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MGUIDE je pokrokové a přitom jednoduché řešení v oboru navigované 
implantologie. 3D tištěná šablona je navržena tak, aby zvyšovala přesnost, 
je opatřena otvory pro maximální viditelnost, irigaci a přístup ze všech 
úhlů bez nutnosti sejmutí.

Výhody: PŘESNOST / MÉNĚ ČASU V ORDINACI / CHYTRÝ DESIGN

MGUIDE chirurgická kazeta
Chirurgická sada MGUIDE zjednodušuje 
implantologický proces tím, že eliminuje potřebu 
tradičních naváděcích klíčů. Speciálně navržené 
sleevy a vrtáky se zastaví přesně v plánované poloze 
a hloubce, díky čemuž máte volné ruce a ušetřený 
drahocenný čas.

Lékaři ve svých praxích využívají virtuální plánování 
implantací a navigovanou chirurgii více než kdy 
dříve. MIS MCENTER nabízejí širokou škálu kvalitních 
služeb digitální stomatologie, včetně návrhu 
a výroby chirurgické šablony MGUIDE, nástrojů 
MGUIDE, plánování zákroku a dočasných řešení na 
míru. Vše je odborně navrženo tak, aby lékařům byla 
poskytnuta jednoduchost a pohodlí.

Software MSOFT vytváří vysoce přesný předběžný plán 
umístění implantátu s přihlédnutím ke všem aspektům 
anatomie pacienta. Přesná chirurgická šablona je 
poté navržena přímo v softwaru. Flexibilní plánování 
implantace založené na protetice může provádět buď 
lékař, pomocí zjednodušeného programu MSOFT, nebo 
lze využít celosvětové sítě MCENTER, které poskytují 
technickou podporu.

MSI navigovaná implantologie v kazuistice Fixní protetická práce na str. 24

https://www.mis-implants.com/Products/MGUIDE


Květen je tady a s ním 
i čas, kdy příroda kvete 
a bují, čas, který nás táhne 
ven do přírody. Není nic 
lepšího, než vzít deku a na 
rozkvetlé louce pozorovat 
krásy přírody, relaxovat 
a užívat si teplých paprsků, 
na které jsme se tak těšili 
v aprílovém počasí.

Věřím, že nastává doba, kdy se vše začíná otáčet 
k lepšímu a našemu potkávání už nebude nic stát 
v cestě. I proto jsme pro vás připravili semináře 
nového vzdělávacího programu Manažerem proti své 
vůli. Budeme vám přinášet různá témata z ekonomie, 
ergonomie, managementu a marketingu nebo i hygieny, 
protože úspěšně vést zubní ordinaci neznamená být jen 
dobrý stomatolog, ale i zdatný manažer.

Přinášíme novinku i z oblasti personalizované digitální 
stomatologie a ukážeme vám, jaký zajímavý proces stojí 
za výrobou nano respirátorů. Rozhodně si také nenechte 
ujít možnost účastnit se workshopu v laboratoři, který 
pro vás připravíme na míru.

A když vám vyjde ještě chvilka klidu, přečtete si i další 
velmi zajímavé studie a také se podívejte na naši 
nabídku vzdělávacích akcí. Určitě je z čeho vybírat.

Věřím, že už se těšíte na osobní setkání  
stejně tak jako my.

Brzy na viděnou.
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10.–11. září 2021
HOTEL LUNA, Kouty 77,  
584 01 Ledeč nad Sázavou

akademie

Přednášející: MUDr. Michal Alexejenko

ENDODONTICKÉ OŠETRENIE BEZ KOMPLIKÁCIÍ – OD DIAGNOSTIKY  
PO OBTURÁCIU, SIROLASER BLUE – NEOHRANIČENÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA 
V ZUBNEJ AMBULANCII, PRÁCA SO SYSTÉMOM CEREC

Dovolujeme si vás pozvat na exkluzivní seminář,  
kde budete mít jedinečnou příležitost poslechnout si renomovaného  
odborníka na endodoncii MUDr. Michala Alexejenka, který přednáší  
lékařům po celém světě. Na seminář navazuje praktická část,  
kde budete mít možnost si vše vyzkoušet. Vybrali jsme pro vás místo,  
kde si odpočinete v krásách místní přírody.

Přednáška je ve slovenštině

PÁTEK 10. 9. 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 10.–11. 9. 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.

Máte ze své praxe stejný pocit a chtěli byste se naučit
ve všem „lépe chodit“?

https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/11/Pozvanka_Kouty210910_11.pdf


 
 

Máte ze své praxe stejný pocit a chtěli byste se naučit
ve všem „lépe chodit“?

Pak vás zveme na seminář v rámci nového vzdělávajícího programu
MANAŽEREM PROTI SVÉ VŮLI, zaměřeného na oblasti,

které vám vedení vaší ordinace rozhodně ulehčí!

Splnil jsem si sen a založil si vlastní zubní praxi. 
Najednou jsem se ale ze dne na den stal kromě 
zubaře také manažerem, ekonomem, logistikem, 

marketérem… a často nevím, co dřív.

Cena: 4 290 Kč

JAK PROSPEROVAT LÉPE
V ROCE 2021

Co vše musíme změnit (často i v naší mysli),
abychom v roce 2021 prosperovali lépe nežli v roce minulém.

teoreticko-praktický kurz (max. pro 20 osob)

Přednášející: Ing. Tomáš Košumberský

čtvrtek 3. června 2021, od 14 hod.
Hotel Vista, Hudcova 72, 621 00 Brno

čtvrtek 17. června 2021, od 14 hod.
Hotel DUO, Teplická 492/19, 190 00 Praha 9

https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2021/04/Pozvanka_Brno210603.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2021/04/Pozvanka_Praha210617.pdf
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PROFYLAXE

NÁSLEDNÁ PÉČE PRO TRVALE ZÁŘIVÝ ÚSMĚV

Zubní pasta 
All IN ONE

Zubní pasta 
PHARMA

S technologií microRepair® 
– směs bioaktivních mikročástic 
hydroxyapatitu

Již po 1 hodině pacient může konzumovat 
vše bez omezení, není třeba dodržovat 
„bílou dietu“.

Jak pracuje microRepair?
•  Penetruje skrz mikropraskliny 

skloviny dovnitř zubu – 
dentinu i skloviny

•  Stává se součástí těchto 
mikroprasklin a vytváří novou 
vrstvu hydroxyapatitu.

Pacientský set obsahuje:
•  4x stříkačku 2,5 ml 

s bělicím gelem
•  2x fólii na nosič
•  pouzdro na nosič
•  bělicí pastu•  bělicí systém pro domácí bělení 

s karbamid peroxidem garantuje 
neutrální pH během celé procedury 
bělení

•  patentované složení s obsahem fluoridu, 
xylitolu a křemíku zvyšují odolnost 
a mikrotvrdost skloviny a snižují citlivost 
zubů během procedury bělení

Biorepair 0-6, 50 ml
jahoda a nové příchutě 
hrozno a broskev

Andrea Kania (Praha), tel.: 724 365 499 | Šárka Chvojková, DiS. 
(severní Čechy), tel.: 724 020 620 | Mgr. Petra Bolechová, DiS. 
(Vysočina, Pardubický kraj), tel.: 602 227 636 
Vlaďka Kováčiková (severní Morava), tel.: 725 777 487 
Zuzana Špaček (jižní Morava), tel.: 776 522 639

159 Kč

Při koupi 12 ks.

