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Milí čtenáři,

v květnu přichází období 
vrcholného jara, které pro-
stupuje vším a nabíjí energií 
a oživuje nejen přírodu, ale 
i nás. Je to ten nejlepší čas 
vrhnout se s chutí do práce 
a nových projektů. A k tomu 
můžete využít řadu našich 
zajímavých nabídek a pod-
nětů. Přemýšlíte-li o renovaci a rozšíření, energie vám 
pomůže v rozhodnutí pustit se třeba do zařízení celé 
nové ordinace. 

Symbolem května je srdce – orgán, který znamená 
lásku, potěšení a štěstí. My jsme měli to štěstí, že jsme 
se s vámi mohli společně sejít na implantologickém 
kongresu, ze kterého vám přinášíme dojmy účastníků. 
Jsme moc rádi, že doba se vrací do normálního režimu 
a my budeme mít ještě před létem řadu příležitostí se 
s vámi potkat. Ať už to bude tradičně ve Valeči nebo 
někde jinde, vždy se na vás budeme těšit. 

V magazínu najdete zajímavé kazuistiky z implantolo-
gie a ortodoncie. V létě, třeba někde u vody, budete 
mít jistě čas se začíst a získat nové a užitečné poznat-
ky. Ty pak můžete uplatnit při práci s vašimi pacienty, 
kteří díky vám prožijí radostně očekávané léto se 
zářivým úsměvem

Pranostika říká, že bude-li v červenu více sucho než 
mokro, urodí se dobrého vína. Uvidíme, snad se nám 
letní počasí vydaří. Ale ať už bude jakkoliv, tu sklenku 
vína si v klidu vychutnejte.

Na zdraví :)

Eva Nohejlová
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Pátek 13. 5. 2022
•  zjednodušené vyšetrenie: mikrobiálne a nemikrobiálne poškodenie chrupu a parodontu
•  indikácia mechanickej, chemickej a chirurgickej liečby, poradenstvo podľa diagnózy 
•  agresívna parodontitída, rizikový pacient, chemická liečba, indikácia antibiotík
•  endo-paro, paro-endo lézie, absces parodontu
•  rizikové faktory, genetika, výživový protokol, citlivé krčky, biela škvrna, erózie
•  vhodná dokumentácia, základné nástrojové a prístrojové vybavenie

Sobota 14. 5. 2022 – Praktické kurzy
Praktické kurzy povedou: Mgr. Helena Hatalová, Bc. Kristína Targošová

•  deep scaling, root planing, airpolišing, motivácia, inštruktáž
•  správna ergonómia práce s nástrojmi, brúsenie nástrojov
•  kazuistiky rôznych postupov ošetrenia
•  indikácie pre zhotovenie dlahy, relaxačné cvičenia pri bruxizme
•  vyšetrenie genetickým, mikrobiálnymi testami, CRP, iné 
•  praktický nácvik hlbokého skejlingu na modeli
•  chyby pri skejlingu hlbokých paro – vačkov

CENA: 7 890 Kč včetně DPH 
Určeno pro: PZL 10 kreditů ČSK, DH (záštita ADH)

EFEKTIVNÍ VYŠETŘENÍ A EFEKTIVNÍ LÉČBA
ONEMOCNĚNÍ PARODONTU (HODNOCENÍ DNA
ANALÝZY), ZÁKLADY VYŠETŘENÍ SLIZNIC

Zveme vás na dvoudenní praktický seminář
Přednášející: doc. MUDr. Eva Kovaľová, Ph.D.

pátek + sobota 13.–14. května 2022
Absolutum Wellness Hotel, Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7
Přednáška je ve slovenském jazyce.



Vyšetření DentalGen® stanovuje genotyp 
pacienta ve vztahu k imunologické 
odpovědi na zánětlivou reakci. Může tak 
u pacienta odhalit genotyp se zvýšeným 
rizikem k rychle probíhající parodontitidě  
nebo periimplantitidě. 

IL-1A (c.-949C>T, resp. -899C>T),  IL-1B 

(c.315C>T, p.Phe105=, resp. +3954C>T), IL-1RN 

(c.117T>C, p.Ala39=), HLA-DRB1, alela *04

  hodnotí riziko vzniku parodontitidy

  hodnotí riziko zánětlivosti 

  pomůže nastavit léčbu 

  pomůže zhodnotit prognózu

  jednoduchý odběr (gingivální stěr)

  vyhodnocení do 10 pracovních dní 
od odběru 

 zubní prevence díky genům

DentalScan®

stanovení patogenů parodontitidy  
a imunologické predispozice analýzou DNA. 
LÉČBA PARODONTITIDY NA PRVNÍ POKUS.

            dental-scan.cz                sulcova@ghc.cz                             +420 607 301 398

Vyšetřením DentalBac® získáváme informace o 
složení parodontálních patogenů (bakterií) ze 
zánětlivých ložisek, což umožňuje zvolit cílenou 
antibiotickou léčbu.

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), 

Campylobacterrectus (Cr), Capnocytophaga gingivalis (Cg), 

Eikenella corrodens (Ec), Eubacterium nodatum (En), 

Fusobacterium sp. (Fsp), Parvimonas micra (Pm), 

Prevotella intermedia (Pi), Porphyromonas gingivalis (Pg), 

Tannerella forsythia (Tf), Treponema denticola (Td)
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1. PRVOU ZÁSADOU CHEMICKEJ LIEČBY je určiť:
 → správnu Dg: podľa stavu parodontu a rizikových faktorov
 → poznať presnú indikáciu liečiva podľa jeho zloženia
 → rozlíšiť antibiotické preparáty podľa ich účinku na druh M.
 → antimikrobiálne preparáty s pozitívnym nábojom, ktoré 
zabíjajú baktérie,

 →  antiplakové preparáty sneutrálnym nábojom – brzdia 
tvorbu plaku, baktérie nezabíjajú; 
• každý bylinný výplach má iný účinok; 
• najviac chýb sa robí práve vetou: „Toto je ideálny roztok, 
obsahuje 12 byliniek, včeliu kašičku“… 
• nepoznanie zloženia preparátu môže vyvolať alergickú 
reakciu, spôsobiť presušenie sliznice, vznik erózie.

Pri indikovaní akéhokoľvek preparátu „do úst“ platia pravidlá:
1. „Ak nepoznám zloženie, nepoznám účinok“.
2. „Ak nepoznám účinok, môžem pacienta poškodiť“.
3. „Lepšie je ničím nevyplachovať, ako spôsobiť poškode-

nie, dysbiózu“.

2. DRUHOU ZÁSADOU CHEMICKEJ LIEČBY
 → je určiť presné užívanie lieku, výplachov, ústnej kozmetiky
 → vhodný je priložený leták s presnou informáciou
 → no najvhodnejšie je vytvoriť si vlastné letáky na tie pre-
paráty, ktoré odporúčame najčastejšie

VHODNÝ POSTUP pri užívaní antibiotika:
METRONIDAZOL 3 x 1 (3 x 500 mg) každých 8 hod. napr.: 
o 7,00…15,00…23,00

Tablety užívajte celé nezávisle od jedla, zapite ich dosta-
točným množstvom vody. Liečba trvá min. 8–10 dní, nesmie 
byť ukončená predčasne. Vhodné je nebrať spolu rôzne iné 
lieky, probiotika, dodržať aspoň 1 hodinu rozdiel priich uží-
vaní. Ak máte akékoľvek vedľajšie účinky, informujte svojho 
ošetrujúceho.

ODPORÚČANÁ LIEČBA na základe DNA mikrobiálnej analýzy: 
LIEČBA PARODONTITÍDY ODPORÚČANÁ LIEČBA označiť odporúčané lieky + dávkovanie, prípadne dopísať: 
A/   
METRONIDAZOL 3x1  /  ENTIZOL 3x....  (3 x 500mg)   každých 8 hod. napr.: o 7,00....15,00.....23,00 
AUGMENTIN 1g  2x1 každých 12 hod. o 8,00.........20,00  
DALACIN 300mg 2 x 2 tbl. á 12 hod.  o 8,00.........20,00 alebo 3 x 1 tbl. o 7,00....15,00.....23,00 
Tablety užívajte celé nezávisle od jedla, zapite ich dostatočným 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 akékoľvek vedľajšie účinky - informujte sa u ošetrujúceho. 
B/   
GUM Perio-Balance – probiotikum: 2. deň od začiatku užívania antibiotík, po peripolišingu: 
2 tab. denne rozcmúľať v ústach 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            2 tablety denne 
 
C/  Ústna voda:  
1 týždeň – 10 dní Corsodyl CHX 0,2%: potom pokračovať:      Listerine Professional GUM Therapy 2x 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: 2x denne po vyčistení zubov vyplachovať 30 sek. celé ústa 3 mesiace. 
D/   
CHLÓRHEXIDÍN GEL - CHX gel: 1x 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: 1x denne podľa pokynov ošetrujúceho 30-60 min. po užití probiotika!!!. Nanáša sa do striekačkou 
s tupou ihlou priamo do vačkov.  
 

