 
a rigorous assessment of all risks. The prerequisites are an 
inflammation-free alveolar cavity, an intact facial bone lamella, 
a stable soft tissue situation, a suitably experienced surgeon, 
and an appropriate implant system. One such system is the 
Astra Tech Implant System EV with its new Astra Tech Implant 
EV (Dentsply Sirona), which has been specifically adapted for 
immediate implant placement.

Optimized Thread Geometry for Better 
Primary Stability
Implant systems are continually being revised to ensure long-
term success without complications. The Astra Tech Implant EV 
has been optimized to meet the specific requirement of 
ensuring primary stability in fresh extraction sockets and 
underprepared sites [5]. This was achieved by deepening the 
threads on the apical portion of the implant body (Figure 1). 
As the rest of the implant is unaffected by this adaptation, 
the drilling protocol remains the same. In the clinic and in 
the laboratory, a proven approach is followed using a known 
protocol.

For clinicians, the main advantage of the adapted implant is 
in its handling during the insertion. The tapering of the apical 
portion and the deeper thread profile make it easier to install 
the implant in extraction sockets and underprepared sites. In 
the residual basal bone, improved primary stability is attained 
that would otherwise be difficult to achieve given the lack of 
contact with the extraction socket walls.

Dr. Helmut G. Steveling, José de San José 
González MTD

>>
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Implantáty 
Astra Tech EV

Dr. Helmut G. Steveling José de San José González MTDKAZUISTIKA

Imediátní zavedení implantátu do extrakční 
rány nově upraveným implantátem
Nové implantáty Astra Tech EV v rutinní klinické praxi
Imediátní zavedení zubního implantátu do čerstvé extrakční 
rány je vyzkoušená a vědecky dobře zdokumentovaná léčeb-
ná metoda. Klíčem k úspěchu je implantační systém spolu se 
správnými klinickými a anatomickými podmínkami a zkuše-
nostmi chirurga. Nové implantáty Astra Tech EV jsou opti-
malizovány a přizpůsobeny, aby naplnily všechny požadavky 
pro imediátní implantaci. Autoři se ve své kazuistice zaměřili 
na popis postupu, jeho praktické provedení a na speciální 
vlastnosti implantátu.
 
Rutinní klinická praxe v implantologii vyžaduje postupy, které 
jsou bezpečné a zároveň efektivní, jak je to jen možné. Této 
rovnováhy lze dosáhnout využitím postupu imediátní im-
plantace. Zavedení implantátu do čerstvé extrakční rány je 
klinicky ověřeným a vědecky zdokumentovaným postupem, 
kterým lze dosáhnout dobrých estetických a prediktabilních 
dlouhodobých výsledků [1, 2, 3, 4]. Mezi mnohé výhody patří 
minimálně invazivní přístup do alveolu bez odklopení laloku 
(zachování cévního zásobení, absence jizvení atd.), optimální 
podpora okolních tkání (zachování výšky i šířky alveolární 
kosti) a snížený počet léčebných kroků (zvýšení komfortu 

pacienta). V esteticky náročné frontální oblasti však rozhod-
nutí o provedení technicky náročného imediátního zavedení 
implantátu vyžaduje přesnou diagnózu a důsledné posouzení 
všech rizik. Předpokladem je alveolární výběžek bez zánětu, 
intaktní vestibulární lamela, stabilní měkké tkáně, zkušený 
chirurg a vhodný implantační systém. Jedním z takových 
implantačních systémů je implantační systém Astra Tech EV 
s novým implantátem Astra Tech EV (Dentsply Sirona), který 
byl speciálně upraven pro imediátní implantaci.

Optimalizovaná geometrie závitů pro  
lepší primární stabilitu

Implantační systémy jsou kontinuálně vylepšovány, aby 
zajišťovaly dlouhodobý úspěšný výsledek bez komplika-
cí. Implantát Astra Tech EV byl optimalizován, aby zajistil 
dostatečnou primární stabilitu ve specifických pod-
mínkách čerstvé extrakční rány a nedopreparovaných 
místech implantace. Toho bylo dosaženo prohloubením 
závitů v apikální části těla implantátu (Obr. 1) a jelikož 
zbytek implantátu zůstal touto změnou neovlivněn, 
nebylo nutné měnit protokol vrtání. V klinických i labo-
ratorních podmínkách je ověřený přístup následován 
používáním známého protokolu.
Pro lékaře – klinika je hlavní výhodou dobrá manipulace 
s upraveným implantátem během implantace. Zúžení 
apikální části a hlubší profil závitu usnadňuje zavede-
ní implantátu do extrakční rány a nedopreparovaných 
míst implantace. Ve zbytkové bazální kosti je díky tomu 
možné dosáhnout lepší primární stability, které by jinak 

bylo obtížné docílit z důvodu chybějícího kontaktu im-
plantátu se stěnami extrakční rány.

BioManagement komplex
Všechny důležité vlastnosti implantačního systému 
Astra Tech EV zůstávají nezměněny. Implantáty 
Astra Tech EV nadále využívají:
•  dobře zdokumentovaný povrch implantátu Osseo-

Speed [6, 7, 8] (chemicky modifikovaný titanový povrch 
zlepšující oseointegraci);

•  spolehlivé konické spojení Seal Design [9, 10] (konické, 
samo středící spojení implantátu s abutmentem pro 
přesné usazení);

•  osvědčený závit MicroThread [11, 12] (závit v krčkové 
části implantátu pro biomechanickou stimulaci kosti);

•  sofistikovaná kontura spojení [13, 14] (zúžení abutmentu v ob-
lasti krčku implantátu navržené k ochraně marginální kosti).

Vnější obvod implantátu je, kromě jeho apikální části, 
stále konstantní.
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Kazuistika: v laboratoři

Výroba CAD/CAM abutmentů
Data z intraorálního skeneru a všechna ostatní nezbyt-
ná data pacienta byla zaslána do laboratoře. Po jejich 
úpravě a po zhotovení (volitelně) digitálního wax-up, byl 
soubor s digitálními daty nahrán do platformy Atlan-
tis (Atlantis, Dentsply Sirona). Následně byl na základě 
ideálního tvaru korunky s ohledem na další parametry, 
jako jsou okolní zuby a anatomie měkkých tkání, navr-

žen design individuálního abutmentu (Virtual Abutment 
Design) (Obr. 12 až 16). Návrh virtuálního konceptu byl 
zaslán zpět do laboratoře k posouzení. Během schvalo-
vacího procesu lze využít 3D editoru k úpravě designu 
abutmentu. Po schválení CAD návrhu, byl abutment 
vyroben z titanu ve zlatém odstínu. Povrch abutmentu 
je potažený nitridem titanu. Povlak z nitridu titanu (TiN) 
je využíván ke zlepšení estetického výsledku, zvláště 
ve frontálním úseku chrupu. Abutment z čistého titanu 
může potenciálně vytvářet šedavé zabarvení v oblasti 

Kazuistika: z praxe

Výchozí situace
Pacient navštívil ordinaci se zlomeninou zubu 12. Sdě-
lil nám, že ke zlomenině zubu došlo v důsledku nehody. 
Rentgenové vyšetření potvrdilo původní podezření, že se 
jedná o zlomeninu zubu (Obr. 2). Byla diagnostikována 
transverzální zlomenina kořene zubu 12. Mezi možná řešení 
patří v takovém případě pokus o zachování zubu nebo jeho 
extrakce; pouhá diagnóza fraktury zubu nevylučuje jeho 
zachování.
Zásadním faktorem v procesu rozhodování o léčbě je 
průběh lomné linie. V případě podélného průběhu lomné 
linie se záchrana zubu jeví jako nemožná. Stejně tak 
i u transversálních zlomenin je extrémně obtížné zub trvale 
zachránit pomocí endodoncie.

