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Leica Microsystems GmbH je německá společnost 
vyrábějící mikroskopy. Je široce uznávaná pro optickou 
přesnost a inovativní technologii a je jedním z lídrů na 
trhu s mikroskopy. Je výrobcem optických mikroskopů, 
zařízení pro přípravu mikroskopických preparátů 
a souvisejících produktů.

Leica M320
Kvalitní a  designově vyladěný stomatologic-
ký mikroskop umístitelný kdekoli v ordinaci je 
vhodný pro každodenní práci i pro náročnější 
chirurgické zákroky.
Mikroskop disponuje apochromatickou opti-
kou, dvojitou LED svítilnou, neomezeným bi-
nokulárem 0-180° pro variabilní pozorovací 
úhly a multifokálním objektivem. Konfiguraci je 
možné doplnit o kameru se 4K rozlišením.

Leica M525
Chirurgický mikroskop Leica M525 F20 kombinu-
je brilantní optickou kvalitu s vynikající mané-
vrovatelností. Ostrý obraz a velká hloubka ost-
rosti umožňují chirurgovi vidět přesné detaily.
Osvětlení na základě pracovní vzdálenosti po-
skytuje dostatek světla pro hluboká operační 
místa a zároveň podporuje bezpečnost pacienta.

Leica PROvido
Podívejte se na více míst chirurgického zákroku 
v jednom pohledu, abyste mohli bez problémů 
postupovat dále s  chirurgickým mikroskopem 
PROvido na podlahovém stojanu.
PROvido vám poskytuje jasný, plně zaostřený 
pohled hlouběji do úzkých dutin. S exkluzivní 
technologií Fusion Optics a  koncentrovaným 
xenonovým světlem. PROvido poprvé spojuje 
výhody prémiové chirurgické optiky s citlivým 
a stabilním podlahovým stojanem.



A je tu opět nový rok. Mám 
radost, že i když ten uplynulý 
utekl jako voda, stihli jsme 
toho opravdu hodně.

Uspořádali jsme úspěšný im-
plantologický kongres, před-
stavili úplně nový implantát 
PrimeTaper a nemalým úspě-
chem v minulém roce bylo 
i získání nové značky Leica 
a zařazení mikroskopů této značky do naší nabídky.

Také jsme začali s přípravami oslav 30. výročí spo-
lečnosti JPS. Založili ji v červenci roku 1993 manželé 
Janatkovi spolu s Tomášem Parolkem. Úspěšně tedy již 
téměř 30 let působí na dentálním trhu. Oslavy budou 
pokračovat i po celý rok 2023, a protože bychom rádi 
slavili společně s vámi, necháme vás do nich v magazí-
nu nahlédnout.

Letos přinášíme novinku i v naší Akademii, pro kterou 
jsme získali další přednášející MUDr. Danu Sieglovou 
a MUDr. Markétu Libánskou. Rádi bychom vám v této 
souvislosti a při příležitosti oslav 30. výročí společnosti 
JPS nabídli něco navíc. Rozhodli jsme se proto, že každý 
30. zaregistrovaný účastník dostane další seminář nebo 
kurz ZDARMA.

V tomto čísle magazínu bych vás ráda upozornila ještě 
na jednu reportáž. Pokud se chystáte vybudovat nebo 
rekonstruovat ordinaci, inspirujte se z instalace kliniky 
na jižní Moravě.

Hodně pracovních i osobních úspěchů, pevné  
zdraví a dobrou náladu po celý rok 2023  
vám přeje

Eva Nohejlová
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SLAVÍME 30 LET

V roce 2023 máme významné výročí: 
30 let společnosti JPS.

Již v uplynulém roce jsme začali s osla-
vami. Vytvořili jsme pro naše zákazníky 
speciální edici dárků. Asi nejvíce jste si 
oblíbili naše ponožky. Jsme velmi rádi, 
že dostáváme fotografie z ordinací, kde 
vidíme, jak se vám ponožky hezky nosí. 
Protože nás i vás práce baví, připravili 
jsme i společenskou hru Jépéeska, která 
se těší také velké oblibě.

V rámci těchto oslav jsme se rozhodli 
odměnit každého 30. účastníka naší 
Akademie. Těm, kteří získávají další 
kurz ZDARMA přiváží naši obchodní 
zástupci certifikát přímo do ordinací. 
Jsme rádi, že můžeme radost z výher 
sdílet i v našem magazínu.
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V listopadu jsme měli možnost se sejít s na-
šimi zákazníky v nádherném prostředí hotelu 
Kraví hora, kde jsme měli degustaci vína. 
Příjemný večer byl doprovázen cimbálovkou. 
V uspěchané době je vždy moc fajn, když si 
najdou naši zákazníci čas se s námi setkat 
a pobavit se v příjemné a neformální atmo-
sféře. Moc se těšíme na další vzájemné setká-
ní, které v rámci oslav pro vás připravujeme.

DENTÁL | 5



CHIRURGIE PARODONTU 
A SLIZNIČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Pátek 24. února 2023 od 13 hodin
Hotel DUO, Teplická 492/19, 190 00 Praha 9

CENA: 4 390 Kč včetně DPH (10% sleva při přihlášení měsíc předem)
Určeno pro: PZL, implantology (5 kreditů ČSK)

Přednášející: MUDr. Dana Sieglová
CHIRURGIE PARODONTU – VŠE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O EPITELIÁLNÍM ŠTĚPU

•  Přehled základních vyšetření pro nutnou diagnózu 
a indikaci léčby parodontitis.

•  Algoritmy postupů při léčbě parodontitis.
•  Náhled do historie chirurgických postupů 

v parodontologii – vývoj. 
1. Lalokové operace – resektivní chirurgie. 
2. Mukogingivální chirurgie – reparativní chirurgie: 
 co tím myslíme a co tam patří.

