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Slovo úvodem
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

věřím, že jste prožili odpočinkové léto. Bylo plné 
sluníčka, letních bouřek, deště, zkrátka všestran-
né. Vybízelo k lenošení, aktivnímu odpočinku 
i tvůrčí práci. My jsme ho využili na sto procent 
a společně se začátkem školního roku nás tu 
máte zpět, v nové podobě, ve které jsme vykročili 
do 25. sezóny.
Magazín vám přináší rozhovor s jednateli naší 
firmy o tom, co bylo, je a bude. Máme pro vás člá-
nek doc. Kovaľové, guru dentální hygieny, o tom, 
jak jsou na tom školáci a jejich zoubky. Program 
prevence, který si zaslouží předat rodičům, při-
cházejícím s předškolákem do vaší ordinace.
Podzim je plný akcí, nejen seminářů a workshopů 
Akademie, která už pomalu myslí na přípravy roku 
následujícího, ale také ostatních skvělých eventů, 
na kterých nesmíme chybět. Ať již jsou to Pražské 
dentální dny, Kongres České ortodontické společ-
nosti či Pragodent, těšíme se na osobní setkání 
s vámi. Přijďte si s námi popovídat nejen o tom, 
co jsme pro vás na 25. sezónu připravili.

Markéta Knollová
šéfredaktorka
magazínu
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Dentsply Sirona 
Implants Kongres

• Doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D. FEBOMFS, Praha
• Jose de San Jose Gonzalez, Weinheim
• MUDr. Pavel Kříž, Ph.D., Praha
• Dr. Christan Mertens, Heidelberg
• Dr. Nigel Saynor, London
• prim. MDDr. et MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D., Praha
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Člověk v osobním životě řeší „hranatiny“ 
i „kulatiny“, čím je starší, tím více bilan-
cuje, „co život dal a vzal“. Jakých bylo těch 
24 uplynulých firemních let?

JJ: Neuvěřitelně úspěšných. Před 24 lety 
jsme se sešli jako mladí inženýři v re-
stauraci Na Pětníku. Domluvili jsme se, že 
ze svých úspor založíme dentální firmu 
JPS. Naše společnost je dodnes úspěšná, 
všichni jsme společně překonali mnohá 
úskalí soukromá i pracovní, stále jsme ve 
vedení v identickém složení a máme skvělý 
tým kolegů.

TP: Především velmi rychle uběhly, přinesly 
spousty zážitků, zkušeností a přátel. Po-
sunuly nás od počátečního mladického 
nadšení k vyspělé profesionalitě.

PJ: Naše společnost tu je od roku 1993 
a od té doby jsme pomáhali spluzakládat 
privátní stomatologii podle západního 
vzoru. Za těch 24 let se toho strašně moc 
změnilo, stagnaci vystřídal rychlý pokrok 
a vývoj jde velice rychle vpřed. My jsme 
tu od toho, abychom to našim partnerům 
pomáhali vnášet do praxe. A díky dobré 
volbě mých partnerů a celého minulého 
i současného kolektivu v naší společnosti 
se to daří.
Já však spíš přemýšlím, jak bude firma 
vypadat za dalších 25 let. Jak se naše 
dosavadní zkušenost překlopí do budouc-

nosti, tak aby tvořila pevný základ pro 
dlouhodobý rozvoj firmy, už bez naší přímé 
účasti.

Work-life balance a prevence syndro-
mu vyhoření. To jsou často diskutovaná 
témata tohoto století. Firma je živý or-
ganismus, vyvíjí se. Vy osobně jste tu od 
počátku. Jaký je Váš recept na rovnováhu 
mezi prací a volným časem, osobním 
a pracovním životem a co je Vaším hna-
cím motorem?

JJ: Můj recept je princip „židličky trojnožky.“ 
Člověk může úspěšně sedět jen na vyváže-
né židličce.
Takže se snažím rovnoměrně dělit svůj čas 
mezi práci, rodinu a odpočinek. A samo-
zřejmě pozitivní myšlení.
Mým hnacím motorem je zájem o nové 
věci. Ráda pomáhám s novými projekty. 
Vždy mám radost, když společně s našimi 
zákazníky dokončíme něco, co jim pomůže 
v jejich práci.

