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DS PRIMETAPER
PŘEDSTAVUJEME

DOKONALÉ SPOJENÍ 
TVARU A FUNKCE
DS PrimeTaper je ukázkou harmonie vědy a umění. 
Jeho inovativní design umožňuje předvídatelné 
a bezpečné zavedení do všech typů kosti. Tyto 
jedinečné implantáty doplní a vylepší vaši práci 
díky možnosti okamžitého zatížení a intuitivním 
digitálním pracovním postupům.

efektivní manipulace
trvalá ochrana kosti
záviděníhodná estetika
bezproblémové workflow



Milí čtenáři,

letošní léto už je za námi. My 
v JPS jsme se jako tým v hoj-
ném počtu sešli a opravdu 
si letní setkání užili. Troufám 
si dokonce říci, že jsme si 
pořádně „zablbli“.

Naše společnost se chys-
tá na významné jubileum 
a bude co slavit, neboť 
vstupujeme do 30. roku své existence. Po celou dobu, 
co jsme na trhu, přinášíme novinky. A protože to 
děláme opravdu rádi, ani nadcházející podzim nebude 
výjimkou. V září například slavnostně uvedeme na trh 
nový implantát DS Primetaper.

S panem doktorem Davidem Chobotem jsme pro vás 
natočili video o použití systému Dryshield v praxi.

Během podzimu budete mít také možnost si na týden 
zdarma vyzkoušet nejmodernější intraorální skener 
Primescan.

Jsme přesvědčeni, že vás určitě zaujme reportáž z no-
vého praktického kurzu paní docentky Koval’ové. Další 
novinkou v naší nabídce je například téma, které bude 
určitě pro mnohé z vás zajímavé: Skřípání zuby.

Těší nás, že vás i tentokrát budeme moci pozvat na 
řadu akcí. A když slavíme 30. výročí, tak pro každého 
30. zaregistrovaného účastníka bude kurz z naší na-
bídky JPS Akademie ZDARMA.

Příjemný a úspěšný podzim vám přeje

Eva Nohejlová
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V květnu jsme v Praze opět uvítali paní docentku Evu 
Koval’ovou. Nepřijela tentokrát sama, ale pozvala si svoje 
dvě kolegyně, dentální hygienistky. Seminář byl dvoudenní 
a kromě poutavé páteční přednášky paní docentky, probí-
haly v sobotu praktické kurzy.
Zajímavé téma „Efektivní vyšetření a efektivní léčba paro-
dontu“ zaplnilo celý přednáškový sál. Hovořilo se o mikro-
biálním a nemikrobiálním poškození chrupu a paradontu, 
indikaci mechanické, chemické a chirurgické léčby. Agre-
sivní parodontitida, rizikový pacient a například indikace 
antibiotik, ale i řada dalších oblastí nenechala nikoho ani 

Reference
„Na semináře doc. Kovaľové jezdíme snad od doby, co je JPS pořádá. 
Vždy již dopředu se snažíme rezervovat si termín (jelikož o účast je 
„bitka“) a jede vždy alespoň část týmu ze sekce hygienistek a část ze 
sekce lékařek. Ostatním v týmu poté po návratu na poradách děláme 
mini prezentaci, jelikož vždy dovezeme spoustu nových a převratných 
informací. Paní docentka nás vždy nabije nejen profesními informa-
cemi, ale hlavně její energií stále něco nového zkoumat, jít v oboru 
dále a vytrvat. Hlavně minulé školení dostalo nový rozměr díky gene-
tice v parodontologii a genetickým testům. I její manažerská a pod-
nikatelská energie je nezkrotná a návyková, proto hlavně osobně se 
jezdím „dočerpat“. Jak jsem minule poznamenala své kolegyni: U ní 
na škole jsem nenáviděla její testy a zkoušky a celou parodontologii 
a teď už 15 let si dobrovolně, za peníze pro tyto informace jezdím. :) 
Děkujeme!“ Bc. Markéta Šuráňová

na chvíli opustit sál. Jak jsme již zvyklí, přednášky paní 
docentky jsou vždy velmi obsáhlé a napěchované informa-
cemi a příklady z praxe.
V praktických kurzech si účastníci mohli vyzkoušet celou 
řadu zajímavých technik: deep scaling, root plannig, ergo-
nomie práce s nástroji, broušení nástrojů a další. Vyšet-
ření genetickými, mikrobiálními testy bylo také součástí 
přednášky. V sále se přímo prezentovala i společnost GHC, 
která v Čechách tato vyšetření poskytuje, a tak měli pří-
tomní možnost se dozvědět vše o odběru vzorků a získání 
výsledků.

OHLÉDNUTÍ ZA PRAKTICKÝM SEMINÁŘEM: 
EFEKTIVNÍ VYŠETŘENÍ A EFEKTIVNÍ LÉČBA

ONEMOCNĚNÍ PARODONTU

Zvemá vás na přednášku Doc. MUDr. Evy Kovaľové, Ph.D.
MANAGEMENT PRÁCE ZUBNÍHO LÉKAŘE V PRAXI S DH

11. 11. 2022 / 12.00–18.00 / Hotel DUO / Praha
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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)

INZERCE_DENTAL_2022.indd   1INZERCE_DENTAL_2022.indd   1 21.03.2022   18:0721.03.2022   18:07



Ústní gel profesional
15 ml

Ústní voda
500 ml, bez fluoridů

Zubní pasta
75 ml, bez fluoridů / s fluoridy

1.  pri DNA analýze mikrobiómu mu vyšli prítomné paropato-
génne baktérie

2.  pacient nermal parodontitídu, ani gingivitídu – no prítom-
nosť paropatogénov znamená prítomné riziko na vznik 
ochorení parodontu

3.  ak nie je prítomný zápal, tak to znamená, že baktérie nie sú 
aktívne – „spia“, no je tam riziko, že za určitých podmienok 
sa aktivizujú a vznikne parodontitída

4.  tento pacient je zaradený preto do skupiny – rizikový paci-
ent na parodontitídu

5.  pretože nie je zápal, nie je potrebná antibiotická liečba
6. ale je nutné zabrániť aktivite týchto baktérií
7.  baktérie sú anaeróbne, žijú v prostredí bez kyslíka – takže 

najlepšia forma ich likvidácie je kyslík
8.  kyslík obsahuje ústna voda a zubná pasta Bluem
9.  odporúčame tak lokálnu 2–3 mesačnú liečbu preparátmi 

Bluem 2x denne a 1x denne jednu hodinu pred použitím 
preparátov Bluem rozcmôľať jednu tabletku probiotika Pe-
rio-Balance, ktorý bude nahrádzať zlikvidované anaeróby.