Praktická část:
Šicí materiál: jehly, typy vláken, typy stehů 
(přinesenými nástroji vyzkoušíme sutury, odběr štěpu 
na modelu – přineste si: skalpel č. 15, držák skalpelu, 
jehelec. Šicí materiál obdržíte).
Epiteliální štěp free graft – Kdy, čím a jak.
Dopodrobna uslyšíte a uvidíte postup při prohloubení 
vestibula epiteliálním štěpem: vyšetření – jak stanovit 

nedostatek připojené gingivy, indikace k prohloubení, 
kdy a jak, nástroje, příprava pacienta, asistence – co 
by měla vědět a znát asistentka při odběru a přenosu 
štěpu, anestezie.

•  Fáze přípravy indikovaného lože – apikální posun 
mukosního laloku, sutura, na co dávat pozor, jak 
provést – vše uvidíte na videu. Kritické okamžiky.

•  Odběr štěpu, velikost a tloušťka, přenos do indikované 
lokality, šít anebo nešít, prodloužení štěpu do 
požadované délky operovaného místa.

•  Poučení pacienta, medikace.
•  Odstranění stehů.
•  Na videu uvidíte též frenulektomii laserem.
•  Kazuistiky týkající se odhalených krčků, mělkého 

vestibula.
•  Závěr – dotazy.

Přednášející: MUDr. Markéta Libánská
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA EROZE A VŘEDU V DUTINĚ ÚSTNÍ, ZÁKLADNÍ 
SLIZNIČNÍ ONEMOCNĚNÍ
•  Nejčastější onemocnění v dutině ústní a srovnání s podobným klinickým nálezem 

i u méně častých změn na sliznicích.
•  Jak postupovat při stanovení diagnózy změn v dutině ústní.
•  Jednoduché a dostupné postupy k ošetření změn v dutině ústní.

NOVINKA
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PREPARACE V ENDODONCII –
OVĚŘENÉ POSTUPY S MODERNÍMI
MATERIÁLY

Zveme vás na teoreticko-praktický seminář
Přednášející: MDDr. Jan Doubrava

Středa 5. dubna 2023 od 12 hodin
PRIMAVERA Hotel & Congress centre
Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň 

Teoretická část:
• diagnostika a plán léčby
• přístup do kořenového systému
• výběr vhodných nástrojů
• mechanická a chemická preparace
• standardy pro úspěch ošetření kořenového systému a rekonstrukci korunky

Praktická část:
• zaměření na bezpečný vstup do kořenových kanálků a dosažení apexu
• preparace strojovým systémem Protaper Ultimate
• obturace biokeramickým sealerem AH Plus Bioceramic sealer

CENA: 3 650 Kč včetně DPH 
(3 285 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem) 

Určeno pro: PZL (5 kreditů)

Každý účastník kurzu obdrží set kořenových
nástrojů Maileffer od firmy Densply Sirona
v hodnotě 2 000 Kč.

SLAVÍME 30. ROK
Každý 30. zaregistrovaný účastník naší 

akademie získává kurz ZDARMA.
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EverX flow

G-aenial Universal Injectable Equia Forte HT

 → Použití na velké hluboké kavity 
v distálním úseku a jako skvělé řešení 
endodonticky ošetřených zubů.

 → Na výběr z odstínů Dentin a Bulk.
 → Doporučené překrytí materiálem 

G-aenial Universal Injectable.

 → Má vlastnosti tuhého kompozita, ale 
díky praktické stříkačce vyplní každou 
mezeru nebo převis.

 → Díky tixotropním vlastnostem se dobře 
přizpůsobí stěnám a okrajům kavity.

 → Možnost výběru ze 16 odstínů včetně 
vybělených, opákních i sklovinných.

 → HT- vysoká translucence zajišťuje novou úroveň estetiky GI.
 → Chemicky tuhnoucí bulk-fill se skelným plnivem.
 → Společné použití s lakem zajistí velice odolné výplně 

v postranním úseku.
 → Pevnost v tlaku je neuvěřitelných 233 Mpa.

dentál
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.: 725 228 338 
Lucie Habrová (severní Morava), tel.: 778 527 392

Vlákny zesílený zatékavý kompozit 
pro náhradu dentinu.

Vysoce pevný a estetický, všestranný 
kompozitní materiál v injekční 
podobě.

Velice oblíbený a stomatology 
doporučovaný skloionomerní 
materiál GC.
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AH Plus Bioceramic Sealer

Orotol Basic-Set 
k dezinfikování a čištění 
sacích jednotek

 → Stimuluje tvorbu hydroxyapatitu.
 → Bezpečný a biokompatibilní, nedráždí parodont, 

navozuje proces hojení.
 → Rychlé tuhnutí 2-4 hodiny.
 → Rozměrově stabilní, odolnost vůči vyplavení.
 → Lepší RTG Opacita.
 → Nezpůsobuje diskolorace.
 → V případě re-endodoncie možnost bezproblémového 

odstranění ručně i strojově.

 → 1x Orotol Plus – 2,5 l
 → 1x MD 555 – 2,5 l
 → 1x MD 550 – 750 ml
 → 1x OroCup

NOVINKA
Jednosložková kořenová výplň v injekční 
podobě od Dentsply Sirona.

sestávající se z:

Při koupi zvýhodněné sady 
Orotol Basic Set pořídíte 
Orocup do vaší ordinace 
za minimální cenu.

NÁŠ
TIP

1 MD 550
Dokonale vyčistí plivátko 
a odstraní i detektor pla-
ku. V praktickém balení 
se zahnutou hlavou.

4 Orocup
Chytrá aplikace Orotolu a MD 
555. Díky přisávacím otvorům 
vytvoří v odsávací hadici vířivý 
pohyb a díky tomu odstraňuje 
Orocup nečistoty mnohem 
efektivněji.

3 Orotol Plus
Dezinfekce odsávání. Vaše 
záruka pro spolehlivý chod 
vašeho křesla. Aplikujte pomocí 
Orocupu na závěr každého 
dne, nechte působit celou noc, 
víkend anebo dovolenou.