78 Kč
255 Kč

Při koupi 4 ks.

192 Kč

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

63 Kč

Při koupi 4 ks.

48 Kč

Akce 3 + 1 zdarma

Akce 3 + 1 zdrama patí na všechny produkty Biorepair.

16% karbamid peroxid

1319 Kč

1121 Kč

Sleva 15 %
10% karbamid peroxid

1210 Kč

1029 Kč

Sleva 15 %

6 | PROFYLAXE
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Zubní nitě 3 + 1 ZDARMA

PROFYLAXE

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

Revoluční kyslíková technologie
Kyslík aktivuje a akceleruje metabolický proces hojení

Blue®m gel 15 ml

•  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, který působí přibližně 20 min.

•  aplikuje se přímo do rány 
nebo parodontálního váčku

•  urychluje hojení a brání 
vzniku post operčnímu nebo 
apikálnímu zánětu

456 Kč

Při koupi 4 ks.

342 Kč

paro® rises-floss, 
50 m 
expandující voskovaná zubní nit 
s mentolovou příchutí

 → s obsahem fluoridu
 → stlačená vlákna jsou uzpůsobená 

k snadnému zavedení do 
mezizubních prostor

 → v kontaktu se slinami zvětší svůj 
objem

paro® brush’n floss, 
20 ks x 15 cm

 → plyšová dentální nit pro čištění 
rovnátek, můstků a širších 
mezizubních prostor

 → vyztužený konec nitě usnadňuje 
zavedení

 → praktické balení pro snadné 
vytažení pouze jedné nitě

paro® glide-tape, 
50 m

 → teflonová páska z PTFE 
odstraňuje zubní plak 
i ve velmi těsných 
mezizubních prostorech

 → snadno klouže přes body 
kontaktu

 → nezařezává se do prstů 
a nepoškozuje dásně

paro® classic-floss, 
50 m

 → voskovaná, 
tenká nit 
s mentolovou 
příchutí

 → s obsahem 
fluoridu

paro® floss 
holder

 → unikátní pomocník 
pro snadné čištění

 → nejvyšší účinnost 
s nízkou 
spotřebou

112 Kč

Při koupi 4 ks.

84 Kč
104 Kč

Při koupi 4 ks.

78 Kč

89 Kč

Při koupi 4 ks.

67 Kč
89 Kč

Při koupi 4 ks.

67 Kč
157 Kč

Při koupi 4 ks.

118 Kč

Akce 3 + 1 ZDRAMA

Novinka
Blue®m Mouthwash 5 l 
s kohoutkem
•  ordinační balení pro výpachy 

před a po ošetření
•  před ošetřením snižuje množství 

virů a bakterií v ústní dutině

1930 Kč

PROFYLAXE | 7
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Příprava je nejdůležitější
ROZHOVOR

MDDr. Jiří Pečenka 
stomatolog

1. Jak dlouho vám trvalo, než jste kompletně 
připravil vše k otevření vaší nové 
stomatologické praxe?
Příprava nové stomatologické praxe mi trvala 
zhruba 5 měsíců poměrně intenzivní práce, a to 
jak té administrativní a byrokratické, tak týka
jící se samotného pořízení vybavení, materiálů, 
zařízení ordinace apod.

2. Co bylo pro vás v celém procesu nejtěžší?
Nejkomplikovanější byla asi celá administrativa 
spojená s otevřením nového zdravotnického 
zařízení, včetně komunikace s jednotlivými pojiš
ťovnami a navazování smluvních vztahů. Také mi 
chyběly přehledné informace, v jakém sledu je 
nutné všechny administrativní úkony činit.

3. Jaká kritéria byla při výběru dodavatele pro 
vás nejdůležitější?
Vždy jsem se ve výběru dodavatelů rozhodoval 
podle poměru „cena – výkon“, ale také termínů 
dodání materiálů nebo vybavení a v neposlední 
řadě podle vzájemné komunikace a spolupráce.

4. Co byste poradil kolegům, kteří se rozhodují 
pro vlastní stomatologickou praxi?
Rozhodně je nutné se v první řadě obrnit trpě
livostí, dále se snažit být vždy krok napřed, být 
v předstihu. Všechny administrativní úkony 
zaberou hodně času, začněte s nimi co nejdří
ve. V tomto směru je příprava to nejdůležitější. 
Doporučil bych se také s kýmkoliv, kdo už vlastní 
zkušenost se zřizováním stomatologické pra
xe v nedávné době má, poradit a zeptat se na 
všechno, co vám není jasné.

Mé zkušenosti s firmou JPS jsou jedině pozitivní. Začátky 
každého podnikání jsou těžké, a proto jsem uvítal, že mi při 
zakládání stomatologické praxe byli všichni specialisté JPS 
maximálně nápomocní s výběrem materiálů i přístrojů. Oceňuji 
především jejich vstřícnost, lidský přístup, milé a korektní 
jednání, rychlou komunikaci a profesionalitu. Velmi příjemným 
bonusem byla spolupráce JPS s firmou 3M a zajištění velké 
slevy na prvoobjednávku jejich produktů.

Moc vám tímto děkuji a jako spokojený zákazník s vámi i nadále 
budu rád spolupracovat. Přeji vám v této nelehké době mnoho 
úspěchů a spokojených zákazníků.

MDDr. Jiří Pečenka

8 | PROFYLAXE



Ozonový
generátor

Nano
respiroušky

Antigenní testy 
Dedicio

Nano respirouška
– Inocure

Nejenže neustále doplňujeme náš sortiment o v tuto chvíli 
žádané produkty, jako jsou ústenky, respirátory, rukavice, 
dezinfekce, antigenní testy apod., ale ve volných chvílích 
pomáháme i našim nejmenším, aby se mohli bezpečně 
vrátit do školek po povinné karanténě. Za poslední tři 
měsíce jsme ve třech školkách byli nápomocni při elimina
ci šíření nákazy COVID19 a to díky dostatečnému množství 
ozonových generátorů, které máme k dispozici.

Ozonový generátor osvobozuje vzduch od pachů, virů 
a bakterií. Toto se děje pomocí ozonu, který je přirozenou 
součástí vzduchu – ozon čistí atmosféru! Generátor ozonu 
napodobuje tento přírodní jev a uvolňuje větší množství 
ozonu, který je schopný odstranit nežádoucí pachy a bak
terie. Po použití generátoru k dezinfekci vzduchu zůstávají 
místnosti opět bez pachů, virů a bakterií.

Generátor ozonu dokáže vyprodukovat až 
20 000 mg ozonu během jedné hodiny a díky malým 
rozměrům je s ním velmi snadná manipulace.

Ozonový generátor je ideálním zařízením pro dezinfekci zdravotnických zařízení i zubních ordinací!

ceny jsou uvedeny včetně DPH

osvobozeno
od DPH

5 700 Kč
cena od

980 Kč
cena za 50 ks

260 Kč
cena za 10 ks

118 Kč
cena za 1 ks

vyrobeno
v Německu

Ozonový generátor 10 g/h
(pro prostory do 200 m2)

Ozonový generátor 20 g/h
(pro prostory nad 200 m2)

Nabízíme

ceny jsou uvedeny včetně DPH

5 700 Kč 8 600 Kč

Pomáháme dezinfikovat školky využitím 
našich ozonových generátorů!