Doc. MUDr. Eva Kovaľová, Ph.D.
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Stomatologové dnes, více než kdykoli před-
tím, chtějí pracovat efektivněji a konzerva-
tivněji. Seznamte se s tím, jak lze vzájemnou 
souhrou inovativních technik a materiálů 
zajistit minimálně invazivní rekonstrukční 
postupy.
Ne všechny kariézní léze jsou stejné, liší se co do velikosti 
a lokalizace, kariézní aktivity, stupně kavitace a možností 
odstranění. Poslední tři zmíněné faktory jsou určující pro 
to, zda je pravděpodobná rychlá progrese léze, která může 
mít za následek další poškození tvrdých zubních tkání až 
případnou ztrátu funkce zubu.
Za účelem volby co možná nejkonzervativnějšího přístupu 
k ošetření je nutné výše uvedené faktory, zejména pak 
poslední tři jmenované, mít neustále na zřeteli a při svém 
rozhodování je maximálně zohlednit.

Principy minimálně invazivní stomatologie
V nedávno vydaném konsenzuálním prohlášení odborníků 
na minimálně invazivní stomatologii (MIS) se doporučuje 
přistupovat k invazivním strategiím ošetření pouze ve dvou 
případech:

 � je-li léze aktivní, kavitovaná a nelze ji vyčistit
 � zasahuje-li okluzální mikroskopicky kavitovaná léze hlu-

boko do dentinu (což je nutné posoudit dle RTG snímku).
V aproximální oblasti, která není dobře viditelná a přístup-
ná vyšetření nástroji, by se měl rozsah léze posuzovat po-
mocí RTG snímku. Je-li zasažené jádro nebo vnitřní třetina 
dentinu, je pravděpodobné, že je léze kavitovaná a tudíž je 
nezbytné invazivní ošetření. V ostatních případech je ob-
vykle možno přistoupit k mikroinvazivním ošetřením – jako 
je pečetění nebo infiltrace kazu – či dokonce neinvaziv-
ním strategiím. Doporučená neinvazivní opatření zahrnují 
odborné odstranění biofilmu, lokální aplikaci fluoridů 
a implementaci přípravků s obsahem vápníku a fosfátu na 
podporu remineralizace.
Pokud je ošetření nutné z důvodu nálezu defektní výplně, 
měl by se zubní lékař, je-li to možné, přiklonit spíše k její 
opravě než k její výměně. Je-li klinický stav zubu nejis-
tý nebo je-li pravděpodobné zvlášť vysoké riziko vzniku 
zubního kazu, případně je-li výměna výplně nutná z jiných 
důvodů, pak by se mělo, je-li to jen trochu klinicky možné, 
minimalizovat další odstranění tvrdých zubních tkání.

Minimálně invazivní rekonstrukční postupy
Pokud léze vyžaduje invazivní rekonstrukční ošetření nebo 
je-li nutná revize stávající výplně, je pak metodou volby tzv. 
„selektivní odstranění kazu“. U lézí malé až střední hloub-
ky se ve většině případů zcela odstraňuje měkký kariézní 

dentin (označovaný také jako kazem infikovaný dentin), 
zatímco pevná tkáň zasažená kazem se ponechá nedotče-
ná – kromě jejích okrajových oblastí. Exkavace až na tvrdý 
dentin pak v těchto oblastech zajišťuje dokonalý okrajový 
uzávěr výplní. Nachází-li se měkký dentin v blízkosti dřeně, 
měly by se infikované tkáně ponechat nedotčené, aby se 
zabránilo případnému poškození dřeně. Diskolorovaný 
dentin pod amalgámovými výplněmi je taktéž možné za-
chovat. Výzkum totiž odhalil, že tento dentin sice obsahuje 
produkty koroze a je demineralizovaný, nicméně se proká-
zalo, že jej není nutné odstraňovat. Zabarvení je způsobeno 
hlavně přítomností cínu a zinku, které mohou mít na dentin 
ve skutečnosti pozitivní vliv.

Volba materiálu
Úspěch minimálně invazivních rekonstrukčních technik je 
do značné míry závislý na použití vysoce kvalitních den-
tálních materiálů, které poskytnou stomatologům nad 
celým procesem ošetření větší kontrolu. Adhezivní systémy 
a výplňové materiály musí vytvářet plynulé přechody, být 
biokompatibilní a z důvodu vysoké míry procedurální bez-
pečnosti se musí snadno používat. Pro minimálně invazivní 
rekonstrukční terapii jsou skvělou volbou tzv. „univerzální 
adhezivní systémy“.
Univerzální adhezivní systém 3M Scotchbond Universal 
Adhesive s MDP (10-Methacryloyloxydecyl Dihydrogen 
Phosphate) poskytuje vyšší účinnost na dentinu, zvyšuje 
stabilitu výplňového materiálu a umožňuje adhezi ke kovo-
vým i keramickým hmotám bez obsahu skla.

Minimálně invazivní stomatologie:
Udělejte více tím, 
že uděláte méně

Kariézní oblasti. Fotografii poskytl prof. Leandro Hilgert a prof. Soraya Leal, 
University of Brasilia, Brazílie.

Autoři:
Dra. Patricia Gatón Hernández 

& Dra. Esther Ruiz de Castañeda Regojo, Ph.D.
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Výrobce nyní uvedl na trh novou verzi s několika doplně-
nými vlastnostmi. Univerzální adhezivní systém 3M Scot-
chbond Universal Plus Adhesive má složení bez BPA-deri-
vátu a je rentgenkontrastní. Jeho radioopacita je podobná 
dentinu. Také se dobře váže a hermeticky „pečetí“ neboli 
uzavírá zasažený dentin, čímž podporuje minimálně inva-
zivní stomatologii.
Následující kazuistika představuje postup při minimálně in-
vazivní výměně výplně za použití univerzálního adhezivního 
systému 3M Scotchbond Universal Plus Adhesive.

Kazuistika
V roce 2010 byla u pacienta provedena výměna nevyho-
vující amalgámové výplně u dolního prvního moláru, a to 
za kondenzovatelný kompozitní materiál. Po deseti letech 
bylo nutno výplň znovu vyměnit. Došlo totiž k opotřebení 
disto-okluzálního povrchu v důsledku jeho abraze, což 
mělo za následek obnažení dentinu. Na okluzálním povrchu 
byla viditelná zbývající sklovina. Nová výplň byla nutná 
kvůli problémům s hypersenzitivitou dentinu. Navíc byl 
patrný recidivující kaz. Dalším přispívajícím faktorem byla 

V dnešní době je již všeobecně známo, že bakterie nelze 
preparací kariézní léze zcela odstranit, proto je řešením 
vytvoření dokonalého okrajového uzávěru výplně. Dobře 
zhotovená výplň s dokonalým okrajovým uzávěrem zcela 
odřízne veškeré zbývající bakterie od živin a zastaví progre-
si kazu.
Výše uvedená kazuistika představuje nejen minimálně in-
vazivní přístup k rekonstrukčnímu ošetření, ale také v této 
souvislosti poukazuje na výhody inovativních dentálních 
materiálů. Univerzální adhezivní systém 3M Scotchbond 
Universal Plus Adhesive obsahuje MDP a má schopnost 
vázat se a utěsnit kazem zasažený dentin. Tento nový uni-
verzální adhezivní systém nám pomáhá dosáhnout velmi 
spolehlivých výsledků při současné implementaci minimál-
ně invazivních postupů.
Redakční poznámka: Článek byl publikován na blogu firmy 
3M. Původní znění naleznete na https://dentalblog.3m.com/
dental/minimally-invasive-dentistry-do-more-doing-less.
Použitá literatura na vyžádání u vydavatele. Přeloženo 
a publikováno ve spolupráci se StomaTeam.

