
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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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, která poskytují 
technickou podporu.