Generátory ozonu likvidují viry, plísně a bakterie 
ve vzduchu i vodě. Covid-19 nemá proti ozonu šanci!
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Na vlastní oči, aneb
jak vzniká InoMASK.

 Nano respiroušky firmy Incoure 
 vynikají díky těmto vlastnostem:

•  vysoká filtrační účinnost díky ultratenké síti nanovláken

•  vysoká prodyšnost membrány díky speciální struktuře

•  ideální tvar, který zabraňuje průniku vzduchu 
– velmi dobrá přiléhavost na tvářích i kolem nosu

•  nízká hmotnost a vysoký komfort pro uživatele

•  tím, že se nezapařují, zajišťují 8 hodin pohodlného 
nošení jediné roušky

•  dlouhodobě účinná filtrační schopnost 
(díky nanovláknové membráně nedochází k poklesu 
filtrační účinnosti v čase)

Abychom zjistili více o výrobě nanovláknových materiálů, navštívili jsme 
v březnu firmu Inocure, dodavatele našich nano respiroušek InoMASK.

Firma Inocure s. r. o. je technologicky orientovaná společ
nost. Byla založena v roce 2015 především výzkumníky a in
ženýry. V současné době má firma 18 zaměstnanců. Posláním 
společnosti je vývoj pokročilých nanotechnologických řešení 
pro každodenní použití ve zdravotnictví.

Firma Inocure má stále značně velkou vědeckou základnu 
a neustále se věnuje i tomu, co bude uvedeno na trh v del
ším časovém horizontu, přibližně za 20 let.

Od začátku se zabývala medicínskými aplikacemi po tvorbu 
různých systémů řízeného dodávání léčiv umělých tkání. 
S příchodem pandemie se začala zaměřovat na filtrační 
materiály, a tak vznikla InoMaska.

Přestože vývoj probíhá ve spolupráci se zahraničím, v sou
časné době se firma Inocure soustřeďuje pouze na prodej 
v České republice. Konkurence se neobává, neboť si je jista 
vysokou kvalitou svých produktů. Hlavně proto, že si její za
městnanci sami vyvinuli a patentovali vlastní výrobní stroje. 
Ani čínskou konkurenci nepovažuje za ohrožující, protože je 
jí dobře známá místní velice kolísající kvalita. Z toho vyplývá, 
že ne každý zde označený materiál nano, je ve skutečnosti 
opravdu NANO.

Firma Inocure je jedna ze dvou, která má vysokokapacitní 
technologie na výrobu nanovláken pomocí hladinového 
zvlákňování. Její nano respiroušky splňují filtrační účinnost 
FFP2, což je nejméně 94% filtrace.

...klasické respirátory FFP2 mají z pohledu velikosti viru malou hustotu vláken. Vir je respirátorem zachycen 
díky statickému náboji. Jakmile je FFP2 respirátor používán delší dobu, zvlhne a v řádu hodin podstatně 

klesá jeho účinnost až na 40 procent. Oproti tomu Nano respiroušky mají velmi vysokou hustotu jemných 
vláken a hustá mřížka je pro vir mechanickou bariérou. Díky tomu lze nano respiroušky používat delší dobu, 

opakovaně a vhodným způsobem sterilizovat.

Podobně je to i s metodikou měření účinnosti a certifikace. Účinnost respirátorů je měřena ve stavu nového kusu. 
Účinnost respirátoru v záchytu virů může být po hodině používání výrazně odlišná.

Věděli jste, že...

Za JPS můžeme
doporučit, nejenže

účinně filtrují, ale krásně
se přes ně i dýchá

na rozdíl od klasických
FFP2 respirátorů!
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Proces výroby je opravdu zajímavý
Granule polyamidu 6 se promíchávají v kyselině mravenčí 
a octové, pak se polymer přenese do zvlákňovacího 
přístroje, kde je tlakovou pumpou nanášen na patentovanou 
elektrodu a elektrostatickým zvlákňováním nanášen na 
substrát netkané textílie a tak vzniká nanovlákno.
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Reference od paní Moniky Přibylové DiS. z workshopu:

„Děkujeme paní Bolechové za organizaci a  uspořádání kurzu 
v naší laboratoři. Ocenili jsme možnost vidět s produkty pra
covat zkušeného zubního technika, kdy jsme si pod jeho ve
dením mohli i my vyzkoušet s materiálem pracovat. Děkujeme 
za všechny tipy a rady, které postupně uvádíme do praxe.“ Tým 
zubních techniků, Humpolecká – Havlíčkův Brod.

Reference od paní Kateřiny Jandejsové, DiS z Pirk-Dentu s. r. o.:

„S produkty GC jsem v kontaktu od roku 2012 a aktivně s nimi 
pracuji šest let. Za tu dobu jsem vyzkoušela skoro všechny la
boratorní materiály a zúžila sortiment na moje oblíbené blo
čky GC Cerasmart 270, nanohybridní kompozit GC Gradia Plus 
s  lampou LaboLight Duo. Pro tyto a  i  ostatní GC materiály 
používám a můžu doporučit dva dobarvovací sety a to Luster 
Paint pro kompozitní práce a Luster Paste pro práce keramické. 
S touto kombinací materiálů dosahuji se svými lékaři funkčních 
a estetických výsledků.“

CHCEME VÁM BÝT BLÍŽ
Společnost JPS během posledního náročného roku objevovala pouto 

propojení zubních ordinací a laboratoří.

WORKSHOPY ZDARMA VE VAŠÍ LABORATOŘI
Kontaktujte nás a my pro vás připravíme a zorganizujeme praktické kurzy

dle vašich individuálních požadavků.

Juraj Rytych Marek Mrozovský

Měli jsme možnost nahlédnout do laboratorního 
světa a objevili jsme krásu a náročnost tohoto oboru. 
Podařilo se nám uskutečnit mnoho workshopů v la-
boratořích po celé ČR.
Pod vedením zkušených odborných školitelů jsme 
edukovali zubní techniky v oblasti kompozitních 
systémů, které jsou čím dál více žádanější od lékařů 

v oblasti dobarvovacích hmot a glazur, které vynikají 
svojí univerzálností a využitelností pro všechny typy 
keramiky a v oblasti CAD/CAM bloků.
Zaškolujeme i v CAD/CAM technologiích, IO skenerech, 
které jsou žádané a poptávané čím dál tím více.

Mgr. Petra Bolechová, DiS.
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Exkluzivně držíme laboratorní materiály skladem!

ilustrační foto

Gradia Plus: Opaque, ONE BODY, 
Lustre paint, Paste HB, Paste LB
modulární kompozitní systém
pro nepřímé dostavby

Initial LiSi Press
5 + 2 ZDARMA

Fujirock EP Classic Line

Při nákupu produktů Initial LiSi Press
v hodnotě 5 000 Kč obdržíte dárek zdarma 
– digitální miniváhu s logem GC.

Nabídka je platná do vyprodání zásob.