TP: Měl jsem v životě to štěstí, že mě práce 
vždy bavila. Bohužel, musím přiznat, že 
jsem rovnováhu mezi osobním a pracov-
ním životem zatím nenašel a stále ji hle-
dám. Je to hlavně dané tím, že když se do 
něčeho zakousnu, vše ostatní jde stranou. 
Ortodoncie pro mne byla v tomto směru 
velká výzva, ale doplácela na to bohužel 
má rodina i mé zdraví.

PJ: Práce a aktivně strávený volný čas musí 
být rozhodně v rovnováze. V počátcích to 
tak však nebylo, firmě jsme věnovali veš-
kerý volný čas. Dítěti se musí rodiče také 
intenzivně věnovat, aby vyrostlo v silnou 
a zdravou osobnost. Dlouhodobě to tak 
samozřejmě nejde, ale pokud vás práce 
baví, neberete to jako povinnost. Je to 
naplnění.

Co očekáváte od toho dvacátého pátého 
roku, který uzavře první čtvrtstoletí exis-
tence firmy? Jaký bude?

JJ: Dokončení IT projektů v naší firmě, aby-
chom mohli urychlit a zlepšit služby našim 
zákazníkům.

TP: Určitě dojde k nějakému bilancování, 
ale jinak se nic nemění a náš tým pokra-
čuje ve své práci. Samozřejmě budeme 
jistě slavit, protože uplynulých téměř 25 let 
pro nás bylo úspěšných, ale ani konkuren-
ce nespí.

PJ: Naše krédo je specializace, chceme 
v tom pokračovat v 25. roce i v dalším 
čtvrtstoletí. Chceme se věnovat pouze 
tomu, kde si můžeme být jisti, že nebude-
me muset dělat kompromisy, které by sni-
žovaly kvalitu námi poskytovaných služeb.
Chceme automatizovat rutinní činnosti 
tak, abychom se vám, zákazníkům, mohli 
věnovat více individuálně. 

Společnost JPS, s. r. o. 
odstartovala 25. sezónu
Zeptali jsme se jednatelů firmy 
na to, co bylo, je a bude…

Markéta Knollová, Marketing & Event Manager

Ing. Jitka 
Janatková 
(JJ)

Ing. Tomáš 
Parolek (TP)

Ing. Petr 
Janatka (PJ)



Letní výjezdní 
seminář JPS 2017

V letošním roce jsme se u pří-
ležitosti konání Letního výjezd-
ního semináře vydali s naším 
týmem na hory. O tom, že Kr-
konoše jsou nádherné i v létě, 
jsme se přesvědčili během 
tří dnů strávených v srpnu ve 
Špindlerově Mlýně, v hotelu 
Clarion.

Tvořivost, radost, adrenalin, tý-
mová práce, dobré jídlo a pití…
těchto několik slov vystihuje 
atmosféru akce. Vidíte, že nás 
to baví! Byla to jízda, a právě 
taková bude 25. sezóna JPS.

JPS | 5
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Mgr. Hana Kučová, DiS., předsedkyně kreditní komise ADH ČR (2007-2010)

„Revolučním rokem 1989 se v Čechách 
rozpadl dosavadní direktivní, kolektiv-
ní a obligatorní systém (nejen) zubní 
prevence. Zhroutila se tím i dosavadní 
školní péče o zuby. Rodiče zvyklí na to, 
že zodpovědnost za jejich zdraví nese 
stát, po roce 1989 včas nepochopili, že 
za zdraví své i svých dětí zodpovídají 
sami. Zůstali tak bezprizorní v nově 
vznikajícím systému.

Výsledkem byla porevoluční prudce 
stoupající míra výskytu zubního kazu 
a onemocnění parodontu. Někteří 
pak v důsledku toho volali po návratu 
starých pořádků, ale bylo naštěstí i pár 
takových, kteří pochopili, že je čas na 
vznik nového přístupu k prevenci a ak-
tivně po vzoru vyspělých zemí uchopili 
potřebu vytvoření moderní infrastruktu-
ry prevence.

Díky těmto několika osvícencům (kde 
nelze nejmenovat např. MUDr. Korábka, 
MUDr. Kindla, Mgr. Riedela…) byl v roce 
1996 otevřen zcela nový studijní obor: 
diplomovaná dentální hygienistka (DDH). 
V roce 1999 absolvovalo v Čechách ne-
mnoho prvních dentálních hygienistek.