Terapeutické rozhodnutí
Vzhledem k průběhu lomné linie zubu 12 (transverzální zlo-
menina zubu v cervikální oblasti) byly šance na zachování 
zubu v tomto případě považovány za velice nízké, a proto 
byla zvažována extrakce zubu s imediátní implantací. Exis-
tují různé argumenty, které hovoří pro imediátní zavedení 
implantátu. Lze například efektivně zabránit rozsáhlé re-
sorpci kosti a podstatnému ústupu měkkých tkání v oblasti 
extrakční rány. Chirurgické poranění je malé v důsledku 
absence elevace mukoperiostálního laloku, díky čemuž ne-
dojde k jizvení a následně k lepšímu estetickému výsledku. 
Okamžitá protetická rehabilitace a celkově nižší počet náv-
štěv také činí pro pacienta tento léčebný protokol daleko 
atraktivnější volbou. V tomto případě byla splněna všechna 
kritéria pro imediátní zavedení implantátu:
 •  extrakční rána prostá zánětu
 •  intaktní vestibulární lamela a intaktní kost v okolí pů-

vodního zubu
 •  stabilní měkké tkáně v okolí zubu

Pokus o zachování zubu versus imediátní zavedení implan-
tátu: S úmyslem dosáhnout co nejlepšího výsledku bylo 
rozhodnuto extrahovat zub a provést imediátní zavedení 
implantátu. Důležitým předpokladem úspěšné imediátní 
implantace je dosažení dostatečné primární stability. Pro 
čerstvou extrakční ránu jsou v literatuře uváděny hodnoty 
momentu utažení více než 30 Ncm [15]. Implantační systém 
Astra Tech EV byl se svými hlubšími závity v apikální části 
upraven tak, aby byl tato kritéria schopen splnit a proto 
byl v tomto případě preferovanou volbou.

Chirurgický postup
Zlomený zub 12 byl šetrně extrahován tak, aby bylo zacho-
váno co největší množství alveolární kosti (Obr. 3), korunka 
zubu byla separována od jeho kořene a byla uchována pro 

zhotovení dočasné náhrady. Implantát byl zaveden více 
palatinálně. Bylo dodrženo pravidlo vzdálenosti přibliž-
ně 1,5 mm od okolních zubů a 2,5 mm od lamely bukální 
kosti. Byl použit implantát Astra Tech EV (průměr 3,6 mm, 
délky 11 mm). Příprava štoly pro implantát proběhla podle 
standardního protokolu (Obr. 4). Lepší „samořeznosti“ im-
plantátu je dosaženo větší hloubkou závitů v apikální části. 
Zavedení implantátu do extrakční rány je pak poměrně 
snadné za využití pouze malého tlaku (Obr. 5). Mezera mezi 
implantátem a bukální lamelou kosti (skoková mezera) 
resultující z palatinální polohy implantátu byla ponechána 
bez výplně augmentačním materiálem. Zkušenosti ukazují, 
že pro imediátní implantaci je plně dostačující krvácení 
do mezery s vytvořením krevního koagula. Implantát byl 
krátkodobě uzavřen vhojovacím válečkem (průměr 5,0 mm, 
výška 3,5 mm) (Obr. 6).

Provizorní protetická náhrada
Jeden den po výkonu byla provedena kontrola rány a bylo 
provedeno první provizorní ošetření. Původní korunka zubu 
12 byla upravena a byla kompozitním materiálem připoje-
na k okolním zubům 11 a 13 (Obr. 7). Při další kontrole po 
čtyřech týdnech hojení byly tkáně bez zánětu a gingiva byla 
stabilní. Po dalších čtyřech týdnech byl provizorně fixovaný 
zub odstraněn a na implantát v oblasti 12 bylo připojeno 
skenovací tělísko k digitálnímu intraorálnímu skenová-
ní (Obr. 8 a 9). V tuto chvíli byl dobře zhojený emergence 
profile. Po připojení skenovacího tělíska, odstranění slin 
z okolních zubů a aplikaci skenovacího prášku bylo prove-
deno skenování chrupu intraorálním skenerem (TrueDefini-
tion, 3M) a data byla zaslána do laboratoře. Pro nejjedno-
dušší možné dočasné řešení byl do implantátu našroubován 
jednodílný abutment (Direct Abutment EV) (Obr. 10) a do 
prefabrikované korunky byla vlepena příslušná vhojovací 
čepička (Obr. 11). Vhojovací čepička s hotovým zubem mohla 
být poté přesně nacvaknuta na své místo na abutmentu.
Na rozdíl od plánovaného imediátního zavedení implan-
tátu s okamžitým zatížením (dočasnou) náhradou nebylo 
v tomto případě možné plně využít digitálního workflow, 
jelikož díky fraktuře zubu bylo nutné urgentního zásahu. 
V případě, že je možné provést plánovaní, lze objednat in-
dividualizovaný abutment Atlantis pro jednofázový postup 
nebo imediátní zatížení, jako součást digitálního workflow. 
Direct Abutment je dostupný v různých výškách a průmě-
rech, přičemž jeho tvar je stejný jako tvar napreparované-
ho zubu. Prefabrikovaný abutment je vhodný pro dočasné 
náhrady neangulovaných implantátů. Korespondující 
vhojovací čepičku, kterou lze nacvaknout na abutment, lze 
zprvu použít přímo jako tvarovač gingivy a později – stejně 
jako v tomto případě – k retenci dočasné korunky. Napří-
klad lze nasadit prefabrikovaný zub nebo jako základ pro 
dlouhodobé provizorium (Obr. 10 a 11).
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1. The new Astra Tech Implant EV with a 
deeper thread design in the apical area of 
the implant.

Fig. 7a and 7b. Temporary restoration the day after insertion. Tooth fragment 12 (crown) 
was splinted to the adjacent teeth using composite.

2. Transverse root fracture of tooth 12. 3. Intact socket after tooth 12 was carefully 
extracted.

4. Insertion of the Astra Tech Implant EV 
into the fresh extraction socket.

5. Primary stability achieved. The implant 
in its final position (three-dimensional 
orientation).

6. Coverage of the implant with a healing 
abutment.

10. One-piece abutment 
(Direct Abutment EV) as the foundation 
for temporary restoration.

Fig. 8a and 8b. Eight weeks after insertion. Removal of the temporary restoration …

11. Prefabricated tooth to be glued 
(extra orally) to a healing cap.

9. … and placement of the scan post for 
intraoral digital scanning.
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gingivy. Teplé zlatavé zabarvení vrstvy nitridu titanu 
podporuje přirozený vzhled zubu.