Initial IQ Lustre pastes NF

Cerasmart 270 bloky Optiglaze color 3 + 1 ZDARMA

•  nejnovější technologie 
keramických polymerů 
– estetika a snadná 
leštitelnost

•  inovativní systém 
barev + vrstev

•  polymerace 
rychlostí světla

•  první lithium disilikátový ingot s HDM technologií
•  sklokeramika, která vyniká kombinací pevnosti a estetiky
•  živé a teplé barevné tóny s vynikající fluorescencí

•  zlatohnědá, 5 kg
•  prvotřídní sádra typu IV
•  ideální pro všechny 

druhy protetiky
•  vyjímečná tvrdost 

okrajů a vysoká 
tlaková stabilita

•  unikátní trojrozměrné keramické barvy, které dodávají 
práci na autenticitě

•  jediná sada pro kompletní řadu keramiky GC Initial
•  není nutné složité vrstvení nebo opakované vypalování

•  hybridní technologie, patentované skleněné plnivo, 
pevnost, flexibilita, estetika již po vyfrézování

•  široká škála využití, implantologie, možnost oprav

•  světlem tuhnoucí lak pro charakterizaci 
nepřímých náhrad

•  snadná manipulace 
a aplikace

•  tenká laková vrstva 
25–50 μm

•  trvalé výsledky

Ceny jsou uvedeny s DPH.

1 240 Kč
cena od

9 500 Kč
cena akce

1 660 Kč
cena od

2 900 Kč
cena od

4 710 Kč
cena akce

950 Kč
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Je čas myslet na své zdraví! Systém Dryshield 
účinně redukuje škodlivé aerosoly.

Nově v našem sortimentu spotřební materiál 
od italské značky Sogeva. Kvalita za příznivé ceny!

V těchto nejistých dobách víme, že se naše zubní komunita zaměřuje na minimalizaci rizika infekce. Jedním z klíčů 
je redukce aerosolu a potřísnění během procedur. Vzhledem ke stále probíhající pandemii, která ovlivňuje nespočet 
životů po celém světě, je naší odpovědností jako člena zubní komunity sdílet informace o osvědčených postupech 
k zajištění bezpečnosti lékařů a pacientů. Jedním z účinných nástrojů je i systém Dryshield, který účinně odsává 
škodlivé aerosoly a zároveň zkrátí dobu, po kterou jste aerosolům vystaveni!

Firma Sogeva představuje kvalitu! Již více než 24 let etablovali v profesionálním sterilizačním sektoru v lékařskozubařském a oděv
ním sektoru, přičemž 3 produktové řady nabízejí zákazníkům nejvyšší kvalitu, zaručenou ochranu a bezpečnost také díky špičkové
mu technologickému testování strojů.

390 Kč
250 ks

243 Kč
cena od

450 Kč
500 ks

125 Kč
100 ks

77 Kč
100 ks

350 Kč
100 ks

383 Kč
1000 ks, cena od

MUDr. Alexej Tačkov 
popisuje své zkušenosti se systémem Dryshield:

Je to velký pomocník z hlediska kvality práce.
Tento systém bych doporučil při endodontickém ošetření 
dolních zubů a výplní a též u protetických prací – broušení. 
S  Dryshieldem se mi pracovalo výborně a  při použítí této 
savky při práci nepřekáží jak měkké tkáně tak ani jazyk, tu
díž zajistí suché pracovní pole.

Své zkušenosti se systémem Dryshield popisuje 
i MUDr. Marcela Sliwková:

Systém hodnotím jako snadnou a  rychlou alternativu ko
fferdamu. Doporučila bych jej v  endodontické a  estetické 
stomatologii především v  laterálním úseku. Manipulace je 
snadná, rychlá a zajišťuje větší přehlednost pracovního pole.
Velkou výhodu vidím ve větší efektivitě práce, časové úspoře, 
cenové dostupnosti, snadné údržbě a možnosti opakovaného 
použití.

Indikátor sterilizačního 
procesu

Sterilizační role Pacientské bryndáky Savky Dentální válečky

Potah na podhlavníky 
i celá křesla

Sterilizační 
pytlíky

Plastové kelímky

• 1vrstvé
• 2vrstvé

8, 10, 12 mm

v mnoha 
velikostech

1 590 Kč

v mnoha 
velikostech

Ceny jsou uvedeny s DPH.

3 000 ks
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Nejnovější stomatologická 
souprava Anthos R7. 
Jen pro ty nejnáročnější.

Nový model Anthos R7 je již na první pohled 
význačný svou možností přesunutí ramene lékaře 
a asistenta na opačnou stranu. To ocení převážně 
kliniky, na kterých se u soupravy střídá více lékařů 
a nebo lékaři, kteří jsou zvyklí pracovat na levé 
straně od pacienta

Dotykový display LED osvětlení Ovládací panel na straně sestry Výkonné LED instrumenty

Na samostatném vozíku Dolní vedení Horní vedení

Konfigurace níže uvedené ceny:
horní/dolní vedení, 7“ dotykový display, 
keramické plivátko, multifunkční pedál, levá 
opěrka ruky, šestifunkční stříkačka, turbínková 
hadice, světelný mikromotor, LED operační světlo, 
malá a velká savka, příprava na mokré sání.

Cena vč. DPH, dopravy, 
instalace a zaškolení obsluhy.

cena od

382 500 Kč

V oblasti servisu jsme schopni, většinou přímo na místě, zajistit servis těchto značek:
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SERVIS DIVIZE STOMATOLOGIE

V oblasti servisu jsme schopni, většinou přímo na místě, zajistit servis těchto značek:

centrální servisní dispečink: +420 602 422 698

Naši servisní technici jsou nezanedbatelnou součástí této divize. Kromě 
záručního servisu provádějí i servis pozáruční, PBTK a elektrorevize. Snaží 
se vyhovět klientům vždy v co nejkratším čase, především pokud se jedná 
o urgentní případy. V případě zájmu o servisní činnost, nás kontaktujte:

Snažíme se vám co nejvíce vyjít vstříc a to 
nejen při servisním zásahu, ale také při 
instalaci nových zařízení.

V měsíci březnu jsme například instalovali tuto 
novou soupravu Anthos A3, kdy vše proběhlo 
za pouhé dva dny. A to včetně dopravy, 
instalace, předání a zaškolení obsluhy. Jsme 
si vědomi, že každá minuta provozu ordinace 
něco stojí, a proto je u nás rychlost hned na 
druhém místě za kvalitou práce.

Důležitá je pro nás i transparentnost cen. 
U nás se nemusíte bát, že budete platit za něco, co neprovedeme.

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Kompletní ceník naleznete na www.jps.cz.

PBTK od 900 Kč

Servisní hodina (vzdáleně nebo přímo na pracovišti) 1 028,50 Kč

Servisní hodina (mimo pracovní dobu) 1 500 Kč
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THE DENTAL
SOLOUTIONS
COMPANYTM

Primescan

Nová éra
scanování.

Cena Primescan AC Connect
850 000 Kč včetně DPH

Využijte možnosti 
zvýhodněného nákupu 
v balíčku s implantačními 
systémy Astra Tech 
nebo Ankylos

Snadné skenování 
zakřivených povrchů.

SNADNÉ
SKENOVÁNÍ

Všechny způsoby dezinfekce 
jsou možné.

VŠECHNY ZPŮSOBY
DEZINFEKCE

Okamžitý přenos dat 
externím partnerům.

OKAMŽITÝ
PŘENOS DAT

Zpracování více než jednoho 
milionu 3D bodů za sekundu.