Hlavní zásady chemické léčby podle
Doc. MUDr. Evy Kovaľové, Ph.D.
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3. TREŤOU ZÁSADOU CHEMICKEJ LIEČBY
 → je nepredlžovať lokálnu liečbu, ak nie je presne určená 
príčina vzniku ochorenia

 → ak po kompletnej mechanickej a lokálnej chemickej Th, 
po zlepšení OH, odstránení dráždivých faktorov sa do 
12 týždňov nezlepší daný stav, nutné je

 → „hľadať“ ďalšie rizikové faktory lokálne a celkové, ktoré 
môžu oslabiť imunitu…

4. ŠTVRTOU ZÁSADOU CHEMICKEJ LIEČBY
 → je dôkladne vyšetriť všetky mikrobiálne, ale aj nemikrobi-
álne príčiny

 → najčastejšie sú to návyky a zlozvyky pacienta, ktoré vyko-
náva podvedome a neuvedomuje si ich následky

 → nevyšetrenie parafunkciíje veľkou chybou

Liečba symptómov bez zistenia príčiny je rovnakou chybou, 
ako liečenie zápachu zúst ústnou vodou, ústnymi sprejmi, 
cmúľaním mentoliek, žuvaním žuvačiek bez vhodnej liečby.

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-Balance, 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 alebo 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 chlórhexidín gel, ktorý ničí podďasnové baktérie. Ďalšie termíny 
kontroly sú určené individuálne po kontrolnom teste prítomnosti baktérií. Pri opakovanej aktivite zápalu: 1-3 
týždne lokálne gel s kyslíkom BLUEM+ústna voda + zubná pasta.  
Parodontitída je chronické infekčné ochorenie, kedy sa infekcia z úst šíri do celého organizmu  a môže 
poškodzovať cievy, srdce, obličky, kĺby a iné orgány. Preto je nutné 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 preto vhodné vyšetriť aj partnera (zhotoviť rtg snímky, odporučiť liečbu, 
vyplachovanie... podľa odporúčania ošetrujúceho). 

Nová kniha od 
docentky Kovaľové 
je také k dostání 
v JPS.

STOMATOLOGIE | 7



Mezizubní kartáčky 3 Star
45 mm – 72 mm

CLINPRO White varnishOchranný gel 
s obsahem fluoridu

Bělicí pasta

RISER-FLOSS - expandující nit Zubní kartáček

Bělicí pasta

Mi Paste Tooth 
Mousse

Mezizubní kartáčky

Také s příchutěmi 
meloun a třešeň

 → bílá
 → černá

 → Pharma
 → Classic

 → mentolová
 → voskovaná
 → fluoridovaná 
50 m

 → S-39 5 řad včetně solo kartáčku
 → M-39 5 řad včetně solo kartáčku
 → XS-39 5 řad včetně solo kartáčku
 → S-27 3 řady včetně solo kartáčku
 → M-27 3 řady včetně solo kartáčku

 → 25 ks extrasoft
 → 25 ks original

332 Kč369 Kč

125 Kč139 Kč

CLINPRO White varnish, 100 dávek

5 487 Kč7 035 Kč

CLINPRO White varnish, 50 dávek

3 022 Kč3 875 Kč

CLINPRO XT Varnish clicker 10 g

3 656 Kč4 688 Kč

10 ks po 40 g (příchuť jahoda, vanilka, 
mentol, tutti-frutti, meloun)

5 ks promo balení po 40 g (příchuť jahoda, 
vanilka, máta, tutti-frutti, meloun)

3 817 Kč5 600 Kč 2 032 Kč3 040 Kč

10 ks po 40 g (příchuť jahoda, va-
nilka, máta, tutti-frutti, meloun)

5 ks promo balení (příchuť jahoda, vanilka, 
máta, tutti-frutti, meloun)

3 912 Kč4 890 Kč 2 185 Kč3 270 Kč

1 ks

436 Kč559 Kč

279 Kč399 Kč 181 Kč259 Kč

 → 8 ks extrasoft
 → 8 ks original

94 Kč144 Kč 58 Kč89 Kč

Balení: 4 ks

84 Kč129 Kč

PROFYLAXE
Andrea Kania (Praha), tel.: 724 365 499 | Šárka Chvojková, DiS. 
(severní Čechy), tel.: 724 020 620 | Radka Kabeláčová 
(Vysočina a Pardubický kraj), tel.: 771 228 341 | Petr Šimůnek 
(Pardubický a Královehradecký kraj), tel.: 771 228 341 
Vlaďka Kováčiková (severní Morava), tel.: 725 777 487
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 → ústní gel profesional 15 ml
 → zubní pasta 75 ml 
bez fluoridů / s fluoridy

 → ústní voda 500 ml, bez fluoridu

Domluvte si předvedení přístroje  
ve Vaší ordinaci.

↓

Andrea Kania (Praha), tel.: 724 365 499 | Šárka Chvojková, DiS. 
(severní Čechy), tel.: 724 020 620 | Radka Kabeláčová 
(Vysočina a Pardubický kraj), tel.: 771 228 341 | Petr Šimůnek 
(Pardubický a Královehradecký kraj), tel.: 771 228 341 
Vlaďka Kováčiková (severní Morava), tel.: 725 777 487PROFYLAXE

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

paro® sonický kartáček 
+ 2 balení hlavic zdarma 
(duo, sensit)

TePe® tuft
50 + 10 ZDARMA

YOTUEL® 
Bělicí set ve stříkačkách, 
4 stříkačky + 1 stříkačka 
ZDARMA

AIRFLOW® 
Prophylaxis Master

16 % karbamid peroxid 10 % karbamid peroxid

1 489 Kč 1 389 Kč

2 794 Kč 3 900 Kč

-20 %*

1 273 Kč

955 Kč
*při zakoupení všech tří produktů
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DENTÁL 
Akční nabídky

Andrea Kania (Praha), tel.: 724 365 499 | Šárka Chvojková, DiS. 
(severní Čechy), tel.: 724 020 620 | Radka Kabeláčová 
(Vysočina a Pardubický kraj), tel.: 771 228 341 | Petr Šimůnek 
(Pardubický a Královehradecký kraj), tel.: 771 228 341 
Vlaďka Kováčiková (severní Morava), tel.: 725 777 487

GC kompozita GC kompozita
Flow

G-Bond -Intro 
starter set

1 073 Kč

NEO SPECTRA ST EFFECTS
NEO SPECTRA ST HV
NEO SPECTRA ST LV

1 332 Kč
NEO SPECTRA ST FLOW

Neo Spectra

1 427 Kč

Prime Bond 
UNIVERSAL
Prime Bond 
UNIVERSAL REFILL 
4 ml

Filtek

Gradia Direct 4 g

816 Kč1 750 Kč

G aenial Universal Injectable 1 ml

842 Kč1 070 Kč

Filtek Z-550 4 g

867 Kč1 099 Kč

876 Kč1 030 Kč

G aenial 2,7 ml

1 275 Kč2 060 Kč

Filtek Z-250 4 gFiltek Bulk Fill, Flow. 2x 2 g

1 703 Kč2 003 Kč

Filten One Bulk Fill 4 g

1 641 Kč1 931 Kč

Filtek Supreme, Flow. 2x 2 g

1 438 Kč1 691 Kč

1 862 Kč2 190 Kč

Essentia HiFlo/LoFlo 1 x 2 ml (3,6 g)

