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Audit
legislativy

a nastavení procesů v ordinaci

Chcete poskytovat kvalitní péči, avšak ubíjí vás nutná administrace 
pro zajištění souladu dokumentace zdravotnického zařízení s platnou 

legislativou a jejími požadavky? Chcete se více věnovat vašim pacientům 
a medicíně, ale nechcete své pracovní vytížení věnovat administrativním 

pracím jako zajištění technické kontroly přístrojů, tvorbě směrnic 
zdravotnického zařízení, zajišťování povinných školení, kontroly archivace 

potřebných dokumentů a dalších nemedicínských činností?

V tomto případě jsou naše nabízené služby přímo pro vás. 
Pomůžeme vám snížit administrativní zátěž a postaráme se o dokumentaci 

vašeho zdravotnického zařízení. Některé činnosti požadované legislativními předpisy 
tak nebudete muset řešit sami, ale my je vyřešíme za vás.

Ve spolupráci s MeDeCorp s. r. o.

MeDeCorp

Provedeme audit vaší dokumentace, identifikujeme možné nedostatky a tyto nedostatky 
následně odstraníme. Výstupem naší práce bude tedy komplementace dokumentace 

v nabízeném rozsahu. Spolu s předáním kompletní dokumentace od nás dostanete report 
s přehledem vykonaných činností a závěrů z auditu tak, abyste byli o všem plně informováni.

pokračování na straně 13

Naším cílem je navrátit vám čas pro léčení pacientů a ulehčit vám výkon vašeho povolání. 



Milí čtenáři,

ráda bych vám popřála 
do nového roku vše dobré. 
Ať jste zdraví a daří se vám 
v soukromém i pracovním 
životě.
Rok 2022 by nás prý všechny 
měl vrátit do normálu. 
Součet čísel letopočtu dává 
šestku a toto číslo se pojí s nadějí, harmonií, mírem, 
domovem a rodinou, které bychom měli v roce 2022 
věnovat mnohem více pozornosti. 
Číslo 6 také symbolizuje (vy)léčení. A my vám budeme 
i v tomto roce partnerem, aby se vám „léčení“ dařilo 
co nejlépe. I když by nás měl čekat klidný rok,  
v žádném případě to ale neznamená, že bude nudný :)
Celý první půlrok máme opět nabitý vzděláváním.  
Již v únoru se můžete těšit na dlouho připravovaný 
kongres Hvězdy implantologie a augmentačních 
postupů. 
Protože chceme, aby vám na „léčení“, tedy na vaši 
práci, zbývalo dost času, připravili jsme pro vás službu 
Audit legislativy a nastavení procesů v ordinaci. 
Tím vám odlehčíme od zatěžující administrativy  
a vy tak získáte více času nejen na práci,  
ale právě i na rodinu.

Příjemné čtení

Eva Nohejlová
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Pátek 4. 3. 2022
Teoretický seminář:
cena: 4 990 Kč vč. DPH
Bodové ohodnocení: 5 kreditů ČSK

Pátek + sobota 4.–5. 3. 2022
Teoretický seminář + navazující 
praktický kurz:
cena: 10 690 Kč vč. DPH
Bodové ohodnocení: 10 kreditů ČSK

Přednáška:
Jednoduchost v každodenní praxi
Teorie barev a zjednodušené vrstvení & Technika přímých  
kompozitních výplní ve frontálním úseku
•  Porozumění zásadám použití barevných odstínů u přímých  

kompozitních materiálů
•  Zjednodušená technika vrstvení
•  Objevování různých odstínů kompozitního systému (dentin – sklovina)
•  Výběr odstínů pomocí „button“ techniky (vyzkoušení různých odstínů 

kompozitu přímo na zubu pacienta)
•  Vrstvení – tipy a triky
•  Používané nástroje
•  Dokončení a leštění
•  Klinické případy

V průběhu přednášky budou také zmíněny izolační tipy a triky 
a aplikace Matrix a Wedge při frontálních dostavbách (kofferdam, 
svorky, děrování, lubrikace kofferdamu, podvazy s dentální nití; snadná 
aplikace kofferdamu a dokonalá izolace; použití posteriorní matrice ve 
frontálním úseku chrupu; klinické případy).

Rychlý vývoj kompozitních materiálů v posledním desetiletí, současná široká nabídka a dostupnost různých typů 
kompozitů poskytují zubním lékařům mimořádně pohodlný a ekonomicky efektivní nástroj pro každodenní praxi.

Kompozity pro přímé výplně nabízejí zubnímu lékaři možnost dosažení vynikajících estetických výsledků velmi 
účinným způsobem s minimální destrukcí zubu.

Během přednášky se dozvíte, jak pomocí přímých kompozitních materiálů dosáhnout vynikajících estetických 
standardů ve vaší každodenní praxi. Přednáška se bude zabývat klinickými aspekty aplikace kompozitů ve frontálním 
úseku a to od výběru správných odstínů, přes tipy na přípravu, vrstvení kompozitů a triky při dokončování a leštění.

Správné použití kompozitů může přinést vynikající estetické výsledky, které budou v přednášce demonstrovány 
na klinických příkladech. Kromě přímých kompozitů bude v této přednášce diskutována také implementace 
„Digitální zubní fotografie“; základy fotografie a role světla a osvětlení při pořízení fotografie.

Praktika:
•  Stanovení správného odstínu
•  Výběr odstínů – „button“ technika v praxi
•  Technika vrstvení – tipy a triky
•  Přímá výplň ve frontálním úseku
•  Dokončení a leštění

VYTVOŘTE SVÉ VLASTNÍ 
KOMPOZITNÍ MISTROVSKÉ DÍLO

4.–5. března 2022
Hotel DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9
Přednáška v anglickém jazyce s tlumočením do češtiny.

Zveme vás na akci
Přednášející: Dr. Serhat Köken

akademie

EXKLUZIVNĚ 
V ČESKÉ  

REPUBLICE

https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2021/11/Pozvanka_Praha220304_05.pdf


Ohlédnutí za workshopem Sinus lift, přednášel
prim. MDDr. et MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D., MHA

MDDr. Jakub Fabián
Dne 13. listopadu se konal pod záštitou firmy JPS 
praktický kurz sinus lift s výcvikem na prasečích kos-
tech. Kurz je organizován prim. MUDR. et MDDr. Jaro-
slavem Valachem Ph.D., MHA.
Úvod byl věnován historickému průřezu a indikacím 
otevřeného a uzavřeného sinus liftu. V rámci kurzu 
bylo možné si vyzkoušet ergonomické chirurgické 
nástroje od firmy Zepf. Praktický nácvik byl prováděn 
na prasečích čelistech. Ty jsou vhodné k získání zá-
kladní zručnosti preparace kostního okna s elevací 
sliznice čelistní dutiny. Pod vedením pana doktora 
člověk odbourá počáteční nejistotu z operačního 
výkonu. Kurz byl veden v přátelském duchu v malém 
kolektivu. Přednášející byl velice přátelský a podělil 
se o své postřehy a praktické připomínky, které v kni-
hách nejsou zmíněny. Kurz hodnotím velice pozitivně 
a je dobrou nástavbou pro ty, kteří chtějí posunout 
své chirurgické zkušenosti o úroveň výš.