O autorkách
Dra. Patricia Gatón Hernández získala 
doktorát ze stomatologie na Universitat 
Internacional de Catalunya v  Barceloně 
ve Španělsku. Následně absolvovala post-
graduální specializační vzdělávání v obo-
ru „dětská a estetická stomatologie“. Dnes 
působí jako odborná asistentka na uni-
verzitě v  Barceloně. Kromě toho je ředi-
telkou a vedoucí lékařkou zubní ordinace 
a vzdělávacího institutu v Barceloně.

Dra. Esther Ruiz de Castañeda Regojo 
vystudovala zubní lékařství na univerzitě 
v Granadě ve Španělsku, kde získala titul 
DDS. Následně absolvovala postgraduální 
specializační vzdělávání v  oboru „prote-
tické a  estetické stomatologie“ a  v  sou-
časné době je spoluředitelkou zubní ordi-
nace a vzdělávacího institutu v Barceloně.

ztráta okluzálního kontaktu způsobená předchozí ortodon-
tickou léčbou. Padlo rozhodnutí zub rekonstruovat pomocí 
minimálně invazivní přímé kompozitní výplně.
Intaktní okluzální sklovina byla ponechána nedotčená. 
Z důvodu ochrany sousedního zubu byla umístěna kovová 
pásková matrice, která byla zajištěna pomocí kroužku. Poté 
byla sklovina naleptána gelem s kyselinou fosforečnou po 
dobu 15 sekund a opláchnuta vodou. Za účelem vytvoření 
vazby byl na vlhký povrch kavity aktivně nanesen nový 
univerzální adhezivní systém 3M Scotchbond Universal Plus 
Adhesive. Následně bylo provedeno osušení jemným prou-
dem vzduchu pro evaporaci rozpouštědla. Aktivní nanášení 
adheziva, tj. vtírání materiálu do struktury zubu, zlepšuje 
jeho výkon. Adhezivní systém byl následně fotopolymero-
ván po dobu 10 sekund.
Struktura zubu byla rekonstruována pomocí kompozitní 
pryskyřice bez obsahu BPA (3M Filtek Universal Restorati-
ve). Dokončování a leštění bylo provedeno pomocí diaman-
tového lešticího systému 3M Sof-Lex Diamond Polishing 
System.

Výchozí stav: pohled na okluzální plošku dolního prvního moláru. BTW RTG snímek zachycující výchozí stav. V předloženém případě byl v souladu s pokyny pro 
minimálně invazivní preparaci ponechán kazem zasažený dentin v centrální části kavity. Aktivní nanášení univerzálního adhezivního systému 3M Scotchbond 
Universal Plus Adhesive. Fotopolymerace univerzálního adhezivního systému.

Dostavba aproximální stěny za použití 
systému sekčních matric. Pohled na 
okluzální plošku zubu před zaleštěním 
výplňového materiálu. Při kontrole po 
jednom měsíci bylo provedeno klinic-
ké vyšetření inkriminovaného zubu 
a zároveň byl proveden i test vitality. 
Ukázalo se, že pacient je zcela bez 
jakýchkoliv příznaků hypersenzitivity.
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3M™ Scotchbond™ Universal Plus 
Adhezivum

CHCI 
VYZKOUŠET

První radioopákní 
univerzální adhezivum
na světě.

Scotchbond Universal Plus je zdravotnický prostředek. Povinné informace naleznete po načtení QR kódu na webové stránce. DENTÁL | 9



DENTÁL 
Akční nabídky

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

CapMix™
Získejte univerzální míchací 
přístroj pro kapslové materiály 
ZDARMA.

everX Flow
Vlákny zesílený zatékavý 
kompozit pro náhradu 
dentinu.

G-ænial A’CHORD
Univerzální výplňový 
kompozit se zjednodušeným 
systémem odstínů.

Výhody
 → Na základě zkušeností Vašich kolegů extrémně 

tichý přístroj na míchání kapslí.
 → Praktický držák kapslí s automatickou retencí.
 → Možnost volby míchacích časů (1–39 sekund) 

a časových předvoleb (10 a 15 sekund).
 → Přístroje 3M nevyžaduji pBTK.

Technická data
Míchací rychlost: 4 300 ot./min.
Rychlost odstředění: 2 950 ot./min.
Rozměry: (š x v x h) 195 x 160 x 195 mm
Hmotnost: 3 750 g

Při zakoupení 5 balení z níže zmíněných produktů libovolné kombinace, 
získáte přístroj 3M™ Capmix™ zdarma.*

 → Ketac Universal (61085; 61086; 61087; 61088; 61089; 61095; 61096; 61097)
 → Ketac Molar Quick Aplicap (56363; 56364; 56366; 56369)
 → Ketac Molar (56410; 56420; 56430)
 → Ketac Fil Plus Aplicap (55010; 55020; 55030; 55040; 55050; 55060)
 → Photac Fill Quick (61020; 61030; 61040; 61060; 61050; 61090)

*(Platí jen na 50kapslové balení skloionomerů)

G-ænial A & P, 
GRADIA DIRECT/
FLo/LoFlo
Světlem tuhnoucí univerzální 
výplňový kompozit.

G-ænial Universal Injectable
Vysoce pevný výplňový kompozit.

5 za cenu 4

3 760 Kč

5 za cenu 4 nebo 
4 G-ænial A’CHORD + G Premio BOND

5 400 Kč

5 za cenu 4

6 400 Kč

5 za cenu 4
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CERASMART 270
Absorpční hybridní keramický 
blok pro CAD/CAM

RelyX Universal
3M™ RelyX™ Universal pryskyřičný cement funguje jako
samostatný samoadhezivní cement a také jako adhezivní 
cement v kombinaci s adhezivem 3M™ Scotchbond™ 
Universal Plus. Adhezivum slouží jako univerzální primer pro 
všechny materiály přímých a nepřímých náhrad.

ProTaper Next
Unikátní excentrický, obdelníkový průřez 
umožňuje nástroji „hadovitý“ pohyb, který 
vytváří zvětšený prostor pro jednoduché 
odstranění detritu. Následuje přirozenou 
anatomii kořenové kanálku.

