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Divize Technika firmy JPS je certifikovaným dodavatelem 
produktů značky Dentsply Sirona, Cefla (MyRay, Anthos), 
Leica, EMS, Ekom, Prusa Research, Kavo, Dürr a D-Tec.  
To je téměř celé portfolio technického vybavení do 
zubních ordinací i laboratoří a díky tomu vám můžeme 
pomoci s návrhem ordinace i ergonomií práce.

K produktům těchto značek rozšířených ještě 
o Soredex (Digora) a Vatech zároveň nabízíme  
instalace, PBTK, školení a elektrické revize.

technika
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Další produkty
→ Stomatologické soupravy
→ CBCT
→ OPG
→ CAD/CAM
→ Mikroskopy

Ač tyto produkty, které často 
vyžadují induviduální konfiguraci, 
v katalogu malé techniky 
nenajdete, patří samozřejmě 
také do našeho portfolia a jsou 
neméně důležitou součástí  
naší nabídky.

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 na našem centrálním  
servisním dispečinku: 
+420 602 422 698
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Ukázka z našich realizací
Představujeme vám malou ukázku 
z našich realizací po celé České republice. 
Zabýváme se nejen do dáním a odbornou 
instalací, ale i servisem téměř veškerého 
druhu stomatologické techniky 
v ordinacích a zubních laboratořích. 
Máme bohaté zkušenosti i v rámci 
instalací kompletních klinik, kde jsme 
schopni vám poradit již ve fázi projektu.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi 
pomůžeme i vám dle vašich potřeb. Jak 
novou technikou, tak i třeba jen radou.



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.
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zaškolení obsluhy. Jedná se o doporučené ceny, které se mohou lišit 

v závislosti na měnovém kurzu a na odběru produktů techniky.

Intraorální RTG

Heliodent Plus

Ohnisko: 0,4 mm
Proud rentgenky: 7 mA
Napětí rentgenky: 60–70 kV
Doba expozice: 0,01–3,2 s
Délka ramene: cca 180, 209, 234 cm

od 98 500 Kč

JPS s.r.o.; objednavky@jps.cz; +420 800 111 577

Kompletní portfolio
značky Dentsply Sirona

pouze u firmy JPS

Laboratoř – Endodoncie – Implantologie –
Ortodoncie – Technické vybavení – Instrumenty – 

Restorativa – Prevence
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RXDC

Ohnisko 0,4 mm
Proud rentgenky: 4-8 mA
Napětí rentgenky: 60-70 kV
Doba expozice: 0,02-1 s
Délka ramene: cca 180, 200, 230 cm
Možné prodloužení záruky až na 5 let

73 000 Kč
4 000 Kč (+1 rok záruky, max +3 roky)

RXDC eXtend

Ohnisko: 0,4 mm
Proud rentgenky: 4–8 mA
Napětí rentgenky: 60–70 kV
Doba expozice: 0,02–1 s
Délka ramene: cca 180, 200, 230 cm
Bezdrátový ovladač expozičních 
parametrů a expozice
Možné prodloužení záruky až na 5 let

83 500 Kč
4 000 Kč (+1 rok záruky, max +3 roky)

RXDC Hypersphere

Ohnisko: 0,4 mm
Proud rentgenky: 4–8 mA
Napětí rentgenky: 60–70 kV
Doba expozice: 0,02–1 s
Délka ramene: cca 180, 200, 230 cm
Bezdrátový ovladač expozičních 
parametrů a expozice
Uchycení RTG hlavy na kulovém 
kloubu s elektromechanickou brzdou
Možné prodloužení záruky až na 5 let

93 000 Kč
4 000 Kč (+1 rok záruky, max +3 roky)
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Přímá digitalizace

Xios XG Supereme USB 3.0

Digitální senzor s technologií CMOS
Teoretické rozlišení: 33,3 lp/mm
Efektivní rozlišení: 28 lp/mm
Velikost pixelu: 15 μm
Tři velikosti senzoru
Propojení skrze USB 3.0 (2,7 m)
Vyměnitelný kabel
Záruka 5 let

106 000 Kč
Uvedená cena zahrnuje: Systém držáků senzoru

Zen-X HD (vel. 1,2)

Digitální senzor s technologií CMOS
Maximální rozlišení: 25 lp/mm
Velikost pixelu: 20 μm
Propojení pomocí USB kabelu (2,5 m)

79 500 Kč (vel. 1)
89 500 Kč (vel. 2)
4 200 Kč (držáky senzoru)

Zen-X DCiS

Digitální senzor s technologií CMOS a přímou 
konverzí (DC), pro velmi vysoké rozlišení  
při nízkých dávkách rentgenového záření.
Bezdrátové provedení s dokovací stanicí.
Přenos dat do dokovací stanice ze senzoru 
pomocí Bluetooth Low Energy.

V prodeji od 4/2023 (vel. 2)
Cena zahrnuje systém držáků senzoru.
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Hy-Scan

PSP systém nepřímé digitalizace
Velikost pixelu: 30 μm
Teoretické rozlišení: 17 lp/mm
LAN připojení
4 velikosti senzorů
Zobrazení snímků za 4–8 s
Možné prodloužení záruky až na 5 let

120 000 Kč
15 000 Kč (+1 rok záruky, max +3 roky)

Nepřímá digitalizace

Scan eXam One

PSP systém nepřímé digitalizace
Velikost pixelu: 30/60 μm (volitelné)
Teoretické rozlišení: 17 lp/mm
Ethernet připojení
4 velikosti senzorů
Zobrazení snímků již za 6 s

146 000 Kč
Uvedená cena zahrnuje: 
• 2x senzor vel. 1 a vel. 2 
• Started Hygiene Kit (papírové a hygienické obaly) 
• Zobrazovací software nebo TWAIN

Scan eXam

PSP systém nepřímé digitalizace
Integrovaný displej
Velikost pixelu: 30/60 μm (volitelné)
Teoretické rozlišení: 17 lp/mm
Ethernet připojení
4 velikosti senzorů
Zobrazení snímků za 5–8,8 s
Systém dezinfekce prostřednictvím UV záření

191 000 Kč
Uvedená cena zahrnuje: 
• 1x senzor vel. 0 a vel. 3 
• 3x senzor vel. 1 
• 5x senzor vel. 2 
• Started Hygiene Kit (papírové a hygienické obaly) 
• Zobrazovací software nebo TWAIN
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3D tiskárny

Technické parametry (3D tiskárna):
•  Tiskový materiál: fotocitlivý resin 405 nm, podpora  
dental resinů třetích stran

•  Doba osvitu vrstvy 2 sekundy*
•  Tiskový prostor (XYZ): 127 x 80 x 150 mm
•  Tiskový displej: Monochromatické 6“ LCD (2560x1620 px)
•  Rozlišení tisku (XY): 0,05mm
•  Výška vrstvy: od 0,01 mm (typicky 0,05 mm)
•  Konektivita: USB, Wi-Fi, LAN, webové rozhraní
•  Automatické měření hladiny resinu
•  Odvod výparů přes uhlíkový filtr
•  One-click-print
•  Bezpečnostní funkce: senzor krytu, měření teploty,  
průběžný monitoring stavu zařízení

•  Dodáváno včetně resinu a veškerého příslušenství

Technické parametry (Post-processing stanice):
•  All-in-one řešení pro dokončení vytištěného modelu
•  Funkce pro předehřev resinu
•  Důkladné vyčištění modelu
•  Pokročilé sušení modelu
•  360° vytvrzení 3D modelu
•  Dodáváno včetně veškerého příslušenství

158 000 Kč 

* Expoziční čas se může lišit dle použitého resinu

Uvedená cena zahrnuje: 
Balíček 3D tiskárny Medical One a Post-processing stanice 
Medical balíček 
• Druhá kalibrovaná tisková platforma 
• Druhá vanička na resin
• Druhé víko nerezové nádrže 
• 3x FEP fólie navíc 
• Podpora dentálních resinů 
Prodloužená záruka na 3 roky (2 roky navíc ke standardní 
záruce 1 rok) 
Blesková výměna zařízení Prusa do 2 pracovních dnů 
Doprava, instalace a zaškolení obsluhy 
Proaktivní zákaznická podpora (pravidelné poradenství, 
webináře a školení od firmy JPS)

Original Prusa
Medical One
kompletní řešení  
3D tisku pro stomatologii

EXKLUZIVNĚ V JPS
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VistaScan Mini View 2.0

Dürr PCS systém nepřímé digitalizace
Integrovaný 5“ barevný displej s možností  
zobrazení snímků
Velikosti pixelu: 12,5–50 μm (volitelně)
Teoretické rozlišení: 40 lp/mm
Podporuje všechny formáty paměťových fólií
LAN, wi-fi připojení
Barevné LED osvětlení