Definitivní protetická náhrada
Během výroby Atlantis abutmentu u výrobce (Dentsply 
Sirona) se laboratoř zaměřila na výrobu korunky. Základní 
soubor (návrh abutmentu) byl úspěšně importován do 
proprietárního CAD software laboratoře. Tato data byla 
využita k vytvoření cut-back korunky charakterizované 
individuálními parametry, které byly použity k určení 
tloušťky keramické fazety (Obr. 17). Fyzický model nezbytný 
pro fazetování keramikou byl vyroben v Atlantis za využití 
3D tisku. Korunka byla vyfrézována z relativně opákního 
materiálu – oxidu zirkoničitého (Obr. 18). K dosažení živých 
barev a přirozeného fotooptického efektu „zevnitř-ven“ 
byla korunka před sintrováním upravena barvivy tak, aby 
odpovídala zubům pacienta. Manuálně bylo provedeno 
fazetování korunky keramikou k dosažení předem odečte-
ného odstínu existujících zubů. Abutment a korunka byly 
dodány výrobním centrem. Korunka přesně seděla a po 
fazetování byla spolu s abutmentem předána do zubní 
ordinace (Obr. 20C)

Dokončení protetické náhrady

Dočasná korunka byla odstraněna (Obr. 21). Měkké tkáně 
byly zdravé (Obr. 22). Detailní vyšetření potvrdilo stabili-
tu tkání v okolí implantátu a oseointegrovaný implantát 
v pozici 12. Abutment je do ordinace dodáván včetně 
šroubku, ale šroubek je zabalen zvlášť, aby nedošlo ke 
ztrátě. (Obr. 23). Během transportu do ordinace jsou abu-
tmenty přišroubovány do modelu laboratorními šroubky 
a na model jsou připevněné i klíče pro správné nasazení 
(Obr. 24). Našroubování abutmentu do implantátu bylo 
jednoduše proveditelné a bezpečné díky speciálnímu 

přenosovému klíči (Atlantis InsertionGuide, AIG) (Obr. 
25). Nejprve byl přenosový klíč nasazen na okolní zuby 
a bylo verifikováno jeho správné usazení. Klíč musí na 
zuby zapadnout pevně a bezpečně, aby bylo zajištěno 
přesné usazení abutmentu do implantátu. Následně je 
do klíče (AIG) zasazen abutment. Lehký odpor indikuje, že 
abutment byl do klíče nasazen správně. Poté, co byl abu-
tment přišroubován k implantátu (Obr. 26), byl klíč sejmut 
a přístupová štola utěsněna teflonovou páskou (Obr. 27) 
a byla nasazena celokeramická korunka (Obr. 28). Korun-
ka nesená implantátem se dokonale zařadila do zubního 
oblouku. Kontrolní rentgenový snímek potvrdil správ-
né nasazení (Obr. 29) a odhalil by případný reziduální 
cement, což je důvod, proč by měl být použit radioopákní 
materiál (např. TempBond). Rentgenový snímek po nasa-
zení korunky také dokumentuje iniciální úroveň intera-
proximální kosti [16]. Díky jasnému a ucelenému plánu 
bylo možné nahradit zub 12 rychle implantátem nesenou 
protetickou náhradou (Obr. 30).

Závěr

Použití nového implantátu Astra Tech EV pro imediátní 
implantaci nevyžaduje žádnou změnu v každodenních 
postupech chirurga, protetika ani zubního technika. 
Klinické a protetické postupy zůstávají stejné. Pouze 
došlo k úpravě podoby závitu v apikální části implan-
tátu. Zúžení implantátu a hlubší zářezy závitů zajišťují 
lepší primární stabilitu, která je základem bezpečného 
imediátního zavedení implantátu. Zubnímu lékaři přináší 
výhody zjednodušený postup implantace do čerstvé 
extrakční rány a neodpreparovaných osteotomií. Implan-
tát Astra Tech EV – zdánlivě malá změna pro velký pokrok 
v každodenní klinické praxi: vyšší bezpečnost imediátního 
zavedení implantátu.

Obr. 1 Nový implantát Astra Tech EV s hlubšími 
závity v apikální části implantátu.

Obr. 4 Zavedení implantátu Astra Tech EV do čers-
tvé extrakční rány.

Obr. 2 Transverzální fraktura zubu 12.

Obr. 5 Dosaženo primární stability. Konečná poloha 
implantátu (trojrozměrná orientace).

Obr. 3 Intaktní rána po zubu 12 po jeho šetrné 
extrakci.

Obr. 6 Uzavření implantátu vhojovacím válečkem.
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1. The new Astra Tech Implant EV with a 
deeper thread design in the apical area of 
the implant.

Fig. 7a and 7b. Temporary restoration the day after insertion. Tooth fragment 12 (crown) 
was splinted to the adjacent teeth using composite.

2. Transverse root fracture of tooth 12. 3. Intact socket after tooth 12 was carefully 
extracted.

4. Insertion of the Astra Tech Implant EV 
into the fresh extraction socket.

5. Primary stability achieved. The implant 
in its final position (three-dimensional 
orientation).

6. Coverage of the implant with a healing 
abutment.

10. One-piece abutment 
(Direct Abutment EV) as the foundation 
for temporary restoration.

Fig. 8a and 8b. Eight weeks after insertion. Removal of the temporary restoration …

11. Prefabricated tooth to be glued 
(extra orally) to a healing cap.

9. … and placement of the scan post for 
intraoral digital scanning.
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13. Preparation of the wax-up based on 
the digital data.

14. Shape of the Atlantis abutment in 
relation to the adjacent and opposing teeth.

15. Gold-shaded Atlantis abutment. 16. Design of the crown in the laboratory’s 
proprietary CAD software.

19. … was painted to match the patient’s 
teeth.

17. Design of the cut-back zirconium oxide 
crown.

20a. Atlantis abutment with printed model.

23. Atlantis abutment with the matching 
new screw for attachment to the implant.

20b. Sintered zirconium oxide (cut-back) 
crown on the model.

22. Clinical situation (healthy contoured 
peri-implant soft tissue) before inserting 
the abutment.

20c. Finished zirconium oxide crown.

21. Temporary restoration shortly before 
removal.

18. The milled crown before sintering …

12. Representation of the digital impression 
in the Virtual Atlantis Design (VAD) software.
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1. The new Astra Tech Implant EV with a 
deeper thread design in the apical area of 
the implant.

Fig. 7a and 7b. Temporary restoration the day after insertion. Tooth fragment 12 (crown) 
was splinted to the adjacent teeth using composite.

2. Transverse root fracture of tooth 12. 3. Intact socket after tooth 12 was carefully 
extracted.

4. Insertion of the Astra Tech Implant EV 
into the fresh extraction socket.

5. Primary stability achieved. The implant 
in its final position (three-dimensional 
orientation).

6. Coverage of the implant with a healing 
abutment.

10. One-piece abutment 
(Direct Abutment EV) as the foundation 
for temporary restoration.

Fig. 8a and 8b. Eight weeks after insertion. Removal of the temporary restoration …

11. Prefabricated tooth to be glued 
(extra orally) to a healing cap.

9. … and placement of the scan post for 
intraoral digital scanning.
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Obr. 10 Jednodílný abutment (Direct Abutment EV) 
jako základ pro dočasnou náhradu.

Obr. 13 Příprava wax-up na základě digitálních dat.

Obr. 8b 8 týdnů po implantaci, odstranění dočasné 
náhrady…

Obr. 11 Prefabrikovaný zub nalepený (extraorálně) 
na vhojovací čepičku.

Obr. 9 …a nasazení skenovacího tělíska pro intra-
orální digitální skenování.

Obr. 12 Prezentace digitálního otisku ve Virtual 
Atlantis Design (VAD) software.

Obr. 15 Abutment Atlantis v odstínu zlaté barvy.