1 MILION

Konsolidace více než 50 000 
snímků za sekundu.

50 000
SNÍMKŮ

Dokonalá ostrost v hloubce 
skenování až do 20 mm.

20 mm
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385 000 Kč

Hyperion X5
Kompaktní 2D/3D systém

Násadec AIRFLOW® MAX 
v balení SMART

Originální koncovka PIEZON® PS

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

 → NOVINKA – také ve verzi s kefalostatem

cena ve 2D konfiguraci

vč. DPH

MRT

(Patented)

2D Focus-Free System

Zhotovení panoramatické-
ho snímku jedním klikem 
díky automatickému rozpoz- 
nání morfologie pacienta 
(MRT) a automatizované 
technologii zaostření sním-
ku (MultiPan)

10 x 10
3D HD-QuickSCAN

3D MultiFOV System

3D snímky s vysokým rozlišením 
(80 μm) s možností zobrazení celé 
dentální oblasti (FOV 10 x 10) nebo 
libovolné oblasti volitelné velikosti 
(MultiFOV) s kontrolou výběru oblasti 
zájmu před pořízením 3D snímku 
(Scout View)

3D QUICKSCAN 6,4 s.

2D QUICKPAN 6,6 s.

MINIMÁLNĚ  
INVAZIVNÍ
MAXIMÁLNĚ 
PREVENTIVNÍ

•  Lepší účinnost, větší bezpečnost 
a optimalizovaná spotřeba prášku

•  Redukce a lepší kontrola aerosolu
•  Vylepšená ergonomie – nižší hmotnost, 

pohodlnější uchopení a nižší zpětný ráz

Balení Smart obsahuje:
•  Násadec AIRFLOW® Max
•  Prášek AIRFLOW® Plus v hliníkové láhvi (400 g)
•  Biofilm Discloser

Při zakoupení SMART balení obdržíte další láhev prášku 
AIRFLOW® Plus a Biofilm Discloser ZDARMA.

•  Indikována pro 95 % případů
•  Optimální komfort, minimálně 

invazivní, maximálně preventivní

21 562 Kč
cena včetně DPH

3 593 Kč
1 koncovka

cena včetně DPH

14 372 Kč
4 koncovky +  1x PS koncovka ZDARMA

cena včetně DPH
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4

AKČNÍ NABÍDKY

MAXIMÁLNÍ 
PREVENCE S GUIDED 
BIOFILM THERAPY

* Nabídka je časově omezená a exkluzivně dostupná 
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3D augmentace horní čelisti 
metodou Split Bone Block Technique 
a rekonstrukce zkráceného zubního 
oblouku pomocí implantátů 
Astra Tech OsseoSpeed EV
KAZUISTIKA

Autor: 
Lékařstomatolog Oleksii Siedakov, 

Premium Dental Care, Praha 
info@premiumdental.cz

Úvod

Plánování chirurgické fáze dentální 
implantace by se mělo odrážet od bu
doucí protetické konstrukce a mělo by 
respektovat pozici nahrazených zubů, 
obzvlášť když se jedná o podmíněně 
snímatelný (šroubovaný) můstek bez 
umělé gingivy. Taková pozice implan
tátů totiž pomáhá lépe vytvarovat whi
teandpink esthetic, mezizubní papily 
a v neposlední řadě také usnadňuje 
pacientovi hygienickou péči o tako
vou protetickou konstrukci, protože 
se snáz lokalizuje poloha implantá
tu, která odpovídá pozici korunek. 
V případě vertikální a horizontální 
atrofie alveolárního výběžku je jednou 
z terapeutických možností 3D augmen
tace kosti, jež má za úkol rekonstrukci 
výšky a šířky alveolárního výběžku, 
nezbytné pro zavedení implantátů do 
správných pozic.

Popis klinického případu

Na naše pracoviště se obrátila pacient
ka V. V. 1963 r. n. pro komplexní ošetření 
chrupu. Po provedení hygienické fáze 
a sanaci chrupu jsme přistoupili 
k 1. chirurgické fázi – in loco 25–27. Na 
základě CBCT bylo provedeno virtuální 
plánování implantace a budoucí prote
tiky, při kterém byla zjištěna kombino
vaná (vertikální a horizontální) atrofie 
alveolárního výběžku. Bez provedení 
vertikálního komponentu augmen
tace kosti by byla platforma implan
tátů reg. 27, případně 26 vzdálena od 
budoucího okraje korunky cca 6,5 mm 
a následně by hrozilo riziko neeste
ticky prodloužených korunek molárů 
a hlavně příliš dlouhé transmukózní 
části suprakonstrukce. Augmentace 

kosti byla provedena dle metody Split 
Bone Block Technique (dle Prof. Fouad 
Khoury). V lokální infiltrační aneste
zii byl odebrán kortikální kostní blok 
z linea obliqua externa mandibulae 
l. sin. Pro bezpečný odběr kostního 
bloku a minimalizaci rizika poškození 
nervověcévního svazku kraniálně byly 
provedeny perforace mandibuly jen 
na hloubku kortikální kosti. Propojení 
perforací a taktéž vertikální a bazální 
linie osteotomie byly provedeny piezo
tomem. Finální fáze odběru kostního 
bloku byla provedena za pomoci dlátka. 
Následně pomocí MicroSaw (Frios) jsme 
splittovali kostní blok na 2 tenké kostní 
lamely. Dalším krokem jsme pomocí 
Safescraper (Meta) odebrali autolog
ní kostní piliny. Jedna část pilin byla 
odebrána z místa odběru štěpu, zbylá 
část byla odebrána bezprostředně 
z kostních lamel, které tím byly zároveň 
ztenčené (finální tloušťka lamel byla 
cca 1–1,5 mm). Poté jsme zafixovali 
1. (bazální) kostní lamelu s rekonstruk
cí výšky alveolárního výběžku maxilly 
v označené oblasti. Po vyplnění prosto
ru mezi lamelou a recipientní oblasti 
autologními kostními pilinami byla 
fixována 2. (horizontální) kostní lamela 
a bylo provedeno dovyplnění spár mezi 
kostními bločky a egalizace ostrých 
okrajů. Fixace lamel byla provedena 
mikrošroubky (Helmut Zepf) o průměru 
1 mm a délce 8 mm. Současně byla 
provedena chirurgická extrakce retino
vaného zubu 28. Oblast augmentace 
byla sešita ve dvou vrstvách: nejprve 
překrýtá pojivovým palatinálním lalo
kem a poté mukoperiostálním lalokem, 
zajišťující spolehlivý uzávěr operační 
rány a dostatečnou výživu augmen
tátu. Následovalo nekomplikované 
hojení, pacientka užívala Amoksiklav 

1 g à 12 hod. po dobu 7 dnů. 4,5 měsíce 
po augmentaci kosti in loco 25–27 byla 
provedena dentální implantace. Po od
klopení mukoperiostu byla vizualizová
na perfektní integrace kostních lamel, 
vitální kost se známkami remodelace, 
odpovídající morfologií alveolárnímu 
výběžku, umožňující zavedení implan
tátů do ideální protetické pozice. Po 
preparaci štol dle výrobcem doporu
čeného protokolu jsme zavedli 2 fixtu
ry – ad 25 Astra Tech OsseoSpeed EV 
3,6S–11 mm a ad 27 Astra Tech Osseo
Speed EV 4,2S–8 mm. Z důvodu další 
korekce hloubky vestibula a šíře kera
tinizované gingivy jsme zvolili submer
ged protocol. 5 měsíců po implantaci 
byla provedena plastika měkkých tkání 
in loco 25–27 metodou apically repo
sitioned flap a zároveň byly zavedeny 
vhojovací válečky. Po zahojení a sta
bilizaci měkkých tkání jsme zahájili 
protetickou fázi. Byl zhotoven CAD/CAM 
provizorní můstek na implantátech 
reg. 25, 27, s jehož pomocí jsme vy
tvarovali emergence profiles, distální 
papilu ad 24, a také pseudopapily 
v oblasti 25–27. Na závěr byl zhotoven 
celokeramický podmíněně snímatelný 
můstek, kopírující emergence profiles 
vytvarované provizorním můstkem, 
a současně byla zhotovena celokera
mická korunka ad 36.