První pracovní uplatnění v ordinaci 
zubního lékaře nebylo však vůbec 

Máte-li pocit, že je toto číslo Magazínu plné výročí, pak je to pocit správný. Nejen JPS 
je tu s Vámi již 25. rok. Pragodent oslaví letos 25. ročník. Zatímco ADH ČR, dlouholetý 
partner naší společnosti, se připravuje na své osmnáctiny. U příležitosti tohoto výro-
čí plánujeme společně prohloubení dosavadní úspěšné spolupráce. Dnes přinášíme 
prostřednictvím článku Mgr. Hany Kučové několik informací o historii asociace, která 
23. května 2017 oslavila své 17. narozeniny.

Historie, vznik a vývoj ADH 
ČR, aneb Bude ADH ČR za rok 
maturovat?

Výhody pro členy ADH ČR:
zveřejnění v seznamu DH na webových stránkách ADH ČR

finanční zvýhodnění akcí pořádaných ADH ČR

zdarma předplatné časopisu Stomateam, včetně výhod vyplývajících z předplatného

přístup k elektronickému magazínu ADH ČR – DH Spectrum

právní, ekonomická a odborná poradna

aktuální informace o vzdělávacích akcích zařazených do kreditního systému

vstup do sekce pro členy na webových stránkách ADH ČR, kde mimo jiné naleznete: 
• novinky v legislativě, které se týkají oboru DH
• souhrnné informace o podmínkách zřízení privátní praxe
• přehled činnosti prezidia ADH ČR

možnost vyjádřit své připomínky a názory k činnosti prezidia ADH ČR (zejména pak ke stanoviskům prezidia 
při jednáních s MZ, ČSK atd…)

možnost osobní reklamy - prezentace v případě účasti (participace) na veřejných programech partnerů
zaměřených na osvětu v oblasti zubní hygieny

distribuce propagačních materiálů od partnerů ADH ČR

možnost využití různých slev, které partneři ADH ČR členům nabízí
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snadné. Tak vznikla v Čechách potře-
ba dentálních hygienistek sdružit se 
a společně svou profesi prosadit ( jak 
u odborné, tak laické veřejnosti), po-
dílet se na dotvoření jejího legislativ-
ního i odborného rámce včetně jejího
začlenění do dentálního týmu i celého
systému prevence. Zrodila se ADH ČR –
Asociace dentálních hygienistek České
republiky.

Na ustanovujícím zasedání 23. 5. 2000 
se jimi stali čtyři zakládající členové. 
Hlavní iniciátorkou a předsedkyní byla 
paní Alice B. Laurent. Čechoameričanka, 
která měla za sebou 15letou praktickou 
zkušenost v oboru DH v USA a která 
shodou okolností po revoluci do Čech 
přesídlila. Ostatními zakládajícími členy 
pak byly jedny z prvních absolventek 
oboru: Helena Semelková, Kateřina 
Dlouhá (dnes Hajdánková) a Marta 
Vylíčilová (dnes Krejčí).

Během let 2000 - 2004, fungování nově 
vzniklé asociace, se stihlo mnohé. ADH 
ČR prošla rychlým vývojem v mno-
ha směrech. V roce 2004 došla paní 
Laurent k závěru, že stanovení celého 

nového systému prevence je v Čechách 
běh na dlouhou trať a rozhodla se pro-
to vrátit zpět do USA.

Na sněmu v roce 2004 se poprvé jed-
nalo o dalším osudu ADH. V roce 2007 
došlo ke sloučení ADH ČR a sekce den-
tálních hygienistek při Parodontologické 
společnosti. V roce 2010 byla prezident-
kou Petra Křížová. Já jsem se ujala role 
„krizového manažera“ (jen do příštích 
voleb) a v roce 2012 jsem úspěšně kan-
didovala na post prezidentky ADH ČR.

Bylo to období krátké, ale velmi aktivní 
a plodné, během kterého došlo k revizi 
dosavadní agendy včetně smluv a účet-
nictví, vytvoření agendy nové, vytvoření 
přípravného výboru prezidia, účasti 
na průběhu věcného připomínkového 
řízení MZ ČR k novele zákona 96/2004 
Sb., revizi a změně stanov, organiza-
ci Meetingu EDHF v Praze. Za zmínku 
stojí také navázání aktivní spolupráce 
s DH školami, MZ ČR, MŠMTV ČR, ČSK 
a dalšími odbornými společnostmi. 
Podařila se realizace mnoha projektů 
pro odbornou i laickou veřejnost vč. 
častých mediálních výstupů. Byla po-

dána žádost o členství v IFDH. Pořízeny 
byly nové webové stránky, byla vytvo-
řena odborná, právní a ekonomická 
poradna pro členy, právě tak jako etický 
a profesní kodex. V těchto letech došlo 
k resuscitaci ADH ČR a krize byla zažeh-
nána. V roce 2014 jsem funkci předala 
novému prezidentovi Michalu Kalitovi, 
který je leaderem ADH ČR dodnes.