Obr. 18 Vyfrézovaná korunka před sintrováním…

Obr. 20b Sintrovaná (cut-back) korunka z oxidu 
zirkoničitého na modelu.

Obr. 16 Design definitivní korunky v proprietárním 
CAD software laboratoře.

Obr. 19 …byla nabarvena, aby odpovídala zubům 
pacienta.

Obr. 20c Dokončená korunka z oxidu zirkoničitého.

Obr. 14 Tvar abutmentu Atlantis ve vztahu k sou-
sedním zubům a antagonistům.

Obr. 17 Design cut-back korunky z oxidu zirkoni-
čitého.

Obr. 20a Abutment Atlantis ve vytištěném modelu.

Obr. 7a Dočasná náhrada jeden den po implantaci. Obr. 7b Část korunky byla kompozitním materiálem 
spojena s okolními zuby.

Obr. 8a 8 týdnů po implantaci, odstranění dočasné 
náhrady…
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13. Preparation of the wax-up based on 
the digital data.

14. Shape of the Atlantis abutment in 
relation to the adjacent and opposing teeth.

15. Gold-shaded Atlantis abutment. 16. Design of the crown in the laboratory’s 
proprietary CAD software.

19. … was painted to match the patient’s 
teeth.

17. Design of the cut-back zirconium oxide 
crown.

20a. Atlantis abutment with printed model.

23. Atlantis abutment with the matching 
new screw for attachment to the implant.

20b. Sintered zirconium oxide (cut-back) 
crown on the model.

22. Clinical situation (healthy contoured 
peri-implant soft tissue) before inserting 
the abutment.

20c. Finished zirconium oxide crown.

21. Temporary restoration shortly before 
removal.

18. The milled crown before sintering …

12. Representation of the digital impression 
in the Virtual Atlantis Design (VAD) software.
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www.dentsplysirona.com

This case report is published as an inspiration for you as a clinician 
and not necessarily as a recommendation from Dentsply Sirona.

24. The abutments are attached on the 
printed model using the laboratory screw 
and the printed insertion keys are mounted.

30a and 30b. Seven days after fitting. The all-ceramic crown blends in seamlessly.  
The peri-implant tissue appears healthy and natural.

25. Inserting the abutment with a special 
plastic insert key.

26. The patient-specific Atlantis abutment 
(material: titanium nitride-coated, GoldHue).

27. Sealing the screw access hole with 
Teflon tape.

28. Clinical situation immediately after 
the all-ceramic crown was installed.

29. Follow-up X-ray image after inserting 
the implant-supported prosthetic 
restoration.
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This case report is published as an inspiration for you as a clinician 
and not necessarily as a recommendation from Dentsply Sirona.

24. The abutments are attached on the 
printed model using the laboratory screw 
and the printed insertion keys are mounted.

30a and 30b. Seven days after fitting. The all-ceramic crown blends in seamlessly.  
The peri-implant tissue appears healthy and natural.

25. Inserting the abutment with a special 
plastic insert key.

26. The patient-specific Atlantis abutment 
(material: titanium nitride-coated, GoldHue).

27. Sealing the screw access hole with 
Teflon tape.

28. Clinical situation immediately after 
the all-ceramic crown was installed.

29. Follow-up X-ray image after inserting 
the implant-supported prosthetic 
restoration.
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Obr. 22 Situace v ústech (zdravé konturované 
měkké tkáně v okolí implantátu) před nasazením 
abutmentu.

Obr. 23 Atlantis abutment s odpovídajícím novým 
klinickým šroubkem pro přišroubování abutmentu 
do implantátu.

Obr. 21 Dočasná korunka krátce před sejmutím.

Obr. 25 Montáž abutmentu pomocí speciálního 
klíče pro správné nasazení.

Obr. 28 Klinická situace těsně po nasazení celoke-
ramické korunky.

Obr. 26 Pro pacienta individualizovaný abutment 
Atlantis (materiál: krytí nitridem titanu, GoldHue).

Obr. 29 Kontrolní rentgenový snímek po nasazení 
implantátem nesené korunky.

Obr. 24 Abutmenty jsou přišroubované do tiš-
těného modelu pomocí laboratorních šroubků. 
Dále jsou na modelu připevněné tištěné klíče pro 
správné nasazení.

Obr. 27 Utěsnění přístupové štoly pomocí teflonové 
pásky.

Obr. 30a a 30b 7 dní po odevzdání protetické práce. Celokeramická korunka bezproblémově zapadá. Tkáně 
v okolí implantátu vypadají zdravě a přirozeně.

Tato kazuistika je publikována pro vaši 
inspiraci a nikoliv nutně jako doporučení 

od společnosti Dentsply Sirona.
www.dentsplysirona.com
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Abstrakt:

Resekční výkon v rozsahu hemiman-
dibulektomie jako jedna z léčebných 
možností zhoubných nádorů dutiny 
ústní komplikuje ošetření ve stomato-
logické protetice. Dentální implantáty 
představují efektivní způsob, jak na-
hradit ztracené zuby ve zbývající části 
mandibuly a zlepšit kvalitu života.

Úvod:

V dnešní době se poresekční defekty 
u onkologických pacientů rekon-
struují zejména vaskularizovanými 
laloky. Setkáváme se ale i s pacienty 
po hemimandibulektomii, u kterých 
nebyla rekonstrukce provedena. Tito 
pacienti resekční výkon podstoupili 
před mnoha lety a naučili se využívat 
ponechaný pahýl dolní čelisti k příjmu 
potravy a k mluvení. Pokud dojde ke 
ztrátě zubů ve zbývající části mandibu-
ly, jejich náhrada je obtížná. Protézní 
lože u těchto pacientů neposkytuje 
podmínky pro uspokojující reten-
ci a stabilitu snímatelných protéz, 
xerostomie a zranitelná sliznice po 
ozařování situaci ještě ztěžuje. Formou 
kazuistiky prezentujeme pacienta po 
hemimandibulektomii vpravo, u které-
ho byl rekonstruován zkrácený zubní 
oblouk v dolní čelisti vlevo pomocí 
dvou dentálních implantátů.

Klinický případ:

75letý pacient podstoupil v roce 1988 
hemimandibulektomii vpravo pro 

spinocelulární karcinom alveolár-
ního výběžku. Následná radiotera-
pie doplnila chirurgickou léčbu. Po 
letech byly extrahovány moláry ve 
3. kvadrantu a tyto chybějící moláry 
v roce 2013 nahradily dva dentál-
ní implantáty s metalokeramickým 
můstkem (Obr. 1).
V březnu 2019 se pacient dostavil 
s bolestí ve fázi pokročilé periim-
plantitis. Akutní zánět byl doprovázen 
bolestí, otokem a hlubokými choboty 
s hnisavou exsudací. Dentální implan-
táty zavedené v roce 2013 byly ex-
plantovány a s odstupem šesti měsíců 
bylo zahájeno plánování reimplanta-
ce. Na CBCT byly zjištěny přetrvávající 
defekty po původních implantátech 
(Obr. 2).
Reimplantace byla provedena 11 mě-
síců od explantace. Výkon byl pokryt 
antibiotiky Duomox 1 g à 12 h pět dní 
před zákrokem. Po odklopení mu-
koperiostálního laloku se potvrdily 
přetrvávající čtyřstěnné kostní defekty 
(Obr. 3). Implantáty byly zavedeny do 
původních pozic, přímo do zmíně-
ných defektů. Zvolili jsme implantáty 
Astra Tech OsseoSpeed EV 4,8 9 mm 
do místa 36, Astra Tech OsseoSpeed 
Profile EV 4,8 9 mm do místa 38 (Obr. 
4 a 5). V koronární části implantátů 
byla patrná diskongruence lože cca 
0,5-1 mm vzhledem k velikosti defektů. 
Dobrá primární stabilita byla zajištěna 
apikální polovinou implantátů. Pacient 
pokračoval v užívání antibiotik ještě 
týden po výkonu.
Po vhojovacím období čtyř měsíců 
bylo přistoupeno k druhé chirurgické 
fázi. Intraorální RVG potvrdila komplet-
ní osseointegraci implantátů (Obr. 6 
a 7). Implantáty byly následně zatíženy 
metalokeramickým podmíněně sníma-
telným můstkem (Obr. 8).