1 182 Kč1 670 Kč

Gradia Direct Flo/LoFlo 2x 1,5 g

1 063 Kč1 720 Kč

G-AENIAL Universal Flo, 2 ml

1 292 Kč2 140 Kč

EverX Flow, 2 ml (3,7 g) Bulk/Dentin

1 335 Kč1 890 Kč

G-AENIAL Flo X, 2 ml

1 275 Kč2 080 Kč

Single Bond Universal, 5 ml

2 333 Kč2 744 Kč

Scotchbond Universal Plus,
5 ml NOVINKA

3 134 Kč3 691 Kč

Adper Single Bond 2, 6 ml

1 372 Kč1 614 Kč

G-Premio bond

G-PREMIO BOND 3 x 5 ml
3-Bottle Pack, GCE012690

4 982 Kč7 500 Kč

G-PREMIO BOND,
lahvička 5 ml, GCE012695

2 006 Kč2 940 Kč
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3M

Ketac/Photac

G-CEM ONE
G-CEM LINKFORCE

Equia Forte HT

FUJI CEM EVOLVE

3M™ RelyX™ Universal 
pryskyřičný cement, 
zkušební sada, 56969, 
translucentní

SDR Palodent Relyx Universal

PALODENT V3 Matrice 
4,5, 5,5, 6,5 mm /50 ks

1 513 Kč

SDR PLUS ECO REFILL UNIV 
(50 kompulí a 0,25 g)

4 916 Kč
SDR PLUS REFILL UNIV, A2, A3 
(15 kompulí á 0,25 g)

1 540 Kč

Photac Fil Quick Aplicap; 50 kapslí

3 888 Kč4 573 Kč
GC Equia Forte HT, Intro Pack, 
20 kapslí

2 168 Kč3 020 Kč

FujiCEM Evolve Single Pack

2 032 Kč2 990 Kč

FujiCEM Evolve Triple Pack Automix

5 262 Kč7 590 Kč

G-CEM ONE, Starter Kit A2/TL

1 700 Kč2 000 Kč
G-CEM LinkForce, Cement, 
stříkačka, A2/TL/OP 8,7 g

3 392 Kč4 800 Kč

G-CEM ONE, Twin Refill A2/TL

2 805 Kč3 300 Kč

G-CEM ONE, System Kit

3 740 Kč4 400 Kč

G-CEM LinkForce, Starter Kit A2/TR

4 429 Kč6 090 Kč

5 683 Kč6 686 Kč

GC Equia Forte HT, Refill Pack, 50 ks

3 528 Kč5 330 Kč

Ketac Molar Aplicap 50 kapslí

3 892 Kč4 578 Kč

Ketac Molar Easymix A.R.T. start. bal.

1 184 Kč1 393 Kč

GC Equia Forte HT Fill
Promo Pack 100 kapslí
+ Equia forte coat A2, A3

6 622 Kč10 440 Kč

GC Equia Forte HT, Klin. bal, 200 kapslí

12 580 Kč17 500 Kč

DENTÁL 
Akční nabídky

Andrea Kania (Praha), tel.: 724 365 499 | Šárka Chvojková, DiS. 
(severní Čechy), tel.: 724 020 620 | Radka Kabeláčová 
(Vysočina a Pardubický kraj), tel.: 771 228 341 | Petr Šimůnek 
(Pardubický a Královehradecký kraj), tel.: 771 228 341 
Vlaďka Kováčiková (severní Morava), tel.: 725 777 487
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DENTÁL 
Akční nabídky

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

Fuji Ortho LC Set prášek 
+ tekutina

Rukavice 10 + 1 ZDARMA

CELÝ SORTIMENT 
-20 %

Nitrilové rukavice 200 ks 
velikosti S, M, L 
10 + 1 ZDARMA

Ketac Cem Radiopaque 
klinické balení

 → Cranberry Aqua Source Nitrile, 
velikost M, barva modrá, 200 ks

 → Cranberry Aqua Source Nitrile, 
velikost XS, barva modrá, 200 ks

4 137 Kč

3 517 Kč

4 210 Kč

3 579 Kč

Cranberry Evolve 100 Cobalt 
Blue, velikost L, 100 ks

Cranberry Evolve 100 Cobalt 
Blue, velikost S, 3,2 g Nitrile 
PF 100 ks

Při nákupu Hu-friedy nad 5000 Kč bez DPH.
Pouze od 1. 5. do 31. 8. 2022

Andrea Kania (Praha), tel.: 724 365 499 | Šárka Chvojková, DiS. 
(severní Čechy), tel.: 724 020 620 | Radka Kabeláčová 
(Vysočina a Pardubický kraj), tel.: 771 228 341 | Petr Šimůnek 
(Pardubický a Královehradecký kraj), tel.: 771 228 341 
Vlaďka Kováčiková (severní Morava), tel.: 725 777 487
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JAK SNÍŽIT NÁKLADY 
SE ŠPIČKOVOU DEZINFEKCÍ DURR

3 801 Kč4 472 Kč

3 830 Kč4 506 Kč

4 147 Kč4 879 Kč

3 945 Kč4 642 Kč

FD 322 10 l
Rychle působící dezinfekční a čisticí 
ubrousky s obsahem alkoholu na menší 
plochy zdravotnických prostředků

•  Baktericidní, tuberkulocidní, 
levurocidní, fungicidní, omezeně 
virucidní PLUS (zapouzdřené viry 
včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů 
a nezapouzdřené adenoviry, 
polyomaviry a noroviry)

•  Velmi krátká doba působení
•  Zaschnutí beze zbytků
•  Dobrá snášenlivost s materiály

+ výpustní ventil zdarma

FD 366 sensitive 10 l
Roztok se sníženým obsahem alkoholu, 
připravený k použití pro dezinfekci 
a čištění zvlášť choulostivých povrchů 
zdravotnických prostředků

•  Baktericidní, tuberkulocidní, levurocidní, 
omezeně virucidní (zapouzdřené viry 
včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů 
a nezapouzdřené noroviry)

•  Rychlý dezinfekční účinek
•  U zubních souprav ideální v kombinaci 

s čisticím a pečujícím prostředkem na 
umělou kůži FD 360

•  Prověřená snášenlivost s materiály – 
doporučeno předními výrobci zařízení

+ výpustní ventil zdarma

FD 333 10 l
Rychle působící roztok připravený 
k použití pro dezinfekci povrchů 
zdravotnických prostředků a lékařského 
inventáře s rychlým účinkem

•  Baktericidní, tuberkulocidní, 
levurocidní, fungicidní, omezeně 
virucidní PLUS (zapouzdřené viry 
včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů 
a nezapouzdřené adenoviry 
a noroviry)

•  Dobrá snášenlivost s materiály
•  Svěží citrónová vůně
•  Rychlé zaschnutí

+ výpustní ventil zdarma

HD 410 10 l
Alkoholický přípravek pro vtírání do 
pokožky pro hygienickou a chirurgickou 
dezinfekci rukou

•  Baktericidní, tuberkulocidní, levurocidní, 
omezeně virucidní PLUS (zapouzdřené 
viry včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů 
a nezapouzdřené adenoviry a noroviry)

•  Maximálně rychlá: hygienická dezinfekce 
rukou 15 sekund / chirurgická 
dezinfekce rukou 90 sekund

•  Obsahuje promašťující látky pečující 
o pokožku, velmi dobrá snášenlivost – 
dermatologicky testováno.

+ výpustní ventil zdarma
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ERGONOMIE, EFEKTIVITA A MANAGEMENT
PRAXE – ČTYŘRUČNÍ PRÁCE A ROZDĚLENÍ 
PRÁCE V TÝMU

Zveme vás na teoreticko-praktický kurz
Přednášející: MDDr. Břetislav Martinák, Petra Rodová

Pátek 9. září 2022 od 9,00 hodin
Showroom Dentsply Sirona, Na Maninách 20, Praha 7

CENA: 12 990 Kč včetně DPH (lékař/ka + asistence)
Počet účastníků praktického kurzu je z kapacitních důvodů omezen 
(max. 12 osob – 6 týmů).

Kurz je určen pro dentální tým lékař/ka – asistent/ka.
Teoretický základ (ergonomie, 4ruční práce, uspořádání pracoviště, osvětlení, práce 
se zvětšením…) bude doplněn o reálné i video ukázky ošetření skutečného pacienta 
a důkladným praktickým nácvikem pod dohledem lektora, který bude vše ukazovat 
na stomatologických soupravách, jako by šlo o reálné ošetření.
Naučíme vás správný sed, základy 4ruční práce, vzájemné respektování členů týmu, 
práci bez i se zvětšením, plánování a mnohé další.