265 000 Kč
Uvedená cena zahrnuje: 
• 2x senzor a 100 hygienických obalů vel. 0 
• 4x senzor a 300 hygienických obalů vel. 2 
• 10 čistících ubrousků na senzory 
• zobrazovací software nebo TWAIN

Intraorální kamery

SiroCam UAF Plus

CMOS senzor
HD rozlišení 720p
Autofocus
LED světlo
Zvětšení až 250x
Propojení skrze USB
Délka kabelu: 2.4 m

91 000 Kč

VistaScan Mini Easy 2.0

Dürr PCS systém nepřímé digitalizace
Integrovaný 2,4“ barevný displej se základními 
daty o pacientovi
Velikost pixelu: 12,5-50 μm (volitelně)
Teoretické rozlišení: 40 lp/mm
Podporuje všechny formáty paměťových fólií
LAN připojení

221 000 Kč
Uvedená cena zahrnuje: 
• 2x senzor a 100 hygienických obalů vel. 0 
• 4x senzor a 300 hygienických obalů vel. 2 
• 10 čistících ubrousků na senzory 
• zobrazovací software nebo TWAIN
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Dürr VistaCam iX

CCD senzor
rozlišení 704x576
Propojení skrze USB (2,5 m)
Ergonomická tlačítka na těle kamery
4 vyměnitelné hlavy:
 •  Vyměnitelná hlava Cam (osvětlení 8 LED  

diodami, možnost natáčet videa)
 •  Vyměnitelná hlava Macro (zvětšení 120x)
 •  Vyměnitelná hlava Proxi (pro detekci proxi-

málního kazu)
 •  Vyměnitelná hlava Proof (pro detekci zubního 

kazu a vizualizace plaku pomocí fluorescence)

61 500 Kč (Cam)
62 500 Kč (Cam + Proof) / (Cam + Proxi)
78 500 Kč (Cam + Proof + Proxi)
22 500 Kč (samostatný násadec Macro)

Lasery

SiroLaser Bue

Stomatologický diodový laser
Inovativní modrý laser (445 nm)
Nekontaktní řezání
Tři vlnové délky 445/660/970 nm
Široká škála využití – chirurie,  
endodoncie, paradontologie,  
biostimulace
Dotykový displej

167 000 Kč

C-U2

CMOS senzor
HD rozlišení 720p
Focus-free (autofocus)
8 LED diod
Zvětšení až 50x (za příplatek 
MacroCap – zvětšení až 100x)
Propojení skrze USB (1,8 m)
7 skleněných optických čoček
Dotykový senzor na rukojeti
Možné prodloužení záruky až na 5 let

50 500 Kč
10 000 Kč (Macro Cap)
8 000 Kč (+1 rok záruky, max +3 roky)
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AIR-FLOW® ONE

Externí AIR-FLOW® přístroj s volbou  
supragingiválního nebo subgingiválního čištění
Připojení na vodu a vzduch + vlastní filtrace
Regulace přívodu vody i prášku
Ohřev vody
Dotykový panel
Samočistící funkce
2 zásobníky prášku (objem 100 ml)
Z a příplatek mobilní vozík (bez zásobníku na vodu)

Cena na vyžádání

AIR-FLOW® PROPHYLAXIS MASTER

Kombinace AIR-FLOW® a PIEZON®
Volba supragingiválního nebo subgingiválního čištění
Připojení na vodu a vzduch + vlastní filtrace
Regulace přívodu vody a intenzity práce
Ohřev vody
Dotykový panel
Samočistící funkce
2 zásobníky prášku (objem 100 ml)
Možnost zásobování přístroje vodou ze zásobníku 
na vozíku (nezávislé na externím připojení vody)
Za příplatek mobilní vozík

Cena na vyžádání

Pískovací přístroje

AIRFLOW® HANDY 2+

Pro supragingivální čištění  
– nelze použít prášek PLUS
Připojení na turbínovou hadici 
přímo nebo přes rychlospojku

30 000 Kč
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AIRFLOW® HANDY 3.0  
– KLASICKÉ

Pro supragingivální čištění  
– nelze použít prášek PLUS
Připojení na turbínovou hadici 
přímo nebo přes rychlospojku
1 násadec AIR-FLOW®

37 000 Kč

AIRFLOW® HANDY 3.0 PERIO 
– NÁSADEC PLUS

Pro supra- nebo subgingivální 
čištění do hloubky 4 mm
Připojení na turbínovou hadici 
přímo nebo přes rychlospojku
1 násadec AIR-FLOW®, lze připojit 
násadec PERIO-FLOW®
Kompatibilní s práškem PLUS

43 000 Kč

AIRFLOW® HANDY 3.0 PERIO 
– PREMIUM

Kompletní čištění supra-  
a subgingiválně až do 9 mm
Připojení na turbínovou hadici 
přímo nebo přes rychlospojku
1 násadec PERIO-FLOW®
1 násadec AIR-FLOW®
kompatibilní s práškem PLUS

59 000 Kč
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Kompresory a savky

DUO 2 V

Kompresor s odsávačkou v jednom
Bezolejový dvouválcový kompresor 
DK50 2 V
Vhodné pro jednu až dvě 
stomatologické soupravy
Odsávačka DO 2.1
Vše v odhlučněné skříňce
Objem vzdušníku 25 l
Pracovní tlak 5–7 bar
Hluk ≤ 54 dB (DUO 2 V)
Výkonnost kompresoru 140 l. min-1/ 
5 bar (DUO 2 V)
Za příplatek s membránovým 
sušičem (varianta DUO 2 V/M)

114 000 Kč (bez membránového sušiče)
136 000 Kč (s membránovým sušičem)
V kombinaci se stomatologickou soupravou 
Vám bude nabídnuta akční cena.

DUO

Kompresor s odsávačkou v jednom
Bezolejový jednoválcový kompresor 
DK50 PLUS
Vhodné pro jednu stomatologickou 
soupravu
Odsávačka DO 2.1
Vše v odhlučněné skříňce
Objem vzdušníku 25 l
Pracovní tlak 5–7 bar
Hluk ≤ 50 dB (DUO)
Výkonnost kompresoru 85 l.min–1/  
5 bar (bez sušiče)
Za příplatek s membránovým sušičem 
(varianta DUO/M)

90 000 Kč (bez membránového sušiče)
118 000 Kč (s membránovým sušičem)
V kombinaci se stomatologickou soupravou 
Vám bude nabídnuta akční cena.
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DUO 2

Kompresor se dvěma odsávačkami v jednom
Bezolejový dvouválcový kompresor DK50 2 V
Vhodné pro dvě stomatologické soupravy
2x odsávačka DO 2.1
Vše v odhlučněném boxu
Objem vzdušníku 25 l
Pracovní tlak 5–7 bar
Hluk ≤ 54 dB (DUO 2)
Výkonnost kompresoru 140 l. min-1/ 5 bar (DUO 2)
Za příplatek varianta s membránovým sušičem 
(DUO 2/M)

130 000 Kč (bez membránového sušiče)
155 000 Kč (s membránovým sušičem)
V kombinaci se stomatologickou soupravou  
Vám bude nabídnuta akční cena.

Kompresor DK50 PLUS 

Bezolejový jednoválcový kompresor
Vhodné pro jednu stomatologickou soupravu
Objem vzdušníku 25 l
Pracovní tlak 6–8 bar
Hluk ≤ 50–68 dB (dle vybrané specifikace)
Výkonnost kompresoru 80 l.min–1/ 6 bar  
(bez sušiče)

43 000 Kč (bez skříňky)
65 000 Kč (se skříňkou)
68 000 Kč (s membránovým sušičem)
91 000 Kč  (se skříňkou a membránovým sušičem)
V kombinaci se stomatologickou soupravou  
Vám bude nabídnuta akční cena.

Kompresor DK50 2 V

Bezolejový dvouválcový kompresor
Vhodné pro dvě stomatologické soupravy
Objem vzdušníku 25 l
Pracovní tlak 6–8 bar
Hluk ≤ 51,5–69 dB (dle vybrané specifikace)
Výkonnost kompresoru 135 l.min-1/6 bar 
(bez sušiče)

58 000 Kč (bez skříňky)
81 500 Kč (se skříňkou)
83 000 Kč (s membránovým sušičem)
105 000 Kč  (se skříňkou a membránovým sušičem)
V kombinaci se stomatologickou soupravou  
Vám bude nabídnuta akční cena.
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Kompresor DK50 2V/50

Bezolejový dvouválcový kompresor
V hodné pro dvě stomatologické soupravy
Objem vzdušníku 50 l
Pracovní tlak 6–8 bar
Hluk ≤ 51,5–67 dB (dle vybrané specifikace)
Výkonnost kompresoru 135 l.min-1/6 bar  
(bez sušiče)

67 500 Kč (bez skříňky)
104 500 Kč (se skříňkou)
109 000 Kč (s membránovým sušičem)
145 000 Kč  (se skříňkou a membránovým sušičem)
V kombinaci se stomatologickou soupravou  
Vám bude nabídnuta akční cena.