ProTaper Gold
ProTaper Gold poskytuje více než 
dvakrát větší odolnost vůči cyklické 
únavě než ProTaper Universal.
Zkrácený dřík ProTaper Gold umožňuje 
lepší přístup k zubům.
Zpracování ProTaper Gold umožňuje 
navigaci v zakřivení kanálku.

Initial LiSi Block
Bloky nabízejí přirozenou dynamiku 
analogového světla s dokonale vyváženou 
průsvitností, fluorescencí a opalescencí. 
Rychlé a jednoduché zpracování: jen 
vyfrézovat, vyleštit a nafixovat.

G-CEM ONE
Samoadhezivní pryskyřičný cement

GC FujiCEM Evolve 
Single Pack
Pryskyřicí modifikovaný 
skloionomerní fixační cement.

AH PLUS BIOCERAMIC  
SEALER STARTER KIT
Bioaktivita biokeramických sealerů je důležitá, ale pro zajištění 
stabilního utěsnění potřebujete víc. Apikální utěsnění je hotové 
až poté, co sealer ztuhne. AH Plus biokeramický sealer vyniká 
mezi ostatními tím, že rychle tuhne, je velmi odolný 
vůči vymytí a vykazuje vyšší radioopacitu 
v porovnání s jinými na trhu.

4 za cenu 3

7 470 Kč

3 383 Kč

4 za cenu 3

5 580 Kč

4 za cenu 3

6 699 Kč

10006927/28; G-CEM ONE 
Starter Kit A2 / Traslucent

2 100 Kč

5 682 Kč

13 560 Kč
10006929; G-CEM ONE 
System Kit

4 600 Kč

10006930/31; G-CEM ONE 
Twin refill A2 / Translucent

3 100 Kč
10006932/33; G-CEM ONE 
single refill AO3 / White Opaque

1 600 Kč

5 za cenu 4

5 za cenu 4

Zkušební balení
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DENTÁL 
Akční nabídky

GC Fuji PLUS
Pryskyřicí modifikovaný 
skloion. cement.

Scotchbond™ 
Universal Plus
Univerzální adhezivum 
vhodné pro všechny přímé 
a nepřímé indikace lepení 
a všechny leptací 
techniky.

Na celý sortiment 
Hu-Friedy 
20% sleva
*Sleva platná při minimálním 
odběru 5000 Kč s DPH.

FD 366 sensitive
Dezinfekční ubrousek na použití mezi pacienty. 
Extra šetrný ke kožence, plastům a plexisklu. 
Rychlá dezinfekce (účinek 1 minuta).

Balení:
50 ks ubrousků,  
velikost 17,5 x 25 cm

100 ks ubrousků,  
náhradní balení 

PRODLUŽTE ŽIVOT NEJEN SVÉMU KŘESLU

FD 312
Extra velký ubrousek bez alkoholu 
vhodný na velké plochy (garance až 
8 m²). Použijte na začátku i konci 
pracovního dne (podlaha, itinerář, 
kompletní zubní souprava). FD 
312 nejen dezinfikuje, ale i čistí 
v jednom kroku.

Prime & Bond 
universal 4 ml
Složení poskytuje perfektně vyvážené 
hydrofóbní a hydrofilní vlastnosti, 
které zajišťují úplné pokrytí a pronik-
nutí při různých mírách vlhkosti. Takže 
i když je dentin příliš vlhký nebo 
suchý, získáte spolehlivou vazbu, 
která aktivně brání hlavním příčinám 
selhání adheziva.

GC G-Premio Bond 

G-Premio Bond
Jednosložkové světlem tuhnoucí 
univerzální adhezivum.

Nitrilové rukavice

Equia Forte HT
Hybridní výplňový Bulk 
Fill materiál se skelným 
plnivem

*Cena jedné kapsle u klinického balení vychází na 67,50 Kč.
*Cena jedné kapsle u Refill Pack 50 kapslí vychází na 85 Kč.

GC Fuji PLUS, 50 kapslí, A3

3 990 Kč

GC G-Premio BOND, 
Botte Refill; 
lahvička 5 ml

2 420 Kč

GC G-Premio BOND 
3-bottle Pack; 
3 lahvičkové balení

6 150 Kč1 380 Kč2 952 Kč

Klinické balení 200 kapslí

13 500 Kč

11 za cenu 10

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

5 za cenu 4
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 → Autoklávovatelná savka
 → Ochrana jazyka a dýchacích cest
 → Úspora času o 20 až 40 %
 → Vyměnitelný protiskusový blok

DryShield savka Pedo, 4 ks
DryShield savka S, 4 ks
DryShield savka M, 4 ks
DryShield savka L, 4 ks

3 727 Kč

DryShield, násadec DS1

13 044 Kč

DryShield, Brush, 
štěteček na čištění

373 Kč

DryShield systém:

Pohodlnější už to být nemůže. 
Zjednodušte si svou práci a udělejte  

pohodlí vašim pacientům. 
Praktické video z ordinace  

MUDr. Davida Chobota.

DENTÁL | 13
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DENTÁL 
Akční nabídky

 → Až 4mm vrstvy s vynikající adaptací 
v hlubokých kavitách – díky 
samonivelaci nevyžaduje dodatečnou 
manipulaci.

 → Kompozitní materiál typu Bulk Fill 
s nejnižším smršťovacím napětím 
na trhu.

 → Nové „A“ odstíny pro větší univerzálnost 
včetně výplní kavit III. a IV. třídy.

 → Spolehlivá adheze i v kavitách 
s vysokým C-faktorem.

 → Ušetří až 40 % pracovního času 
v porovnání s klasickou technikou 
vrstvení.

SDR PLUS REFILL A1 (15 kompulí à 0,25 g)
SDR PLUS REFILL A2 (15 kompulí à 0,25 g)
SDR PLUS REFILL A3 (15 kompulí à 0,25 g)
SDR PLUS REFILL Universal (15 kompulí à 0,25 g)

Při nákupu 3 doplňkových balení SDR Plus  
15 kompulí, obdržíte 1 doplňkové balení  
SDR Plus, 15 kompulí, odstín Universal.

1 736 Kč

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

5 543 Kč

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

Yotuel 
Bělicí set ve stříkačkách
4 stříkačky + 1 stříkačka ZDARMA

Paro Kartáčky
 → 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

Zubní pasta Biorepair® 
Pro White Plus
Díky technologii microRepair® opravuje a chrání povrch sklovi-
ny. Obnovuje přirozený jas zubů. Kombinovaný účinek polymerů 
microRepair® a PVP umožňuje dvojitý účinek: terapeutický, který 
opravuje a remineralizuje zubní sklovinu a kosmetický bělicí 
účinek, který odstraňuje stávající skvrny a zabraňuje tvorbě nových. 
Neobsahuje fluoridy.