• Teoretické základy ergonomie
• Ergonomické uspořádání praxe
•  Chybné realizace + moderní pojetí 

ergonomické ordinace
• správný sed
• polohování pacienta
• příprava pracoviště
• zhotovení výplně – 4ručně
• endodontické ošetření – 4ručně

• chirurgie – 4ručně
• protetika – tipy, triky
• rozdělení práce v rámci týmu
• management praxe
• efektivita práce
•  intenzivní praktická část 

– 4ruční práce
• tipy a triky
• diskuze

STOMATOLOGIE | 15



Využijte naši akční nabídku do vyprodání zásob!
Vše jsme pro vás nakoupili v množstevní slevě, o kterou se rádi podělíme.

Technické 
parametry

•  MultiPAN umožňuje vybrat nejvhodnější 
snímek z 5 snímků z jednoho skenování.

•  MRT technologie měří morfologii pacienta 
a dle těchto hodnot nastaví parametry 
skenu.

•  Inteligentní kolimace a rychlé skenování 
zajišťují nízkou dávku RTG záření pro 
pacienta.

•  Dvoumotorová kinematika pro optimální 
přizpůsobení tvaru čelisti

•  Virtuální ovládací panel prostřednictvím 
vašeho tabletu (iPad, Win)

•  18 diagnostických režimů
•  Čas skenování PAN (12 s); QuickScan (6,6 s)
•  Software iRYS pro správu snímků zdarma, 

nebo podporující rozhraní TWAIN.
•  Možnost instalace přímo na zeď.

Neopakovatelná akce 
na panoramatický rentgen MyRay X5

Cenová kalkulace
Přístroj Standardní cena Akční cena

Hyperion X5 PAN (verze „Air“ s kotvením do zdi) 382 000 Kč 328 000 Kč
Fantom pro pravidelné kontrolní měření 7 000 Kč

Software IRYS neomezený počet licencí v ceně

OPG vesta (již dnes není povinná) 5 800 Kč

PC sestava pro 2D 20 000 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH, zahrnují dopravu, instalaci a zaškolení obsluhy.
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Neopakovatelná akce 
na panoramatický rentgen MyRay X5

Cefla i JPS letos slaví kulatiny! Proto jsme si pro druhý kvartál společně 
s tímto italským výrobcem, pod který spadají značky Anthos a MyRay, 
připravili akční nabídku pro kompletní ordinace vybavené základními 

přístroji od těchto dvou značek.

V případě, že plánujete kompletně vybavit 
vaši novou ordinaci, tak můžete ušetřit až:

Pro vyhotovení individuální nabídky kontaktujte vašeho obchodního zástupce.
Akce je platná pro objednávky zadané do 30. 6. 2022.

50 000 Kč na stomatologické soupravě
20 000 Kč  na parním sterilizátoru a příslušenství
9 000 Kč na intraorálním rentgenu

Celkem tedy ušetříte až 79 000 Kč.

Kompletní ordinace 
od značky Cefla (Anthos + MyRay)

Centrální servisní dispečink, tel.: +420 602 422 698, e-mail: servis@Jps.cz | TECHNIKA | 17



Hvězdy implantologie, to je skupina 
nejen přednášejících, ale také účastní-
ků kongresu, kteří i přes nejistý vývoj 
pandemické situace neváhali a dorazili 
ve dnech 11. a 12. února do pražského 
hotelu Vienna House Andel’s Prague.

První den zahájil prof. René Foltán, slovo předal dr. Chris-
tosovi Tsamisovi, který přednesl kazuistiky o léčbě kom-
plexních defektů alveolárního hřebene za využití techno-
logie Glymatrix. Následovala přednáška prof. Fernanda 
Rojas-Vizcayi o protetických protokolech náhrad celé čelisti 
nesených na implantátech a zároveň integraci pracovních 
postupů v tandemu navigované implantologie Simplant 
a protetického řešení Smartfix. Prof. René Foltán uzavřel 
první den přednáškou o sendvičové technice, vertikální aug-
mentace alveolu a seznámil účastníky s možnostmi, které se 
pro tuto techniku nabízejí. Večeří a společenským setkáním 
u koncertu Prague Cello Quartet rozhodně večer nekončil 
a na všech účastnících kongresu bylo vidět, že se po dlouhé 
době opět uvolněně baví s kolegy a přáteli.

Druhý den zahájil přednáškou o důležitosti symbiózy bio-
logických aspektů a technických možností implantátů prof. 
Nitzan Bichacho. Závěrem kongresu vystoupil prof. Istvan 
Urban a poutavým přednesem představil nové pohledy na 
vertikální a horizontální augmentaci. Nebylo jednoduché 
v této době zorganizovat setkání zahraničních předná-
šejících a chtěl bych tímto poděkovat všem kolegům za 
perfektní přípravu a realizaci našeho kongresu. Budeme se 
dále snažit přinášet zajímavá témata a přednášející. V nepo-
slední řadě také děkuji přednášejícím a účastníkům, že se 
v hojném počtu dostavili.

Ing. David Mičaník, Product manager divize Implantologie JPS

Ohlédnutí za kongresem

HVĚZDY IMPLANTOLOGIE 
A AUGMENTAČNÍCH POSTUPŮ
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MUDr. Tomáš Křiva, Brno

Kongres Hvězdy implantologie a augmentačních postu-
pů konaný v pražském hotelu Vienna House ve dnech 11. 
a 12. února 2022 mě, po dvouleté kovidové pauze živých 
kongresů, opravdu velmi potěšil. Jeho organizace dle mého 
názoru neměla chybu, i přesto, že původně snad byl konci-
pován pro menší počet účastníků, tak zvolené prostory jej 
dokonale zvládly co do počtu míst, reprezentace i dobrého 
kontaktu s přednášejícími. Kvalita všech přítomných předná-
šejících byla na vynikající úrovni a rozhodně byla přínosem 
a troufnu si říct, i posunem v další implantologické a aug-
mentační práci.
Již se těším na další podobný kongres konaný JPS, ovšem 
laťka byla tentokrát nasazena opravdu vysoko!

MUDr. Hana Matanelli, Praha

Ve dnech 11. a 12. února 2022 proběhl v Praze kongres 
Hvězdy implantologie a augmentačních postupů. Firmě JPS 
se podařilo oslovit vynikající světové odborníky v oboru 
a Covidu navzdory přednášeli prof. Istvan Urban z Maďarska, 
prof. Nitzan Bichacho z Izraele, dr. Christos Tsamis z Řecka, 
dr. Fernando Rojas-Vizcaya ze Španělska a prof. Foltán, který 
též přijal roli moderátora kongresu.
Všechna vystoupení byla pečlivě připravena, doprovázena 
bohatou fotodokumentací a skeny, RTG a CBCT vyšetřením 
pacienta před a po operaci. Přednášející nechali publikum 
nahlédnout do plánování výkonů s ohledem na konečný 
funkční a estetický výsledek. Fotodokumentace a krátká videa 
operačních výkonů dokládala proveditelnost chirurgického 
postupu v praxi a zároveň byl posluchač upozorněn na možná 
úskalí a nebezpečí. Mnohé kazuistiky byly dokumentovány po 
dlouhou dobu, nezřídka deseti i více let. U všech účinkujících 
se snoubila vysoká odbornost a nesporná preciznost a um 
se schopností přednášet širokému publiku, a navíc s ochotou 
podělit se o své zkušenosti z praxe. Všichni též disponovali 
vlastností nadchnout posluchače pro svůj obor a postupy.
Jednacím jazykem byla angličtina, proto nemohu nezmínit 
výkony obou překladatelek pro ty z nás, kteří nejsou v tomto 
jazyce tak zběhlí. Obě dámy si zaslouží obdiv, neboť není 
vůbec jednoduché překládat množství odborných termínů 
v souvislostech, kterým mohou rozumět jen stěží. Organiza-
ce kongresu firmou JPS byla příkladná, technické zabezpe-
čení, prostory i občerstvení na vysoké úrovni. Prague Cello 
Quartet se postaral o komplexnost zážitku a odlehčení 
prvního dne kongresu.
Nezbývá než poděkovat a konstatovat, že jsme měli možnost 
naslouchat skutečným Hvězdám a těšit se na další setkání.

MDDr. Petr Švácha, Praha

Hvězdy implantologie byl naprosto výjimečný kongres, za 
který bych chtěl moc poděkovat pořadatelům a pogratulovat 
jim ke skvělé práci. Jak se dalo očekávat, každý z přednášejí-
cích byl perfektní a moc jsem si jejich přednášky užil.
Osobně mne nejvíce zaujala přednáška pana prof. Nitzana 
Bichacha, která mi otevřela oči v otázce dlouhodobé stabi-
lity v implantologii. Sluší se dodat, že hvězdy nestály jenom 
na pódiu, ale i v kuchyni. Jídlo bylo skvělé, stejně jako spo-
lečnost a kulturní program.