2 MD 555 cleaner
Čistič odsávání. Rozpustí vápenné 
usazeniny, zbytky profylaktic-
kých písků. Aby technik nemusel 
jezdit. 1-2x týdně prostřednictvím 
Orocupu, po 30-120 minutách 
propláchněte vodou.

1 2 3 4
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1 000 Kč 1 925 Kč

Bluem ústní gel profesional

Bluem ústní voda

 → Účinná na bázi aktivního kyslíku.
 → Čisté zuby, svěží dech.
 → Balzám pro dásně.
 → Posiluje imunitní systém.

Orální zdraví je oknem do našeho 
celkového zdraví. Péčí o ústní dutinu 
zvyšujeme zdraví a pohodu.
Výrobky Bluem vás budou na cestě 
k ústnímu zdraví doprovázet.

DOPORUČUJEME:

Bluem ústní gel je navržen tak, aby byl bezpečný 
a účinný při obnově normální hladiny kyslíku v těch 
místech dutiny ústní, kde může dojít k jeho snížení: 
kapsy, krvácející dásně, rány, které mohou vzniknout 
po extrakci, implantaci, chemoterapii nebo zubních 
náhradách.

Ergonomie a management 
v dentální a DH praxi
Nová publikace 2022/2023, aktualizované vydání.

Ergonomie prostředí a práce, čtyřruční práce, 
zřízení zubní a dentálně-hygienické amulance, 
finanční analýza.

Orální sliznice
2022/A4, 150 plnobarevných stran 
Kovaľová, E., Slezák, R.
Přehled změn objevujících se na ústní sliznici 
včetně dásní a zařazení do klasifikační skupiny.

Patologické stavy, vrozené a získané anomálie 
a atypie.

Orální hygiena, diferenciální diagnostika,  
xerostomie, kandidóza, herpetická stomatitida.

1 925 Kč

Extraorální vyšetření
2022/ A4, 200 plnobarevných stran 
Kovaľová, E., Ivančová, E.
Přehled klasifikací orofaciální oblasti. Návrh 
léčebného plánu, plán prevence, plán hygie-
nické fáze, termín revalvace, frekvence kontrol 
v udržovací fázi.

Kompletní vyšetření stavu chrupu, parodontu, 
periimplantační oblasti a stavu sliznic.

Rizikové faktory: riziko vzniku mikrobiálního, 
nemikrobiálního, kombinovaného poškození 
tvrdých zubních tkání.

Ústní voda s aktivním kyslíkem pro vaši každodenní 
dentální hygienu.

Publikace, které  
můžete zakoupit  
i u nás.
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SERVIS DIVIZE STOMATOLOGIE

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

centrální servisní dispečink: +420 602 422 698

Naši servisní technici jsou nezanedbatelnou součástí této divize. Kromě 
záručního servisu provádějí i servis pozáruční, PBTK a elektrorevize. Snaží 
se vyhovět klientům vždy v co nejkratším čase, především pokud se jedná 

o urgentní případy. V případě zájmu o servisní činnost nás kontaktujte:

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

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Kompletní ceník naleznete na našich stránkách.

PBTK od 750 Kč

Servisní hodina (vzdáleně nebo přímo na pracovišti) 1 250 Kč

Servisní hodina (mimo pracovní dobu) 1 600 Kč

technika

Centrální servisní dispečink, tel.: +420 602 422 698, e-mail: servis@Jps.cz | TECHNIKA | 11
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Primescan Connect
Instalace nové kliniky ve Velkých Bílovicích

Prohlédněte si jednu z našich posledních 
instalací na jižní Moravě. Tři paní doktorky 
společně vybudovaly krásnou kliniku s cel-
kem 4 ordinacemi, společnou technickou 
a sterilizační místností a místností pro OPG. 
Paní doktorky Omastové jsme se zeptali na 
několik dotazů, snad pro některé z vás bu-
dou motivací a pomocí pro vybudování vaší 
nové ordinace.

Jak dlouho dopředu jste musely začít řešit vybudová-
ní nové kliniky?

Vybudovanie novej kliniky sme aktívne riešili cca 
1,5 roku dopredu.

Co bylo pro vás nejnáročnější při přípravách a co po 
otevření?

Najnáročnejšie bolo správne technické plánovanie 
ordinácie a „papierové“ nastavenie ordinácie v súlade 
so zákonmi a kontrolnými orgánmi.

Myslíte, že je jednodušší, když se společně domluví 
více lékařů, stejně tak, jak jste to udělaly vy?

Určite áno. Vznikajúce problémy riešíme spoločne 
v zmysle „viac hláv, viac rozumu“ a boli sme schopné 
sa podeliť o časť vstupných nákladov.

Doporučila byste dalším lékařům, kteří pracují jako 
zaměstnanci, aby se pustili do výstavby vlastních 
ordinací?

Áno, doporučila.

Proč jste si pro realizaci technického vybavení vybra-
ly firmu JPS?

Pretože ma oslovili kreslá, ktoré dodávajú do ČR 
a kladné referencie od kolegov len potvrdili moje 
rozhodnutie.

Změnily byste nyní cokoliv, nebo jste ve výsledku 
spokojené?

Celkovo som moc spokojná jak s novými priestorami, 
tak s technickým vybavením od firmy JPS.
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Pouze ve verzi Connect – naskenování a export dat
•  Inovativní Smart Pixel Sensor zpracovává 

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

•  Barevná neprášková kamera.
•  Ohřev kamery proti mlžení.
•  Notebook Lenovo v ceně přístroje.
•  Vynikající přesnost při skenování až 20 mm.

•  Snadné skenování ostrých úhlů, lesklých 
předmětů a špatně přístupných oblastí.

•  Konsolidace více než 50 000 snímků za sekundu.
•  Plně otevřený systém pro export dat do laboratoří 

ve formátu: STL, OBJ, PLY a UDX (PLY přímý export 
do ExoCad přes dental project).