Diskuse:

Poměry v dutině ústní u pacientů po 
onkologickém onemocnění v orofaci-
ální oblasti jsou odlišné od běžných 
pacientů. Setkáváme se například se 
sníženým rozsahem otvírání úst, které 
znesnadňuje chirurgickou i protetickou 
fázi. Alterovaná anatomie dutiny ústní 
a polykacích cest po resekčním výkonu 
je spojena s defekty měkkých a tvrdých 
tkání, extrémně silnými vazivovými 
tahy, jizvami a jazykem fixovaným ke 
spodině dutiny ústní. Stav po hemi-
mandibulektomii ztěžuje stanovení 
mezičelistních vztahů při protetické 
fázi, protože chybí nejen opěrné zóny, 
ale z funkce je vyřazeno i jedno z tem-
poromandibulárních skloubení.
Největší riziko představuje radiote-
rapie v orofaciální oblasti. Radio-
terapie způsobuje fibrózu měkkých 
i tvrdých tkání, poškození endotelu 
a mikrocirkulace. S těmito nevratnými 
změnami souvisí zhoršená regenerač-
ní schopnost ozářených tkání a vyšší 
procento selhání dentálních implan-
tátů. Nejobávanější komplikací však 
je osteonekróza. Dentální implantáty 
je doporučeno v ozařovaném terénu 
zavádět s odstupem alespoň 12 měsíců 
od ukončení radioterapie, chirurgický 
výkon pokrýt antibiotiky, provádět 
šetrně, minimálně odklápět mukope-
riostální lalok a neponechávat ostré 
kostní okraje. Jsou popsány i postupy, 
kdy se využila léčba v hyperbarické 
komoře k podpoření osseointegra-
ce implantátů. Dále je nutno počítat 
s delší dobou vhojování implantátů.

Závěr:

K implantaci u onkologických pacien-
tů je nutno přistupovat s respektem 
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a opatrností kvůli lokálním i celkovým 
rizikovým faktorům. Radioterapie je 
nejzávažnější lokální rizikový faktor. 
Implantolog se navíc často potýká 
s kompromisním stavem chrupu a se 

zlozvyky, zejména kouřením. To vše 
přináší rizika, která je nutno zvážit. 
Pacient s nimi musí být seznámen a je 
od něj vyžadována důsledná spolu-
práce. Tito pacienti zároveň ocení 

lidský přístup, protože za sebou mají 
zdlouhavou léčbu základního one-
mocnění a chtějí se vrátit do života 
s minimálními kosmetickými a funkč-
ními omezeními.

Obr. 1 OPG po zavedení dvou dentálních implantátů v roce 2013 pro rekon-
strukci zkráceného zubního oblouku vlevo dole.

Obr. 4 Zavedení dvou dentálních implantátů do místa 36 a 38. Zejména v mís-
tě 36 je patrná mírná diskongruence lože.

Obr. 7 Zhojené měkké tkáně po druhé chirurgické fázi.

Obr. 5 OPG ihned po zavedení implantátů Astra Tech OsseoSpeed EV.

Obr. 8 Podmíněně snímatelný metalokeramický můstek.

Obr. 6 Kontrolní rentgenový snímek při druhé chirurgické fázi.

Obr. 2 Přetrvávající nezhojené defekty půl roku po explantaci původních 
implantátů.

Obr. 3 Nezhojený defekt po odstraněném implantátu v místě 38. V místě 36 je 
již zaveden implantát nový.
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malé a velké defekty 
v ozubené čelisti    
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NAVIGOVANÁ 
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2

IMPLANTOLOGICKÁ 
PROTETIKA
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PROTETIKA

1 2

řešení v bezzubé čelisti korunky a můstky ve  
frontálním a laterál. úseku   

fixní a snímatelná řešení 
v bezzubé čelisti    

Josef Kunkela Bruno Malik
w w w . k u n k e l a . c o m

WEBINÁŘ ZDARMA

akademie

MARKETING  
A MANAGEMENT  
VE STOMATOLOGICKÉ  
PRAXI 

MUDr. Jiří Hodek 
• Na čem stojí prodejní úspěch   
• Hodnota produktu a cena pro zákazníka   
• Psychologie prodeje a síla vztahu se zákazníkem   
• Každý zákazník je jiný a platí na něj jiné argumenty   
• Na co slyší různé typy zákazníků

MUDr. Josef Kunkela 
• Efektivita ve stomatologické praxi   
• Barevný kódovací systém   
• Delegování činnosti   
• Nástroje k loajalitě pacientů   
• Neuromarketing  • Rychlé a pomalé myšlení   
• Peak-End efekt  • Iluze optické a kognitivní

Úterý 12. ledna 2021  
od 17 hodin

https://www.kunkela.com/cs/academy
https://www.jps.cz/akademie/


Jedinečná příležitost potkat největší kapacity v oboru 
poprvé společně v Praze, vychutnat si výborné jídlo a večer si nechat 

zpříjemnit koncertem Prague Cello Quartet.

Srdečně Vás zveme na kongres

Vienna House Andel’s Prague Hotel, 
Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5-Smíchov

11.–12. února 2021

NEVÁHEJTE SE PŘIHLÁSIT.
V případě nutnosti dojde
ke změně termínu.

Organizátor Partneři Mediální partner

HVĚZDY IMPLANTOLOGIE
A AUGMENTAČNÍCH POSTUPŮ

Prof. Istvan URBAN

Dr. Fernando Rojas VIZCAYA

Prof. Nitzan BICHACHO

Dr. Pavel KŘÍŽ

Prof. René FOLTÁN

www.hvezdyimplantologie.cz

https://www.hvezdyimplantologie.cz/


NO
VI

NK
A

EX
KL

UZ
IV

NĚ
NO

VI
NK

A 30 lleett 
zdokumentovaných

výsledků

Contact customer service line to book an 
appointment with your representative

Learn more about Algipore and the Symbios regenerative 
portfolio at www.implants.dentsplysirona.com/en

Kde je potřeba doplnit kost 
– např. pro retenci implantátu

Doplnění autologní kosti 
– zlatý standard v augmentaci

Symbios®  
Biphasic BGM 
– the natural evolution
of Algipore, for a more
rapid turnover
to natural bone

30 
years 

of documented 
results

Se svolením
Dr Barry P. Levin

Se svolením
Dr Martin Lorenzoni

Contact customer service line to book an 
appointment with your representative

Learn more about Algipore and the Symbios regenerative 
portfolio at www.implants.dentsplysirona.com/en

Kde je potřeba doplnit kost 
– např. pro retenci implantátu

Doplnění autologní kosti 
– zlatý standard v augmentaci

Symbios®  
Biphasic BGM 
– the natural evolution
of Algipore, for a more
rapid turnover
to natural bone

30 
years 

of documented 
results

Se svolením
Dr Barry P. Levin

Se svolením
Dr Martin Lorenzoni

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

implantologie

Implantáty OsseoSpeed EV se nyní 
mění na implantáty Astra Tech EV

Protetika implantačního 
systému Ankylos poskytuje 
svobodnou volbu kombinací

Nový typ implantátu má hlubší závity v apikální části 
implantátu a díky tomu je dosaženo samořeznosti.
Co bude nové pro vás a vaše pacienty?
•  Snáze dosáhnete požadované 

primární stability.
•  Vrtací protokol i protetické spojení 

zůstavají stejné.
•  Vynikající do extrakční rány.
•  Dokonalejší a snadnější manipulace.