Kompresor DK50 2x2V/110

Bezolejový čtyřválcový kompresor
Vhodné pro čtyři stomatologické soupravy
Objem vzdušníku 110 l
Pracovní tlak 5–7 bar
Hluk ≤ 55–73 dB (dle vybrané specifikace)
Výkonost kompresoru 280 (225) l.min–1/5 bar  
(se sušičem)
Možnost dodání v odhlučněné skříňce

115 000 Kč (bez skříňky, bez sušiče)
173 000 Kč (se skříňkou)
155 000 Kč (s membránovým sušičem)
211 000 Kč  (se skříňkou a membránovým sušičem)
V kombinaci se stomatologickou soupravou  
Vám bude nabídnuta akční cena.

Kompresor DK50 4VR/50

Bezolejový čtyřválcový kompresor
Vhodné až pro čtyři stomatologické soupravy
Objem vzdušníku 50 l
Pracovní tlak 6–8 bar
Hluk ≤ 58–77dB (dle vybrané specifikace)
Výkonnost kompresoru 250 l.min–1/ 6–8 bar  
(bez sušiče)

115 000 Kč (bez skříňky)
159 000 Kč (se skříňkou)
152 000 Kč (s membránovým sušičem)
203 500 Kč  (se skříňkou a membránovým sušičem)
V kombinaci se stomatologickou soupravou  
Vám bude nabídnuta akční cena.
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technika Uvedené ceny jsou včetně DPH a zahrnují dopravu, instalaci, 
zaškolení obsluhy. Jedná se o doporučené ceny, které se mohou lišit 

v závislosti na měnovém kurzu a na odběru produktů techniky.

Kompresor Dürr Tornado 1 Super Silent

Bezolejový jednoválcový kompresor
Vhodné pro jednu stomatologickou soupravu
Objem vzdušníku 20 l
Pracovní tlak 6–7,8 bar
Hluk ≤ 58–60 dB (dle vybrané specifikace)
Výkonost kompresoru 70 (60) l.min–1/5 bar  
(se sušičem)
Možnost dodání v odhlučněné skříňce
Možné rozšíření záruky až na 5 let

39 500 Kč (bez membránového sušiče)
62 000 Kč (s membránovým sušičem)
V kombinaci se stomatologickou soupravou  
Vám bude nabídnuta akční cena.

Kompresor Dürr Tornado 4 Super Silent

Bezolejový čtyřválcový kompresor
Vhodné pro čtyři stomatologické soupravy
Objem vzdušníku 50 l
Pracovní tlak 6–7,8 bar
Hluk ≤ 70–73 dB (dle vybrané specifikace)
Výkonost kompresoru 230 (205) l.min–1/5 bar  
(se sušičem)
Možnost dodání v odhlučněné skříňce
Možné rozšíření záruky až na 5 let

160 000 Kč (s membránovým sušičem)
V kombinaci se stomatologickou soupravou  
Vám bude nabídnuta akční cena.

Kompresor Dürr Tornado 2 Super Silent

Bezolejový dvouválcový kompresor
Vhodné pro dvě stomatologické soupravy
Objem vzdušníku 20 l
Pracovní tlak 6–7,8 bar
Hluk ≤ 59–62 dB (dle vybrané specifikace)
Výkonost kompresoru 126 (110) l.min–1/5 bar  
(se sušičem)
Možnost dodání v odhlučněné skříňce
Možné rozšíření záruky až na 5 let

66 000 Kč (bez membránového sušiče)
91 000 Kč (s membránovým sušičem)
V kombinaci se stomatologickou soupravou  
Vám bude nabídnuta akční cena.
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Mokré sání EXCOM Hybrid A1 ECO II 

Mokré sání s integrovanou separací vody,  
vzduchu a amalgámu v jednom
Vhodné až pro 2 stomatologické soupravy
Maximální průtok vzduchu 1100 l.min-1

Hluk ≤ 63 dB 
Maximální podtlak 180 mbar 
Účinnost separace 99,3 %
Záruka 3 roky

88 500 Kč
V kombinaci se stomatologickou soupravou  
Vám bude nabídnuta akční cena.

Mokré sání EXCOM Hybrid A2 ECO II

Mokré sání s integrovanou separací vody, 
vzduchu a amalgámu v jednom
Vhodné až pro 3 stomatologické soupravy
Maximální průtok vzduchu 1500 l.min-1

Hluk ≤ 63 dB 
Maximální podtlak 180 mbar 
Účinnost separace 99,3 %
Záruka 3 roky

109 000 Kč
V kombinaci se stomatologickou soupravou  
Vám bude nabídnuta akční cena.

Odsávačka DO 2.1

K vytvoření podtlaku pro zubní přístroje a zařízení
Maximální průtok: 1100 lit.min–1

Hlučnost bez skříňky: ≤58 dB
Hlučnost se skříňkou: ≤46 dB
Maximální podtlak: 12 kPa
Varianta bez skříňky DO 2.1 Z

28 000 Kč (bez skříňky)
33 000 Kč (se skříňkou)
V kombinaci se stomatologickou soupravou  
Vám bude nabídnuta akční cena.
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technika Uvedené ceny jsou včetně DPH a zahrnují dopravu, instalaci, 
zaškolení obsluhy. Jedná se o doporučené ceny, které se mohou lišit 

v závislosti na měnovém kurzu a na odběru produktů techniky.

Mokré sání EXCOM Hybrid  
A5 ECO II TANDEM

Mokré sání s integrovanou separací vody,  
vzduchu a amalgámu v jednom
Vhodné až pro 5 stomatologických souprav
Maximální průtok vzduchu 2000 l.min-1

Hluk ≤ 68 dB
Maximální podtlak 180 mbar
Účinnost separace 99,3 %
Záruka 3 roky

152 000 Kč (230V)
156 000 Kč (400V)
V kombinaci se stomatologickou soupravou  
Vám bude nabídnuta akční cena.

Mokré sání VSA 300 S

Mokré sání kombinující generování vakua  
a separaci amalgámu v jednom
Vhodné pro 1 stomatologickou soupravu
Maximální průtok 5 l.min-1

Hluk ≤ 63 dB
Maximální podtlak 170 mbar
Možné rozšíření záruky až na 5 let
Možná i varianta bez separátoru amalgámu (VS 300 S)

97 000 Kč 
60 000 Kč (VS 300 S)
V kombinaci se stomatologickou soupravou  
Vám bude nabídnuta akční cena.

Mokré sání VSA 600

Mokré sání kombinující generování vakua  
a separaci amalgámu v jednom
Vhodné až pro tři stomatologické soupravy
Maximální průtok 10 l.min-1

Hluk ≤ 65 dB
Maximální podtlak 170 mbar
Možné rozšíření záruky až na 5 let
Možná i varianta bez separátoru amalgámu (VS 600)

174 000 Kč
110 000 Kč (VS 600)
V kombinaci se stomatologickou soupravou  
Vám bude nabídnuta akční cena.
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Mokré sání VSA 900

Mokré sání kombinující generování vakua a sepa-
raci amalgámu v jednom
Vhodné až pro pět stomatologických souprav
Maximální průtok 16 l.min-1

Hluk ≤ 55dB (se skříňkou)
Maximální podtlak 170 mbar
Možné rozšíření záruky až na 5 let
Možná i varianta bez separátoru amalgámu (VS 900)

223 000 Kč
143 000 Kč (VS 900)
V kombinaci se stomatologickou soupravou  
Vám bude nabídnuta akční cena.

Mokré sání VSA 1200

Mokré sání kombinující generování vakua 
a separaci amalgámu v jednom
Vhodné až pro šest stomatologických 
souprav (4 – souběžně běžící)
Maximální průtok 24 l.min-1
Hluk ≤ 65 dB
Maximální podtlak 170 mbar
Možné rozšíření záruky až na 5 let

239 000 Kč
V kombinaci se stomatologickou soupravou  
Vám bude nabídnuta akční cena.