•  Licence pro příjem dat do laboratoře.
•  Žádné měsíční ani roční poplatky!

NOVINKA OD DENTSPLY SIRONA 
Přenosný Primescan připojený k notebooku. V ceně kufr pro převoz přístroje.

Primescan Connect
technika

V případě zájmu o nacenění, či zapůjčení skeneru 
neváhejte kontaktovat našeho CAD/CAM specialistu:
Ing. Rostislav Hanus
+420 702 204 157 / hanus@jps.cz

Centrální servisní dispečink, tel.: +420 602 422 698, e-mail: servis@Jps.cz | TECHNIKA | 13
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Panoramatický rentgen

s přímou konverzí 
rentgenového záření

MyRay X9 Pro 
se zárukou 5 let

Mokré sání  
Dürr Tyscor

 � Rychlé polohování, „face to face“ se čtyřmi lasery.
 � MultiPAN umožňuje vybrat nejvhodnější snímek z 5 různých 

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

parametrů na základě morfologie pacienta.
 � Dotykový display pro snadné ovládání a nastavení parametrů.
 � Možnost rozšíření o CEPH rameno.
 � Možnost rozšíření na CBCT s maximálním FOV  

13 x 16 a dvěma senzory!

Možná si vzpomenete na náš rok starý článek o mokrém sání Tyscor 
od značky Dürr Dental. Díky obrovskému nárůstu cen energií je 
toto téma stále aktuálnější. Tato savka totiž díky použití radiálního 
kompresoru dokáže uspořit až 50 % energie* oproti běžnému 
mokrému sání.
Její automatická zátěžová regulace umožní kdykoliv konstantní 
odsávací výkon – a ještě přitom ušetří peníze. V praxi to znamená, 
že savka funguje vždy na takový výkon, který aktuálně potřebujete. 
Pokud saje pouze jedna stomatologická souprava, tak jí postačuje 
nižší výkon, než když budou odsávat dvě soupravy najednou.

Pouvažujte, zda nechcete  
ve vaší ordinaci ušetřit i vy.

technika
Ing. Rostislav Hanus (oblast Čechy), tel.: 702 204 157, hanus@jps.cz
Petr Kuneš (oblast Čechy), tel.: 777 411 168, kunes@jps.cz
Ing. Petr Nevrlý (oblast Morava), tel.: 771 265 769, nevrly@jps.cz

Zastoupení kvalitních značek

LET  Z Á R U K
A
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implantologie

Představení nového implantátu 
DS PrimeTaper
Dne 16. září byl představen nový člen rodiny Dentsply Sirona 
DS PrimeTaper v Galerii kavárny Louvre.

Během úvodní produktové přednášky nás Piotr Domagala (produktový 
manager Dentsply Sirona Implants) seznámil s vlastnostmi implantátu, 
rozměry a s kazuistikami. Následovala přednáška prof. Reného Foltána 
o jeho prvních zkušenostech s DS PrimeTaperem.
Po malém občerstvení jsme měli možnost vyslechnout si přednášku 
prof. Andy Temmermana (profesor na Univerzitě Leuven). Prof. Temmer-
man si připravil pro kolegy zajímavé studie a kazuistiky s použitím právě 
tohoto typu implantátu.
Na závěr si mohli účastníci akce vyzkoušet zavedení implantátu DS Pri-
meTaper.

Děkujeme přednášejícím a účastníkům za příjemně strávené odpoledne a budeme se těšit na další setkání s vámi.

Zastoupení kvalitních značek
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Okamžitá rekonstrukce bezzubé horní čelisti 
za pomoci zubních implantátů PrimerTaper EV.
55letý pacient si stěžoval na retenci horní celkové náhrady 
a požadoval fixní řešení. Za pomoci duálního skenovacího 
protokolu v Simplant Softwaru byla vizualizována kost, 
určena tloušťka měkkých tkání a pozice celkové náhrady. 
Poté byla s využitím stávající náhrady naplánována poloha 
čtyř PrimeTaper EV Ø3.6 implantátů a v odpovídající poloze 
poloha čtyř MultiBase abutmentů.
Před chirurgickým zákrokem byly pořízeny intraorální skeny 
bezzubé horní čelisti a ozubené dolní čelisti. Zubní náhrada 
byla použita k navigaci k zavedení implantátů a po odstra-
nění její patrové části i jako provizorní můstek.
Bezprostředně po implantaci byla za pomoci intraorálního 
skenu zaregistrována pozice abutmentů. Po 8 týdnech od 
zavedení implantátů byl pacientovi odevzdán definitivní 
zirkoniový můstek na konstrukci BridgeBase.

1. Situace v horní bezzubé čelisti před zákrokem. 
Pacient požaduje fixní řešení.

5. Preparace štoly pro implantát s využitím 
chirurgického protokolu pro PrimeTaper EV Ø3.6 
(vrtáky #1 až #3).

3. Plánování přesného umístění implantátů 
a abut mentů v Simplant software za využití duál-
ního skenovacího protokolu, díky kterému je vidi-
telná pozice budoucích zubů. Bylo naplánováno 
umístění pozic 4 PrimeTaper EV Ø3.6 implantátů 
určených pro imediátní zatížení.

2. Předoperační ortopantomogram.

6. Koronární preparace implantační štoly v korti-
kální části kosti za pomoci vrtáku #4 a následné 
zavedení implantátu.

4. Stávající náhrada byla využita jako navigační 
šablona během operačního zákroku a též jako 
provizorní můstek pro okamžité zatížení.

Dr. Mischa Krebs
Privátní praxe Dr. Krebs  
& kolegové, Alzey, Německo

ZTM Alexander Müller
Zubní laboratoř Müller & Edelhoff, 
Wörrstadt, Německo

DS PrimeTaper™
KAZUISTIKA
Protetický postup
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7. Pro okamžité zatížení implantátů byly využity 
Multibase abutmenty.