ADH ČR stojí dnes na prahu své do-
spělosti. Jestli bude připravena složit 
také zkoušku dospělosti se brzy ukáže. 
Každopádně po všech letech a zkuše-
nostech, které jsem v ADH ČR získala, 
jí přeji, aby si vždy dokázala obhájit 
a uchovat profesní hrdost a aby vždy se 
ctí naplňovala to, co je jejím cílem. Aby 
sdružovala dentální hygienistky a hygie-
nisty, kteří chtějí svou profesi vykonávat 
kvalitně, v souladu s etickým kodexem 
a současnými trendy. Aby zvyšovala 
úroveň a prestiž naší profese (včetně 
její osvěty) stanovováním aktuálních 
požadavků na kvalitu výkonů profese 
a na její legislativní ukotvení v systému 
celé stomatologické péče.“ 

JPS, s. r. o. pořádá v rámci vzdělávacího programu Akademie mnoho školení akreditovaných ADH, např.:

15. 9. 2017 Prevence orálního onemocnění a práce s kyretami, praktický kurz, Mgr. Hana Stratilová

6. 10. 2017 Komunikace s pacientem, stres a psychická zátěž v ordinaci, PhDr. Martina Venglářová

20. 10. 2017 Orální patologie v dětském věku, doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.

20. 10. 2017 Rizikový pacient v péči PZL a spolupráce s ambulantními specialisty, MUDr. Zdeněk Hrubý

10. a 11. 11. 2017 Workshop pro DH, doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

22. 11. 2017 Parodontologické minimum pro praxi, MUDr. Jarmila Úlehlová

Sledujte nás na www.jps.cz/akademie

JPS, partner Asociace dentálních hygienistek ČR, vás zve na

Sněm ADH 2018
Pátek 6. dubna 2018
Konference přístupná široké odborné veřejnosti.

Sobota 7. dubna 2018
Sněm přístupný pouze členům ADH ČR.

Rezervujte si termín 
ve svém kalendáři.
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Dalším tématem prvního dne byla 
lingvální ortodoncie. Dr. Stradi zopa-
koval rozdílnosti biomechaniky mezi 
lingvální a vestibulární technikou, ale 
také ukázal mnoho složitých kazuistik 

s mnohočetnými extrakcemi a fixními 
funkčními aparáty s použitím Incognito 
lingvální techniky. Novinkou bylo pou-
žití Incognito u adolescentů a u přípa-
dů s retencí zubů.

Velice zdárné střídání se špičkově 
propracovanou vestibulární technikou 
přinesl Dr. Varela. Stěžejním tématem 
přednášky bylo zlepšení estetiky u na-
šich pacientů, a to nejenom pomocí 

Ve dnech 12. - 13. května se v Pražském Žofínském paláci konala 3M Inspiration 
konference of Orthodontics. Hned úvodní přednáška prof. Waninga byla skvělou 
inspirací pro mnohé z nás. Donutila nás uvažovat o tom, jestli správně komuni-
kujeme s našimi pacienty. Protože pacient si zapamatuje to, jak se u nás cítí. Je 
opravdu naše nonverbální komunikace, která tvoří 80 % z toho, co si pamatuje 
pacient, dostatečně dobrá, aby předala naši informaci? Anebo se soustředíme 
pouze na slova, která však tvoří jen 20 %? Přednáška nás inspirovala si uvědomit, 
že dobrého ortodontistu netvoří jen jeho vědomosti, ale i způsob komunikace.

MUDr. Ivana Dubovská, Ph.D.