Závěr

Existují různé možnosti, jak protetic
ky ošetřit pacienta s kombinovanou 
atrofií alveolárního výběžku. V námi 
popsaném klinickém případě jsme re
konstruovali ztracený vertikální a ho
rizontální objem s vytvořením pravé 
vitální kosti a zavedli jsme implantáty 
do ideální protetické pozice.
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Obr. 1 3D View – Virtuální plánování.

Obr. 6 Fixace bazální kostní lamely mikrošroubky.

Obr. 3 Odběr kostních pilin z bloku.

Obr. 2 Výchozí situace – vertikální defekt alveolárního výběžku.

Obr. 7 Vyplnění prostorů kostními pilinami.

Obr. 4 Kostní blok splittován na 2 lamely.

Obr. 8 Fixace horizontální kostní lamely.

Obr. 5 Autologní kostní piliny.
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Obr. 15 Emergence profiles.

Obr. 13 Axiální pohled 4,5 měsíce po augmentaci kosti.

Obr. 18 Followup 21 měsíců po augmentaci kosti.

Obr. 14 Zavedení implantátů Astra Tech OsseoSpeed EV 3,6S–11 mm a 4,2S–8 mm.

Obr. 17 Estetický vzhled celokeramického můstku na implantátech.

Obr. 16 Celokeramický můstek na implantátech.

Obr. 9 Překrytí augmentátu pojivovým palatinálním lalokem. Obr. 10 Kontrolní OPG.

Obr. 11 Stav po odklopení mukoperiostu 4,5 měsíce po augmentaci kosti. Obr. 12 Po odstranění mikrošroubků.
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Fixní protetická práce s využitím 
navigované implantologie

Autor: 
MUDr. Vladislav Lisačenko 

Stomatologická ordinace, Děčín

V roce 2018 se do naší péče dostala 
pacientka s prosbou o zhotovení fixní 
protetické práce namísto horní celkové 
náhrady, kterou pacientka z psycholo
gických důvodů odmítala. Na základě 
komplexního vyšetření byl zvolen 
následující postup ošetření.
V plánovacím softwaru MIS MSoft 
(obr. 1) byla naplánována chirurgická 
šablona (obr. 2), která byla následně 
zhotovena v MCentru v Berlíně. Dále 
byly zavedeny čtyři fixtury C1 s po
vrchem B+ (obr. 3–5). Vzhledem ke 
kvalitě přítomné kostní tkáně bylo 
rozhodnuto o uzavřeném hojení.
Po třech měsících proběhla druhá 

chirurgická fáze s fixací MultiUnit 
abutmentů (obr. 6). Ze stávající horní 
celkové náhrady byl zhotoven provi
zorní můstek (obr. 7).
Následně byla zhotovena definitivní 
podmíněně snímatelná náhrada.
Mezi lety 2018–2021 došlo z parodonto
logických důvodů ke ztrátě distálních 
zubů v dolní čelisti bilaterálně. U zbý
vajících frontálních zubů byla přítom
na viklavost III.stupně (obr. 8). Pacient
ka si přála nahradit dolní zubní oblouk 
fixní náhradou. Plánování proběhlo 
v softwaru 3Diagnosis (obr. 9).
Následně byla zhotovena vícedílná 
chirurgická šablona (obr. 10–12). 

Postup operace je znázorněn na obráz
cích 13–17. Bazální část šablony zůstává 
fixována in situ po celou dobu opera
ce, odnímatelná část šablony se mění 
dle fáze implantace (obr. 13–17). Při 
zákroku byly využity implantáty MIS C1.
Poté byla provedena fixace MultiUnit 
abutmentu (obr. 18) a fixace provizor
ních abutmentů (obr. 19). Následně 
byla provedena zkouška, úprava a fixa
ce provizorního můstku (obr. 20–23).
Kontrolní OPG bezprostředně po 
implantaci v dolní čelisti, zároveň je 
patrný stabilní výsledek implantace 
v horní čelisti s náhradou po dvou 
letech funkce (obr. 24).

Obr. 1 Software MIS MSoft.

Obr. 3 Výchozí stav.

Obr. 5 Kontrolní OPG po implantaci.

Obr. 2 Chirurgická šablona.

Obr. 4 Chirurgická šablona in situ.

Obr. 6 Druhá chirurgická fáze s fixací MultiUnit abutmentů.

KAZUISTIKA
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V roce 2018 se do naší péče dostala pacientka s prosbou o zhotovení fixní protetické práce, namísto horní 
celkové náhrady, kterou pacientka z psychologických důvodů odmítala. Na základě komplexního vyšetření 
byl zvolen následující postup ošetření.  

V plánovacím softwaru MIS MSoft (obr.1) byla naplánována chirurgická šablona (obr.2), která byla 
následně zhotovena v MCentru v Berlíně. Dále byly zavedeny čtyři fixtury C1 s povrchem B+ (obr. 3 - 5). 
Vzhledem ke kvalitě přítomné kostní tkáně bylo rozhodnuto o uzavřeném hojení.  

Po třech měsících proběhla druhá chirurgická fáze s fixací MultiUnit abutmentů (obr. 6). Ze stávající horní 
celkové náhrady byl zhotoven provizorní můstek (obr. 7). 

Následně byla zhotovena definitivní podmíněně snímatelná náhrada. 

Mezi lety 2018 - 2021 došlo z parodontologických důvodů ke ztrátě distálních zubů v dolní čelisti 
bilaterálně. U zbývajících frontálních zubů byla přítomna viklavost III.stupně (obr. 8). Pacientka si přála 
nahradit dolní zubní oblouk fixní náhradou. 

Plánování proběhlo v softwaru 3Diagnosis (obr. 9).  
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Obr.8Obr. 7 Provizorní můstek.

Obr. 10 Vícedílná chirurgická šablona.

Obr. 13 Nasazení primárního dílu šablony na 
zbytkový chrup.

Obr. 16 Nasazení sekundárního dílu šablony na 
její bazální část.

Obr. 19 Fixace provizorních abutmentů.

Obr. 22 Upravený provizorní můstek.

Obr. 8 Výchozí stav.

Obr. 11 Vícedílná chirurgická šablona.

Obr. 14 Bazální část šablony fixována in situ.

Obr. 17 Zavedení implantátů MIS C1.

Obr. 20 Terciární díl šablony in situ.