Mokré sání Tyscor VSA 2

Mokré sání kombinující generování vakua  
a separaci amalgámu v jednom
Automatická zátěžová regulace – roční úspora  
na energiích až 50 %
Vhodné až pro tři stomatologické soupravy  
(2 – souběžně běžící)
Hluk ≤ 53 dB
Maximální podtlak 160 mbar
Možné rozšíření záruky až na 5 let
Možná i varianta bez separátoru amalgámu (Tyscor VS 2)

200 000 Kč
127 000 Kč (Tyscor VS 2)
V kombinaci se stomatologickou soupravou  
Vám bude nabídnuta akční cena.
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technika Uvedené ceny jsou včetně DPH a zahrnují dopravu, instalaci, 
zaškolení obsluhy. Jedná se o doporučené ceny, které se mohou lišit 

v závislosti na měnovém kurzu a na odběru produktů techniky.

Mokré sání Tyscor VSA 4

Mokré sání kombinující generování vakua 
a separaci amalgámu v jednom
Automatická zátěžová regulace – roční  
úspora na energiích až 50 %
Vhodné až pro šest stomatologických souprav 
(4 – souběžně běžící)
Hluk ≤ 61 dB
Maximální podtlak 145 mbar
Možné rozšíření záruky až na 5 let

268 000 Kč
V kombinaci se stomatologickou soupravou  
Vám bude nabídnuta akční cena.

Chirurgické sání VC 65

Nová sací jednotka značky Dürr s velmi tichým chodem
Maximální průtok 65l/min
Hluk 44 dB
Maximální podtlak 910 mbar
Možné prodloužení záruky až na 5 let
Spojení nádrže a jednotky za pomocí rychlospojky
Součást balení je nožní ovladač, za příplatek možná 
varianta s vozíkem

120 000 Kč
34 000 Kč (mobilní vozík)
Další příslušenství individuálně naceníme.

Sterilizace

A17/A22/A28

Parní sterilizátor
Sušení prostřednictvím vakua
6 programů, včetně uživatelsky nastavitelného, 
plus 3 testovací programy
Monochromatický LCD displej
Záznam sterilizačních cyklů na USB
Autonomní provoz ze zásobníku nebo volitelně 
možnost připojení na vodovodní řad
Motorická dvířka
Velikosti komory volitelně 17 l, 22 l a 28 l
Možné prodloužení záruky až na 5 let

91 000 Kč (A17)
105 000 Kč (A22)
124 000 Kč (A28)

8 500 Kč (+1 rok záruky, 
max +2 roky)
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A17/A22/A28 PLUS

Stejné vlastnosti jako verze A a navíc: 
 •  Dotykový LCD displej pro snadné ovládání
 •  Integrovaný filtr pro výrobu 

demineralizované vody
 •  Záznam cyklů také prostřednictvím 

počítačové sítě, volitelně Wi-Fi
 •  LED osvětlení komory
Možné prodloužení záruky až na 5 let

116 500 Kč (A17 PLUS)
127 000 Kč (A22 PLUS)
151 000 Kč (A28 PLUS)
8 500 Kč (+1 rok záruky, max +2 roky)

A17/A22/A28 PLATINUM

Stejné vlastnosti jako verze A PLUS a navíc:
 •  Až 50 cyklů z 5 l zásobníku na běžnou vodu z řadu
 •  Filtr pro recirkulaci s měřením kvality vody  

umožňuje spotřebou pouhých 100 ml na cykl
 •  Intuitivní ovládání díky 7“ dotykovému displeji
 •  Video návody zobrazující provoz a údržbu
Možné prodloužení záruky až na 5 let

153 000 Kč (A17 PLATINUM)
166 500 Kč (A22 PLATINUM)
187 000 Kč (A28 PLATINUM)
8 500 Kč (+1 rok záruky, max +2 roky)

Hygoclave 40 / 40 Plus

Parní sterilizátor
Speciálně vyvinutá sušící fáze
4 programy plus 3 testovací programy
5“ dotykový displej v českém jazyce
Záznam cyklů na USB nebo pomocí LAN konektoru
Autonomní provoz ze zásobníku (za pomocí 
napouštěcího a vypouštěcího čerpadla) nebo 
volitelně možnost připojení na vodovodní řad
Motorická dvířka
Velikosti komory volitelně 17 l a 22 l 

117 000 Kč (Hygoclave 40 – 17 l)
123 000 Kč (Hygoclave 40 Plus – 22 l)
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technika Uvedené ceny jsou včetně DPH a zahrnují dopravu, instalaci, 
zaškolení obsluhy. Jedná se o doporučené ceny, které se mohou lišit 

v závislosti na měnovém kurzu a na odběru produktů techniky.

Svářečka MILLSEAL+ EVO

Automatická balička nástrojů
Elektronický posuv obálky
Paměť na dva programy (nastavitelná 
délka a počet kusů)
Automatická kontrola zbývajícího 
množství obálky
Teplota: 180 °C
Šířka sváru: 12 mm
Maximální šířka: 200 mm

35 000 Kč

Svářečka MILLSEAL+

Manuální balička nástrojů
Manuální nastavení délky
Teplota: 180 °C
Šířka sváru: 12 mm
Maximální šířka: 200 mm

13 000 Kč

Termodesinfektory

TETHYS H10 PLUS

4  funkce v jednom zařízení: • dekontaminace   
• ultrazvukové mytí  • termodezinfekce  • sušení

Kompletní cyklus za 35 minut
Připojení na vodovodní řad a odpad
Záznam cyklů na USB disk ve formátu PDF
Objem nádrže pro uložení nástrojů: 6 litrů
Ideální pro kompletní předsterilizační přípravu
Úspora času personálu
HMD adaptér – držák na 6 nástrojů
Možné prodloužení záruky až na 5 let

103 000 Kč
17 500 Kč (HMD adaptér)
8 500 Kč (+1 rok záruky, max +2 roky)
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Myčka-Termodezinfektor Tethys T45 

3 funkce v jednom: mytí, termodezinfekce, sušení.
Kompletně elektronická kontrola řízení  
mikroprocesorem.
15 desinfekčních a mycích cyklů, z toho  
6 volitelných
Sušení teplem
Rozměry komory: 380 x 480 x 590 mm (v x š x h)
Možné prodloužení záruky až na 5 let

147 000 Kč
8 500 Kč (+1 rok záruky, max +2 roky)

Myčka-Termodezinfektor Tethys T60

3 funkce v jednom: mytí, termodezinfekce, sušení.
Kompletně elektronická kontrola řízení  
mikroprocesorem.
15 desinfekčních a mycích cyklů, z toho 6 volitelných
Sušení teplem
Rozměry komory: 520 x 515 x 545 mm (v x š x h)
Možné prodloužení záruky až na 5 let
170 000 Kč
8 500 Kč (+1 rok záruky, max +2 roky)

Myčka-Termodezinfektor Tethys D60

3 funkce v jednom: mytí, termodezinfekce, sušení.
Kompletně elektronická kontrola řízení mikroprocesorem.
15 desinfekčních a mycích cyklů, z toho 6 volitelných
Aktivní sušení horkým vzduchem s možnosti  
vypnutí Vysoce účinný generátor horkého vzduchu a vý-
konný ventilátor, který cirkuluje vyčištěný  
vzduch ve vnitřní komoře
Absolutní kvalitu vyčištění zajišťuje pre-filtr Class C 
s účinností 98 % a HEPA filtr s účinností 99,999 %
Rozměry komory: 520 x 515 x 545 mm (v x š x h)
Možné prodloužení záruky až na 5 let

210 000 Kč
8 500 Kč (+1 rok záruky, max +2 roky)
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technika Uvedené ceny jsou včetně DPH a zahrnují dopravu, instalaci, 
zaškolení obsluhy. Jedná se o doporučené ceny, které se mohou lišit 

v závislosti na měnovém kurzu a na odběru produktů techniky.

Ozonové generátory

Ozonový generátor

Výstup ozonu: 10 000 nebo 20 000 mg/h
Časovač do 190 min/nepřetržitě
Velikost prostoru: do 200 m2 /od 200 m2 

5 700 Kč (10 000 mg/h)
8 600 Kč (20 000 mg/h)
800 Kč (zapůjčení detektoru kon centrace ozonu)
1 900 Kč (Odborné zaškolení včetně měření 
koncentrace ozónu a doporučení  
správného času)

Funkčnost, krása 
a biologie v dokonalé 
harmonii. 

Dokonalost 
a vysoká spolehlivost 
s 30letou tradicí. 