13. Návrh definitivního můstku Atlantis.

11. Intraorální sken pozice abutmentů, antago-
nistů, provizorní rekonstrukce čelistních vztahů 
k výrobě definitivní náhrady.

17. Definitivní konstrukce Atlantis se zirkoniovým 
můstkem.

9. Provizorní cylindry se sleevy SynCone Silicone 
připravené pro intraorální fixaci.

15. Zhojené měkké tkáně osm týdnů po implantaci.

8. Abutmenty byly dotaženy na moment 25 Ncm.

14. Provizorní náhrada v ústech.

12. Dosedy provizorního můstku.

18. Definitivní můstek odevzdaný 8 týdnů po 
implantaci.

10. Intraorální fixace provizorních cylindrů do pů-
vodní náhrady.

16. Zkouška konstrukce Atlantis za pomoci vytiště-
ného wax-up modelu, který poslouží jako šablona 
pro frézování definitivní práce ze zirkoniové 
keramiky.

Tato kazuistika je publikována pro vaši inspiraci jako klinika / 
zubního technika a ne nutně jako doporučení od Dentsply Sirona.

IMPLANTOLOGIE | 17



Klíčová slova
navigovaná implantace, guided im-
plantation, CTG, gingivální zenit

Úvod
Imediátní implantace s okamžitým 
zhotovením provizorní korunky má 
několik benefitů: kratší celková doba 
léčby, menší počet chirurgických fází, 
zachování a také zlepšení mukogingi-
vální morfologie, pozitivní psycholo-
gický vliv na pacienta. Existují různé 
chirurgické techniky provedení tohoto 
druhu ošetření. Dále bude popsaný 
postup podle mukogingiválního kon-
ceptu (Mucogingival Concept) dle prof. 
Giovanni Zucchelli.

Materiál a metody
Pacientka K. C., 1986 r. n., celkově zdra-
vá, bez chronické medikace, nekuřačka. 
Pacientka se obrátila na naše praco-
viště se žádostí o zlepšení estetiky 
úsměvu – výměnu korunek na zubech 
11, 21. Provedené CBCT maxilly odhalilo 
nedostatečné endodontické ošetření 
zubů 11 a 21 s periapikálními nálezy, 
navíc s pokročilou resorpcí kořene 
zubu 21. Bylo rozhodnuto provést reen-
dodontické ošetření zubu 11 a extrakci 
21 s imediátní implantací a zhotovením 
provizorní korunky. Virtuální plánování 
bylo provedené v software BlueSkyBio 
a na základě photo protokolu Smile 
Design. Byly zhotoveny CAD-CAM pro-
vizoria 11, 21, implantologická šablona 
byla vytištěna na 3D tiskárně. Dále 
byl v lokální anestezii odklopen lalok 

envelope-type (dle prof. G. Zucchelli), 
což navíc umožnilo současné uzavření 
gingiválního recesu 23. Extrahovali 
jsme zub 21, navigovaně vypreparovali 
štolu pro implantát a zavedli fixturu 
Astra Tech OsseoSpeed EV 3,6S-11 mm. 
Prostor mezi implantátem a zubním 
lůžkem jsme vyplnili xenograftem. Dále 
jsme rebazovali provizorní korunku 21 
na Temp abutmentu a vymodelovali 
emergence profile. Z oblasti tvrdého 
patra jsme odebrali epitelový štěp, 
který byl extraorálně deepitelizován 
a fixován 2 horizontálními matracovými 
stehy v oblasti zubu 21. Rána na patře 
byla překryta kolagenovou vložkou 
a překřížena 1 stehem. Po zafixová-
ní provizorních korunek 11 a 21 byla 
provedena sutura rány PGA 6-0. Po za-
hojení následovala conditional phase, 
úprava zenitů 11 a 21, zhotovení celoke-
ramických korunek 11 a 21 (Whitepeaks, 
Creation). Emergence profile definitivní 
korunky 21 přesně odpovídal tvaru pro-
vizorní korunky, a podle konceptu Zero 
Bone Loss Concept, subgingiválně byl 
představen ultra-leštěným zirkonem.

Výsledky
Cíl léčby byl kompletně dosažen díky 
provedené navigované imediátní 
implantaci s okamžitým zhotovením 
provizorní korunky. Tedy s minimál-
ním počtem chirurgických fází, za-
chováním morfologie měkkých tkání 
a současným uzavřením gingiválního 
recesu ad 23. Popsaný mukogin-
givální koncept dle prof. Giovanni 
Zucchelli umožňuje extrakci zubu bez 
poškození marginální gingivy, lepší 
vizuální kontrolu operační oblasti, 
„zone-specific augmentation“, tedy 
uložení osteoplastického materiálu 
(např. xenograftu) jen do oblasti zub-
ního lůžka, a také napomáhá přesně 
zvolit velikost a správnou pozici CTG 
vůči marginálnímu okraji gingivy 
a okolních papil. Poslední aspekt 
zajišťuje dostatečný objem měkkých 
tkání pro tvarování emergence profi-
le, prevenci vzniku gingiválního rece-
su a atrofie papil v oblasti implanta-
ce. Laboratorní část byla provedená 
zubním laborantem panem Danielem 
Černým, Praha.

1. Preop-postop.

4. Design incize.3. CBCT, virtuální plánování.2. Preop – retracted view.

Dr. Siedakov Oleksii
stomatologická klinika Premium Dental Care, 

Praha, Česká republika

Navigovaná imediátní implantace 
do místa 21 s okamžitým zhotovením 
provizorní korunky a korekci 
gingiválního zenitu v místě 11, 21.
KAZUISTIKA

18 | IMPLANTOLOGIE



10. CTG před a po deepitelizaci.

8.2 Provizorní abutment in situ.

6. Implantologická šablona in situ.

14. Emergence profile.

17. Postop - finální výsledek 1 rok po implantaci.

12. Úprava gingiválního zenitu in loco 11.