Obr. 23 Stav po fixaci provizorního můstku.

Obr. 9 Software 3Diagnosis.

Obr. 12 Vícedílná chirurgická šablona.

Obr. 15 Egalizace alveolárního výběžku.

Obr. 18 Fixace MultiUnit abutmentu.

Obr. 21 Zkouška, úprava a fixace provizorního 
můstku.

Obr. 24 Kontrolní OPG bezprostředně po implantaci 
v dolní čelisti.
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Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců nebo přímo v JPS. Ceny jsou uvedené v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

implantologie

Konometrický koncept

Ideální volba od implantace 
po protetiku

Vynikající estetické výsledky díky kombinaci 
prémiového implantačního systému Astra 
Tech EV a individuální protetiky Atlantis.

Výhody pro pacienty:
•  komfortní žvýkání
•  nižší báze protézy
•  dokonalejší estetika
•  optimální dentální hygiena

Náhrada celé čelisti s využitím 
konometrického konceptu, díky 
kterému získáte snímatelné řešení 
s fixní retencí.

Více o konometrickém konceptu se můžete dozvědět na semináři:

KONOMETRICKÝ KONCEPT | přednáší MUDr. Igor Čech
Středa 9. června 2021, 9,00-15,30 hod, Miroslav

komplexní 
a přitom 
snadné řešení

dlouhodobě 
prověřená 
kvalita

dokonalá 
funkčnost 
a estetika
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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
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

Augmentační sada
Nástroje pro rekonstrukci alveolárního hřebene

Augmentační sada obsahuje:
•  Pin Membrane Probe
•  Pin Applicator
•  Perforation Raspatory
•  Sinus 7 Instrument
•  Titanové piny 3 mm (10 kusů) / 5 mm (5 kusů)
•  Sinus Elevator 2
•  Mixing Cup
•  Storage Box
•  1/2 Washbasket

Bezbolestná alternativa 
autologních štěpů měkkých tkání

MIS MGUIDE
navigovaná implantologie

MIS MSOFT
software pro plánování a vytvoření 
chirurgické šablony

MIS MCENTER
nabízí návrh a výrobu chirurgické šablony, 
plánování zákroků a řešení na míru

Geistlich Fibro-Gide®
•  objemově stabilní kolagenová matrice, která byla navržena 

specificky pro techniky augmentace měkkých tkání

Geistlich Mucograft® a Geistlich Mucograft® Seal
•  unikátní kolagenová matrice, která byla speciálně 

vyvinuta pro regeneraci měkkých tkání
•  indikace pro uzavřené i otevřené hojení
•  uzavření defektu nebo podpůrná léčba při hojících 

a regenerativních procesech mukózy

Geistlich Mucograft® Seal
•  výhodný kruhový tvar pro krytí extrakčních ran
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https://jps.cz/znacka-produktu/helmut-zepf/
https://www.mis-implants.com/
https://jps.cz/znacka/augmentacni-materialy-geistlich-biomaterials/
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Srdečně Vás zveme na kongres

Prof. Istvan URBAN Dr. Fernando Rojas VIZCAYAProf. Nitzan BICHACHO Dr. Pavel KŘÍŽProf. René FOLTÁN

akademie

HVĚZDY IMPLANTOLOGIE A AUGMENTAČNÍCH POSTUPŮ

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

Organizátor Partneři Mediální partner

www.hvezdyimplantologie.cz

Zveme vás na praktický kurz pro max. 14 osob
Přednášející: Prim. MDDr. et MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D., MHA.

PRAKTICKÝ KURZ
NA SINUS LIFT
– WORKSHOP NA
PRASEČÍCH ČELISTECH

Sobota 11. září 2021
od 10 hodin
Hotel VISTA, Hudcova 72, 621 00 Brno

•  Augmentační výkon SINUS LIFT
•  Seznámení s implantologickým 

a chirurgickým protokolem
•  Obecná charakteristika augmentace 

měkkých a tvrdých tkání
•  Práce se špičkovými 

mikrochirurgickými nástroji
•  Protetické řešení bezzubých čelistí

CENA: 7 990 Kč včetně DPH
5 kreditů ČSK

11.–12. února 2022

https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/07/Pozvanka_kongres2021_impla.pdf 
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2021/03/Pozvanka_Brno210911_impla.pdf


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.

Dr. Dennis Lim
Specialista v ortodoncii

Úvod

Jakákoli ortodontická anomálie spojená s retinovanými 
zuby nebo ektopickou erupcí je považována za závažnou 
formu malokluze. Ortodontista vyhledává pomoc chirurga, 
aby retinované zuby chirurgicky odstranil nebo k nim vy
tvořil přístup. Jestliže zuby eruptují na jiném než obvyklém 
místě, může to zkomplikovat pohyb okolních zubů během 
ortodontické terapie. Transpozice se nejčastěji vyskytuje 
u špičáku a premoláru nebo u špičáku a laterálního řezáku. 
Obvyklá léčba spočívá v provedení náhrady zubu nebo 
ortodontickém posunu zubů do správné polohy.

Kazuistika

Prezentován je případ 14leté pacientky se skeletální II. tří
dou a s normálním překusem i předkusem. Vztah pravých 
molárů byl ve II. třídě, zatímco levé moláry okludovali 
v I. třídě. Mezi 1. a 2. premolárem byl přítomen transpo
novaný pravý horní špičák. Pravý horní 1. premolár byl 
palatinálně rotovaný (obr. 1 a–h). Kefalometrická analýza 
odhalila skeletální II. třídu s hodnotou ANB 4,5 stupně. 
Horní a dolní dentice byly v normální poloze a angulaci 
(obr. 2 a, b). Panoramatický rentgenový snímek ukázal pří
tomnost všech 3 molárů (obr. 3).

Cíle léčby

U pacientky byla diagnostikována skeletálně II. třída a hlu
boký skus spolu s transpozicí pravého horního špičáku 
a posunem horní střední čáry doprava o 1 mm. Cíle léčby 
byly následující:

Introduction

Any type of malocclusion with impacted teeth or ectopic 
eruption is considered a severe form of malocclusion, 
where an orthodontist would seek the help of a surgeon to 
either surgically remove the impacted teeth or to create an 
access for retrieval of the impacted teeth. There are times 
when teeth are erupted in a different location that will 
complicate the adjacent teeth during orthodontic tooth 
movement. Transposition of teeth usually can be seen be
tween canine and premolars or canine and lateral incisor. 
The usual treatment is to do tooth substitution or to force 
the tooth to move to the correct position.

Case Report

This is a case of a 14yearold female patient presenting 
with skeletal class II malocclusion with normal overjet and 
overbite. Right molars are in Class II while left molars are 
in Class I occlusion. There was a presence of transposed 
upper right canine between the 1st and 2nd premolars. The 
upper right 1st premolar was rotated palatally (Fig. 1 a–h). 
Cephalometric analysis revealed a skeletal class II with 
ANB value of 4.5 degrees. Upper and lower dentitions were 
in normal position and angulation (Fig. 2 a, b). Panoramic 
radiograph showed the presence of all 3rd molars (Fig. 3).