Dr. Jurij Ciryk, Praha

Pokud člověk chce inspiraci a svou práci dělat opravdu 
dobře a na vysoké úrovni, pak jsou takové kongresy přesně 
to, co potřebuje. Myslím, že každý dostal obrovské množ-
ství nových informací. Třešničkou na dortu byl celosvětově 
známý profesor Istvan Urban, který se podělil o své techniky 
a výzkumy v oblasti vertikální a horizontální augmentace. 
Velká pochvala za skvělou organizaci ze strany JPS.

MDDr. Dominik Stolarz, Karviná

Kongres v Praze měl vysokou úroveň se spoustou skvělých 
přednášejících. Laťka byla nasazena skutečně vysoko a dou-
fám, že si tento standard udrží i v dalších ročnících.

MDDr. František Střída, Karviná

Kongres Hvězdy implantologie a augmentačních postupů 
předčil má očekávání v tom nejpozitivnějším možném smyslu. 
Přednášející mi předali spoustu užitečných informací pro po-
užití v praxi. Prostředí a organizace kongresu neměla chybu.

Dr. Volodymyr Kachmar, Praha

Poslední dva roky se mi už moc stýskalo po normálních 
živých kongresech. I po tom, kdy lze o přestávkách mezi 
přednáškami pohovořit u kávy s kolegy o názorech a přístu-
pech přednášejících.
A musím říct, že ti byli opravdu na vysoké úrovni. Na většině 
kongresů jsou na takové úrovni maximálně jeden až dva 
přednášející, ale v tomto případě to byli všichni. Firma JPS 
se postarala nejen o skvělou organizaci, ale i o to, abychom 
získali kvalitní a vysoce odborné informace. Už se těším na 
další setkání s JPS.
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1. Úvodní vyšetření ukazuje hloubku sondáže 
9 mm, což naznačuje zlomeninu kořene. Na CBCT 
je patrná rozsáhlá ztráta bukální kostní stěny.

5. Biomateriály vyplní mezeru a vytvoří oporu 
pro tkáně. Díky tomu je zachován potřebný objem 
kosti.

3. Po augmentaci měkkých tkání a překrytí recesu 
v místě 11 a 21 štěpem pojivové tkáně se pod štěp 
a periost umístí Geistlich Bio-Gide® Shape.

7. Krestální pohled na finální náhradu s pěkným emergence profilem 6 měsíců 
po augmentaci a okamžitém zavedení implantátu.

2. Jemným stlačením parodontální sondy v místě 
defektu zjistíme hloubku a šířku defektu.

6. Ihned po augmentaci a zavedení implantátu 
zatíženo provizorní korunkou, která je nahrazena 
finální korunkou po 6 měsících hojení.

4. Vyplníme mezeru vložením Geistlich Bio-Oss® 
Collagen. Membrána by měla přesahovat defekt 
alespoň 3 mm apikálně i laterálně.

Prof. Julio C. Joly, Prof. Robert C. 
da Silva, Prof. Paulo F. M. de Carvalho, 
Dr. Victor Clavijo | Săo Paulo, Brazílie

Okamžitá implantace do 
místa s defektem bukální 
kostní stěny
KAZUISTIKA

Geistlich Bio-Oss® Collagen dokáže 
účinně kompenzovat kostní resorpci, 
ke které přirozeně dochází po 
extrakci zubu, což, jak víme, může 
zhoršit estetický výsledek a vést 
k nestabilitě měkkých tkání.

PROF. ROBERT C. DA SILVA

50 mg – Nová 
velikost originálního 
Geistlich Bio-Oss® 
s 10 % kolagenu.
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63letá pacientka navštívila privátní ordinaci v Overij-
se v Belgii. Pacientka byla zdravá, neužívala žádné léky 
a skončila s kouřením před 7 lety. Pacientka si stěžovala 
na zvýšenou mobilitu horních zubů a nevyhovující estetiku 
zubů. Přáním pacientky bylo estetické, nejlépe fixní řešení, 
které by jí dovolilo bez problémů jíst, komunikovat a správ-
ně udržovat hygienu.

Získaná data:
 → Zubní anamnéza a celkový zdravotní stav.
 → Provedení komplexního klinického (extraorální, intraorál-
ní, zubní, parodontologické, funkční a estetické) a radio-
logického vyšetření. Provedení standardizovaného extra- 
a intraorálního fotografického vyšetření.

 → Intraorální snímky obou čelistí (3Shape, Kodaň, Dánsko), 
OPG.

 → Pro usnadnění komunikace s léčebným týmem byla 
všechna data nahrána na cloudové uložiště (SmileCloud, 
Dentcof, ADN3D Biotech srl, Timisoara, Rumunsko).

Diagnostika
Na základě klinické situace a radiologického nálezu byla 
určena následující diagnostická východiska:

 � Extraorálně: esteticky nevyhovující úsměv, bez přítom-
nosti obličejové asymetrie.

 � Intraorálně: Bez abnormalit.
 � Zubní vyšetření: Mnohočetné nevyhovující výplně, mno-

hočetné sekundární a krčkové kazy.
 � Parodontologické vyšetření: terminální fáze parodontiti-

dy stádium IV, stupeň A.
 � Vyšetření funkce: Dostatečné kontakty v maximální 

interkuspidaci, zachované špičákové vedení.

 � Radiologické vyšetření: generalizovaná horizontální 
resorpce kosti, mnohočetné selhávající zubní a kořeno-
vé výplně, mnohočetné sekundární kazy a mnohočetné 
periapikální nálezy.

 � Protetika: Nedostatečně proteticky ošetřená stálá dentice.
 � Estetika: Estetika kompromisní.

Na základě provedených vyšetření byla prognóza horních 
zubů stanovena jako velmi špatná, což vedlo k zařazení 
dentice do terminálního stadia.
Pacientce byly představeny možné léčebné možnosti; 
celková snímatelná náhrada, hybridní snímatelná náhrada 

Obr. 1 Vstupní situace

Star Concept: 
Navigovaná chirurgie 3.0

Dr. David Norré 
Privátní praxe, Belgie

KAZUISTIKA
Kompletní studii 

v českém a anglickém jazyce 
naleznete také na www.jps.cz nebo si 
ji stáhněte prostřednictvím QR kódu.
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stabilizovaná implantáty, hybridní náhrada nesená im-
plantáty, implantáty nesená fixní náhrada; spolu s výho-
dami, omezeními, celkovou dobou léčby a finanční nároč-
ností jednotlivých postupů. Dále byl pacientce představen 
smile design tak, aby viděla rozdílné možnosti tvaru zubů 
a jejich vliv na výslednou podobu jejího úsměvu. Paci-
entka si zvolila řešení fixní protetickou náhradu nesenou 
implantáty.

Léčebný plán
Léčba byla rozdělena do 4 fází:
1. Hygienická fáze
2. Preprotetická fáze 1
3. Preprotetická fáze 2
4. Protetická fáze

1. HYGIENICKÁ FÁZE
Edukace a instruktáž pacientky vedoucí k optimalizaci její 
orální hygieny, kontrola po 6 týdnech.

2. PREPROTETICKÁ FÁZE Č. 1
Pomocí cloudových algoritmů byly spojeny extraorální 
a intraorální fotografie, což napomohlo sestavení iniciální-
ho smile designu s individuálním tvarem zubů (SmileCloud, 
Dentcof, ADN3D Biotech srl, Timisoara, Rumunsko).
Bylo provedeno CBCT vyšetření (Pax i3D – Vatech, Soul, Jižní 
Korea). CBCT data byla importována do plánovacího soft-
ware pro zavedení zubních implantátů spolu s daty z intra-
orálního skeneru. Dále byla do software zavedena STL data 
budoucí plánované náhrady a všechna data byla spojena 

(MSOFT by SMOP, MID implantáty). (Obr. 3). Dále byla tato 
data využita k virtuálnímu naplánování pozic implantátů 
v horní čelisti.