Biorepair® Plus Sensitive Teeth
je jediná zubní pasta založená na technologii microRepair®, 
substanci složením podobné tkáni zubní skloviny a zubu. Posiluje 
zubní sklovinu až o 50 %, čímž předchází erozi a opravuje sklovinu. 
Vyplňuje kanálky v zubním krčku a tím zmírňuje přecitlivělost již 
během prvních 3 dnů. Pomáhá předcházet důvodům přecitlivělosti 
zubů. Neobsahuje fluoridy. Děti mladší 6 let mohou pastu používat 
i bez dohledu rodičů díky absenci fluoridů.

MI Paste Plus
Účinný remineralizační zubní krém na vodní bázi na ochranu 
chrupu. Obsahuje aktivní látku Recaldent CPP-ACP (kasein 
fosfopeptidy – amorfní kalcium fosfát) a fluoridy.

16% karbamid peroxid

1 489 Kč

110 Kč

110 Kč

10% karbamid  peroxid

1 389 Kč 68 Kč85 Kč

10 ks po 40 g 
příchuť jahoda, vanilka, máta, 
tutti-frutti, meloun

5 150 Kč6 469 Kč

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

2 700 Kč3 400 Kč
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Vyzkoušejte si práci 
s nejmodernějším intraorálním skenerem 

Primescan na týden zdarma

První biokompatibilní resiny 
pro tiskárnu Original Prusa Medical One 

od značky pro3dure!
S radostí vám můžeme představit první resiny s certifikátem biokompatibility 

pro tiskárnu Original Prusa Medical One.

Věděli jste, že každý resin musí být certifikovaný vždy pro konkrétní tiskárnu? U všech 
tiskáren se liší jejich tiskové parametry a tudíž je nutné je testovat vždy pro konkrétní 

model. U nás to jako první zvládla firma pro3dure a další jsou na řadě.

Printodent GR-10 Surgical guide 1 kg, 
clear-transparent
Využití: dlahy a chirurgická vodítka

6 990 Kč
Printodent GR-18.1 IB 1kg, clear-transparent
Využití: nepřímé lepení zámků

7 190 Kč
Printodent GR-13 LCD model 1 kg, 
beige, creme white opaque, grey
Využití: modely

4 090 Kč

Printodent GR-14. 1. denture 1kg, 
deep-pink / light-pink / orange-pink
Využití: základy zubních náhrad

8 490 Kč
Printodent GR-22 flex 1 kg/0,5 kg, 
clear-transparent / light-blue
Využití: dlahy

Prusament Resin Tough Sandstone Model 1 kg
Využití: modely, modely pro presování fólií

1 749 Kč

11 990 Kč
1 kg

6 400 Kč
0,5 kg
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Vyzkoušejte si práci 
s nejmodernějším intraorálním skenerem 

Primescan na týden zdarma
Stále více lékařů přechází na digitální formu otiskování.  

Pokud o této formě uvažujete i vy, tak proč rovnou nevyzkoušet  
to nejlepší, co trh aktuálně nabízí?

Ing. Rostislav Hanus
CAD/CAM specialista divize technika
mobil: +420 702 204 157
e-mail: hanus@jps.cz

Primescan od značky Dentsply Sirona je 
technologickou špičkou a  chceme, aby to 
každý poznal na vlastní kůži. Nabízíme vám 
zapůjčení přístroje na týden a  to bez ja-
kýchkoliv závazků anebo poplatků. Přístroj 
vám doveze náš CAD/CAM specialista Ing. 
Rostislav Hanus, zaškolí vás na něj a  po-
může vám i s prvními pacienty.
Neváhejte a domluvte si s panem Hanusem 
termín zapůjčení již nyní. Kontakt nalezne-
te níže.

Intraorální skener Primescan
  Barevná neprášková kamera od výrobce Dentsply 

Sirona.
  Inovativní Smart Pixel Sensor zpracovává více než 

1 000 000 3D bodů za sekundu, čímž vytváří foto-
realistická a vysoce přesná data.

  Konsolidace více než 50 000 snímků za sekundu.
  Vynikající přesnost při skenování až do hloubky 

20 mm.
  Snadné skenování ostrých úhlů, lesklých předmětů 

a špatně přístupných oblastí.
  Možnost sterilizace koncovky.
  Nový CEREC software 5. 2. 3. plně otevřený systém 

pro export dat do laboratoří.
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Technické 
parametry

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

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

•  Inteligentní kolimace a rychlé snímkování 
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.

Pro velký zájem akci prodlužujeme do konce roku 
nebo do vyprodání zásob!

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 25 000 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH, zahrnují dopravu, instalaci a zaškolení obsluhy.
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Řekli vám, že na nové CBCT budete muset čekat 6 měsíců?
My jej máme skladem!

Panoramatický rentgen MyRay X5 CBCT MyRay Hyperion X9 Pro 3D

Chcete to nejlepší CBCT na trhu s obrovským 
FOV 17 x 13 bez stitchingu?

CBCT Dentsply Sirona Axeos v akci Trade In

Rychlé polohování, „face to face“ se čtyřmi lasery.

Panoramatický režim
 � Senzor s přímou konverzí.
 � MultiPAN umožňuje vybrat nejvhodnější snímek 

z 5 snímků z jednoho skenování.
 � MRT technologie pro automatické nastavení expozičních 

parametrů na základě morfologie pacienta.

CBCT režim
 � Multi FOV od 4 x 4 do 13 x 16 cm.
 � 360° sken zajišťuje dostatek dat pro vysoce kvalitní 

3D snímek a redukuje artefakty.
 � Extrémně vysoké rozlišení (až 68 μm).

Uvedená cena je vč. DPH, 
zahrnuje dopravu, instalaci 
a zaškolení obsluhy.1 240 000 Kč

Akční cena 1 340 000 Kč

Stabilní poloha pacienta díky pevným držákům a deseti-
bodovému motorizovanému mechanizmu opěrky hlavy

Panoramatický režim
 � Senzor s přímou konverzí záření (DCS)
 � SL (Sharp Layer) technologie pro zaostřený snímek 

ve všech oblastech
 � Technologie Dentsply Sirona Autofocus

CBCT režim
 � MARS rekonstrukce s redukcí kovových artefaktů
 � High Definition mód pro případ potřeby zobrazení jemných 

detailů (endodoncie…)
 � FOV ø 5 x 5,5 cm, ø 17 x 13, ø 8 x 8, ø 11 x 10 a ø 17 x 13
 � Velikost pixelu od 80 µm

Uvedená cena je vč. DPH, 
zahrnuje dopravu, instalaci 
a zaškolení obsluhy.1 475 000 Kč

Cena v akci Trade In 1 730 000 Kč
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Okamžité zatížení v horní 
čelisti s využitím implantátů 
PrimeTaper EV a konceptu 
SmartFix®
Pacient, který již v minulosti absolvo-
val implantaci, požadoval protetickou 
náhradu nesenou implantáty. Byly 
zavedeny implantáty PrimeTaper EV na 
základě digitálního plánování, z toho 
dva implantáty byly zavedeny distálně 
pod takovým úhlem, aby byla využita 
celá délka hřebene kosti.
Po implantaci byly nasazeny Abutmen-
ty MultiBase EV a následovalo oka-
mžité otiskování. Po čtyřech hodinách 
pacient obdržel provizorní šroubova-
nou náhradu nesenou implantáty.