Implantační systém Ankylos poskytuje široký výběr 
protetických nástaveb. Záleží jen na vaší volbě.
Implantáty mají stejný vnitřní průměr – což zjednodušuje 
výběr, objednávání a potřebu skladových zásob.

Symbios®

– přírodní náhrada kosti

Symbios®

Biphasic BGM

Algipore®

Přirozená obnova ztráty kosti

Kdy se Algipore používá?

Mnoho pacientů se zajímá o původ kostních materiálů 
a obávají se produktů živočišného původu. Materiál 
Algipore umožňuje léčbu s excelentními výsledky a je 
čistě fytogenního původu. Tento materiál má vynikající 
biokompatibilitu a je velmi stabilní.

•  Fytografty – získané z červené řasy – mohou být použity pro 
pacienty, kteří nechtějí alogenní nebo xenogenní materiály.

•  Struktura plástve podporuje vrůstání tkáně a přestavbu nové 
kosti, poskytuje ověřené, předvídatelné a efektivní výsledky.

•  Složení materiálu – hydroxyapatit – poskytuje ideální rychlost 
resorpce. Vytváří pevnou oporu během novotvorby kosti 
a postupně je nahrazován novou vlastní kostí.

Algipore se používá k rekonstrukci kostních 
defektů v maxilofaciální chirurgii, stejně tak 
při augmentacích, při nedostatku kosti pro 
oporu implantátu, zachování poextrakční 
rány, po resekci kořenového hrotu, cysty 
a dalších mnohostranných defektech pro 
zachování alveolárního hřebene.

přírodní vývoj materiálu Algipore, 
pro rychlejší novotvorbu vlastní kosti

nabízí ucelené řešení, významné pro dentální 
odborníky a umožňuje předvídatelné a trvalé 
výsledky implantační léčby, díky kterým se 
zlepšuje kvalita života pacientů.

Dr. Piere Keller, Francie

Objednávací číslo Velikost částic Objem
3231 1400 0,3–0,5 mm 0,5 ml
3231 1401 0,5–1,0 mm 1,0 ml
3231 1402 0,5–1,0 mm 2,0 ml
3231 1403 1,0–2,0 mm 1,0 ml
3231 1404 1,0–2,0 mm 2,0 ml

Informace k objednávkám

Objednávat můžete u svého obchodního 
záspuce nebo na zelené lince 800 111 577

Zjistitěte více o materiálech Algipore 
a Symbios na www.dentsplysirona.com
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https://jps.cz/produkty/?division=18
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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 Bauerová, tel.: 775 218 542 | Romana Pídová, tel.: 775 878 799
Mgr. Radka Novotná, tel.: 778 495 220 | Taťána Tučková, tel.: 770 112 701
Ing. Richard Tomek, tel.: 773 781 928

Blade Holder 
– Drop Control

Kolektor kortikální 
kosti Safecraper
3 + 1 ZDARMA

•  Držák na skalpel s novým 
designem.

•  Držák je robustnější 
v ergonomickém BIONIK 
designu.

•  Držák má mechanismus 
kuličkového pera, díky tomu 
můžete čepelku jednoduše 
vyjmout stlačením tlačítka na 
konci držáku.

•  Jednoduše použitelný jednorázový 
nástroj.

•  Minimálně invazivní metoda.
•  Okamžitě dostupné částečky 

autologní kosti, nasbíraná kost 
je rovnou smíchaná s krví a není 
kontaminovaná se slinami.

•  Buňky kosti jsou zachovány, jelikož 
nedochází k jejich ničení teplem 
vznikajícím při použití rotačních 
nástrojů.

•  Velké množství štěpu (2–5 cm3).
•  Významné zkrácení času operace.

Implantační systém MIS exkluzivně 
v portfoliu implantologie JPS

Geistlich Bio-Oss Collagen 
v nové velikosti 50 mg

Kónické spojení
implantátu

Kónické spojení
implantátu

90 % Geistlich Bio-Oss + 10 % Collagen. 
Speciální úprava produktu Bio-Oss, 
která zjednodušuje manipulaci a aplikaci 
kostního granulátu, nyní dostupné ve velikosti 50 mg.

Šestihranné spojení
implantátu

Šestihranné spojení
implantátu

®
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https://www.mis-implants.com/ 
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Kazuistika: 3M™ Clarity™ Ultra Samoligující Zámky

Dokonalost v ortodontické vědě a praxi
Úspěšná léčba pomocí 3M™ Clarity™ Ultra samoligujících 
zámků nasazených technikou Digital Flash-Free Bonding

Orthodontic science and practice excellence
Successful Treatment Outcomes Using 3M™ Clarity™ Ultra 
Self-Ligating Brackets Bonded with a Digital Flash-Free 
Bonding Technique

Dr. Riccardo Riatti
Specialista v Ortodoncii

V Magazínu JPS najdete pouze část 
studie, kompletní studii v českém 
i anglickém jazyce naleznete na 
www.jps.cz nebo si ji stáhněte 
prostřednictvím QR kódu.

Představení

Přesné umístění zámku je zásadní pro 
dosažení krásného výsledku za krátkou 
dobu. Výzkum ukázal, že 3D tištěné 
nosiče nalepení přesně reprodukují 
umístění virtuálních zámků provedené 
na digitálních modelech¹. Tato metoda 
zajišťuje, že na zuby pacienta budou 
zámky umístěny tak, aby bylo dosa-
ženo cílů léčby¹. Pomáhá také zajistit, 
aby finishingová fáze byla jednodušší 
a rychlejší. V následující kazuistice byl 

proveden Digitální Flash-Free Bonding 
umístěním zámků na digitálních mode-
lech pomocí softwaru Ortho Analyzer ™ 
(3Shape) a poté byla pomocí 3D tisku 
vytvořena přenosová dlaha s prostory 
pro zámky.
3M™ APC™ Flash-Free Adhesive Coated 
Brackets (zámky potažené adhezivem 
bez přebytků) byly vloženy do přenoso-
vé dlahy v den lepení a uchovávány ve 
světlonepropustné krabici až do doby 
lepení. 3M™ Clarity™ Ultra Samoligující 
Zámky spolu s 3M ™ Unitek ™ Lateral 

Development oblouky umožnily v první 
fázi aplikaci lehkých sil za účelem orto-
dontické expanze jak horního oblouku, 
tak v menší míře i dolního oblouku 
(napřímení zubů).
Ve druhé fázi léčby však bylo možné po-
mocí oblouků z beta-titanu a nerezové 
oceli precizně kontrolovat finální polohu 
zubů. Estetika se v dnešní době stala 
velmi důležitou a pomocí Clarity Ultra 
zámků bylo možné uspokojit estetické 
požadavky pacienta, aniž bylo nutné 
vzdát se výhod samoligujícího aparátu.