11. Sutura.

9. Provizorní korunka na impl. reg. 21.

7. Zavedený implantát loco 21.

15. Emergence profile.

8. Provizorní abutment in situ.

5. Extrahovaný zub 21.

13. Definitivní korunka na impl. reg. 21.

16. Close-up view.
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Korekce defektu hřebene v postranním 
úseku se současným zavedením zubních 
implantátů v návaznosti na GBR.
Fotografie z případové studie poskytl Gustavo Avila-Ortiz, 
DDS, MS, PhD, lowa City, IA.

Představení pacienta
49letý asijsko-americký muž přichází do ordinace s chy-
bějícím zubem 24, který byl před 8 lety extrahován kvůli 
fraktuře kořene. Jeho anamnéza byla kromě generalizované 
lehké chronické parodontitidy nevýznamná.

V současné době je zařazen do programu podpůrné 
terapie parodontitidy. Pacient se rozhodl pro implantáty 
nesenou protetickou náhradu do místa chybějícího zubu 
24 a metalokeramickou korunku na zub 25. Po důkladném 
klinickém a rentgenovém vyšetření byl zjištěn horizontální 
kostní defekt alveolu v místě chybějícího zubu 24. Operač-
ní plán léčby spočíval v umístění implantátu 4,2 x 11 mm 
se současnou augmentací tvrdých a měkkých tkání za užití 
allogenních částic a resorbovatelné kolagenové membrány 
OSSIX Volumax.

Případová studie: OSSIX Volumax
STUDIE

1. Okluzní pohled na bezzubé místo.

5. Okluzní pohled se zavedeným implantátem.

8. Membrána OSSIX Volumax membrána překrý-
vající defekt.

3. Transverzální pohled na CBCT zobrazení.2. Bukální pohled na bezzubé místo.

6. Bukální pohled ukazující dehiscenci implantátu.

9. Okluzní pohled ukazující částice alografu vypl-
ňující defekt a pozici OSSIX Volumax membrány.

4. Okluzní pohled po odklopení mukoperiostální-
ho laloku.

7. Částice alografu překrývající defekt kosti.

20 | IMPLANTOLOGIE
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13. Biopsie měkkých tkání získaná po excizi slizni-
ce nad implantátem.

10. Okluzní pohled znázorňující pozici OSSIX Volu-
max membrány nad implantátem.

17. Podrobná analýza periostální oblasti při zvět-
šení s mezerou: 20 X prokazující přítomnost nově 
vzniklé kostní tkáně, která vznikla po endochond-
rální ossifikaci (červená šipka).

20. Rentgenový snímek znázorňující konečný vý-
sledek po 30 dnech od odevzdání korunky nesené 
implantátem loco 24 a metalokeramické korunky 
na zubu 25. Periapikální rentgenový snímek 
ilustrující normální úroveň marginální kosti.

15. Mikrofotografie zachycené po histologickém 
zpracování biopsie získané z měkkých tkání sliz-
nice nad implantátem (barveno hematoxylinem 
a eosinem, 5µm řezy pod světelným mikrosko-
pem). Při zvětšení s mezerou: 4 X lze rozlišit dvě 
rozdílné oblasti: koronárně mukózní oblast a api-
kálně periostální oblast, ve které byla umístěna 
membrána OSSIX Volumax.

12. Po 20 týdnech od implantace, okluzní pohled 
znázorňující dobré hojení v místě zákroku.

14. Pohled na vhojovací váleček.

11. Okluzní pohled ukazující těsnou suturu v místě 
implantace.

18. Okluzní pohled.

21. CBCT rekonstrukce vybraného sagitálního řezu 
ukazuje výbornou bukální kostní oporu (červené 
šipky), potvrzující úspěšný GBR výsledek po pou-
žití kortikálních alografových částic v kombinaci 
s membránou OSSIX Volumax.

16. Podrobná analýza periostální oblasti při zvět-
šení s mezerou 10 X.

19. Bukální pohled.
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Mezinárodní 
Osteology 
symposium
27.–29. dubna 2023

Implantáty – Měkké tkáně – Estetika

International Human 
Cadaver Course

Zdokonalte své klinické zkušenosti 
díky znalostem všech struktur.

Pátek 24. března 2023
2 účastníci na jeden vzorek

Centrum pro anatomii a buněčnou biologii
Währinger street 13, 1090 Vienna

Surgical 
Sutures
Manufacturer

Nové. Ostré. Pokaždé. Camark PTFE šití
Nově v balení s každým implantátem 
MIS C1 a SEVEN sada jednorázových 
vrtáčků.

Společnost MIS je 
motivována vášní pro 
jednoduchost a opět 
přináší inovaci v dentální 
implantologii uvedením 
jednorázových, ostrých 
sterilních vrtáčků, které 
jsou v každém balení 
implantátu.

Vrtáčky jsou navrženy 
na jedno použití pro 
optimální kompatibilitu 
a vysokou primární sta-
bilitu a zároveň zajišťují 
bezpečnost a zjednodu-
šují pracovní postupy.

Chirurgické šití z PTFE (polytetrafluoretylen) je ideální pro 
všechny implantologické a parodontologické postupy a pro 
kostní štěpy, kde je žádoucí použití monofilního šití s nízkou 
adhezí bakterií. Na rozdíl od jiných syntetických monofilních 
šití je materiál výjimečně dobře snášen v dutině ústní.

Odborní 
garanti:

Istvan Urban

Pamela K. McClain

implantologie
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
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V Magazínu JPS najdete pouze část studie, 
kompletní studii v českém i anglickém jazyce 

naleznete na www.jps.cz nebo si ji stáhněte 
prostřednictvím QR kódu.