1. Předoperační pohled na bezzubou horní čelist. 
Všimněte si hojící se rány na pravé straně, kde 
byly odstraněny původní implantáty.

5. K odstranění kosti byla použita MicroSaw 
k vytvoření ploché a homogenní kostní plochy. 
Pro kontrolu pozice implantátu jsou umístěny 
naváděcí piny.

3. Pro první vrtání byla použita chirurgická šablo-
na k zajištění přesné polohy implantátu.

2. Digitální plánování pozice implantátu bylo 
provedeno v softwaru Simplant, s diagnostickým 
modelem pro čtyři implantáty v horní čelisti.

6. Pro zavedení implantátu do pozice 12 bylo 
postupováno podle protokolu pro PrimeTaper. Fi-
nálním vrtákem byl vrták č. 4. Vrták č. 5 byl použit 
pro preparaci 2 mm kortikální kosti.

4. Po odklopení mukoperiostálního laloku je 
diagnostický model použit k určení výšky kosti, 
kterou je třeba redukovat.

Marco Toia, DDS, Ph.D.
Soukromá praxe, Itálie

DS PrimeTaper™
KAZUISTIKA
Protetický postup

20 | IMPLANTOLOGIE



7. Implantát PrimeTaper EV Ø 4,2 11 mm byl zave-
den v pozici zubu 12.

13. Zavedení implantátu PrimeTaper EV Ø 4,2 9 mm 
v pozici zubu 22; a implantát PrimeTaper EV Ø 4,2 
13 mm v úhlu 30° v pozici zubu 25.

11. Implantát PrimeTaper EV Ø 4,2 13 mm byl zave-
den pod úhlem 30° v pozici zubu 15.

17. Pohled z okluzní strany na dočasnou šroubo-
vanou náhradu.

9. Přebytečná kost byla odstraněna pomocí 
výstružníku kosti při nízké rychlosti (100 ot./min.) 
s chlazením.

15. Multibase EV otiskovací kapny jsou připevněny 
a utaženy (5–10 Ncm). K zajištění otiskovacích kapen 
se používá autopolymerizující tekutá pryskyřice 
a otiskovací hmota Aquasil Ultra+ s nízkou viskozitou.

8. Měření primární stability implantátu.

14. Okluzální pohled na čtyři Multibase Abutmenty EV.

12. Okluzní pohled na dvoudílný Multibase 
Abutment EV 30° v pozici zubu 15. Tělo a hlava 
abutmentu jsou utaženy doporučeným momen-
tem (25 Ncm).

18. Rentgenový snímek dočasné šroubované 
náhrady.

10. Jednodílný Multibase Abutment EV bez indexu 
(výška 1,5 mm) byl zaveden a utažen doporuče-
ným momentem (25 Ncm).

16. K připevnění zubní náhrady jsou použity Multi-
base EV Temporary Cylinders a autopolymerizační 
pryskyřice.

Tato kazuistika je publikována pro inspiraci pro vás jako pro 
klinického lékaře a není nutně doporučením od Dentsply Sirona.
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The OsseoSpeed surface, a key feature of the Astra Tech 
Implant System, outperforms other premium surfaces in 
a new meta-analysis, demonstrating significantly better 
marginal bone maintenance.

Highest predictability with OsseoSpeed
In addition, the study clearly indicates that OsseoSpeed 
has higher predictability in maintenance of the marginal 
bone, i.e. showing less variation around the mean and 
less spread (as illustrated below).

Read more in JOMI: 
Norton, MR, Astrom, M, The Influence of Implant Surface on Maintenance of Marginal Bone Levels for Three Premium 
Implant Brands: A Systematic Review and Meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Implants 2020;35(6):1099-111

Mean marginal bone level change
1 year 0.29 mm
5 years 0.35 mm

Mean marginal bone level change
1 year 0.87 mm
5 years 1.19 mm

Mean marginal bone level change
1 year 0.83 mm
5 years 0.74 mm

Each dot represents the reported mean marginal bone level change for the individual studies included in the meta-analysis. 

 Longevity 

 Peace of mind 

 Esthetics

High 
predictability  

enables:

1.0 mm 1.0 mm 1.0 mm

2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm

www.dentsplysirona.com/implants/science

Follow Dentsply Sirona for 
the latest in implant dentistry

OsseoSpeed®
Dentsply Sirona

TiUnite®
Nobel Biocare

SLA/SLActive®
Straumann

Superior marginal bone 
maintenance with OsseoSpeed®

NEWLY PUBLISHED RESULTS WITH DENTSPLY SIRONA PRODUCTS
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The OsseoSpeed surface, a key feature of the Astra Tech 
Implant System, outperforms other premium surfaces in 
a new meta-analysis, demonstrating significantly better 
marginal bone maintenance.

Highest predictability with OsseoSpeed
In addition, the study clearly indicates that OsseoSpeed 
has higher predictability in maintenance of the marginal 
bone, i.e. showing less variation around the mean and 
less spread (as illustrated below).

Read more in JOMI: 
Norton, MR, Astrom, M, The Influence of Implant Surface on Maintenance of Marginal Bone Levels for Three Premium 
Implant Brands: A Systematic Review and Meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Implants 2020;35(6):1099-111

Mean marginal bone level change
1 year 0.29 mm
5 years 0.35 mm

Mean marginal bone level change
1 year 0.87 mm
5 years 1.19 mm

Mean marginal bone level change
1 year 0.83 mm
5 years 0.74 mm

Each dot represents the reported mean marginal bone level change for the individual studies included in the meta-analysis. 
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Follow Dentsply Sirona for 
the latest in implant dentistry
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The OsseoSpeed surface, a key feature of the Astra Tech 
Implant System, outperforms other premium surfaces in 
a new meta-analysis, demonstrating significantly better 
marginal bone maintenance.

Highest predictability with OsseoSpeed
In addition, the study clearly indicates that OsseoSpeed 
has higher predictability in maintenance of the marginal 
bone, i.e. showing less variation around the mean and 
less spread (as illustrated below).

Read more in JOMI: 
Norton, MR, Astrom, M, The Influence of Implant Surface on Maintenance of Marginal Bone Levels for Three Premium 
Implant Brands: A Systematic Review and Meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Implants 2020;35(6):1099-111

Mean marginal bone level change
1 year 0.29 mm
5 years 0.35 mm

Mean marginal bone level change
1 year 0.87 mm
5 years 1.19 mm

Mean marginal bone level change
1 year 0.83 mm
5 years 0.74 mm

Each dot represents the reported mean marginal bone level change for the individual studies included in the meta-analysis. 