Zuby byly virtuálně odstraněny kromě zubů 14-12-22-25. 
Tyto ponechané zuby posloužily jako stabilizátory chi-
rurgické šablony během imediátního zavedení implan-
tátů (Obr. 4). Poté bylo virtuálně naplánováno zavedení 
7 implantátů do maxily do pozic 11, 13, 15, 21, 23, 24, 26. 
K implantátům 13-15, 23, 24, 26 byly virtuálně připojeny 
abutmenty Multi-Unit (V3, MIS). K implantátům 11-21 byly 
připojeny abutmenty CONNECT (CONNECT, MIS). Navíc 
byly do chirurgické šablony naplánovány 4 kotevní piny, 
které později posloužily při polohování imediátní prote-

tické náhrady. Piny byly rozloženy do míst mezi jednotli-
vými implantáty palatinálně (Obr. 5).

Byl dokončen celý proces plánování a výroby chirurgické 
šablony stejně jako dočasné náhrady.

3. PREPROTETICKÁ FÁZE Č. 2
Extrakce zubů s beznadějnou prognózou byla spojena do 
jedné fáze se zavedením implantátů a zhotovením dočasné 
protetické náhrady.

Obr. 2 SmileCloud design s přirozeným tvarem zubů

Obr. 3 Plánování implantátů v software MSOFT
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Chirurgická šablona byla podle plánu nasazena na zuby 
a byla zkontrolována její poloha.
Následovalo předvrtání štol sekvencí vrtáků s plně navi-
govaným zavedením implantátů (MGUIDE, MIS). Celkově 

bylo do maxily zavedeno 7 implantátů (V3, MIS) (Obr. 6).
Po zavedení implantátů následovalo zavedení kotevních 
pinů. Následovala extrakce zubů 14-12-22-25 (Obr. 7).

Následovalo připevnění dočasného můstku do poloho-
vacího zařízení, které bylo následně upevněno v ústech 
pomocí kotevních pinů (Obr. 8).

Provizorní cylindry byly našroubovány do multi unit abut-
mentů a vzniklé mezery mezi dočasným můstkem a cylin-
dry byly v jejich horní třetině vyplněny flow kompozitním 
materiálem. (Filtek Z250XT, 3M, St. Paul, USA)
Po zatmelení všech cylindrů byly postupně odstraněny ko-
tevní piny, polohovací zařízení i provizorní náhrada. Zbývající 
mezery mezi cylindry a náhradou byly dovyplněny extraorál-
ně PMMA resinem (Unifast, GC, Tokio, Japonsko) (Obr. 9).

Obr. 4

Obr. 6

Obr. 5

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9
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Závěr
Cílem tohoto pracovního postupu prezentovaného v této 
kazuistice je zvýšení přesnosti imediátní navigované-
ho zavedení zubních implantátů a zjednodušení celého 
postupu zhotovení a odevzdání imediátní provizorní práce 
u bezzubého pacienta. Zjednodušení klinického postupu 
a přístup využívající okamžité zatížení implantátů reduku-
je morbiditu a zlepšuje kvalitu života pacienta. Přestože 
lze tento postup takto zjednodušit, faktem zůstává, že 
prezentované digitální workflow vyžaduje zkušený a dobře 
trénovaný tým.

Poděkování
Autoři by chtěli poděkovat MIS implantačnímu centru 
MCENTER (MIS Implantáty, Bar Lev, Izrael) za jejich podporu 
při návrhu a výrobě chirurgické šablony, polohovacího gu-
ide a imediátní fixní náhrady. Stejně tak by rádi poděkovali 
za podporu od MetaLab (Timisoara, Rumunsko) při návrhu 
a výrobě definitivní protetické náhrady.

Tato kazuistika byla také prezentována v časopisu ‚Seattle 
Study Club Journal‘ – https://seattlestudyclubjournal.com/
case-studies/special-report-12/

Byly zhotoveny konvenční otisky pomocí otiskovacích lžic 
a polyéterového materiálu (Impregum, 3M ESPE, Seefeld, 
Německo) a následně byly zároveň provedeny otisky pomo-
cí individuální otiskovací lžíce.

STL soubory byly importovány do laboratorního software 
(Exocad, Exocad GmbH, Darmstadt, Německo) a zároveň 
byly superimponovány soubory s původním návrhem 
s cílem zhotovení definitivní náhrady. Po vypracování ná-
vrhu byla vyfrézována finální náhrada ze zirkonu (Prettau, 

ZirkonZahn, Gais, Itálie). Následně byla protetická práce 
individualizována barvením a sintrována do definitivních 
rozměrů. Frontální část práce byla esteticky vylepšena zho-
tovením keramických fazet na všech zubech (Obr. 13).
Po zkoušce funkce, estetiky, fonetiky a hygieny byla defi-
nitivní protetická práce připevněna na implantáty a ode-
vzdána pacientce. 2 týdny po odevzdání byla provedena 
ambulantní kontrola k verifikaci integrity práce. Pacientka 
neměla žádné subjektivní potíže s náhradou a byla s vý-
sledkem velice spokojena.

Obr. 11 Po fázi hojení, 3 měsíce po výkonu.

Obr. 14 Definitivní výsledek.

Obr. 10 Pooperační režim: měkká strava na 8 týdnů po výkonu.

Obr. 12 Obr. 13
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UNITING NATIONS
THROUGH INNOVATIONS

Chair: Irena Sailer
congress.eao.org

29 Sept. - 1 Oct. 2022 ONSITE
ONLINE&

FIRST ANNOUNCEMENT

Pátek 10. června 2022 
od 10.00 hodin
Hotel Vista, Hudcova 72, 621 00 Brno

ŽENEVA 2022
29. září až 1. října

NAVIGOVANÁ IMPLANTOLOGIE

Zveme vás na teoretický seminář 
dentální implantologie
Přednášející:
MUDr. Vladislav Lisačenko

1)  Rozdíl mezi konvenčním instumentáriem 
a instrumentáriem pro navigovanou implantologii. 
Seznámení s implantologickým systémem.

2)  Správné zhotovení CBCT a následné zpracování 
DICOM souboru v plánovacích softwarech.

3)  Skenování – intraorální vs. laboratorní scanner.
4)  MSoft a přehled dalších plánovacích softwarů.
5)  Zhotovení šablony – 3D tisk vs. frézování.
6)  Plánování – od zavádění jednotlivých implantátů 

po komplexní rekonstrukce chrupu s využitím 
scanu obličeje.

7)  Chirurgické šablony – jejich výhody i limity.

Součástí přednášky je detailní rozbor 
a rekapitulace prezentovaných témat 
při videozáznamu operace.

Evropská asociace pro osseointegraci 
s potěšením oznamuje informace o svém 
29. kongresu, který se bude konat v Ženevě 
s on-line programem pro ty, kteří se nemohou 
zúčastnit osobně.

Ženeva je domovem mnoha mezinárodních 
organizací včetně Organizace spojených 
národů, Světové zdravotnické organizace 
a Červeného kříže. V souladu s jejich cíli globální 
spolupráce bude tématem kongresu EAO 
Sjednocení národů prostřednictvím inovací.

V programu vystoupí renomovaní řečníci, kteří 
se podělí o své znalosti a využití digitálních 
technologií napříč všemi aspekty implantologie. 
Přednášky porovnají současné digitální techniky 
s konvenčními technikami a poskytnou klinicky 
relevantní doporučení pro vlastní praxi.

Ženeva 2022 poskytne jedinečnou příleži-
tost učit se od těch nejlepších. Doufáme, 
že se k nám připojíte – ať už osobně nebo 
virtuálně – v rámci přelomového programu 
zaměřeného na rozvoj technologií v im-
plantologii.

CENA: 10 990 Kč včetně DPH
(9 891 Kč včetně DPH = 10 % sleva při přihlášení 
měsíc předem)
5 kreditů ČSK

UNITING NATIONS
THROUGH INNOVATIONS

Chair: Irena Sailer
congress.eao.org

29 Sept. - 1 Oct. 2022 ONSITE
ONLINE&

FIRST ANNOUNCEMENT
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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

Implantát 6.6 mm

Astra Tech Implant EV.
Co je nového?
Hlubší závity zajistí dokonalejší 
samořezné vlastnosti v apikální 
části a dále umožní lepší integraci 
implantátu do kosti.

Implantát s délkou 6.6 mm je indikován 
do míst, kde je nedostatečná výška kosti 
čelisti. Použití krátkého implantátu může 
minimalizovat potřebu vertikální aug-
mentace kosti, tím se sníží léčebný čas 
a finanční náklady.