Labiální pozice stálých horních špičáků je často spoje-
na s nedostatkem prostoru v zubním oblouku¹,². Možným 
vysvětlením je, že špičáky zpočátku sledují svou přirozenou 
cestu erupce, která je obvykle mírně bukálně vzhledem 
k průběhu zubního oblouku. Vzhledem k tomu, že požadova-
ný prostor pro jejich prořezání ve správné poloze je bloko-
ván prvním premolárem a/nebo stálým laterálním řezákem, 
špičáky aktivně prořezávají bukálně nebo zůstanou retino-
vané. Proto je interceptivní ortodontická léčba nezbytná 
k vytvoření prostoru potřebného pro špičák a jeho navedení 
do správné polohy². Výsledky studií ukazují, že sklon a počá-
teční vertikální poloha neprořezaných labiálně postavených 
horních špičáků mají rozhodující vliv na pravděpodobnost 
jejich spontánní erupce³.
Následující klinický případ představuje plán léčby u paci-
entky s labiálně postavenými špičáky a stěsnáním pomocí 
estetického fixního aparátu za krátký čas.

Kazuistika: pacientka 11 let
Pacientka byla odeslána do naší ortodontické ordinace, když 
jí bylo jedenáct let a měla pozdně smíšenou dentici (obr. 1). 
Po klinickém vyšetření byly pořízeny diagnostické záznamy, 
ortopantomogram a také kefalometrický rentgenový snímek. 
Diagnistikována byla Angleova II. třída 1. odd., protruze 
horních frontálních zubů a labiálně postavené neprořezané 
horní špičáky v důsledku nedostatku prostoru v zubním ob-
louku. V dolní čelisti bylo pozorováno mírné stěsnání, rotace 
a také nepříznivé postavení několika jednotlivých zubů.

Labial displacement of permanent maxillary canines is 
often associated with inadequate arch space¹,². A possible 
explanation is that the affected canines initially follow 
their natural path of eruption, which is usually slightly 
buccal to the arch line. As the required space for eruption 
in the correct position is blocked by the permanent first 
premolar and/or lateral incisor, the canines are likely to 
actively erupt toward the buccal or to remain impacted. 
Consequently, interceptive treatment is necessary to create 
the space required for the canine and guide it into the 
right position². Study results show that the inclination and 
the initial vertical position of unerupted labially displaced 
maxillary canines have a decisive impact on their likeliness 
of spontaneous eruption³.
The following clinical case outlines a treatment plan with an 
esthetic fixed appliance for labially displaced canines and 
crowding in a short period of time.

Case report: 11-year-old female patient
The patient was referred to our orthodontic office when she 
was eleven years old and had a late mixed dentition (Fig. 1). 
After clinical examination, the diagnostic records and a pano-
ramic radiograph as well as a cephalometric X-ray were taken. 
The findings included an Angle Class II, Division 1 relationship, 
protrusion of the maxillary anterior teeth and labially dis-
placed unerupted maxillary canines due to inadequate arch 
space. In the mandible, slight crowding and rotation as well 
as deviation of several individual teeth were observed.

Terapie labiálně postavených špičáků 
pomocí Esthetic Ceramic Appliance systému

Managing Labially Displaced Canines with 
an Esthetic Ceramic Appliance System

Dirk Kujat, DDS, MSc
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OCHRANNÉ NÁKUSNÉ LIGATURY

SEPARAČNÍ GUMIČKY

•  tepelně citlivé
•  optimální účinek
•  neobsahují latex
•  ve třech velikostech
•  barvy Clear, Blue a Green baleny jednotlivě
•  velikosti S1 Anterior (.140 palce, 3,6 mm), S2 

Posterior (.175 palce, 4,4 mm), S3 Posterior 
(.210 palce, 5,3 mm) nebo radiopákní SX 
Posterior (.190 palce, 4,8 mm barvy Dusky 
Blue)

•  QuiK-StiK™ S Modules barvy Grey na 
kroužku velikosti S1 (.145 palce, 3,7 mm) 
nebo S2 (.175 palce, 4,4 mm)

ortodoncie
Sabina Pavlovcová, tel.: 725 833 934
Miroslav Kundera, tel.: 602 368 598, SK: +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

používají se zejména  
u keramických zámků

neobsahují  
latex

v barvě Clear  
nebo Silver

materiál z jednoho kusu 
s paměťovým efektem

24 | ORTODONCIE

https://www.3m.com/3M/en_US/orthodontics-us/
https://www.jps.cz/znacka/intraoralni-a-extraoralni-prislusenstvi-3m/
https://www.jps.cz/znacka/intraoralni-a-extraoralni-prislusenstvi-3m/


GEMINI ZÁMEK

•  rhomboidní tvar a výrazná dlouhá osa zámku pro přesnější positioning
•  design okluzálních křidélek zaručuje minimální okluzální interference
•  vydařený design háčků
•  v preskripci Roth, MBT
•  torze v bázi

kovové zámky s optimálním 
kontaktem a pevností vazby 
adheziva a povrchu zubu
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Začínejte s myšlenkou na výsledek od 3D plánování po 
finishing a detailing je název semináře, který se konal 
4. 11. 2022 v Praze v Prague Marriott Hotelu. Přednášejícím 
celého semináře byl španělský ortodontista Dr. Daniel Díez 
Rodrigalvarez.
Seminář byl rozdělen do čtyř bloků, jež na sebe plynule 
navazovaly. V prvním bloku 3D diagnostiky byl kladen důraz 
na možnost využití CBCT v diagnostice a plánovaní orto-
dontické léčby. Například pro zhodnocení TMK a léčby zkří-
ženého skusu je CBCT vítaný pomocník v každodenní praxi. 
Druhý blok byl věnovaný fixním samoligujícím aparátům, 
biomechanice, důležitosti kotvení, možnosti distalizace, 

výhodám a nevýhodám nepřímého lepení. Třetí blok byl 
zaměřen na chirurgické případy a jejich řešení. Čtvrtý blok 
o finishingu a detailingu zakončil celý kurz.
Přednes pana doktora Rodrigalvareze byl celkově pouta-
vý a i po technické stránce nadstandardní. Místo hutné 
teorie a prezentace úspěchů a ideálních případů se pan 
doktor nebál poukázat na reálnou zkušenost, ale i chyby ze 
své dlouhé praxe. Závěrem lze pochválit celou organizaci 
firmou JPS v příjemném prostředí hotelu Marriot a jistě 
doporučit navštívit tento kurz do budoucna.