 Longevity 

 Peace of mind 
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High 
predictability  

enables:
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www.dentsplysirona.com/implants/science

Follow Dentsply Sirona for 
the latest in implant dentistry

OsseoSpeed®
Dentsply Sirona

TiUnite®
Nobel Biocare

SLA/SLActive®
Straumann

Superior marginal bone 
maintenance with OsseoSpeed®

NEWLY PUBLISHED RESULTS WITH DENTSPLY SIRONA PRODUCTS

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

Vynikající zachování 
marginální kosti 
s OsseoSpeed®

Na základě 
nejnovějšího vývoje 
přichází Dentsply 
Sirona s novinkou 
PrimeTaper EV pro 
všechny klinické 
indikace.

Prime 
Taper EV

Nově publikované výsledky 
s produkty Denstply Sirona

Povrch OsseoSpeed, klíčová vlastnost 
implantačního systému Astra Tech, 
překonává ostatní prémiové povrchy 
v nové meta-analýze a prokazuje výraz-
ně lepší zachování marginální kosti.

Každý bod reprezentuje průměrnou změnu marginální kosti pro individuální studie v meta-analýze.

OsseoSpeed®
Dentsply Sirona

Průměrná změna 
marginální kosti
1. rok 0,29 mm
5 let 0,35 mm

TiUnite®
Nobel Biocare

Průměrná změna 
marginální kosti
1. rok 0,87 mm
5 let 1,19 mm

SLA/SLActive®
Straumann

Průměrná změna 
marginální kosti
1. rok 0,83 mm
5 let 0,74 mm

Implantační systém ANKYLOS se za posled-
ních 30 let osvědčil díky své spolehlivosti 
a předvídatelným výsledkům. Závěry mno-
ha studií a dlouhodobých klinických zkuše-
ností dokazují stabilitu tvrdých i měkkých 
tkání a přirozenou, dlouhodobou estetiku 
při použití implantátů ANKYLOS.
Klíčové a frikční TissueCare spojení 
poskytuje stabilitu bez mikropohybů. Tím 
je zabráněno resorpci kosti a je zajištěna 
stabilní a zdravá okolní tkáň.

•  Výroba přírodní cross-linkovou technologií GLYMATRIX.
•  Poskytuje rozsáhlý prostor pro vaskularizaci, 

buněčnou proliferaci a tvorbu kosti.
•  Materiál vytvářející novou kost přispívá 

k osifikačnímu procesu.

OSSIX Bone je dostupný 
ve 3 velikostech →

osifikující kolagen/hydroxyapatit 
poskytující skutečnou kost

Bone

22 | IMPLANTOLOGIE

https://www.jps.cz/znacka/implantacni-systemy-astra-tech-implant-system-ev/
https://www.dentsplysirona.com/en-us/discover/discover-by-brand/ds-primetaper.html
https://www.jps.cz/znacka/implantacni-systemy/
https://www.jps.cz/znacka/augmentacni-materialy-ossix/
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CAMARK S.A.
EFFICIENT SURGICAL SOLUTIONS
Industrial Park Axioupoli
61400 Axioupoli | Greece 
Tel: +30 23430 32043 | Fax:+30 23430 31937
E-Mail:info@camark.gr | Website: www.camark.gr                      

Visit us online at: 
www.camark.gr        

www.facebook.com/camarksa      

www.linkedin.com/company/camark    

www.youtube.com/channel/UCScYZO1WlGpliaoxPFDgYKA

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 
Monika Habrdová, tel.: 771 264 651

MIS MGUIDE
navigovaná implantologie

MIS MSOFT
software pro plánování a vytvoření 
chirurgické šablony

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

Geistlich Fibro-Gide®
objemově stabilní kolagenová matrice, která byla navržena 
specificky pro techniky augmentace měkkých tkání

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

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

a regenerativních procesech mukózy

Geistlich Mucograft® Seal
výhodný kruhový tvar pro krytí extrakčních ran

Bezbolestná alternativa autologních 
štěpů měkkých tkání

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

Chirurgické šití 
Camark nově 
v sortimentu JPS.

Během měsíců září 
a říjen sleva 30 % na celý 
sortiment.

Více informací o produktech získáte u našich obchodních zástupců.

Surgical 
Sutures
Manufacturer
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https://www.jps.cz/znacka/implantaty-mis-implants/
https://www.jps.cz/znacka/augmentacni-materialy-geistlich-biomaterials/
https://obchod.jps.cz/chirurgicke-siti-camark/
https://www.jps.cz/znacka/nastroje-helmut-zepf/


SKŘÍPÁNÍ ZUBY

Zveme vás na seminář
Přednášející: doc. MDDr. 
MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., 
MBA

Pondělí 3. října 2022 
od 13 hodin
Hotel Gustav Mahler, Křížová 112/4, 586 01 Jihlava

•  Úvod do problematiky, definice pojmů
•  Etiopatogeneze funkčních orofaciálních poruch
•  Co je a co není bruxismus
•  Diagnostika v běžné praxi praktického zubního 

lékaře
•  Diferenciálně diagnostická rozvaha a plán 

terapie, jednotlivé kroky a úskalí
•  Mezioborová spolupráce s ohledem na výsledky 

vyšetření a diferenciálně diagnostickou rozvahu

CENA: 4 150 Kč včetně DPH
(3 735 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení 
měsíc předem)
Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita 
ADH), sestry

NOVINKA

Thalya je nejnovějším spojencem zubního lékaře pro efektivní 
údržbu rotačních nástrojů. Je jednoduchá a uživatelsky přívětivá 

a umožňuje dokonalé mazání a čištění turbín a násadců.

Anthos Thalya

Mazání a čištění 4 nástrojů za méně než minutu. 
Jeden cyklus se skládá ze tří fází:

 � Proplachování dutin
 � Mazání
 � Čištění od přebytečného oleje

4 nástroje jsou ošetřeny současně, celý cyklus 
trvá přibližně 55 sekund.

Přístroj Standardní 
cena

Zaváděcí cena na 
prvních pár kusů

Thalya 45 000 Kč 34 000 Kč
Adaptér pro kolénka, přímé násadce, 
turbínky a ultrazvuky (různé druhy) 4 000 Kč 3 000 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH, zahrnují dopravu, instalaci a zaškolení obsluhy.

https://www.jps.cz/znacka-produktu/anthos/
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/05/Pozvanka_Jihlava221003-1.pdf


3MSM Health Care Academy

Přednáška je v anglickém jazyce a bude simultánně tlumočena. 