•  Udržuje bariérovou funkci po dobu 4–6 měsíců.
•  Výroba přírodní cross-linkovou GLYMATRIX technologií.
•  Odolná vůči degradaci při expozici po dobu 3–5 měsíců.
•  Vynikající manipulační vlastnosti, přizpůsobuje se 

defektům a dobře přilne ke tkáni.
•  Více než 100 vědeckých publikací, tato kolagenová 

membrána byla již využita ve stovkách tisíc případů 
za více než 10 let.

Plus
osifikující kolagenová membrána
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V kazuistice na str. 21 můžete 
vidět použití produktů MIS 
a navigované implantologie.

Helmut Zepf

Geistlich 
Bio-Oss 
Collagen®
90 % Geistlich BioOss 
10 % kolagen

ztráta objemu
kosti horizontálně
22 %

zachování objemu
kosti horizontálně
92 %

Nástroje pro tunelizační techniku najdou své 
uplatnění v mikrochirurgii při přípravě laloků, 
následné rekonstrukci alveolárního výběžku, nebo 
pro překrytí kořene pojivovým štěpem. Nástroje 
umožňují minimálně invazivní přípravu pro 
tunelizační techniku.

Nástroj pro tunelizační techniku 
v kombinaci pro horní i dolní čelist. 
Pro horní čelist – rovná část – 1,8 mm, 
pro dolní čelist – zahnutá část – 1,7 mm. 
Délka nástroje 18 cm.
Obj. č. nástroje: 46.035. 20.

Bez vyplnění rány.
Po 1 roce.

Resorpce kosti
•  22 % horizontální 

ztráta kosti
•  1,7 mm ztráta 

vertikální kosti

Maximální zachování 
objemu kosti
•  92 % horizontálního 

objemu zachováno
•  0,6 mm ztráta 

vertikální kosti

Vyplnění rány s Geistlich Bio-Oss® Collagen.
Po 1 roce.

Nástroje pro tunelizační techniku

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

Tissue-level šroubované protetické řešení.Navigovaná implantologie. Kónické spojení implantátu.

Okamžitá implantace bez augmentace nemůže 
po extrakci zubu zachovat objem hřebene.

Nevyplnění prostoru způsobí 2,7x větší resorpci než 
vyplnění periimplantátové mezery pomocí Geistlich 
Bio-Oss Collagen a Geistlich Bio-Gide.

Horizontální resorpce hřebene je výraznější 
v estetické zóně (přední maxilla).
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Dnes, více než kdy jindy, pacienti hledají možnosti este-
tické léčby s rychlými a vysoce kvalitními výsledky. Lékaři 
chtějí nabízet léčbu přesnou a účinnou. Společnost 3M 
přináší inovace v oblasti ortodoncie, které pomohou řešit 
potřeby pacientů i praktikujících.
Estetické keramické zámky Clarity™ ADVANCED s lepidlem 
APC™ Flash-Free jsou příkladem této inovace. Produkty 
společně představují systém, který poskytuje estetické 
řešení léčby, pohodlí pacienta a vysokou účinnost léčby. 
Tento článek shrnuje výsledky průzkumu 68 lékařů ze zá-
padní Evropy, kteří léčili pacienty pomocí těchto zámků.

Estetika
Více než 96 % dotázaných lékařů vyjádřilo spokojenost 
pacientů s estetikou zámků při lepení a po první schůzce 
(grafy 1, 2). 88 % lékařů uvedlo, že jsou spokojeni nebo 
velmi spokojeni s komfortem zámků po lepení (graf 3). 
V estetice a pohodlí, 0 % indikovalo nespokojenost.

Účinnost
Více než 78 % respondentů uvedlo, že positioning zámků 
byl snadný nebo velmi snadný (graf 4). 92 % respondentů 
bylo spokojeno nebo velmi spokojeno s APC Flash-Free 

adhezivem při hodnocení odstranění přebytků lepidla 
(graf 5) a více než dvě třetiny uvedly, že je lepší než jejich 
současné lepidlo na zámky (graf 6). 98,5 % mělo pocit, že 
mají přibližně stejnou nebo lepší míru selhání vazby s le-
pidlem APC Flash-Free, přičemž více než polovina indikuje 
míru selhání spoje zlepšení (graf 8).

Kvalita
Pokud jde o schopnost zámku přizpůsobit se anatomii 
povrchu zubu, 83 % bylo spokojeno nebo velmi spokojeno 
(graf 7). Více než 90 % vyjádřilo spokojenost s kontrolou 
rotace systému zámků Clarity ADVANCED.

Souhrn
Celkově by více než 91 % doporučilo svým kolegům zámky 
Clarity ADVANCED s lepidlem APC Flash-Free (graf 9). A ve 
finále průzkumu, 88 % dotázaných zvažuje vyhlásit APC 
Flash-Free adhezivum nejinovativnějším řešením lepení 
dostupným na trhu.
Zámky Clarity ADVANCED ve verzi s APC Flash-Free pokra-
čují jako tradiční partner společnosti 3M v ortodontických 
praxích pro vývoj nových řešení pacienta a lékaře a dále 
sbírat zpětnou vazbu jednou v praxi.

velmi nespokojen / nespokojen 0 %
ani nespokojen / ani spokojen 3,4 %
spokojen / velmi spokojen 96,6 %
 celkový součet: 59

graf 2

Jaká byla spokojenost vašich pacientů 
s estetikou keramickcý zámků Clarity™ 
ADVANCED po první schůzce?

96.6%

Jaká byla spokojenost vašich pacientů 
s estetikou keramických zámků 
Clarity™ ADVANCED po lepení?

velmi nespokojen / nespokojen 0 %
ani nespokojen / ani spokojen 3,4 %
spokojen / velmi spokojen 96,6 %
 celkový součet: 59

graf 1

96.6%

Jak byli spokojení vaši pacienti 
s komfortem keramických zámků 
Clarity™ ADVANCED po lepení?

velmi nespokojen / nespokojen  0%
ani nespokojen / ani spokojen  11,9%
spokojen / velmi spokojen 88,1%
 celkový součet: 59

graf 3

88.1%

Clarity™ ADVANCED keramické 
zámky s lepidlem APC™ Flash-Free
Více než 91 % dotázaných uživatelů doporučilo tyto 
zámky svým kolegům.

ZPRÁVA
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PAINTYOURSMILE.com

Paint Your Smile je webový program určený pro dospívající 
pacienty, kteří si chtějí zábavnou formou vybrat barevnost 
svého budoucího úsměvu z barevných ligatur AlastiK™. 
Dospívající pacieti rádi experimentují s barvami, tento ná-
stroj jim umožní vyjádřit svou individualitu pomocí aplikace 
Clarity™ ADVANCED keramických zámků nebo Victory Series™ 
kovových zámků.
S touto webovou aplikací:

 � Volbu zámků a ligatur vytvoří pacienti na jimi nahraném 
obrázku, tj. na své fotce.

 � Pro dosažení co nejlepšího výsledku doporučujeme použít 
fotografii s velkým plným úsměvem.

 � Konečný obrázek, který váš pacient vytvoří pomocí aplikace, 
lze sdílet prostřednictvím webů sociálních médií, jako jsou 
Twitter a Facebook, mohou být zaslány e-mailem nebo ulo-
ženy na jejich mobilních zařízeních.

 � S odvážnými barvami a zajímavými snímky na 
PaintYourSmile.com jistě se svými pacienty navážete příjemněj-
ší komunikaci pro konzultaci a lepší výsledný efekt vaší práce.

Prozkoumejte svět barev s webovou aplikací

Jak jste byli spokojeni s použitím 
kombinací keramických zámků Clarity™ 
ADVANCED a adhezivem APC™ Flash-Free 
vůči anatomii zubu?

velmi nespokojen / nespokojen 8,4 %
ani nespokojen / ani spokojen 8,3 %
spokojen / velmi spokojen 83,3 %
 celkový součet: 59

graf 7

83.3%

Máte zkušenost více/méně se selháním 
vazby oproti systému dříve užívaném?

více 1,5 %
asi stejně 45,6 %
méně 52,9 %
 celkový součet: 68

graf 8

52.9%

Chtěli byste doporučit tento produkt 
svým kolegům?

ne 0%
nejsem si jistý 8,6 %
ano 91,4 %
 celkový součet: 58

graf 9

91.4%

Jak jste spokojeni s lepidlem APC™ 
Flash-Free?

velmi nespokojen / nespokojen 3,2 %
ani nespokojen / ani spokojen 4,8 %
spokojen / velmi spokojen 92 %
 celkový součet: 62

graf 5

92%

…a oproti vašemu stávajícímu adhezivu?

méně 6,6 %
asi stejně 24,6 %
více 68,8 %
 celkový součet: 61

graf 6

68.8%

Jak snadný byl positioning zámků 
s lepidlem APC™ Flash-Free?

složité / velmi složité 1,6 %
ani těžké / ani snadné 19,7 %
snadné / velmi snadné 78,7 %
 celkový součet: 61

graf 4

78.6%
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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 
LOW PROFILE
ZÁMEK ZA 99 KČ / 3,85 EUR

GEMINI ZÁMEK 
ZA 66 KČ / 2,56 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.