Když chcete 
to nejlepší

Prémiové implantační systémy Dentsply Sirona Implants

Žádoucí biologické 
vlastnosti a lepší 
výsledky při zachování 
jednoduchého 
chirurgického 
protokolu. 
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Centrální dávkování chemie na bázi  
peroxidu vodíku

Jedná se o kompletní řešení systému dávkování 
chemie pro kontinuální desinfekci vodních rozvodů 
a souprav skládající se z:
•  Mechanické filtrace a aktivního uhlí
•  Impulsního vodoměru B.I.O. – TECH se zásobníkem 

na chemii

Výhody centrálního dávkování chemie na bázi 
peroxidu
•  Kontinuální dezinfekce vodních rozvodů  

= řádově nižší výskyt bakterií
•  Studiemi potvrzená lepší hojivost u pacientů
•  V případě vhodné chemie odstranění a zabránění  

vzniku biofilmu
•  Inaktivace virů – vysoká účinnost např. proti Sars-

CoV-2
•  Dávkování do všech přístrojů napojených na rozvod  

vody – např. AIR-FLOW®

49 000 Kč
Cena zahrnuje instalaci a drobný spojovací materiál.

Centrální úprava vody

Centrální úpravna vody

Tento systém obsahuje: 
•  Redukční ventil s nanometrem a sítkovým filtrem
•  Automatický změkčovač
•  Mechanickou filtraci a aktivní uhlí
•  Výrobní DEMI (deionizované) vody pro připojení 

sterilizátoru

Výhody centrální úpravny vody
•  Nízké náklady na provoz
•  100% odstranění tvrdosti vody
•  Energetická úspora topných spotřebičů
•  Ochrana dále napojených spotřebičů
•  Žádný vodní kámen a minerální usazeniny 

ve stomatologických přístrojích, násadci, atd.  
= delší životnost těchto zařízení

•  Vyšší účinnost mycích přístrojů

99 000 Kč
Cena zahrnuje instalaci a drobný spojovací materiál.



efektivní manipulace
trvalá ochrana kosti
záviděníhodná estetika
bezproblémové  
workflow

DS PRIMETAPER
Nový člen  
rodiny Dentsply 
Sirona
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Chirurgické jednotky

Implantmed Classsic SI-923

Nesvětelný chirurgický motor
Silný a výkonný motor
Krouticí síla 5.5 Ncm s rozsahem otáček 
od 300 do 40,000 rpm usnadňuje i ty 
nejsložitější zákroky
Funkce automatického řezání závitu 
zjednodušuje zavedení implantátů  
i do tvrdé kosti
Kabelový nožní ovladač SN-2

89 400 Kč
(pro variantu s násadcem Vám vystavíme 
individuální cenovou nabídku)

Implantmed Plus SI-1023

Nesvětelný/světelný chirurgický motor
Barevný dotykový displej
Extra krátký a silný motor s točivým 
momentem 6,2 Ncm
Rozsah otáček od 200 do 40,000 rpm 
usnadňuje i ty nejsložitější zákroky
Přesné omezení točivého momentu 
5 až 80 Ncm
Funkce automatického řezání závitu 
zjednodušuje zavedení implantátů 
i do tvrdé kosti
Kabelový nožní ovladač SN-2 /  
Bezdrátový nožní ovladač SN-W

98 300 Kč  
(nesvětelný, nožní ovládání s kabelem)
110 200 Kč  
(nesvětelný, bezdrátové nožní ovládání)
115 200 Kč  
(světelný, nožní ovládání s kabelem)
127 200 Kč  
(světelný, bezdrátové nožní ovládání)
(pro variantu s násadcem Vám vystavíme 
individuální cenovou nabídku)
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technika Uvedené ceny jsou včetně DPH a zahrnují dopravu, instalaci, 
zaškolení obsluhy. Jedná se o doporučené ceny, které se mohou lišit 

v závislosti na měnovém kurzu a na odběru produktů techniky.

SA-430 M Piezomed Classic modul  
– Piezomed modul

Piezochirurgický modul k přístroji Implantmed 
Classic
Modul 18W
Násadec SA-40 nesvětelný bez detekce hrotů
Součástí je držák motoru, stojan, klíček na 
výměnu hrotů, 6 ks jednorázových hadiček 
chlazení

107 700 Kč

SA-435 M Piezomed Plus modul  
– Piezomed modul

Piezochirurgický modul k přístroji 
Implantmed Plus
Modul 24 W
Násadec SA-40 L LED světelný s detekcí hrotů
Součástí je držák motoru, stojan, klíček  
na výměnu hrotů, 6 ks jednorázových  
hadiček chlazení
Knihovna hrotů
Varianta s 1,8 m nebo 3,5 m dlouhým kabelem

138 500 Kč (1,8 m)
142 100 Kč (3,5 m)

X-Smart Plus

Endomotor s reciprokačním pohybem
Intuitivní ovládání – barevný displej, 
tlačítko on/off na kolénku, knihovna 
nástrojů
Miniaturní hlavička
Napájení dobíjecí baterií s kapacitou 
až 2 hodiny nepřetržitého provozu 
nebo ze sítě
Rozsah torze: 0,6–4,0 Ncm
Rychlost otáček: 250–1200 ot./min

53 000 Kč
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Propex Pixi

Multifunkční apexlokátor
Pracuje ve vlhkých i v suchých kanálcích
Bez nutnosti kalibrace
Provozní doba minimálně 1 pracovní den
4 úrovně hlasitosti zvukové indikace

21 500 Kč

Vector Paro

Nový standard v oblasti nebolestivé miniinvazivní 
parodontální léčby
Odstranění subgingiválního plaku
Odstranění supragingiválního zubního kamene
Ošetření implantátů a léčba parodontózy
Pohyb ve směru osy nástroje
Vector Paro obsahuje násadec Paro (parodontální 
udržovací terapie)
Vector Paro Pro obsahuje navíc násadec Scale

88 000 Kč (Vector Paro)
107 000 Kč (Vector Paro Pro)

Obturační přístroj Gutta-Smart  
(Maillefer)

Obturační bezdrátová jednotka na plnění 
kořenových kanálků teplou gutaperčou
Metoda vertikální kondenzace
Přesné ovládání, indikátor hlasitosti
Celodenní používání na jedno nabití
Součástí balení je:
Násadce: Gutta-Smart Pack a Gutta-Smart Flow
Napájecí zdroj: LiFePO4 baterie; 3,2 V; 1500 mAh

86 300 Kč
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v závislosti na měnovém kurzu a na odběru produktů techniky.

W&H Osstell Beacon

Objektivní určení stability implantátu
Dlouhá výdrž vestavěné baterie, nízká 
hmotnost
Neinvazivní, rychlé měření 
s okamžitými výsledky

POZOR – neobsahuje SmartPegs  
(potřebné při měření) NUTNÉ 
OBJEDNAT ZVLÁŠŤ!

80 700 Kč

Mikromotorové násadce a turbíny

T2 Line A 40 L

Násadec s převodem 1:1 (modrý)
Titanové pouzdro
Keramická ložiska
Světelný
Univerzální ISO rozhraní
Čtyřbodový sprej
Zábrana zpětného nasávání
Tlačítkové sklíčidlo

12 700 Kč

MODRÉ NÁSADCE A KOLÉNKA

T2 Line AH 40 L

Násadec s převodem 1:1 (modrý)
Titanové pouzdro
Keramická ložiska
Světelný
Univerzální ISO rozhraní
Čtyřbodový sprej
Zábrana zpětného nasávání
Tlačítkové sklíčidlo

10 600 Kč
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v závislosti na měnovém kurzu a na odběru produktů techniky.

Goldspped EVO S1-L

Násadec s převodem 1:1 (modrý)
Světelný
Tlačítkové sklíčidlo
Jednobodový sprej
Průměr hlavy: 9,5 mm
Možné i nesvětelné provedení 
(Goldspped EVO S1)

17 800 Kč (světelný EVO S1-L)
15 700 Kč (nesvětelný EVO S1)

Goldspped EVO D1-L

Násadec s převodem 1:1 (modrý)
Přímý násadec
Světelný
Jednobodový sprej
Možné i nesvětelné provedení 
(Goldspped EVO D1)

22 300 Kč (světelný EVO D1-L)
13 000 Kč (nesvětelný EVO D1)

WG-56 LT (Synea FUSION)

Násadec s převodem 1:1 (modrý)
Jednobodové chlazení
Ø hlavičky 9,5 mm
Tlačítkový upínací systém kleštiny
Pro kolénkové vrtáčky Ø 2,35 mm
Světlovod
Ocelová kuličková ložiska
Možné i nesvětelné provedení (WG-56 A)

18 500 Kč (WG-56 A)
20 800 Kč (WG-56 LT)

HG-43 A (Synea FUSION)

Násadec s převodem 1:1 (modrý)
Jednobodové chlazení
Otočný upínací systém kleštiny
Pro HP a RA vrtáčky Ø 2,35 mm
Nesvětelný

14 700 Kč
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S-11

Násadec s převodem 1:1
Přímý
Páčkový upínací systém
Pro vrtáčky a frézky Ø 2,35mm (také systém Stryker)
Nesvětelné
Další možná provedení:
•  Světelné provedení s LED+ určené POUZE pro  