3M Inspiration Conference 
of Orthodontics 2017



ORTODONCIE | 9

nových zámků Clarity Advanced, ale 
hlavně pomocí využití odpovídající tor-
ze zámků na jednotlivé zuby. Dr. Varela 
velice přesně vysvětlil, že správná torze 
není jen o dosažení estetiky. Bukální 
inklinace laterálních úseků nám udává 
dosedání lingválních hrbolků, což je 
jedním z předpokladů správné okluze 
a stabilního výsledku, ale rovněž nám 
zajišťuje i správné umístění kořenů 
v kosti, bez dehiscence vestibulární 
kortikalis a tím dobrý biologický faktor 
zubů. Tato přednáška určitě mnohé 
z nás inspirovala víc se zaměřit při 
výběru zámků nejenom na torzi fron-
tálního úseku, ale i torzi laterálních 
zubů. A určitě nikdo z nás neopomene 
zkontrolovat kromě řezákového a špi-
čákového vedení i okluzální kontakty 
lingválně, čímž zlepší nejenom este-
tiku, ale i stabilitu námi dosaženého 
výsledku.

Další část přednášky věnoval Dr. Varela 
jasným indikacím, kdy už ortodontická 
léčba nestačí a je potřeba ortodontic-
ko-chirurgické léčby. Kromě přesných 
indikací ortognátní chirurgie, umož-
nil i porozumět, co je možné reálně 
očekávat po jejím provedení (zlepšení 
profilu, zvětšení dýchacích cest, ale už 
ne léčbu potíží temporomandibulární-
ho kloubu).

Po tak náročném dni plném inspi-
rujících přednášek přišla vhod mož-
nost popovídat si s kolegy nad stoly 
prohýbajícími se vybranými lahůdkami, 
skleničkami vína nebo míchaného ná-
poje. Po velice vydařené recepci jsme 
byli všichni pozváni na koncert do 
Klementina, který umocnil náš skvělý 
pocit z tak vydařené konference.

Velice těžkého úkolu ještě vylepšit 
naši inspiraci se druhý den bravurně 
zhostili Dr. Melrose a Dr. Christensen.

Dr. Melrose se ve své první přednášce 
věnoval problematice extrakcí molárů. 
Bohužel je toto téma pro mnohé z nás 
velice aktuální, nakolik ne vždy je sana-
ce našich pacientů dostatečně kvalitní 
a stále častěji se setkáváme u extrakč-
ního plánu léčby s nutností extrakcí 
molárů, které jsou mnohdy zuby 
s nejhorším biologickým faktorem. To 
pro nás často znamená léčbu v dolní 
čelisti delší o 9 - 12 měsíců, problémy 
s retroinklinací řezáků, náročnějším ko-
tvením v horní čelisti a taky problémy 
ve finishingové fázi k dosažení dobré 
okluze. Dr. Melrose velice přehledně 
a jasně vysvětlil důležitost načasování 
extrakcí molárů, vysvětlil a ukázal na 
kazuistikách specifika mechaniky při 

uzávěru extrakčních mezer po molá-
rech i mechaniky, jak bojovat proti ne-
žádoucím účinkům. Proto pro žádného 
z nás nebude složitost léčby rozhodují-
cí při výběru zubu k extrakci.

Dalším tématem přednášky Dr. Melrose 
byla mechanika distalizace molárů. 
Vynikající bylo, že se věnoval všem 
možným způsobům distalizace - sní-
macím aparátům (nutger a extraorální 
tah), funkčním aparátům snímacím 
a fixním (3M Forsus), extraorálním 
tahům, fixním aparátům a skeletální-
mu kotvení, případně jejich kombinací 
s distalizéry a ortognátní chirurgií. 
U každé možnosti podrobně a velice 
přehledně vysvětlil mechaniku, kterou 
bylo dosaženo distalizace molárů, a jak 
bylo zabráněno případným nežádou-
cím účinkům. Tato přednáška, nabitá 
informacemi, nám umožnila uvědomit 
si, že před každou distalizací je potře-
ba si určit, jestli je indikovaná a jestli 
jí chceme dosáhnout pomocí posunů 
horních molárů nebo pomocí posunu 
dolní čelisti.

Kombinovanou labio-lingvální léčbu 
přednesl Dr. Christensen. Vysvětlil 
úskalí léčby při léčení jedné čelisti 
vestibulární a druhé čelisti lingvální 
technikou. Zdůraznil nutnost detailního 
plánu pohybu jednotlivých zubů před 
léčbou, jako i nutnost reevaluace pro-
gresů léčby v jejím průběhu. Otázkou je, 
jestli tento typ léčby by měl být levnější 
pro pacienta, když vyžaduje mnohem 
náročnější biomechaniku a plánování, 
než čistě lingvální technika.