Dr. Iurii Mokhon

Školení bylo perfektní, podání ma-
teriálů ze strany školitele bylo na 
vysoké úrovni, komunikace s panem 
primářem během školení výborná. 
Také chci poděkovat společnosti JPS 
za organizaci školení, občerstvení 
a také za přípravu kvalitních chirur-
gických nástrojů pro praktickou část 
školení. Doporučuji všem, kdo chce 
začít dělat sinus-lift. Děkuji.

akademie
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Na začátku listopadu jsme předali další Sto-
matologické centrum s vybavením od JPS 
v Chebu. A když říkáme s vybavením od JPS, 
myslíme tím technické vybavení, spotřeb-
ní materiál, dezinfekci, nástroje a dokonce 
i systém implantátů! Protože takhle přesně 
si představujeme dobrou spolupráci, vyrazil 
jsem za majiteli kliniky 14 dní po spuštění pl-
ného provozu, abych se zeptal na pár otázek.

Kdy si myslíte, že je dobré se osamostatnit a založit 
vlastní praxi?

T. C. Když to zobecním, tak po 3–5 letech.

A. P.  Záleží také na šéfovi z minulého zaměstnání.  
Ale každopádně zkušenosti ze stomatologie 
v našem případě rozhodující roli nehrály.

Jak dlouhá doba uběhla od prvotních plánů, 
přes projekt, až po výstavbu?

T. C.  Začali jsme přemýšlet v prosinci 2020 a otevřeli 
15. listopadu 2021.

Rozhovor s MDDr. Tomášem Cejnarem  
a MDDr. Alešem Průšou.

Ptá se Petr Chudomel

6 | STOMATOLOGIE



Co vás překvapilo nejvíce za celé tohle období?

T. C.  Jednoznačně jednání na úřadech, kde nám se 
vším ochotně pomohli. Totéž platí i o pojišťov-
nách. A to by nás ani ve snu nenapadlo, protože 
se v těchto souvislostech mluví spíše o zpoma-
lování a problémech.

Co bylo největším zádrhelem při výstavbě vlastní 
kliniky?

T. C. Stavební povolení.

Oba   Bylo jisté, že ho dostaneme, jenže jsme nevěděli 
kdy. Moc nám ale pomohli na MÚ města Cheb. 
Maximálně nás podpořili a náš projekt urychlili, 
za což jim touto cestou děkujeme!

Na co by si měli dát jiní lékaři pozor a co byste  
doporučili řešit s předstihem?

Oba   s úsměvem – „Podlahy řešte s předstihem.“ 
Ne vážně, opravdu si potvrďte dopředu dodávky 
všech technologií, jako například kamery, počí-
tače anebo třeba grafické karty.

Šli byste do toho úplně stejně nebo byste něco  
změnili?

A. P.  Dříve bych se zapojil do organizace tvorby naší 
praxe. Kolega v tom byl na začátku trochu sám.

T. C.  Ke každému křeslu bych přidal ještě 1 „husí krk“ 
na kabely. Už teď mám nápady, jak bych toho 
mohl v budoucnu využít.

Proč jste uvažovali o produktech značky Sirona  
a MyRay?

Oba   Prostě se nám ty Sirony líbí. Během Pragodentu 
jsme si všechnu nabídku křesel prošli a měli 
velkou radost. Vybrali jsme si ta nejlepší křesla, 
protože jsou fakt nádherná.

Co jste zvažovali při rozhodování? Proč jste si  
nakonec vybrali firmu JPS?

T. C.  Vybírali jsme ze 4 nabídek. V JPS nás zaujalo 
zpracování nabídky, kompletní a na první pohled 
jasné. Po první schůzce a odeslání nabídky jste 
zapůsobili natolik, že cena nehrála až takovou 
roli. Byli jsme si naprosto jisti tím, co od vás 
kupujeme, a to nás v momentě tak velkého 
rozhodnutí ve výběru utvrdilo.

A. P.  Jednoduše přístup. Kdykoliv sem od vás někdo 
přijel, byl milý, profesionální a sympatický. Vždy 
jste pomohli.

Jste ve výsledku spokojení a myslíte si, že jste  
si vybrali správně?

Oba   Ano jsme spokojení. Nepochybujeme o tom, že 
jsme se rozhodli správně. I přes problémy, které 
s sebou otevření nové ordinace přináší, jsme si 
nemohli vybrat lépe.

Máme ale jedno doporučení:
Jděte rovnou do prostor zkolaudovaných 
jako zdravotnické zařízení. Celý proces to 
velmi významně urychlí a upřímně, bylo by 
to i o dost levnější. Kdyby nám tohle někdo 
dopředu řekl, velmi bychom to ocenili.

Úpravna vody 
– exkluzivní  
řešení od JPS

STOMATOLOGIE | 7
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PROFYLAXE
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 
Michal Andráško (jižní Čechy), tel.: 778 527 392

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

105 Kč

Při objednání 3 ks.

68 Kč

224 Kč

Při objednání 4 ks.

179 Kč

319 Kč

Při objednání 4 ks.

255 Kč

 → obohacený o xylitol
 → neobsahuje alkohol a ADS
 → neobsahuje ADS, tedy není 
snižována účinnost CHX

 → osvěžující mentolová příchuť

v bezpečné koncentraci působí 
ve třech krocích:

 → bělí, ničí bakterie 
a opravuje sklovinu

 → ideální poměr xylitolu, 
fluoridu, vápníku a fosfátů 
redukuje vznik mikroerozí

 → dvě unikátní příchutě: 
Wintergreen a Snowmint

paro® chlorhexidin, 0,12%, 200 ml

YOTUEL® 
all-in-one 
s karbamid peroxidem

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

8 | STOMATOLOGIE
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V listopadu minulého roku jsme měli radost, že jsme opět mohli přivítat 
v Praze paní docentku Evu Koval’ovou, která přednášela během 3 dní 

pro dentální hygienistky i lékaře. Z mnoha zajímavých témat, které se již 
pravidelně objevují na jejích přednáškách, vám přinášíme krátký článek 

s návodem přímo od paní docentky k chemické léčbě – tedy doporučené 
léky a dávkování v léčbě parodontitidy.