Implantmed SI-1023 se světelným motorem (S-11 L)
•  Světelné provedení s LED+ s generátorem (S-11 LG)

27 800 Kč (S-11)
38 700 Kč (S-11 L)
41 800 Kč (S-11 LG)

WS-56

Násadec s převodem 1:1
Tlačítkový upínací systém kleštiny
Pro vrtáčky a frézky s kolénkovým dříkem Ø 2,35mm
Nesvětelné
ROZEBIRATELNÉ
Další možná provedení:
•  Světelné provedení s LED+ určené POUZE pro Im-

plantmed SI-1023 se světelným motorem (WS-56 L)
•  Světelné provedení s LED+ s generátorem (WS-56 LG)

31 800 Kč (WS-56)
36 500 Kč (WS-56 L)
40 800 Kč (WS-56 LG)

WS-91

Násadec s převodem 1:2.7
45° hlavička
Trojbodové chlazení
Tlačítkový upínací systém kleštiny
Pro vrtáčky a frézky FG Ø 1,6mm
Nesvětelné
ROZEBIRATELNÉ
Další možná provedení:
•  Světelné provedení s LED+ určené POUZE pro Im-

plantmed SI-1023 se světelným motorem (WS-91 L)
•  Světelné provedení s LED+ s generátorem (WS-91 LG)

33 900 Kč (WS-91)
38 700 Kč (WS-91 L)
41 800 Kč (WS-91 LG)

ČERVENÉ NÁSADCE A KOLÉNKA



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

technika Uvedené ceny jsou včetně DPH a zahrnují dopravu, instalaci, 
zaškolení obsluhy. Jedná se o doporučené ceny, které se mohou lišit 
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T2 Line A 200 L

Násadec s převodem 1:5 (červený)
Titanové pouzdro
Keramická ložiska
Světelný
Univerzální ISO rozhraní
Čtyřbodový sprej
Zábrana zpětného nasávání
Tlačítkové sklíčidlo

17 200 Kč

Goldspeed EVO M5-L

Násadec s převodem 1:5 (červený)
Světelný
Tlačítkové sklíčidlo
Čtyřbodový sprej
Průměr hlavy: 10 mm
Keramická ložiska

24 800 Kč

WG-99 LT (Synea FUSION)

Násadec s převodem 1:5 (červený)
Quattro chlazení
Ø hlavičky 9,5 mm
Tlačítkový upínací systém kleštiny
Pro FG vrtáčky Ø 1,6 mm
Světlovod
Keramická kuličková ložiska
Možné i nesvětelné provedení (WG-99 A)

20 300 Kč (WG-99 A)
26 400 Kč (WG-99 LT)

WS-92

Násadec s převodem 1:2.7
Trojbodové chlazení
Tlačítkový upínací systém kleštiny
Pro vrtáčky a frézky FG Ø 2,35mm
Nesvětelné
ROZEBIRATELNÉ
Další možná provedení:
•  Světelné provedení s LED+ určené POUZE pro Im-

plantmed SI-1023 se světelným motorem (WS-92 L)
•  Světelné provedení s LED+ s generátorem (WS-92 LG)

33 900 Kč (WS-92)
36 500 Kč (WS-92 L)
40 800 Kč (WS-92 LG)
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T1 Line Endo 6 L

Násadec s převodem 6:1 (zelený)
Titanové pouzdro
Světelný
Ložiska DLC
Univerzální ISO rozhrání
Kompatibilní s bezdrátovým APEX lokátorem
Tlačítkové sklíčidlo

18 500 Kč

T2 Line A 6 L

Násadec s převodem 6 : 1 (zelený)
Titanové pouzdro
Keramická ložiska
Světelný
Univerzální ISO rozhraní
Čtyřbodový sprej
Zábrana zpětného nasávání
Tlačítkové sklíčidlo

13 700 Kč

Goldspeed EVO E16

Násadec s převodem 16:1 (zelený)
Nesvětelný
Vhodný pro endodoncii
Tlačítkové sklíčidlo

13 500 Kč

Goldspped EVO E4

Násadec s převodem 4:1 (zelený)
Nesvětelný
Vhodný pro endodoncii
Tlačítkové sklíčidlo
Reciprokační mód

13 500 Kč

ZELENÉ (ENDODONTICKÉ) KOLÉNKA
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Implant 20:1

Násadec s převodem 20:1, nerozebíratelný
Vyvinutý speciálně pro implantologii 
a chirurgii
Nabízí tak tlak až 70 N na 1 cm a potřebný 
točivý moment pro vrtání
Splňuje náročné požadavky nutné pro 
implantologii
Vysoká odolnost a přesnost
Lze jej snadno demontovat bez použití nářadí
Univerzální ISO rozhraní
Vnitřní a vnější sprej

20 500 Kč

Goldspeed EVO R20-L

Násadec s převodem 20:1
Světelný
Vhodný pro chirurgii a implantologii
Externí chlazení
Jednobodový sprej
Pro chirurgické nástroje 
s průměrem 2,35 mm

31 000 Kč

WG-66 LT (Synea FUSION)

Násadec s převodem 2:1 (zelený)
Jednobodové chlazení
Ø hlavičky 9,5 mm
Tlačítkový upínací systém kleštiny
Pro kolénkové vrtáčky Ø 2,35 mm
Světlovod
Ocelová kuličková ložiska
Možné i nesvětelné provedení (WG-66 A)

22 300 Kč (WG-66 A)
27 300 Kč (WG-66 LT)

CHIRURGICKÉ NÁSADCE A KOLÉNKA
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WI-75 E/KM

Násadec s převodem 20:1
Šestihranný tlačítkový upínací systém kleštiny
Pro vrtáčky a frézky s kolénkovým dříkem Ø 2,35 mm
Kirschner/Meyer systém vnitřního chlazení
Nesvětelné
NEROZEBIRATELNÉ

27 800 Kč

WS-75

Násadec s převodem 20:1
Šestihranný tlačítkový upínací systém kleštiny
Pro vrtáčky a frézky s kolénkovým dříkem Ø 2,35 mm
Kirschner/Meyer systém vnitřního chlazení
Nesvětelné
ROZEBIRATELNÉ
Další možná provedení:
•  Světelné provedení s LED+ určené POUZE pro  

Implantmed SI-1023 se světelným motorem (WS-75 L)
•  Světelné provedení s LED+ s generátorem (WS-75 LG)

36 900 Kč (WS-75)
38 700 Kč (WS-75 L)
41 800 Kč (WS-75 LG)

WP-66 M (PROXEO)

Násadec s převodem 4:1 (zelený)
Kolénkový násadec pro všechny kalíšky, 
štětečky a Snap-on adaptéry s Ø dříku 
2,35 mm 
Nesvětelný
Bez chlazení

12 900 Kč

PROFYLAKTICKÉ NÁSADCE A KOLÉNKA
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HP-44 M (PROXEO)

Násadec s převodem 4:1 (zelený)
Přímý násadec
Pro jednorázové kolénkové plastové 
koncovky
Systém Doriot
Nesvětelný
Bez chlazení

10 600 Kč

WP-64 MU (PROXEO)

Násadec s převodem 4:1 (zelený)
Kolénkový násadec systém Universal 
s nacvakávacím adaptérem a klíčkem
Pro všechny standardní šroubovací 
a Snap-on nacvakávací kalíšky a štětečky
Nesvětelný
Bez chlazení

12 100 Kč

WP-64 M (PROXEO)

Násadec s převodem 4:1 (zelený)
Kolénkový násadec systém YOUNG s klíč-
kem
pro YOUNG šroubovací kalíšky a štětečky
Nesvětelný
Bez chlazení

12 100 Kč

Rychlospojka R

Pro T1/T2 turbíny
Se standardním připojením 
Midwest se 4 otvory
Světelná
S regulací spreje

7 200 Kč

TURBÍNKY A RYCHLOSPOJKY
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Turbínka Silent Power EVO 4-L 

Rukojeť z nerezové oceli
Keramická kuličková ložiska
4-bodový sprej
Tlačítkové sklíčidlo
Max. rychlost 350 000 ot./min
Hluk 57 dB
Možnosti připojení:
•  W&H RotoQuick
•  KaVo Multiflex
•  Standardní 4-děrové Midwest 
•  NSK připojení

17 000 Kč
6 400 Kč (rychlospojka Anthos 
Ceramic Freedom)

TG-98 L turbínka (Synea FUSION)

LED+ (i v nesvětelném provedení – TG-98)
Quatro chlazení
Výkon 21W
Ø hlavičky 11,5mm
Tlačítkový upínací systém kleštiny
Pro FG vrtáčky Ø 1,6mm
Další možné připojení (již světelné):
•  W&H RotoQuick (TG-98 L)
•  KaVo Multiflex (TG-98 LM)
•  Standardní 4-děrové Midwest (TG-98 L RM)
•  NSK připojení (TG-98 L N)