Introduction

Accurate bracket placement is funda-
mental to achieve a beautiful result 
in a short time. Research has shown 
3D printed bonding trays to accurately 
reproduce virtual bracket positioning 
done on digital models¹. This method 
provides confidence that brackets will 
be positioned on the patient’s teeth as 
intended to achieve treatment goals¹. 

It also helps ensure that finishing 
procedures are simpler and faster. In 
this case, Digital Flash-Free Bonding 
was performed by positioning brackets 
on digital models using Ortho Analyz-
er™ (3Shape) software and then by 
3D-printing a bonding transfer tray 
with bracket wells.
3M™ APC™ Flash-Free Adhesive 
Coated Brackets were loaded into the 
tray on the day of bonding and kept 

in a light-proof box until the bond-
ing appointment time. 3M™ Clarity™ 
Ultra Self-Ligating Brackets with 3M™ 
Unitek™ Lateral Development Arch-
wires permitted first phase application 
of light forces in order to orthodon-
tically develop both the upper arch 
and, to a lesser extent, the lower arch 
(uprighting movement).
Nevertheless, in the second phase 
of treatment, with Beta-Titanium 
and Stainless Steel archwires it was 
possible to perfectly control of the 
final tooth position. Aesthetics has 
become very important nowadays 
and with Clarity Ultra Brackets it was 
possible to satisfy the patient’s aes-
thetic request without renouncing 
the advantages of a self-ligating 
appliance.

Intraorální fotografie na začátku léčby Digitálním Flash-Free Bonding v dolním zubním oblouku Interkuspidace a parciál 3-3 v dolním zubním oblouku
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https://www.3m.com/3M/en_US/orthodontics-us/
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Dr. Itamar 
Friedländer

Dr. Enver 
Yetkiner

Dr. Raúl Ferrando 
Cascales

• Převratná ortodoncie – „Chirurgicko-Ortodontický Koncept, tzv. SOC“ 
•  Klinický protokol pro protetickou rehabilitaci při multidisciplinární ortodontické léčbě: 

„Resto První, Resto Časné, Resto Post“

„SOC 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 zá-
važnými skeletálními anomáliemi ve všech třech rovinách. 
Tato nová koncepce vyžaduje úzkou týmovou spolupráci 
mezi chirurgem a ortodontistou. Správné použití koncep-
tu zaručuje vynikající výsledky: zaprvé snižuje morbiditu 
spojenou s ortognátní operací a zadruhé vylučuje všechny 
problémy spojené s poškozením periodontálních tkání 
v důsledku ortodontické kompenzace.

Stále více dospělých pacientů vyžaduje ortodontickou léč-
bu. Navíc i u pacientů před komplexní protetickou rehabi-
litací chrupu je většinou ortodoncie nezbytná. V přednášce 
autor objasňuje, v jakých situacích je třeba poskytnout 
pacientům protetické ošetření před ortodontickou terapií 
Resto První během ortodontické léčby, Resto Časné ihned 
a po ortodontické terapii Resto Post, abychom dosáhli 
dobrých výsledků v rámci našich léčebných cílů.

Přednášky jsou v anglickém jazyce a budou simultánně tlumočeny.

Srdečně vás zveme na přednášky

Podtémata:

„Nový věk v technologii zámků“

• Lepení zámků: Co vidíte a co ne?
• Doba lepení a celková doba u křesla: Flash-Free technologie bez přebytků a samoleptací primer jsou perfektní!
• Akumulace plaku – mikrobiologie – reakce tkání: Pomáhá nám technologie Flash Free z hlediska prevence?
• Délka přežití zámků a jejich stabilita: Může tato technologie přežít?
• Sejmutí zámků: Může být ještě snadnější?

Interdisciplinární léčba – role ortodontické terapie u pacientů s onemocněním parodontu 
– minimálně invazivní léčba dospělých

Léčba a prevence bílých skvrn (WSL) – léčba infiltrací pryskyřicí; výhody a nevýhody

Časná ortodontická léčba – mýty a fakta

3MSM Health Care Academy

Interdisciplinární léčba
Interdisciplinary Treatments

Srdečně vás zveme na přednášky
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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 Parolková, 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.

199,60 Kč | 7,77 €
CENA ZÁMKU V NABÍDCE

APC FLASH-FREE 
VICTORY SERIES™ LOW PROFILE 
4 + 6 SAD ZDARMA

ADHEZIVA
S 25% SLEVOU

•  zřetelná dlouhá osa zámku 
pro přesnější lepení

•  design torque-in-baze 
pro pohodlnou nivelizaci, 
přesnost slotu

35 800 Kč
UŠETŘÍTE AŽ

VICTORY SERIES 
10 + 10 SAD ZDARMA 
NEBO 30% SLEVA

CLARITY ADVANCED
3 + 2 SADY ZDARMA
NEBO 30% SLEVA

26 800 Kč
UŠETŘÍTE AŽ

•  zámek s nadozovaným adhezivem
•  nízký profil a menší rozměry oproti 

klasickým zámkům Victory Series™

•  pacientský komfort
•  snazší hygiena pro pacienta

Zámek
Victory Series™

Zámek Victory 
Series™ Low Profile

26.–27. března Bratislava, Hotel DoubleTree by Hilton Kongres SOS

23.–27. dubna Boston, USA AAO

31. května – 5. června Limassol, Kypr EOS

7.–9. října Clarion Congress Hotel, Ostrava Kongres ČOS

Zveme vás na ORTO akce
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https://www.jps.cz/znacka/kovove-zamky-3m/
https://www.jps.cz/znacka/adheziva-3m-2/
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https://www.eos2021.com/
https://www.kongrescos.cz/pages/cz/index.php


BULK KOMPOZITA 
– BEZ STRESU, RYCHLE A KVALITNĚ

Zveme vás na semináře
Přednášející: MUDr. Milan Tomka Ph.D.

Pátek 12. března 2021 od 13 h Hotel DUO, Teplická 492,
190 00 Praha 9

Pátek 19. února 2021 od 13 h Hotel Gustav Mahler, 
Křížová 112/4, 586 01 Jihlava

CENA: 2 990 Kč včetně DPH
(2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení 
měsíc předem)
Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

TEORETICKÁ ČÁST
Matricové systémy – přehled a evoluce
•  Přehled a evoluce – praktické využití
•  Prediktabilní bod kontaktu

BULK kompozita
•  Přehled a rozdělení
•  Požadované vlastnosti pro BULK
•  SMART vlastnosti

Nanohybridní fotokompozita

PRAKTICKÁ ČÁST
•  Sekční matric Palodent Plus
• Obvodové matrice Palodent 360
• Zhotovení výplní I. a II. třídy
• Modelace okluze a razidlová technika

akademie

ONEMOCNĚNÍ DUTINY ÚSTNÍ II – 
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA

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: 3 590 Kč včetně DPH
(3 231 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení 
měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita 
ADH), sestry
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https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/10/Pozvanka_Praha210312-1.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/10/Pozvanka_Jihlava210219.pdf


Zveme vás na semináře akademie

Aktuální seznam akcí najdete na www.jps.cz/akademie
Na naše semináře se může 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

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;

Kdy, kde 2021 Téma a přednášející Pro

PRAHA

8. 1. 2021 pá 10.00–18.00
Hotel DUO

Snadnější a efektivnější postupy v profylaxi – práce 
s kyretami – praktický kurz
Mgr. Hana Stratilová

DH

12. 1. 2021 út od 17 hodin
Webinář zdarma

Marketing a Management ve stomatologické praxi
MUDr. Josef Kunkela, Ph.D., MUDr. Jiří Hodek W

22. 1. 2021 pá 12.00–18.00
ON-LINE

Návrh klasifikace onemocnění parodontu, periimplantační 
oblasti a sliznic se zaměřením na plán léčby v praxi PZL
doc. MUDr. Eva Kovaľová, Ph.D.