Orálne ochorenia delíme na mikrobiálne 
a nemikrobiálne. Podľa toho indikujeme che-
mické preparáty na prevenciu alebo liečbu. 
Pri ťažkej forme parodontitídy je často nutné 
ošetriť obrovskú infikovanú plochu.
U 28 zubov je to cca 168 plôch, ktoré musia 
byť mechanicky vyčistené a pravidelne kon-
trolované. Ak prepočítame hĺbku vačkov krát 
počet ošetrovaných plôch koreňov zubov, 
tak je to až do 50 cm² infikovanej plochy. Pri 
zápale sú parodontálne vačky plné baktérií, 
enzýmov, toxínov, metabolických produktov, 
poškodeného a mŕtveho tkaniva. Všetko toto 

je pre náš organizmus cudzí materiál, kto-
rý sa musí odstrániť. Časť tohto škodlivého 
materiálu, ale aj živých baktérií sa cez po-
škodené steny ciev v parodontálnom vačku 
dostávajú do nášho krvného riečiska a môžu 
spôsobiť bakteriémiu až sepsu. Najviac 
ohrození touto infekciou sú rizikoví pacienti, 
ktorých imunitný systém nedokáže zvládnuť 
takú veľkú mikrobiálnu záťaž. Preto chemická 
antimikrobiálna liečba je súčasťou mecha-
nickej liečby a to buď lokálnej a u rizikových 
pacientov aj celkovej.

CHEMICKÁ LIEČBA 
V HYGIENICKEJ FÁZE, V RECALLE

Doc. MUDr. Eva Kovaľová, Ph.D.
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LIEČBA PARODONTITÍDY ODPORÚČANÁ LIEČBA označiť od-
porúčané lieky + dávkovanie, prípadne dopísať:

A/
•  METRONIDAZOL 3 x 1 / ENTIZOL 3 x 2 (3 x 500 mg) každých 

8 hod. napr.: o 7,00 / 15,00 / 23,00
•  AUGMENTIN 1 g 2 x 1 každých 12 hod. o 8,00 / 20,00
•  DALACIN 300 mg 2 x 2 tbl. á 12 hod. o 8,00 / 20,00 alebo 

3 x 1 tbl. o 7,00 / 15,00 / 23,00
INÉ:
Tablety užívajte celé nezávisle od jedla, zapite ich dostatoč-
ným množstvom vody. Liečba trvá min. 8–10 dní, nesmie byť 
ukončená predčasne. Vhodné je nebrať spolu všetky lieky, 
dodržať aspoň 1 hodinu rozdiel pri ich užívaní. Ak máte aké-
koľvek vedľajšie účinky - informujte sa u ošetrujúceho.

B/
•  GUM Perio-Balance – probiotikum: 2. deň od začiatku 

užívania antibiotík alebo po peripolišingu v kontrolnom 
vyšetrení: 2 tab. denne rozcmúľať a prehltnúť ráno a večer 
30 min. pred vyčistením zubov počas 14 dní.

Potom:
ľahká forma: 1 tbl. večer 12 týždňov
ťažká forma: 1 tbl. ráno + 1 tbl. večer 12 týždňov
Ďalej podľa odporúčania: 14 dní / týždňov / 1 tbl. denne / 
dve tablety denne.

C/
Ústna voda:
•  1 týždeň – 10 dní Corsodyl CHX 0,2%: potom pokračovať: 

Listerine Professional GUM Therapy 2 x denne po vyčistení 
zubov vyplachovať 30 sek. celé ústa počas 3 mesiacov. Pri 
užívaní fluoridov (zubná pasta s fluoridmi) 60 min. pauza 
medzi pastou a výplachom. Ďalej odporučí ošetrujúci: 
napr. Meridol 2x/deň až do kontroly, ošetrujúci dá ďalšie 
informácie.

•  Ústna voda+ zubná pasta Bluem: 2 x denne po vyčistení 
zubov vyplachovať 30 sek. celé ústa 3 mesiace.

D/
•  CHLÓRHEXIDÍN GEL – CHX gel: 1 x denne podľa pokynov 

ošetrujúceho 30-60 min. po užití probiotika!!!. Nanáša sa 
do medzizubných priestorov, do vačkov alebo vo forme 
zubnej pasty na celé zuby a na jazyk.

•  BLUEM gel: 1 x denne podľa pokynov ošetrujúceho 
30–60 min. po užití probiotika!!!. Nanáša sa do striekačkou 
s tupou ihlou priamo do vačkov.

VHODNÝ POSTUP:
1.  Po jedle si kompletne vyčistite zuby, medzizubný priestor, 

parodontálne vačky a jazyk iba mechanicky bez zubnej 
pasty. Potom nič nejedzte, piť môžete iba čistú vodu.

2.  Pomaly rozcmúľajte 1 tabletu probiotikum GUM Perio-Ba-
lance, prehltnite.

3.  Po 30 min. raňajky, večera, potom vyčistite medzizubný 
priestor, na zuby naneste antibakteriálnu zubnú pastu, 
ešte raz si ňou prečistite zuby (akoby ste nanášali krém 
na tvár, ruky), nevyplachujte, iba vypľujte. Vypláchnite 
ústnou vodou. Ako posledné pred spaním si na jazyk, do 
medzizubného priestoru a ak máte odporučené, tak aj do 
vačkov, naneste medzizubnou kefkou odporučený gel ale-
bo ho v striekačke aplikujte tupou ihlou podľa inštruktáže 
ošetrujúcim. Viac nevyplachujte, iba vypľujte prebytky.