21 600 Kč (TG-98)
23 900 Kč  (TG-98 L, TG-98 LM, TG-98 L RM, 

TG-98 L N)

T2 Boost S

Výkonná turbína (23 W) s malou hlavičkou
Titanové pouzdro
Keramická ložiska
Světelná
Standardní 4-děrové připojení (Midwest) 
Další možnosti připojení:
•  W&H RotoQuick
•  KaVo Multiflex 
•  NSK připojení
Čtyřbodový sprej
Dvojitý retrakční ventil

20 000 Kč
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TG-97 L turbínka (Synea FUSION)

LED+ (i v nesvětelném provedení – TG-97)
Quatro chlazení
Výkon 18W
Ø hlavičky 10mm
Tlačítkový upínací systém kleštiny
Pro FG vrtáčky Ø 1,6mm
Další možné připojení (již světelné):
•  W&H RotoQuick (TG-97 L)
•  KaVo Multiflex (TG-97 LM)
•  Standardní 4-děrové Midwest (TG-97 L RM)
•  NSK připojení (TG-97 L N)

21 600 Kč (TG-97)
23 900 Kč  (TG-97 L, TG-97 LM, TG-97 L RM, 

TG-97 L N)

Assistina 301 PLUS

Pro čištění a mazání turbín a násadců
Vzduchový motor pro rotaci násadce 
během mazání
Pouze 35 sekund

41 400 Kč  (vč. náplní a základního 
4-děrového adaptéru)

Assistina TWIN

Pro čištění a mazání turbín a násadců
Pouze 10 sekund

76 700 Kč (adaptér Quick ISO + Quick RM)
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Thalya Plus

Pro čištění a mazání turbín a násadců
Pro 4 nástroje
Cyklus se skládá z 6 fází (proplacho-
vání dutin, vnitřní čištění, interní 
a externí desinfekce, mazání, čištění 
od přebytečného oleje, sušení)  
– přibližně 12 minut
USB port

POZOR – neobsahuje adaptéry  
– NUTNÉ DOOBJEDNAT ZVLÁŠŤ!

81 000 Kč

Assistina ONE

Pro čištění a mazání turbín a násadců
Pracuje pouze se stlačeným vzduchem, 
není třeba elektrické napájení
Cyklus trvá 18 sekund

47 300 Kč (adaptér Quick ISO + Quick RM)

Thalya

Pro čištění a mazání turbín a násadců
Pro 4 nástroje
Cyklus se skládá ze 3 fázi (proplacho-
vání dutin, mazání, čištění od přeby-
tečného oleje) – přibližně 55 sekund

POZOR – neobsahuje adaptéry  
– NUTNÉ DOOBJEDNAT ZVLÁŠŤ!

44 500 Kč
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zaškolení obsluhy. Jedná se o doporučené ceny, které se mohou lišit 

v závislosti na měnovém kurzu a na odběru produktů techniky.

Scheu-Dental Ministar S

Kompaktní přístroj pro tvarování pod 
tlakem se skenerem
Skener načítá kódované termoplastické 
fólie
Údaje jako doba ohřevu, teplota, doba 
chlazení jsou programovány automaticky
Pracovní tlak: 0,5–4,0 bar
Součástí balení: síťový kabel, 1700 g gra-
nulát z ušlechtilé oceli, silikonový tukem, 
štětec na granulát, náhradní těsnění pro 
tlakovou komoru, ochranný kryte, vzorník 
fólií a vzorky krytů granulátu

75 200 Kč

DAC Universal S

DAC Universal S čistí, promazává (pokud je to 
třeba) a sterilizuje až šest rovných a kolénkových 
násadců a turbínek, ultrasonických a sonických 
násadců a koncovek, trysek multifunkčních 
stříkaček, pískovacích přístrojů a násadců pro 
pískování za dobu cca 21 minut – včetně chlazení.
Dvě víka pro všechny instrumenty
Dezinfekce s DAC Universal S je nejen baktericidní 
a fungicidní, ale také plně virucidní. 

146 000 Kč
15 800 Kč (bílé víčko)
3 200 Kč (adaptér pro uchycení nástrojů)

Tvarovací přístroje
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Osvětlení ordinací

Cacan Triton

Konstruováno pro vysoký výkon,  
eliminaci tvorby stínů a odlesků
Intenzita osvětlení 3 450 lx
Teplota chromatičnosti 3 000–6 500 K
Všeob. inxex podání barev 95
Příkon svítidla 128 W
Životnost zdroje osvětlení: 50 000 hodin
Možné dokoupit dálkový ovladač s funkcí 
stmívání

Od 45 500 Kč

Cacan Clair

Jedinečný typ difuzoru zajišťující rozptyl světla
Intenzita osvětlení 4 000 lx
Teplota chromatičnosti: dynamická 3 000–6 500 K
Všeob. inxex podání barev 95
Příkon svítidla 104–216 W
Životnost zdroje osvětlení: 40 000 hodin
Možné dokoupit dálkové ovládání, funkci  
stmívání, funkci nepřímého světla, funkci  
Dynamic Light a Dynamic Light Automatic

Od 67 000 Kč

Cacan Tetron

Nejnovější LED systém osvětlení zubních 
ordinací s eliminací tvorby stínů a odlesků
Intenzita osvětlení 4 550 lx
Teplota chomatičnosti 6 500 K
Všeob. index podání barev 95
Příkon svítidla 212 kW
Životnost zdroje osvětlení 50 000 hodin
V základní ceně již světlo obsahuje funkci 
stmívání a dálkový ovladač

57 500 Kč
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Cacan Cloud

Systém napodobení denní změny teploty 
chromatičnosti světla
Intenzita osvětlení 4 000 lx
Teplota chromatičnosti: dynamická 3 000–6 500 K
Všeob. inxex podání barev 95
Příkon svítidla 209–290 W
Životnost zdroje osvětlení 40 000 hodin
Možné dokoupit dálkové ovládání, funkci nepřímého 
světla, funkci Dynamic Light a barevný střed 
s měnícími barvami a napodobením průchodu mraků

Od 91 000 Kč

Židle S7

Sklopné a výškově nastavitelné 
opěradlo

15 500 Kč (bez kruhu)
18 000 Kč (s kruhem)

Židle S8

Nastavitelné opěradlo (posunutí 
doleva nebo doprava)

15 500 Kč (bez kruhu)
18 000 Kč (s kruhem)

Lékařské a sesterské židle

V provedení s kruhem na podpěru nohou nebo bez kruhu.
Možnost prodloužení výšky židle o 10 cm zakoupením prodlužovacího kitu.
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Židle S9

Sedlový tvar sedáku pro zajištění 
správného držení těla
Balanční mechanismus s možností 
uzamknutí (aretace)
Možnost měkčeného polstrování 
z paměťové pěny

31 000 Kč (bez kruhu)
32 000 Kč (s kruhem)
2 000 Kč (příplatek za měkčené 
polstrován)

Hugo

OptiMotion - pružně naklání před-
ní část levé nebo pravé poloviny 
sedadla
Thermo polstrování pro lepší od-
vod tepla

37 000 Kč (bez kruhu)
41 000 Kč (s kruhem)
39 500 Kč (nožní ovládání výšky)

Carl

Opěradlo otočné o 360°
Nastavení výšky pomocí kruhu pod 
sedákem

26 000 Kč (bez kruhu)
29 000 Kč (s kruhem)

Výběr ze dvou různých délek plynových pístů pro různé výšky (150–180 cm 
a 170–205 cm). Symetrická, výškově stavitelná sedadla pro užití z obou stran.



technika Uvedené ceny jsou včetně DPH a zahrnují dopravu, instalaci, 
zaškolení obsluhy. Jedná se o doporučené ceny, které se mohou lišit 

v závislosti na měnovém kurzu a na odběru produktů techniky.

Teo

Balanční mechanismus
Thermo polstrování pro lepší odvod tepla
Možnost Lounge polstrování – prošívané 
pro extra komfort
Nastavení výšky pomocí kruhu pod sedákem

26 000 Kč (Thermo polstrování)
30 000 Kč (Lounge polstrování)

Paul

Opěradlo otočné o 90°
Nastavení výšky pomocí páky pod 
sedákem

15 000 Kč (bez kruhu)
18 000 Kč (s kruhem)

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.

Bluem ústní gel profesional

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.

Bluem ústní voda

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

Ústní voda s aktivním kyslíkem pro vaši každodenní 
dentální hygienu.
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Software OnyxCeph

Ortodontický software pro zpracování 
2D a 3D dat určený především pro:
•  archivaci,
•  diagnostiku založená na snímcích,
•  plánování léčby,
•  vzdělávání pacientů.