MDDr. Adam Nocar
Ortodontické oddělení Stomatologické kliniky dětí 

a dospělých 2. LF UK a FN Motol

RECENZE SEMINÁŘE:

ZAČÍNEJTE S MYŠLENKOU NA VÝSLEDEK  
OD 3D PLÁNOVÁNÍ PO FINISHING A DETAILING
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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.

CLARITY ADVANCED
3 + 2 SADY ZDARMA
NEBO 30% SLEVA

CA PRO+
HARD 0,75 x 125 mm
10 ks za 1 000 Kč
100 ks za 9 400 Kč

•  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

•  třívrstvé aligner fólie s pruž-
ným jádrem

•  jádro je tvořeno tvrdým 
elastickým dvojpláštěm, který 
je schopen udržet konstantní 
úroveň síly při minimální 
ztrátě výkonu

•  pružná elastomerová vrstva 
zajišťuje vysokou elasticitu 
a odolnost proti zlomení 
a zároveň snižuje počáteč-
ní sílu a zvyšuje pohodlí 
pacienta

•  s integrovanou izolační fólií

•  ortodontický kartáček s průřezem 
ve tvaru písmene V

•  nejúčinnější pro čištění okolo rovnátek, 
drátů a ortodontických aparátů

•  komfortní rukojeť

VICTORY SERIES
10 + 10 SAD ZDARMA
NEBO 30% SLEVA

•  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

35 800 Kč
UŠETŘÍTE AŽ

24.–25. března 2023, Zvolen, Hotel Tenis, Kongres SOS

5.–7. října 2023, Praha, CUBEX Centrum, Kongres ČOS

12.–14. října 2023, Praha, PVA Letňany, Pragodent

Zveme vás na ORTO akce

VŠECHNA ADHEZIVA 
V NABÍDCE 1 + 1 ZDARMA
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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 2023 Téma a přednášející Pro

PRAHA

27. 1. 2023 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

24. 2. 2023 pá 13.00–18.30
Hotel DUO

Chirurgie parodontu a slizniční onemocnění
MUDr. Dana Sieglová, MUDr. Markéta Libánská

WS 
WI

23. 3. 2023 čt 12.00–18.00
Hotel DUO

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

W

30. 3. 2023 čt 08.00–16.00
Hotel DUO

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

DH

21. 4. 2023 pá
09.00–16.00
Ordinace  
Šafaříkovi

Chirurgicko-protetický kurz s použitím digi-
tálních technologií
MUDr. Miroslav Šafařík, MDDr. Štěpán Vondrášek

WI

26. 5. 2023 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

8. 6. 2023 čt 08.00–16.00
Hotel DUO

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

DH

VALEČ U HROTOVIC

2.–3. 6. 2023

Zámek Valeč
pátek 
10.00–17.00
sobota 
09.00–14.00

Adhezivní stomatologie od A do Z. 
Jak obnovit mechaniku, funkci a krásu  
přirozených zubů
MDDr. Ondřej Kříž, Marek Mrozovský

WS

JIHLAVA

20. 4. 2023 čt
13.00–18.30
EA Business 
hotel Jihlava

Jednoduchá estetická stomatologie – radost 
z modelování
MDDr. Ondřej Kříž

WS

ÚSTÍ NAD LABEM

21. 4. 2023 pá

13.00–18.30
Clarion 
Congress  
Hotel

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

W

Kdy, kde 2023 Téma a přednášející Pro

OLOMOUC

20. 4. 2023 čt

10.00–18.00
Comfort Hotel 
Olomouc 
Centre

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

WI

OSTRAVA

29. 3. 2023 st 12.00–18.00
Hotel Harmony

Guided Biofilm Therapy (GBT) – u ortodontic-
kého pacienta + Airflow max technologie
Klára Nová, Dis. et Dis.

W

14. 4. 2023 pá 13.00–18.30
Hotel Harmony

Inteligentní řešení všech problémů s fixací
MUDr. Zbyněk Mach WS

ZLÍN

30. 3. 2023 čt 12.00–18.00
Hotel DUO

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

W

BRNO

19. 5. 2023 pá 12.00–18.00
Hotel Vista

Management pacienta s akutním stavem 
v dentální praxi
doc. MUDr. Eva Kovaľová, Ph.D.

W

PLZEŇ

22. 3. 2023 st
12.00–18.00
Hotel  
Primavera

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

W

5. 4. 2023 st
12.00–18.00
Hotel  
Primavera

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

WS

TEPLICE

14. 4. 2023 pá
12.00–18.00
Hotel Prince 
de Ligne

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

W

SLAVÍME 30 LET
Každý 30. zaregistrovaný účastník naší 
akademie získává další kurz ZDARMA.

https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/09/Pozvanka_Praha230127.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/10/Pozvanka_Praha230224-1.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/11/Pozvanka_SDA_2023_brezen.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/09/Pozvanka_Praha_2023_1_kyrety.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/09/Pozvanka_Praha230526.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/09/Pozvanka_Praha_2023_1_kyrety.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/11/Pozvanka_Jihlava230420.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/10/Pozvanka_Usti230421.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/12/Pozvanka_Olomouc230420_impla.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/12/Pozvanka_SDA-2023_1_pol.-2.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/12/Pozvanka_Ostrava230414-1.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/12/Pozvanka_SDA-2023_1_pol.-2.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/11/Pozvanka_Brno230519.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/11/Pozvanka_SDA_2023_brezen.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/11/Pozvanka_Plzen230405.pdf
https://www.jps.cz/wp-content/uploads/2022/12/Pozvanka_Teplice230414.pdf