E/
PRVÝ ROK LIEČBY: Kontroly prítomnosti zápalu každý mesiac. 
Výkon – čistenie koreňa „práškovaním“ – periopolišing. Prášok 
obsahuje Erytritol a cetylpyridiumchlorid, ktorý ničí podďas-
nové baktérie. Ďalšie termíny kontroly sú určené individuálne 
po kontrolnom teste prítomnosti baktérií. Pri opakovanej 
aktivite zápalu odporúčame: 3–6 týždňov zubnú pastu a ústnu 
vodu BLUEM s aktívnym kyslíkom, 10 dní lokálne BLUEM gel.
Parodontitída je chronické infekčné multifaktoriálne ochore-
nie, kedy sa infekcia z úst šíri do celého organizmu a môže po-
škodzovať cievy, srdce, obličky, kĺby a iné orgány. Preto je nut-
né zápal kontrolovať a udržiavať vo fáze stability celý života. 
Baktérie sa slinami prenášajú na partnera, deti… ale aj napr. 
zo zvierat slinou na človeka (pes, mačka…). Počas liečby je pre-
to vhodné vyšetriť aj partnera (zhotoviť rtg snímky, odporučiť 
liečbu, vyplachovanie… podľa odporúčania ošetrujúceho).

ODPORÚČANÁ LIEČBA na základe DNA mikrobiálnej analýzy:

Pacient dostává v ordinaci mnoho informací a pak si 
není doma jistý, kdy jaký preparát užívat nebo dáv-
kovat. Proto používá paní docentka pro své pacienty 
letáček, kde přesně označí jaký preparát a kdy užívat. 
Na semináři jste žádali o  poskytnutí tohoto letáčku. 
A proto jsme se rozhodli ho publikovat v našem ma-
gazínu a poskytnout vám tip pro usnadnění orientace 
pacienta v léčbě.

Další přednášky s paní docentkou plánujeme na květen roku 2022.  
Zajímavých témat a oblastí je opravdu mnoho a je tedy na co se těšit.

Nová kniha od docentky Kovaľové  
je také k dostání v JPS.
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Posviťte si na největšího 
žrouta elektřiny ve vaší ordinaci

Ve většině ordinací, které disponují mokrým sáním, bude zajisté 
největší žrout elektřiny přesně tato savka. S vývojem aktuálních cen 
energií a s předpokládaným zdražením jsme se rozhodli zaměřit na 
možné úspory pro vaši ordinaci.

V uvedené kalkulaci jsme pro vás porovnali spotřebu el. energie 
u mokrého sání Dürr VSA a nedávno představeného mokrého sání 
Dürr Tyscor VSA. Tento nový produkt dokáže díky použití radiálního 
kompresoru uspořit až 50 % energie* oproti běžnému mokrému sání.

Její automatická zátěžová regulace umožní kdy-
koliv konstantní odsávací výkon – a ještě přitom 
ušetří peníze. V praxi to znamená, že savka fun-
guje vždy na takový výkon, který aktuálně potře-
bujete. Pokud saje pouze jedna stomatologická 
souprava, tak ji postačuje nižší výkon, než když 
budou odsávat dvě soupravy najednou.

Roční úspora za elektřinu při použití modelu Tyscor

Produkt Počet stomatologických 
souprav

Roční úspora s modelem Ty-
scor při 8 hod. provozu

Roční úspora s modelem Ty-
scor při 12 hod. provozu

VSA 600 / Tyscor VSA 2 2-3 až 7 088 Kč až 10 632 Kč

VSA 900 / Tyscor VSA 4 3-5 / 4-6 až 11 678 Kč až 17 517 Kč

VSA 1200 / Tyscor VSA 4 4-6 až 12 840 Kč až 19 260 Kč

Rozdíl jednotlivých produktů v pořizovací ceně

Počet stomatologických souprav Porovnání cen modelů v jednotlivých kategoriích

2-3 Cena modelu Tyscor VSA 2 je vyšší o cca 10 000 Kč oproti modelu VSA 600

3-5 / 4-6 Cena modelu Tyscor VSA 4 je vyšší o cca 28 000 Kč oproti modelu VSA 900

4-6 Cena modelu Tyscor VSA 4 je vyšší o cca 16 000 Kč oproti modelu VSA 1200

V dané kalkulaci je počítáno s 250 pracovními dny a průměrnou cenou elektřiny 5,81 Kč/kWh. Porovnání je vytvořeno s technologicky velmi 
vyspělými modely VSA od značky Dürr. Při porovnání s jinými značkami může být úspora energie značně vyšší.
* Měřeno na modelu VS 2 ve Fraunhofer Institute 07/2014.
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Uvažovali jste o digitalizaci vaší ordinace? Nabízíme kompletní řešení pro ortodoncii, 
implantologii i záchovnou stomatologii. Pro kompletní proces potřebujete tato zařízení:

CBCT, např. Dentsply Sirona Orthophos SL 3D, nebo MyRay X9 Pro 3D
Intraorální skener, např. Denstply Sirona Primescan, nebo MyRay 3Di IOS

3D tiskárnu, např. Original Prusa Medical One.
Plánovací software, např. OnyxCeph, Exocad nebo inLab.

S veškerým technickým vybavením a kompletním proškolením vám můžeme samozřejmě pomoct.

Ortodoncie
Příprava modelů pro presování fólií 

pro neviditelná rovnátka.
Příprava šablon pro nepřímé 

lepení.

Záchovná 
stomatologie
Příprava provizorních 
zubních náhrad

Implantologie
Příprava chirurgických 
šablon. Příprava lůžka 

pro autotransplantaci zubu.

Kompletní digitální workflow
AUDIT LEGISLATIVY

V jakých oblastech vám můžeme být nápomocní, 
můžete vidět v následujícím přehledu:

12 | STOMATOLOGIE
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Uvažovali jste o digitalizaci vaší ordinace? Nabízíme kompletní řešení pro ortodoncii, 
implantologii i záchovnou stomatologii. Pro kompletní proces potřebujete tato zařízení:

AUDIT LEGISLATIVY
V jakých oblastech vám můžeme být nápomocní, 

můžete vidět v následujícím přehledu:

Základní dokumenty
Dokumenty týkající se založení 
zdravotnického zařízení, jako jsou zřizovací 
listiny, potvrzení registrace zařízení od 
krajského úřadu, potvrzení od příslušných 
krajských hygienických stanic atd.

Technicko-věcné vybavení
Dokumenty vztahující se k prostorům 
a vybavení (mimo zdravotnické prostředky, 
RTG a léčivé přípravky) zdravotnického 
zařízení.

Personalistika
Dokumenty vztahující se k personálnímu 
zajištění chodu zdravotnického zařízení, 
jako jsou pracovní smlouvy, doložení 
odborné či specializované způsobilosti, 
zajištění pracovně-lékařských služeb, 
odborného zástupce atd.

Provozní dokumentace
Dokumenty týkající se zdravotnického 
provozu, jako jsou revize (mimo revize 
zdravotnických prostředků), zajištění 
telekomunikačních a jiných služeb, úklidu, 
dezinfekce, sterilizace atd.