Velice inspirujíci přednáškou byla 
Digitální ordinace od Dr. Christensena. 
V současné době, kdy použití skeneru 
nám umožní nejenom nahradit sádro-
vé modely, ale hlavně nám umožní 

velice jednoduše zhotovit set-up 
a komunikovat s laboratoří, není už 
jeho použití nezbytností? Dr. Chris-
tensen ukázal velice široké možnosti 
použití skenů pro výrobu snímacích 
aparátů, hyraxů, funkčních aparátů, 
splintů, lingválních aparátů, alignerů, 
posicionérů, retainerů i nepřímého 
lepení. Velice zajímavá byla možnost 
vytvoření splintu na nepřímé lepe-
ní tak, že se na obrazovce počítače 
velice komfortně a precizně umístily 
námi vybrané zámky na jednotlivé 
zuby skenu a dlaha se vytiskla na 3D 
tiskárně. Do takto vyrobené dlahy se 
umístily zámky, a nepřímé lepení bylo 
připraveno. Rovněž zajímavá byla 
spolupráce s laboratoří, kdy laborant 
na sken navrhne hyrax nebo snímací 
aparát a vytiskne ho buď on, nebo 
my v ordinaci. Tím je aparát přesněj-
ší a zhotovený do dvou hodin. Tato 
přednáška byla velkou inspirací pro 
mnohé z nás, donutila nás klást si 
otázku: Není už načase digitalizovat 
moji praxi?

3M Inspiration conference of Ortho-
dontics byla jednou z nejlepších kon-
ferencí u nás. Přinesla mnoho nových 
poznatků a inspirací každému z nás. Za 
skvělou organizaci, vynikající předná-
šející, úžasný výběr místa a servis, per-
fektní technické vybavení s obrovským 
plátnem, desítkami bočních obrazovek 
a dobrým ozvučením, za schopnost 
zvládnou jakýkoli technický problém 
do minuty, jako i za schopnost vytvořit 
úžasnou, inspirativní atmosféru patří 
náš velký dík organizátorům, firmám 
3M a JPS. Jsme rádi, že tak skvělá akce 
se konala v Praze a doufáme, že se 
brzo bude opakovat a že nám dáte 
brzo vědět, abychom se při prvním 
oznámení hned stihli přihlásit a ne-
předběhli nás jiné státy. 



V pražském Žofínském paláci se ve dnech 
12. - 13. května uskutečnila konference
3M Inspiration Conference of Orthodon-
tics 2017. Úvodní přednášky o důležitosti
komunikace v každodenní praxi se zhostil
prof. Albert Waning. Dopolední program
pokračoval přednáškou Dr. Roberta

Stradiho o lingválních aparátech, v níž se 
zabýval rozdíly v biomechanice labiál-
ních a lingválních aparátů, posluchače 
seznámil s jím užívanou sekvencí oblouků 
a přednášku prokládal kazuistikami. 
Prezentoval například kazuistiku, kdy 
použil kombinaci lingválních aparátů se 
skeletálním kotvením.

Dr. Juan Carlos Perez Varela shrnul ve 
dvou přednáškách základy estetiky 
úsměvu, část věnoval zařazování retino-
vaných špičáků, dále zmínil důležitost 
umístění kondylů v centrálním vztahu na 
konci ortodontické léčby. Pro reevaluaci 
centrálního vztahu používá dlahy po dobu 
4 - 6 měsíců a poté zhotovuje novou 
dokumentaci. Demonstroval kazuistiky, 
kde použil kombinaci lingválních aparátů 
s fixními funkčními aparáty nebo meziali-
zaci moláru k fixnímu funkčnímu aparátu. 
V části věnované ortognátní chirurgii se 
zabýval temporomandibulárním kloubem, 
velikostí dýchacích cest a estetikou. Ukázal 
také kazuistiku, při které byla provede-
na chirurgická expanze maxilly v lokální 
anestezii a sedaci. 

Po skončení přednášek následoval večerní 
program. Zahrnoval recepci v Žofínském 
paláci, odkud se posluchači mohli přesu-
nout na koncert v Klementinu pod názvem 
World’s Famous Melodies in Old Prague, 
kde v podání smyčcového kvintetu zazněly 
skladby od Fučíka, Strausse, Offenbacha 
nebo třeba ABBY.