ADHEZIVA S 30% SLEVOU
•  snadno použitelná adheziva pro všechny 

situace lepení zámků a kroužků
•  charakteristické dostatečnou silou vazby, 

spolehlivostí a efektivitou
•  kovové zámky 

s optimálním kontaktem 
a pevností vazby adheziva 
a povrchu zubu

•  rhomboidní tvar a výrazná 
dlouhá osa zámku pro 
přesnější positioning

•  torze v bázi
•  design okluzálních 

křidélek zaručuje 
minimální okluzální 
interference

•  vydařený design háčků

•  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

•  nízký profil a menší rozměry oproti klasickým 
zámkům Victory Series™

•  pacientský komfort
•  snazší hygiena pro pacienta
•  mesio-distální rozměr zůstává 

beze změn, díky tomu máte 
stejnou kontrolu nad rotací 
jako u klasických zámků

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

Zámek
Victory Series™

Zámek Victory 
Series™ Low Profile
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10.–11. června 2022
Zámek Valeč, Valeč 1, 675 53

SOBOTA 11. 6. 2022  
•  moderní postendodontické principy
•  koncept „No post, no crown“
•  adhesivní dostavby jádra, správný výběr materiálu
•  ferrule efekt, problematika FRC čepů
•  přímé vs. nepřímé adhesivní náhrady
•  preparační protokoly, management měkkých tkání
•  kompozitní vs. celokeramické náhrady
•  adhesivní lepení
•  časový a finanční management ošetření devitálních zubů
•  LiSi Block – Otisk
•  Skenování, design, frézování
•  Dobarvení a estetika pomocí systému Initial ONE SQIN
Diskuze účastníků

CENA:
9 990 Kč  plná cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji 

vč. ubytování a celého programu
900 Kč  příplatek za jednolůžkový pokoj
7 990 Kč  za osobu bez ubytování vč. celého programu
Bodové ohodnocení: 10 kreditů ČSK

PÁTEK 10. 6. 2022 
•  moderní endodontické principy
•  zvětšovací pomůcky, jejich výhody a jejich správný výběr
•  kofferdam a izolace pracovního pole
•  postupy k zachování vitality zubu
•  preendodontická příprava, rtg vyšetření
•  anatomie kořenového systému
•  základy kvalitní endodontické terapie krok za krokem
•  rotační vs. reciprokační systémy
•  moderní přístupy k reendodontické terapii
•  limity ošetření devitálních zubů
•  výplachový protokol, aktivace výplachů
•  plnění kořenového systému
•  MTA, biosealery – jejich indikace a použití

 VZDĚLÁVÁNÍ 
 RELAXACE 
 ZÁBAVA 
 DÁREK

MODERNÍ KONCEPTY V ENDODONTICKÉ,
REENDODONTICKÉ A POSTENDODONTICKÉ TERAPII

Zveme vás na 
stomatologický víkend:

Přednášející: MDDr. Ondřej Kříž, Marek Mrozovský



Zveme vás na semináře akademie

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

Kdy, kde 2022 Téma a přednášející Pro

PRAHA

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

13.–14. 5. 2022
pá + so

Absolutum  
Wellness Hotel

Efektivnější vyšetření a efektivní léčba onemocnění paro-
dontu (hodnocení DNA analýzy), základy vyšetření sliznic
doc. MUDr. Eva Kovaľová, Ph.D.

W

3. 6. 2022 pá 12.00–18.00
Hotel DUO

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

W

9. 9. 2022 pá

09.00–18.00
Showroom 
Dentsply  
Sirona

Ergonomie, efektivita a management praxe  
– čtyřruční práce a rozdělení práce v týmu
MDDr. Břetislav Martinák, Petra Rodová

WS

19. 9. 2022 po
12.30–18.00
Absolutum  
Wellness Hotel

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

WI

7. 10. 2022 pá
13.00–18.30
Absolutum  
Wellness Hotel

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

WS

13. 10. 2022 čt 08.00–16.00
Hotel DUO

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

DH

21. 10. 2022 pá
14.00–19.30
Absolutum  
Wellness Hotel

Protetické základy v dentální implantologii
MDDr. Štěpán Vondrášek WI

11. 11. 2022 pá 12.00–18.00
Hotel DUO

Management práce zubního lékaře v praxi s DH
Doc. MUDr. Eva Kovaľová, Ph.D. W

19. 11. 2022 so
10.00–16.00
Absolutum  
Wellness Hotel

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

24. 11. 2022 čt 12.00–18.00
Hotel DUO

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

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, Marek Mrozovský

WS

LIBEREC

1. 6. 2022 st
12.00–18.00
Clarion Grand-
hotel Zlatý lev

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

W

ÚSTÍ NAD LABEM

25. 5. 2022 st
10.00–18.30
Clarion  
Congress Hotel

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

4. 11. 2022 pá
12.00–18.00
Clarion  
Congress Hotel

Parodontologie v každodenní praxi zubního lékaře
MUDr. Jaroslav Myšák, Ph.D. WS

ČESKÁ LÍPA

23. 9. 2022 pá 12.00–18.00
Villa Hrdlička

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

W

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

2. 12. 2022 pá 13.00–18.30
Hotel EURO

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

Kdy, kde 2022 Téma a přednášející Pro

OSTRAVA

30. 5. 2022 po 12.30–17.30
Hotel Harmony

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

WI

7. 10. 2022 pá 12.00–18.00
Hotel Harmony

Úrazy stálých zubů a poúrazové komplikace
doc. Romana Koberová-Ivančaková, CSc. W

BRNO

6. 5. 2022 pá 13.00–18.30
Hotel Vista

Jednoduchá  estetická stomatologie  
– radost z modelování
MDDr. Ondřej Kříž

WS

25. 5. 2022 st 14.00–17.00
Hotel Vista

I ordinace potřebuje péči
Beáta Szabová W

10. 6. 2022 pá 10.00–18.00
Hotel Vista

Navigovaná implantologie
MUDr. Vladislav Lisčenko WI

13. 6. 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

24. 11. 2022 čt 12.00–18.00
Hotel Vista

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

W

ČESKÉ BUDĚJOVICE

27. 5. 2022 pá 12.00–18.00
Hotel Vita

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

W

25. 11. 2022 pá 13.00–18.30
Hotel Vita

Vybrané kazuistiky rizikových pacientů – volné 
pokračování semináře Rizikový pacient v péči PZL 
a spolupráce s ambulantními specialisty
MUDr. Zdeněk Hrubý

W

LOVOSICE

21. 10. 2022 pá 13.00–18.30
Hotel Zlatý Lev

Jak si zjednodušit otiskování
MDDr. Iva Voborná, Ph.D. WS

PLZEŇ

23. 11. 2022 st 12.00–18.00
Guided Biofilm Therapy (GBT) – nový přístup k profylaxi, 
SWISS DENTAL ACADEMY
Klára Nová, Dis. et Dis.

W

7. 10. 2022 pá Hotel  
Primavera

Moderní fotokompozita
MUDr. Milan Tomka Ph.D. W

JIHLAVA

3. 10. 2022 po
12.00–18.00
Hotel Gustav 
Mahler

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

W

PŘIPRAVUJEME

22. 9. 2022 Plzeň Stomatologie a ORL
MUDr. Petr Kocum

září České 
Budějovice

Digitalizace ortodontické praxe I.
MUDr. Ladislav Bernát

Kritické myšlení v praxi PZL i v životě
doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA

Pro: W – pro zubní lékaře, dentální hygienistky, sestry, WO – pro ortodontisty, 
WS – pro stomatology, WI – pro impantology, WT – pro techniky, 
DH – pro dentální hygienist(k)y, S – pro sestry;

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.