Zdravotnické prostředky
Dokumenty týkající se používání 
zdravotnických prostředků, jako jsou 
návody k použití, prohlášení o shodě, 
protokoly BTK, revizí, školení atd.

Zdroje ionizujícího záření
Dokumenty týkající se používání zdrojů 
ionizujícího záření, požadavků na jejich 
instalaci, údržbu (zkoušky provozní 
a dlouhodobé stálosti), dokumenty věnující 
se radiační ochraně atd.

Léčivé přípravky
Dokumenty týkající se používání léčivých 
přípravků, jejich skladování, likvidace, 
evidence atd.

General Data Protection 
Regulation (GDPR)
Dokumenty týkající se zpracování a ochrany 
osobních údajů určených pro minimalizaci 
rizik při správě osobních údajů.

Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci (BOZP)
Dokumenty nutné pro zajištění plnění 
požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci spolu s požární ochranou.

Ostatní dokumenty
Jiné nezařazené dokumenty vztahující se 
k provozu zdravotnického zařízení. Ve většině 
případů se jedná o nepovinné dokumenty, 
které jsou nad rámec požadavků, ale pro různé 
typy zdravotnických zařízení je vhodné je 
uchovávat.
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Naším cílem je navrátit vám čas  
pro léčení pacientů a ulehčit vám  

výkon vašeho povolání.

Protože tahle služba si zaslouží krom naší propagace  
také reakci od spokojeného zákazníka, níže jsme položili pár otázek  

MUDr. Lichtemberkové. 

Z jakého důvodu vás audit legislativy zaujal?

S JPS spolupracuji od založení vlastní praxe a jsem 
spokojena, takže když se naskytla možnost zkom-
pletování dokumentace, ráda jsem ji využila.

Jaké bylo vaše očekávání?

V ideálním případě bych od takové služby očeká-
vala, že vyřeší nedostatky v dokumentaci pro pří-
padnou kontrolu a případně dostanu i „kalendář“, 
co je kdy třeba hlídat/obnovit

Jste spokojená s předáním naší práce?

Spokojená s předáním jsem, i když to občas trochu 
drhlo.

Doporučila byste tuhle službu ostatním  
stomatologům?

Službu bych doporučila, ale myslím, že to ani 
nebude moc třeba, protože dost kolegů je na tom 
podobně jako já. Buď nestíháme vše sledovat 
nebo ani nevíme, že nám něco chybí.

Pro koho si myslíte, že je audit legislativy užitečný?

Audit je užitečný pro všechny, kdo chtějí mít doku-
mentaci v pořádku, ať už z důvodů ohlášené kont-
roly nebo protože s tím sami nechtějí ztrácet čas.

Předání Auditu legislativy v ordinaci  
MUDr. Lichtemberkové
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Korekce bukálního defektu alveolárního hře-
bene při druhé chirurgické fázi implantace

32letá pacientka se dostavila s chybějícím zubem 15. Zub 
byl extrahován 5 let před vstupním vyšetřením. Byl zave-
den implantát 3.6 x 13 mm současně s řízenou tkáňovou 
regenerací kosti k vyrovnání jejího horizontálního defektu. 
V rámci druhé chirurgické fáze byla zjištěna objemová ne-
dostatečnost měkkých tkání a tenká bukální lamela kosti. 
Byla provedena augmentace tvrdých a měkkých tkání pou-
žitím dvouvrstvého materiálu OSSIX® Volumax bez použití 
jiných augmentačních materiálů.

Kazuistika je publikována 
nezávislými odborníky 
používajícími produkty 
Dentsply Sirona.

www.dentsplysirona.com
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1. Okluzální pohled na oblast zubu 
15 před chirurgickou fází odkrytí im-
plantátu. Byl zjištěn defekt měkkých 
tkání.

5. Napůl přeložený OSSIX Volumax 
k dosažení stanového efektu a větší 
tloušťky tkání.

9. Provizorní korunka nasazená po 
30 dnech k vytvoření profilu měkkých 
tkání.

13. Plánovaná kontrola po 6 měsících 
potvrdila stabilní výsledek po ode-
vzdání definitivní korunky.

3. Okluzální pohled ilustruje defekt 
alveolárního hřebene, který v bu-
doucnosti může vést ke špatnému 
estetickému výsledku budoucí prote-
tické náhrady.

7. Reponovaný bukální lalok přišitý 
materiálem PTFE 4/0 suturou.

11. Pohled z okluze po 5 měsících 
se stabilním výsledkem hojení a dob-
rým zdravím měkkých tkání.

15. CT sken po 6 měsících. Je patrná 
původní kost a osifikace OSSIX 
Volumax.

2. Elevace mukoperiostálního laloku 
odhalila, že bukální lamela kosti byla 
tenká, ale stále přítomná.

6. Adaptovaný OSSIX Volumax k do-
sažení optimální tloušťky alveolu bez 
kostního štěpu.

10. Pohled z okluze 3 měsíce před 
definitivním otiskem.

14. Pohled z vestibulární strany 
ukazuje excelentní estetický výsledek 
s OSSIX Volumax.

4. OSSIX Volumax (25 x 30 mm) po 
jeho hydrataci sterilním fyziologic-
kým roztokem.

8. Stav 2 týdny po operaci s optimál-
ním hojením rány.

12. Adaptace abutmentu k vytvořené-
mu profilu měkkých tkání.

Rodrigo Neiva, DDS, MS 
Filadelfie, PA

OSSIX®
KAZUISTIKA
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Konstrukce Atlantis® – fixní konstrukce 
nesená implantáty pro optimální estetiku, 
funkci a spokojenost pacienta
70letá pacientka se dostavila na oddělení s potížemi 
s její dolní náhradou. O zuby přišla především z dů-
vodu marginální parodontitidy. Byl navržen léčebný 
plán s fixní náhradou nesenou implantáty. Bylo 
zavedeno pět implantátů Astra Tech s abutmenty 
pro šroubované práce. Otištěno otevřenou techni-
kou otiskování. Byl navržen a zhotoven fixní můstek 
Atlantis z chrom-kobaltové slitiny tak, aby mohla být 
využita technika vrstvení keramiky. Konstrukce Atlan-
tis byla zvolena k zajištění vysoké pevnosti, výborné 
estetiky a pro její perfektní hygienický design.

4. Ordinační zkouška finálního set-upu ve vosku. 
Byla provedena kontrola okluze s artikulací a byla 
ověřena přesnost před dokončením protetické 
náhrady v zubní laboratoři.