Možné zakoupení ročních licencí OSL 
nebo licencí RL+ (jednorázová platba 
za licenci).

Možnost dokoupení jednotlivých spe-
ciálních modulů k OSL licencím.

od 6 300 Kč (licence OSL)
od 56 000 Kč (licence RL+)

Software

Software ExoPlan

Nástroj pro plánování implantátů a návrhů 
chirurgických šablon
Vychází z platformy exocad
Nabízen formou flexibilní licence  
(roční obnovovací platba)

•  Plánování implantátů a chirurgických šablon
•  Sloučení DICOM s virtuálním waxupem
•  Sloučení DICOM se skenovaným objektem
•  Sloučení DICOM s DICOM objektem
•  Marketingový nástroj Smile Creator

Možnost zakoupení zvýhodněného setu + školení.

ExoPlan Core Version
29 900 Kč (poplatek za první rok)
10 600 Kč (roční poplatek od druhého roku)
Guide Creator
81 600 Kč (poplatek za první rok)
11 500 Kč (roční poplatek od druhého roku)
ExoPlan vč. Guide Creator
90 500 Kč (poplatek za první rok)
22 000 Kč (roční poplatek od druhého roku)



vytvrzeno 
již za tři 
vteřiny

  vyrobena z jednoho kusu nerezové oceli
  intenzita 1600 mW/cm2

  3vteřinová polymerace – redukce času na křesle
  bezdrátová – snadná manipulace 
  zabudovaný měřič výkonu 
  nabíjecí Lithium-ion baterie 
  ergonomický design ve tvaru písmene V

bezdrátová polymerační LED lampa 
pro rychlé vytvrzování

Ortholux™ Luminous 
polymerační lampa

JPS s.r.o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936, www.jps.cz,  
e-mail: objednavky@jps.cz, zelená linka (volání zdarma): 800 111 577  
(Česká republika), 0800 004 277 (Slovensko)

Cena: 
39 900 Kč
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Polymerační lampy

Elipar Deep Cure L

Bezdrátová polymerační lampa
Jedinečný ergonomický tvar
Vlnová délka 430–480 nm
Výkon 1470 mW/cm2

Nastavitelný čas osvitu

28 000 Kč (DeepCure-L, plastové tělo)
53 500 Kč (DeepCure-S, tělo z nerezové oceli)

D-Light DUO

Bezdrátová polymerační lampa
Velmi nízká hmotnost a tenká rukojeť
Vlnová délka 400–480 nm
Výkon 1400 mW/cm2

3 programy (vysoký výkon, nízký výkon, režim detekce)

43 500 Kč

Míchací přístroje

Třepačka kapslí CapMix

Univerzální míchací přístroj
Uživatelsky jednoduchý touchpad
Přednastavené časy 10 a 15 sekund
Programovatelný čas 1–39 sekund
Frekvence míchání 4650 ot/min.

22 000 Kč

Třepačka kapslí Silver Mix

Univerzální míchací přístroj
Nastavitelná doba míchání 1–99 sekund
Frekvence míchání 4400 ot/min.
Kovový fixační úchyt

Pro informaci k získání přístroje kon-
taktujte svého obchodního zástupce.



Pouze ve verzi Connect – naskenování a export dat

Financování
Společnost JPS nabízí financování formou leasingu či úvěru.  

Nabídku financování zpracujeme zdarma.

•  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

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



Financování
Společnost JPS nabízí financování formou leasingu či úvěru.  

Nabídku financování zpracujeme zdarma.

www.jps.cz

Primescan Connect
MyRay Hyperion 
X5 2D PAN

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

 � MRT technologie měří morfologii pacienta a dle těchto 
hodnot nastavíparametry skenu.

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

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

 � 18 diagnostických režimů
 � Software iRYS pro správu snímků, nebo TWAIN
 � Možnost instalace přímo na zeď.
 � Prodloužená záruka na 5 let (2 + 3 roky)

LET  Z Á R U K
A

Přístroj Standardní cena Akční cena

Hyperion X5 PAN (verze „Air“ s kotvením do zdi), záruka 5 let 445 000 Kč 390 000 Kč
Uvedené ceny jsou včetně DPH, zahrnují dopravu, instalaci a zaškolení obsluhy.



Jan Lanna
Product manager divize  
Dentál a Profylaxe
M: +420 771 228 342
E: lanna@jps.cz

David Felix
Manažer zakázek pro  
stomatologickou techniku
M: +420 602 422 698
E: servis@jps.cz

Ing. Rostislav Hanus
Specialista pro stomatologickou 
techniku a CAD-CAM region Čechy
M: +420 702 204 157
E: hanus@jps.cz

Šárka Chvojková, DiS.
Specialista pro stomatologii 
& Sales manager,
dentál, profylaxe, technika, severní 
Čechy a Královéhradecký kraj
M: +420 724 020 620
E: chvojkova@jps.cz

Andrea Kania
Specialista pro stomatologii, 
dentál, profylaxe, technika
Praha a střední Čechy
M: +420 724 365 499
E: kania@jps.cz

Radka Kabeláčová
Specialista pro stomatologii
dentál, profylaxe, technika
Vysočina a Pardubický kraj
M: +420 771 228 340
E: kabelacova@jps.cz

Ing. Marek Matula
Product manager divize  
Technika
M: +420 773 532 604
E: matula@jps.cz

Lucie Habrová
Specialista pro stomatologii
dentál, profylaxe, technika
severní Morava
M: +420 778 527 392
E: habrova@jps.cz

Vlaďka Kováčiková
Specialista prodeje po telefonu
M: +420 725 777 487
E: kovacikova@jps.cz

Lukáš Osička
Servisní technik
M: +420 602 422 698
E: osicka@jps.cz

Ing. Artem Garan
Servisní technik
M: +420 602 422 698
E: garan@jps.cz

Bc. Jiří Šáňa
Manažer servisu
M: +420 602 422 698
E: sana@jps.cz

Miroslav Kubeš
Servisní technik
M: +420 602 422 698
E: kubes@jps.cz

Michal Simonics
Servisní technik
M: +420 602 422 698
E: simonics@jps.cz

Divize Stomatologie

KONTAKTY



Ing. Petr Nevrlý
Specialista pro  
stomatologickou techniku
pro oblast Morava
M: +420 771 265 769
E: nevrly@jps.cz

Petr Kuneš
Specialista pro stomatologickou 
techniku pro Čechy
M: +420 777 411 168
E: kunes@jps.cz

Ing. Barbora Jeníčková
Specialista pro implantologii
Obchodní zastoupení  
pro Dentsply Sirona Implants
Praha, střední, severní  
a východní Čechy
M: +420 702 204 137
E: jenickova@jps.cz

Alena Dražanová
Specialista pro implantologii
Obchodní zastoupení  
pro Dentsply Sirona Implants
Praha
M: +420 602 359 610
E: drazanova@jps.cz

Monika Habrdová
Specialista pro implantologii
Obchodní zastoupení pro  
jižní Čechy
M: +420 771 264 651
E: habrdova@jps.cz

Mgr. Radka Novotná
Specialista pro implantologii
severní Morava
M: +420 778 495 220
E: novotna@jps.cz

Ing. Richard Tomek
Specialista pro implantologii
jižní Morava
M: +420 773 781 928
E: tomek@jps.cz

Taťána Tučková
Specialista pro implantologii
Praha
M: +420 770 112 701
E: tuckova@jps.cz

Romana Pídová
Specialista pro implantologii
Obchodní zastoupení pro Dentsply 
Sirona Implants
západní Čechy
M: +420 775 878 799
E: pidova@jps.cz

Divize Implantologie

Sabina Pavlovcová
Junior product manager divize 
Ortodoncie / Specialista  
pro ortodoncii
M: +420 725 833 934
E: pavlovcova@jps.cz

Miroslav Kundera
Specialista pro ortodoncii
M: +420 602 368 598
M: +421 918 208 176
E: kundera@jps.cz

Petra Kostková
Specialista pro ortodoncii
M: +420 602 558 611
E: kostkova@jps.cz

Divize Ortodoncie



JPS s. r. o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5 tel.: +420 235 518 936
e-mail: objednavky@jps.cz  |  www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

www.jps.cz

ZELENÁ LINKA (VOLÁNÍ ZDARMA) 
800 111 577 (Česká republika)  |  0800 004 277 (Slovensko)

akademie

Již řadu let vám nabízíme vysokou úroveň  
certifikovaného vzdělávání. Širokou nabídku přednášek,  

seminářů a workshopů naleznete na

www.jps.cz/akademie