W

11.–12. 2. 2021
Vienna House 
Andel’s Prague 
Hotel

Hvězdy implantologie a augmentačních procesů
Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D.
MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.
Dr. Fernando Rojas Vizcaya
Prof. Istvan Urban
Prof. Nitzan Bichacho

WS

19. 2. 2021 pá 10.00–18.00
Hotel DUO

Snadnější a efektivnější postupy v profylaxi – práce 
s kyretami – praktický kurz
Mgr. Hana Stratilová

DH

12. 3. 2021 pá 13.00–18.30
Hotel DUO

BULK kompozita – bez stresu, rychle a kvalitně
MUDr. Milan Tomka, Ph.D. WS

19. 4. 2021 po
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

22. 4. 2021 čt
12.00–18.00
Showroom 
Dentsply Sirona

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

23. 4. 2021 pá 13.00-18.30
Hotel DUO

Jednoduchá estetická stomatologie – radost z modelování
MDDr. Ondřej Kříž WS

13. 5. 2021 čt 13.00–18.30
Hotel DUO

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

WS, 
WI

14. 5. 2021 pá 12.00–18.00
Hotel DUO

Kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení 
neodkladných stavů v zubní praxi
MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

W

4. 6. 2021 pá 12.00–18.00
Hotel DUO

Management léčby zubního kazu
MUDr. Tatiana Klamárová W

HRADEC KRÁLOVÉ

29. 1. 2021 pá 13.00–18.30
ON-LINE

Parodontologie v praxi
MUDr. Markéta Harakaľová W

LEDEČ NAD SÁZAVOU

16. 4. 2021 pá
10.00–18.00
hotel Luna, 
Kouty

Endodontické ošetrenie bez komplikácií 
– od diagnostiky po obturáciu, SiroLaser blue
MUDr. Michal Alexejenko

WS

17. 4. 2021 so
9.00–14.00
hotel Luna, 
Kouty

Endodontické ošetrenie bez komplikácií 
– od diagnostiky po obturáciu, SiroLaser blue
MUDr. Michal Alexejenko

WS

VALEČ

11. 6. 2021 pá 10.00–22.00
Zámek Valeč

„Méně je více!“ – Moderní management fixní protetiky
MDDr. Ondřej Kříž, Juraj Rytych WS

12. 6. 2021 so 9.00–14.00
Zámek Valeč

„Méně je více!“ – Moderní management fixní protetiky
MDDr. Ondřej Kříž, Juraj Rytych WS

OLOMOUC

25. 3. 2021 čt 12.00–18.00
Hotel Hesperia

Guided Biofilm Therapy (GBT) – nový přístup k profylaxi. 
Swiss dental academy
Klára Nová, DiS. et DiS.

W

Kdy, kde 2021 Téma a přednášející Pro

LIBEREC

11. 2. 2021 čt
12.00–18.00
Grandhotel 
Zlatý Lev

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

TEPLICE

23. 4. 2021 pá
13.00–18.30
Hotel Prince 
de Ligne

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

WS

OSTRAVA

22. 1. 2021 pá
13.00–18.30
Harmony Club 
Hotel

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

WS

18. 3. 2021 čt
12.00–18.00
Harmony Club 
Hotel

Racionální přístup k endodontickému 
ošetření a nové trendy v endodoncii
MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

WS

17. 5. 2021 po
11.30–18.00
Harmony Club 
Hotel

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

WI

28. 5. 2021 pá
12.00–18.00
Harmony Club 
Hotel

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

BRNO

24. 3. 2021 st 12.00–18.00
Hotel Vista

Guided Biofilm Therapy (GBT) – nový přístup k profylaxi. 
Swiss Dental Academy
Klára Nová, DiS. et DiS.

W

22. 4. 2021 čt 13.00–18.30
Hotel Vista

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

WS, 
WI

14. 5. 2021 pá 12.00–18.00
Hotel Vista

Využití schémat při vysvětlování problematiky  
parodontitidy jako lokálního onemocnění
doc. MUDr. Eva Kovaľová, Ph.D.

W

JIHLAVA

21. 1. 2021 čt 12.00–18.00
ON-LINE

Snadné nasazení kofferdamu a efektivní  
endodontické ošetřením
MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

WS

19. 2. 2021 pá
13.00–18.30
Hotel Gustav 
Mahler

Onemocnění sliznic dutiny ústní II. 
– diferenciální diagnostika
MUDr. Hana Poskerová, Ph.D.

W

ÚSTÍ NAD LABEM

28. 5. 2021 pá
13.00–18.30
Clarion 
Congress Hotel

Nová generace výplňových materiálů a jejich využití 
v praxi
MUDr. Zbyněk Mach

WS

ČESKÉ BUDĚJOVICE

26. 3. 2021 pá 13.00–18.30
Hotel Vita

Jednoduchá estetická stomatologie 
– radost z modelování
MDDr. Ondřej Kříž

WS

PLZEŇ

16. 4. 2021 pá 13.00–18.30
Parkhotel

Nové generace výplňových materiálů a jejich využití 
v praxi
MUDr. Zbyněk Mach

WS

PARDUBICE

19. 3. 2021 pá 12.00–18.00
Hotel Euro

Kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení 
neodkladných stavů v zubní praxi
MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

W

https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/10/Pozvanka_Liberec210211.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/10/Pozvanka_Teplice210423.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/10/Pozvanka_Ostrava210122.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/10/Pozvanka_Ostrava210318-1.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/11/Pozvanka_Ostrava210517_impla.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/12/Pozvanka_Ostrava210528.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/10/Pozvanka_SDA-2021_1_pololeti-1.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/11/Pozvanka_Brno210422_impla.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/12/Pozvanka_Brno210514.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/10/Pozvanka_Jihlava210121_ONLINE-1.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/10/Pozvanka_Jihlava210219.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/11/Pozvanka_Usti210528.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/10/Pozvanka_CB210326.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/10/Pozvanka_Plzen210416.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/10/Pozvanka_Pardubice210319.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/10/Pozvanka_Praha_2021_1_kyrety.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/10/Pozvanka_Praha210122.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/10/Pozvanka_Praha_2021_1_kyrety.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/10/Pozvanka_Praha210312-1.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/12/Pozvanka_Praha210419_impla-003.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/12/Pozvanka_Praha210422.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/12/Pozvanka_Praha210423.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/11/Pozvanka_Praha210513_impla.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/12/Pozvanka_Praha210514.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/12/Pozvanka_Praha210604.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/10/Pozvanka_HK210129.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/11/Pozvanka_Kouty210416_17.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/11/Pozvanka_Kouty210416_17.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/12/Pozvanka_Valec210611_12-1.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/10/Pozvanka_SDA-2021_1_pololeti-1.pdf