1. Do dolní bezzubé čelisti bylo ve dvou chirurgic-
kých fázích zavedeno pět implantátů OsseoSpeed 
TX. Alveolární výběžek byl v interforaminální 
oblasti rovnoměrně a dostatečně široký, což 
umožnilo ideální umístění implantátů.

5. Laboratorní silikonový klíč finálního set-upu 
před odesláním do frézovacího centra Dentsply 
Sirona.

2. Deset týdnů od zavedení implantátů byly 
odstraněny vhojovací válečky a do implantátů 
našroubovány UniAbutmenty.

6. Můstek je vyfrézován po kontrole a finálním 
schválení CAD designu v programu Atlantis Viewer.

3. Voskový set-up na hlavním modelu. K zajištění 
pevného a stabilního spojení konstrukce s abu-
tmenty je použito 3 a více šroubků.

Atlantis®

Sissel Heggdalsvik, Dr. Odont 
Stomatochirurg 
Vedoucí oddělení orální 
a maxilofaciální chirurgie, 
Molde, Norsko

Per-John Halvorsen, DDS 
Licencovaný lékař pro 
protetiku na implantátech 
Kristiansand, Norsko

Svein Thorstensen, MDT 
Proteket AS 
Oslo, Norsko

KAZUISTIKA
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Tato kazuistika je publikována pro inspiraci pro vás jako pro klinického 
lékaře a není nutně doporučením od Dentsply Sirona.

www.dentsplysirona.com
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7. Zubní laboratoř obdrží chrom-kobaltovou 
pasivně přesnou konstrukci na implantáty bez 
vnitřního napětí s optimální úpravou povrchu. 
Díky tomu není nutné dalšího broušení a úpravy 
před napalováním keramiky.

10. Nanesený opáker definuje obrys korunek 
a měkkých tkání tak, aby došlo k vytvoření správ-
ného odstínu jádra před vypalováním keramiky.

13. Po zhojení vidíme zdravé měkké tkáně v okolí 
vhojovacích kapen. Relativně široké kapny za-
jišťují optimální klinické podmínky pro finální 
protetickou práci nesenou implantáty.

16. Optimální podmínky pro čištění a udržování 
zdraví periimplantátových tkání. Zkouška mezi-
zubních kartáčků k verifikaci přístupnosti.

8. Laboratorní silikonový klíč se umístí na hlavní 
model k ověření dostatku prostoru pro optimální 
navrstvení keramiky.

11. Konečný produkt Atlantis Bridge z chromkobal-
tu vytvořený technikou vrstvené keramiky (např. 
GC Initial MC).

14. UniAbutmenty a zdravé měkké tkáně. Vzhle-
dem ke správně zvoleným vhojovacím kapnám 
jsou abutmenty pěkně exponované, což dovoluje 
snadnou kontrolu a ověření dosedu můstku na 
implantáty.

17. Přístupy pro šroubky jsou dočasně uzavřeny 
(např.: Cavit, 3M ESPE). Zubní oblouk je umístěn 
mírně anteriorně ve vztahu k alveolárnímu výběž-
ku, čímž je kompenzována atrofie alveolární kosti 
a zajištění správné okluze. Došlo k rekonstrukci 
původní vertikální výšky obličeje pacienta, okluze 
i artikulace.

9. Po opískování a oxidaci se aplikuje liner (např. 
GC Initial INmetalbond) k vyrovnání rozdílného 
koeficientu roztažnosti keramického materiálu 
a slitiny.

12. Odstraněna gingivální maska. Kombinace este-
tiky s funkčností zajišťuje optimální čištění v okolí 
abutmentů/implantátů.

15. Definitivní práce Atlantis v ústech pacienta. 
Ověření pasivní přesnosti, pacientka je spokojená 
s výsledkem.

18. Po závěrečných úpravách a finálním uzavření 
přístupových štol je pacientka spokojená s esteti-
kou i funkcí nové protetické práce Atlantis.

IMPLANTOLOGIE | 17



Srdečně Vás zveme na kongres

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

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

11.–12. února 2022

akademie
Zveme vás na workshop
Přednášející: MDDr. MUDr. Petr Chramosta

ZÁKLADY CHIRURGICKÉ 
TECHNIKY A ZÁKLADY 
IMPLANTOLOGIE
(praktické cvičení na prasečích čelistech)

Pátek 22. dubna 2022 
od 13 do 18.30 hodin
AK Dent, s. r. o., Malinovského 367/23, 
671 72 Miroslav u Znojma

Teoretická část
•  indikace a kontraindikace léčby zubními  

implantáty, postup léčby
•  plánování – proteticky řízená implantologie, 

jednoduché šablony
•  biologické principy v implantologii, hojení rány
•  management měkkých tkání, základy šití
•  základy řízené tkáňové regenerace
•  extrakce zubu, prezervace extrakční rány

Praktická část
•  zavedení implantátu do prasečí čelisti
•  management měkkých tkání, základy šití
•  prezervace extrakční rány

CENA: 4 900 Kč včetně DPH
(50% sleva pro členy programu Start s JPS)
Vhodné pro studenty a absolventy zubního 
lékařství

https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2021/08/JPS_Hvezdy-implantologie_Pozvanka_A5_2022_CZ_web.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2021/12/Pozvanka_Miroslav220422_impla-1.pdf
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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

Chytré řešení pro přirozenou a dlouhotrvající estetiku.

Koncept implantačního ošetření SmartFix 
vám pomůže obnovit úsměv vašich pacientů 
zhotovením okamžitých náhrad celého zubního 
oblouku na čtyřech implantátech. Chytrý způsob 
řešení zubní náhrady během jednoho dne.

•  Výroba přírodní cross-linkovou GLYMATRIX technologií
•  Široký materiál, po hydrataci expanduje
•  Snadná manipulace, okamžitě připravena k použití
•  Vynikající přilnavost ke kosti
•  Podstupuje rychlou osifikaci (dle CT skenů a histologie po 1 měsíci)
•  Bezpečná a efektivní

Práci s membránou Ossix Volumax můžete 
vidět v kazuistice na straně 15.

Implantační systém Astra Tech 
a povrch OsseoSpeed poráží 
konkurenci v nové meta-analýze.