Treatment Objectives

The patient was diagnosed to have a skeletal class II deep
bite with transposed right canine with upper midline devi
ation to the right by 1 mm. The objectives are as follows: 

Maximalizace potenciálu 3M™ MBT™ 
univerzálního+ aparátu při léčbě 
transpozice horního špičáku

Maximizing Full Potential of the 3M™ 
MBT™ Versatile+ Appliance System 
in the Treatment of a Transposed 
Upper Canine
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Dr. Itamar 
Friedländer

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“

pátek 22. října 2021

„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, 
během ní a ihned po ní, abychom dosáhli dobrých výsled
ků v rámci našich léčebných cílů.

Přednášky jsou v anglickém jazyce a budou simultánně tlumočeny.

3MSM Health Care Academy

Interdisciplinární léčba
Interdisciplinary Treatments

Srdečně vás zveme na přednášky

11. května Dr. Gianluigi Fiorillo The Bracket ClarityTM Ultra, my personal experience in terms of effectiveness 
and efficiency & Q & A

8. června Dr. Raffaele Sacerdoti ClarityTM Ultra Bracket, my personal experience & Q & A

18. června Dr. Isabelle Savoye
Dr. Itamar Friedländer Digital FlashFree Bonding „The Way of Doing Indirect Bonding“

6. července Dr. Gianluigi Fiorillo ClarityTM: Parade of very complex cases & Q & A

Firma 3M připravila pro všechny ortodontisty sérii webinářů E-xcellere 2021.
Registrace na https://www.excellere3m.com/
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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 Kostková, 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.

TRANSBOND™ XT V KAPSLÍCH
+ APLIKAČNÍ PISTOLE ZDARMA
NEBO 50 KAPSLÍ ZA 5 900 Kč

MINIATURE TWIN 
ZA 79 Kč/ 3,07 €

•  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

NITI OBLOUKY
S 40% SLEVOU

OCELOVÉ OBLOUKY
S 20% SLEVOU

•  spolehlivé světlem tuhnoucí adhezivum pro rychlejší lepení 
kovových a keramických zámků

•  vynikající vazebná síla
•  poskytuje delší pracovní čas pro precizní umístění zámku
•  příznivá viskozita – nedochází k vytékání adheziva a klouzání zámků, 

tj. šetří čas a redukuje plýtvání lepidlem

•  kvalitní zámky vyráběné MIM technologií
•  malý rozměr umožňuje řešení stěsnání 

dolních řezáků
•  anatomicky tvarovaná baze s ͵Micro-Etchʹ 

povrchem pro dokonalou adhezi
•  k dispozici ve verzi Roth, MBT, 

i s vertikálním slotem

Představujeme naši posilu v divizi ortodoncie.
Novou kolegyní, se kterou se můžete v terénu setkat, je Petra Kostková.
Chtěla být veterinářkou a má velmi pěkný vztah ke zvířatům i lidem, 
ale my jsme rádi, že si nakonec vybrala obchod a pracuje pro nás.

Co tě na své nové práci nejvíce baví?
„Kontakt se zákazníkem a pomoc v situacích, kdy potřebuje 
nadstandardní servis. Je to pro mě výzva a zajímavá práce na úrovni.“

Těšíme se na spolupráci.
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Zveme vás na semináře akademie

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

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

ONLINE

7. 5. 2021 pá 12,00–18,00
Snadné nasazení kofferdamu a efektivní 
endodontické ošetření
MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

WS

13. 5. 2021 čt 13,00–18,30 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

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

W

21. 5. 2021 pá 12,00–18,00 Dezinfekce, sterilizace a kontroly účinnosti
MUDr. Věra Melicherčíková, CSc. W

28. 5. 2021 pá 13,00–18,30 Nová generace výplňových materiálů a jejich využití v praxi
MUDr. Zbyněk Mach WS

3. 6. 2021 čt 12,00–18,00 Management léčby zubního kazu
MUDr. Tatiana Klamárová, Ph.D. W

4. 6. 2021 pá 13,00–18,30

Olomoucké chirurgické odpoledne II.
doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
doc. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D.
MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D.
MUDr. Petr Heinz, Ph.D.

WI,WS

PRAHA

17. 6. 2021 čt 14,00–17,00
Hotel DUO

Manažerem proti své vůli – Jak prosperovat lépe v roce 2021
Ing. Tomáš Košumberský W

18. 6. 2021 pá 10,00–18,00
Hotel DUO

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

DH

17. 9. 2021 pá 13,00–18,30
Hotel DUO

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

24. 9. 2021 pá 10,00–18,00
Hotel DUO

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

DH

8. 10. 2021 pá 13,00–18,30
Hotel DUO

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

4. 11. 2021 čt
12,00–18,00
Hotel Chvalská 
Tvrz

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

W

10. 11. 2021 st 12,00–18,00
Hotel DUO

Úloha DH při vyšetření a léčbě onemocnění parodontu 
jako chronického multifaktoriálního onemocnění
doc. MUDr. Eva Kovaľová, Ph.D.

DH, S

11. 11. 2021 čt 12,00–18,00
Hotel DUO

Úloha DH při vyšetření a léčbě onemocnění parodontu 
jako chronického multifaktoriálního onemocnění
doc. MUDr. Eva Kovaľová, Ph.D.

DH,S

12. 11. 2021 pá 12,00–18,00
Hotel DUO

Úloha zubního lékaře při vyšetření léčbě onemocnění 
parodontu jako chronického multifaktoriálního onemocnění
doc. MUDr. Eva Kovaľová, Ph.D.

WS

LEDEČ NAD SÁZAVOU

10. 9. 2021 pá
10,00–18,00
hotel Luna, 
Kouty

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

WS

11. 9. 2021 so
9,00–14,00
hotel Luna, 
Kouty

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

WS

Kdy, kde 2021 Téma a přednášející Pro

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

17. 6. 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

8. 10. 2021 pá 12,00–18,00
Hotel Hesperia

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

W

TEPLICE

4. 10. 2021 po
13,00–18,30
Hotel Prince 
de Ligne

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

WS

OSTRAVA

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

8. 11. 2021 po
13,00–18,30
Harmony Club 
Hotel

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

WS

BRNO

3. 6. 2021 čt 14,00–17,00
Hotel Vista

Manažerem proti své vůli – Jak prosperovat lépe  
v roce 2021
Ing. Tomáš Košumberský

W

16. 6. 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

11. 9. 2021 so 10,00–16,00
Hotel Vista

Praktický kurz na Sinus Lift – WS na prasečích čelistech
Prim. MDDr. et MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D., MHA. WI

ÚSTÍ NAD LABEM

3. 11. 2021 st
12,00–18,00
Clarion Congre-
ss Hotel

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

W

PLZEŇ

20. 9. 2021 po
12,30–18,00
Vienna House 
Easy Pilsen

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

WI

PARDUBICE

5. 11. 2021 pá 12,00–18,00
Hotel EURO

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

W

ČESKÉ BUDĚJOVICE

26. 11. 2021 pá 13,00–18,30
Hotel Vita

Jednoduchá estetická stomatologie 
– radost z modelování
MDDr. Ondřej Kříž

WS

JIHLAVA

22. 10. 2021 pá
12,00–18,00
Hotel Gustav 
Mahler

Úrazy stálých zubů a poúrazové komplikace
doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc. W
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https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2020/11/Pozvanka_Usti210528_ONLINE.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2021/04/Pozvanka_Teplice211004.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2021/04/Pozvanka_Praha210617.pdf
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