Pátek, 4. listopadu 2022, 9 - 18 hod.
Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1

ZAČÍNEJTE S MYŠLENKOU NA VÝSLEDEK  
OD 3D PLÁNOVÁNÍ PO FINISHING A DETAILING 
Beginning with the end in mind
From 3D planning to finishing and detailing

Dr. Daniel Díez 
Rodrigalvarez

Cena: 3 500 Kč s DPH/ 140 EUR pro přihlášené do 30. 9. 2022, 
1 900 Kč/75 EUR pro studenty a PGS, plná cena 3 900 Kč

Během kurzu představíme kompletní přehled 
moderního přístupu k ortodontické léčbě. Začneme 
důležitostí trojrozměrné diagnostiky a probereme 
možnosti dosažení centrického vztahu. Ukážeme si, 
jak technologie, jako jsou CBCT a digitální workflow, 
zlepšily naši každodenní praxi.

Pokračovat budeme přehledem biome chanických 
výhod samoligujících aparátů a nízkého tření 
a především toho, jak nám pomáhají v každodenní 
praxi při terapii fixními aparáty. Poskytneme také 
přehled současných technologií používaných 
při léčbě estetickými aparáty, které řeší tradič ní 
nevýhody fixních aparátů za současného zachování 
všech jejich výhod.

1

   

•  DDS  at the  University of Alcalá de Henares , Spain.

• Master of Medicine and dentistry

• Certificate in orthodontics at European orthodontic Center.Madrid.

• Affliate assistant  orthodontic professor  at the University of Southern Mississippi .Madrid.

• Member of the craniofacial deformities center at Ruber international.Madrid  

• Assistant orthodontist of the maxilo-facial department at Principe de Asturias Hospital.Madrid

• Director of  the ortodontic section  of Madrid Dental Hospital.

• National and international  orthodontic lectures and publications

• Member of the Word Federetaion of Orthodontics (WFO), American Association of Orthodontists (AAO)                                                 
y Spanish orthodontic association (SEDO).

Daniel Díez
www.ortodonciadanieldiez.com 

info@danieldiez.com

Daniel Díez Rodrigalvarez

https://www.jps.cz/znacka-produktu/anthos/
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/05/Pozvanka_Jihlava221003-1.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/08/Pozvanka_Praha_20221104_orto.pdf
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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, SK: +421 918 208 175

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

CLARITY ADVANCED
3 + 2 SADY ZDARMA
NEBO 30% SLEVA

KROUŽKY – BODOVÁNÍ 
A KANYLY K NALEPENÍ 
S 30% SLEVOU

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.

•  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

•  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

4. listopadu 2022, Praha
Beginning with the end in mind, From 3D planning to 
finishing and detailing
Dr. Daniel Díez Rodrigalvarez

Zveme vás na ORTO akce

Zámek
Victory Series™

Zámek Victory 
Series™ Low Profile
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https://www.3m.com/3M/en_US/orthodontics-us/
https://www.3m.com/3M/en_US/orthodontics-us/
https://www.3m.com/3M/en_US/orthodontics-us/
https://www.3m.com/3M/en_US/orthodontics-us/
https://www.jps.cz/znacka/kovove-zamky-3m/
https://www.jps.cz/znacka/estetika-3m/
https://www.jps.cz/znacka/kovove-zamky-3m/
https://www.jps.cz/znacka/krouzky-kanyly-3m/
https://orto.sk/kongres-2022/
https://www.kongrescos.cz/2022/public/index-cs.html
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/08/Pozvanka_Praha_20221104_orto.pdf
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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 hygienistky, sestry, WO – pro ortodontisty, 
WS – pro stomatology, WI – pro impantology, WT – pro techniky, 
DH – pro dentální hygienist(k)y, S – pro sestry;

Kdy, kde 2022 Téma a přednášející Pro

PRAHA

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

6. 10. 2022 čt
13,00–18,00 
Hotel Chvalská 
Tvrz

Implantace se systémem MIS v kostce – teorie & praxe
MUDr. Martin Čelko 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

4. 11. 2022 pá
09,00–18,00
Prague 
Marriott Hotel

Začínejte s myšlenkou na výsledek, Od 3D plánování 
po finishing a detailing
Dr. Daniel Díez Rodrigalvarez

WO

10. 11. 2022 čt 12,00–18,00
Hotel DUO

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

DH

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

JIHLAVA

3. 10. 2022 po
13,00–18,30
Hotel Gustav 
Mahler

Skřípání zuby
doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA W

ÚSTÍ NAD LABEM

4. 11. 2022 pá
12,00–18,00
Clarion 
Congress Hotel

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

PARDUBICE

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

7. 10. 2022 pá 12,00–18,00
Hotel Harmony

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

ZLÍN

2. 11. 2022 st
12,00–18,00
Hotel Baltaci 
Atrium

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

WS

BRNO

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

16. 9. 2022 pá
09,00–14,00
prostory 
Smile-Art

Digitalizace ortodontické praxe I.
MUDr. Ladislav Bernát WO

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

22. 9. 2022 čt
13,00–18,30
Vienna House 
Easy Pilsen

ORL a stomatologie – vybraná témata na hranici oborů 
a společná konzultace
MUDr. et MUDr. Petr Kocum, MUDr. Petr Jirák

WI 
WS

7. 10. 2022 pá
14,00–19,30
Hotel 
Primavera

Moderní fotokompozita
MUDr. Milan Tomka, Ph.D. WS

23. 11. 2022 st
12,00–18,00 
Hotel 
Primavera

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

W

PŘIPRAVUJEME

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

únor Praha Parodontologická chirurgie – vybrané kapitoly
MUDr. Dana Sieglová

2.–3. 6. 2023 Zámek Valeč MDDr. Ondřej Kříž

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

SLAVÍME 30. ROK
Každý 30. zaregistrovaný účastník naší 
akademie získává kurz ZDARMA.

https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/02/Pozvanka_Praha220909.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/03/Pozvanka_Praha220919_impla-1.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/04/Pozvanka_Praha221007-1.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/04/Pozvanka_Praha_2022_2_kyrety-1.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/04/Pozvanka_Praha221021_impla-1.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/08/Pozvanka_Praha_20221104_orto.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/04/Pozvanka_Praha_2022_2_kyrety-1.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/04/Pozvanka_Praha221111-2.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/04/Pozvanka_Praha221119_impla.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/05/Pozvanka_SDA-2022_2_pol..pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/05/Pozvanka_Jihlava221003-1.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/04/Pozvanka_Usti221104.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/04/Pozvanka_Pardubice221202.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/04/Pozvanka_Ostrava221007-1.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/05/Pozvanka_Zlin221102-1.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/04/Pozvanka_Brno221124-1.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/05/Pozvanka_CB220916_technika.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/04/Pozvanka_CB221125-1.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/04/Pozvanka_Lovosice221021.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/05/Pozvanka_Plzen220922_impla-2.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/05/Pozvanka_Plzen221007.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/05/Pozvanka_SDA-2022_2_pol..pdf