Volumax

+ koncept SmartFix®

Nově publikované výsledky 
s produkty Dentsply Sirona

Osifikující kolagenová platforma 
pro zisk objemu kosti

Závěrem současné meta-analýza jsou významné rozdíly mezi 
třemi prémiovými povrchy implantátů. Při zhodnocení úrovně 
marginální kosti po jednom roce a dále po pěti letech jedno-
značně vítězí povrch OsseoSpeed.

implantátů s povrchem 
OsseoSpeed, TiUnite a SLA/
SLActive bylo srovnáváno

11,077
publikací zahrnutých 

v meta-analýze

113

OsseoSpeed®
Dentsply Sirona

TiUnite®
Nobel Biocare

SLA/SLActive®
Straumann
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3. online kongres | záchovné stomatologie
10. dubna 2022Save

the date

10. dubna 2022

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

BioOss Collagen 50 mg Helmut Zepf
Geistlich Bio-Oss Collagen® 
ve velikosti 50 mg

90 % Geistlich Bio-Oss® + 10 % Geistlich 
Collagen®. Speciální úprava produktu  
Bio-Oss, která zjednodušuje manipulaci 
a aplikaci kostního granulátu.

Držák na skalpel 
s novým designem. 
Držák je robustnější 
v ergonomickém 
BIONIK designu. Držák 
má mechanismus 
kuličkového pera – 
Drop-control, díky 
tomu můžete čepelku 
jednoduše vyjmout 
stlačením tlačítka na 
konci držáku.

Letos slaví Helmut Zepf 100 let od založení 
společnosti. Již 4 generace vyrábějí nástroje 
od nápadu k finálnímu produktu. Vše 
probíhá v Německu.

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

Kontrolované vysunutí čepelky skalpelu. 
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https://www.mis-implants.com/
https://www.mis-implants.com/Products/MGUIDE
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V Praze dne 22. října 2021 přednášel doktor Raúl Ferrando 
Cascales ze španělské Murcie na téma „3D diagnostika 
v ortodoncii a interdisciplinární léčba“. O organizaci jeho 
přednášky se zasloužila společnost JPS.
Ve své přednášce Dr. Ferrando označil jako nejdůležitější 
krok správné stanovení diagnózy a podklad vady. K tomu je 
zapotřebí velmi dobře zhotovená fotografická dokumentace 
a následné překryvy s 3D skenem zubů. Velmi zajímavé je 
použití softwaru NemoCast 3D, který umožní 3D zobrazení 
artikulace chrupu a všech předčasných kontaktů. Hodnocení 
cephalogramu a následná práce s predikcí cíleného výsled-
ku je další velmi důležitý krok. Protokol stanovení diagnózy 
a léčby u Dr. Ferranda probíhá v devíti krocích:

1. Dokumentace souborů NHP (natural head position), STL 
(stereolitografie) a DICOM (Digital Imaging and Commu-
nications in Medicine).

2. Orientace, posun a soulad STL a DICOM souborů na 
fotografiích.

3. Okluzální analýza stěsnání a virtuální artikulace.
4. 2D profilové a 2D VTO (virtual treatment objectives) STO 

(surgical treatment objective) analýzy. K profilové ana-

lýze používá Ricketts a pro hodnocení měkkých profilo-
vých tkání Arnet analýzy.

5. 3D analýzy: transfer sagitálních hodnot z VTO/STO analýz 
do setupu na základě NHP fotografií.

6. Frontální analýza STL a NHP fotografií.
7. Zhotovení precizního modelu artikulací zubů – setup.
8. Rozhodnutí, jakou mechaniku a techniku použít k léčbě 

ortodontické vady.
9. Verifikace výsledků, 3D superimpozice.

3D diagnostika 
a Interdisciplinární léčba
PŘEDNÁŠKA
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Užitečné publikace:
Farovig E, Zachrisson BU. Effects of mandibular incisor 
extraction on anterior occlusion in adults with Class 
III malocclusion and reduced overbite. Am.J.Orthod.
Dentofacial Orthop. 1999;115:113-24.
Sven S, Nikolaos G. Assessment of techniques used for 
superimposition of maxillary and mandibular 3D surface 
models to evaluate tooth movement: a systematic review 
Eur.J. Orthodont.Volume 42, Issue 5, October 2020;559–570.

Netradiční přístup při řešení případu otevřeného skusu, při 
kterém měl před léčbou zubní lékař restaurovat abradované 
plošky v laterálních úsecích za pomoci kompozitu, by mě 
nikdy nenapadl. Kolega však podotknul, že tato metoda je 
náročná jak časově, tak i finančně, ale je nezbytným nástro-
jem k zajištění co nejlepšího výsledku u těžkých ortodontic-
kých vad. Je to hezky vidět z fotodokumentace, kterou nám 
Dr. Ferrando poskytl k publikaci.
Při plánování léčby III. třídy je třeba dbát na čtyři základní 
faktory. Jsou to: skeletální podklad vady, stav parodontu, 
nesoulad okluzních ploch a obličejová estetika. Pak se 
můžeme rozhodnout, zda bude vhodnější řešení vady orto-
donticko-chirurgické anebo „jen“ ortodontická kamufláž. Při 
kamufláži vede extrakce jednoho dolního řezáku ke snížení 
rizika poškození parodontu během léčby. Podmínkou je 
stěsnání v dolní čelisti menší než 3 mm.

Závěry:

 → Ortodonticko-protetická léčba má být vždy vedena ke 
zlepšení funkčních a estetických parametrů obličeje.

 → Dostavby zubů je možné zhotovit kdykoliv před ortodon-
tickou léčbou: Resto-first. Například při výrazné změně 
tvaru a velikosti zubů, které neumožňují správně umís-
tění zámků. Současně jsou zkolabované postranní úseky 
chrupu, ale stěsnání je jen nepatrné.

 → Pokud je přítomna umírněná abraze a stěsnání ≤ 6 mm, 
pak je třeba zubní oblouky znivelizovat a zuby dostavět 
během ortodontické léčby: Resto-early. Tuto metodu mů-
žeme použít při plánování chirurgicko-ortodontické léčby.

 → Při velkém stěsnání a nepatrné abrazi provést dostavbu 
po léčbě: Resto-post. Indikacemi jsou stěsnání ≥ 6 mm 
a velká protruze řezáku, 120° až 140°.

Po dlouhé době omezení bylo osvěžující se s kolegy znovu 
sejít a vyměnit si názory. Těším se na další možnosti učit se 
od kolegů i v blízké budoucnosti.

MUDr. Ilija Christo Ivanov, ORTHOPRAGUE, s. r. o.
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Sabina Pavlovcová, tel.: 725 833 934
Miroslav Kundera, tel.: 602 368 598, +421 918 208 176
Petra Kostková, tel.: 602 558 611
Ing. Gabriela Parolková, tel.: 602 323 909
Marie Přibylová, tel.: 724 286 863

ortodoncie

Produkty jsou určeny pro ortodontickou léčbu, výrobek je zdravotnickým prostředkem.
Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců nebo přímo v JPS. Ceny jsou uvedené v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

VICTORY SERIES
10 + 10 SAD ZDARMA
NEBO 30% SLEVA

VICTORY SERIES 
SUPERIOR FIT BUKÁLNÍ KANYLY 
ZA 155 Kč / 6,03 EUR 
S LEPIDLEM VE VERZI 
APC FLASH-FREE 
ZA 225 Kč / 8,75 EUR

HLEDÁME OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE/
SPECIALISTU ORTODONCIE 
PRO SLOVENSKO

zamestnani@jps.cz

Do svého týmu hledáme zkušeného obchodníka s chutí se vzdělávat 
v našem oboru. Pokud vás baví práce s lidmi, jste spolehlivý, samostat-
ný a zodpovědný s pozitivním přístupem, ochotný cestovat, pak jste 
právě náš člověk. Ozvěte se nám prosím.

CLARITY
ADVANCED
3 + 2 SADY ZDARMA
NEBO 30% SLEVA

ADHEZIVA S 30% SLEVOU
Inovativní adhezivní systémy pro všechny 
situace při lepení zámků a kroužků.

•  snadný positioning díky 
praktickým úchopům 
a mesio-distální drážce 
paralelní s torzí baze

•  nový kónický vstup pro 
snadné vkládání oblouků

•  přehledné značení 
vertikální a horizontální 
linie

•  kvalitní a osvědčené kovové zámky
•  zřetelná dlouhá osa zámku pro přesnější lepení
•  design torque-in-baze pro pohodlnou 

nivelizaci, přesnost slotu
•  ve verzi bez adheziva 

a s adhezivem APC II 
nebo APC FF

•  keramické zámky s brilantním estetickým vzhledem 
v barvě zubu

•  ověřená pevnost a malý rozměr zámku
•  predikovatelný, snadný 

debonding v linii zlomu
•  nízký profil zámku
•  odolnost proti zabarvení 

a změně barvy
•  ve verzi – bez adheziva, 

APC II a APC FF 
s adhezivem

35 800 Kč
UŠETŘÍTE AŽ

23.–24. září 2022
Košice, Hotel DoubleTree by Hilton
Kongres SOS

6.–8. října 2022
Ostrava, Clarion Congress Hotel Ostrava
Kongres ČOS

Zveme vás na ORTO akce
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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

PRAHA

11.–12. 2. 2022
pá + so

Vienna House 
Andel's Prague 
Hotel

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

WI

4.–5. 3. 2022
pá + so Hotel DUO Vytvořte své vlastní kompozitní mistrovské dílo

Dr. Serhat Köken WS

31. 3. 2022 čt 08.00–16.00
Hotel DUO

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

DH

12. 5. 2022 čt 08.00–16.00
Hotel DUO

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

DH

3. 6. 2022 pá 12.00–18.00
Hotel DUO

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

W

VALEČ

10.–11. 6. 2022
pá + so

Zámek Valeč, 
Valeč 1

Stomatologický víkend: Moderní koncepty v endodontické, 
reendodontické a postendodontické terapii
MDDr. Ondřej Kříž

WS

LIBEREC

1. 6. 2022 st 12.00–18.00
Guided Biofilm Therapy (GBT) – nový přístup k profylaxi, 
SWISS DENTAL ACADEMY
Klára Nová, Dis. et Dis.

W

MIROSLAV U ZNOJMA

22. 4. 2022 pá 13.00–18.30
AK Dent

Základy chirurgické techniky a základy implantologie
MDDr. MUDr. Petr Chramosta WI

ČESKÁ LÍPA

1. 4. 2022 pá 13.00–18.30
Villa Hrdlička

Parodontologie v praxi
MUDr. Markéta Harakaľová W

OLOMOUC

1. 4. 2022 pá 13.00–18.30
Adhezivní stomatologie jako prostředek interdisciplinární 
spolupráce
MDDr. Barbora Vágnerová, Ph.D.

WS

JIHLAVA

29. 4. 2022 pá
13.00–18.30
Hotel Gustav 
Mahler

Vybrané kazuistiky rizikových pacientů
MUDr. Zdeněk Hrubý WS

Kdy, kde 2021 Téma a přednášející Pro

ÚSTÍ NAD LABEM

28. 1. 2022 pá
12.00–18.00
Clarion Con-
gress Hotel

Preparace v endodoncii – ověřené postupy s moderními 
materiály
MDDr. Jan Doubrava

WS

25. 5. 2022 st
13.00–18.30
Clarion Con-
gress Hotel

Výhody a limity jednotlivých augmentačních postupů
MUDr. et MUDr. Karel Klíma, Ph.D. WI

PARDUBICE

2. 6. 2022 čt 12.00–18.00
Hotel EURO

Guided Biofilm Therapy (GBT) – nový přístup k profylaxi, 
SWISS DENTAL ACADEMY
Klára Nová, Dis. et Dis.

W

OSTRAVA

31. 1. 2022 po 13.00–18.30
Hotel Harmony

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

WS

30. 5. 2022 po 12.30–18.30
Hotel Harmony

Augmentace měkkých tkání v okolí implantátu II.
MUDr. Pavel Kříž, Ph.D. WI

BRNO

14. 3. 2022 po 13.00–18.30
Hotel Vista

Onemocnění dutiny ústní III. – projevy lokálních 
a celkových onemocnění v oblasti jazyka
MUDr. Hana Poskerová, Ph.D.

W

22. 4. 2022 pá 13.00–18.30
Hotel Vista

Jak přežít stres doma i v práci aneb Zvládání stresových 
a zátěžových situací nejen ve stomatologické praxi
PhDr. Martina Venglářová

W

6. 5. 2022 pá 13.00–18.30
Hotel Vista

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

ČESKÉ BUDĚJOVICE

4. 4. 2022 po 13.00–18.30
Hotel Vita

Komplexní vyšetření stomatologického pacienta 
a interpretace nálezů
doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA

W

29. 4. 2022 pá 12.00–18.00
Hotel Vita

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

W

PŘIPRAVUJEME

13.–14. 5. 2022
Efektívne vyšetrenie a efektívna liečba ochorení parodontu (hodnotenie 
DNA analýzy); Základy vyšetrenia slizníc
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