Následující den byl zahájen přednáškou 
Dr. Colina Melrose o extrakcích prvních 
stálých molárů v ortodoncii, jejich ideál-
ním načasování a možných komplikacích 

při ortodontické léčbě. Přednáška byla 
doplněna několika zajímavými kazuistika-
mi. Přednášky Dr. Larse Christensena se 
věnovaly kombinaci vestibulární a lingvál-
ní terapie a využití digitálních technologií 
v ortodontické praxi.

Dr. Colin Melrose se zabýval možnostmi 
korekce vztahu zubních oblouků, podrob-
něji se věnoval distalizaci molárů s využi-
tím kotevních minišroubů, funkčním apa-
rátem Twin-block a snímacím aparátem 
Nudger, kombinovaným s headgearem. 
Program lze zhodnotit jako velmi pestrý. 
A jak název konference napovídal, každý 
účastník měl příležitost načerpat inspiraci 
do praxe. 
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PACIENT:
66letá pacientka s mnohačetnými 
kariézními lézemi zubů v horní čelis-
ti, včetně zubů frangovaných a zubů 
v supraokluzi.

PROBLÉM:
Pacientka požadovala fixní náhradu. 
Tato náhrada měla být nesena implan-
táty i vlastními zuby, proto bylo potřeba 
vytvořit velmi přesnou a stabilní kon-
strukci.

LÉČBA:
Extrakce zubů, které nebylo možné 
dále proteticky využít s augmentací 
extrakčních lůžek. Bylo zavedeno pět 
dentálních implantátů OsseoSpeed 
EV, dva implantáty v molárové krajině 
byly zavedeny jako skloněné se sklo-

nem 30°. Poté byla v protetické fázi 
digitálně navržena stabilní zirkoni-
ová suprakonstrukce s keramickými 
fasetami. Pacientka byla s výsledkem 
velmi spokojena jak pro obnove-
nou funkci chrupu, tak pro estetický 
výsledek.

66letá pacientka žádala o informace 
ohledně dentálních implantátů. Vstupní 
vyšetření odhalilo velmi špatný stav 
chrupu, několik zubů s kariézními de-
fekty a nevyhovujícími výplněmi. Pano-
ramatický snímek také ukázal zuby vý-
znamně oslabené zubním kazem, zuby 
zlomené a zuby v supraokluzi (obr. 1 
a 2). Na začátku léčby bylo nezbytné 
provést extrakce laterálních zubů v hor-
ní čelisti a prezervaci extrakčních lůžek. 
Po 3 měsících hojení (obr. 3) pacientka 

podstoupila CBCT, jehož výsledek byl 
importován do SIMPLANT softwaru. Peč-
livá analýza stávající situace nakonec 
vyústila v plán ošetření, který zahrnoval 
umístění dvou implantátů OsseoSpeed 
EV o průměru 4.8 mm do molárové 
oblasti pod úhlem 30° tak, aby správně 
podpořily suprakonstrukci v oblasti 
prvního moláru. Dále byly zavedeny 
dva implantáty OsseoSpeed EV 4.2 
do oblasti prvních premolárů a jeden 
OsseoSpeed EV 3.6 do pozice 12. Pláno-
vání nejvhodnější pozice implantátů byl 
opět použit software SIMPLANT (obr. 4).

Na základě plánu byla vytvořena a ob-
jednána implantační šablona SIMPLANT 
GUIDE, která byla použita i při vlastní 
implantaci (obr. 5). Všechny implantáty 
byly zavedeny ručním zavaděčem a opat-

Digitální plánování a výroba 
přesných fixních zubních náhrad

Obr. 1 Panoramatický snímek před ošetřením. Obr. 2 Klinický stav před léčbou.

Obr. 3 Stav 3 měsíce po extrakcích zubů 
a prezervacích lůžek.

Obr. 6 Barevně označené vhojovací 
válečky HealDesign EV.

Obr. 4 SIMPLANT software k plánování 
pozice implantátů.

Obr. 7 Otiskovací kapny Implant Pick-
-Ups EV.

Obr. 5 SIMPLANT Guide k určení pozice 
implantátů peroperačně.

Obr. 8 Po sejmutí otisku byly otiskovací 
členy v otisku odhaleny.
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řeny vhojovacím válečkem HealDesign EV 
(obr. 6). Po 3 měsících byly umístěny otis-
kovací kapny pro implantáty EV (obr. 7), 
poté byly do otisku umístěny repliky 
EV (obr. 8 a 9). Poté byl pracovní model 
naskenován a ke skenu byl připojen digi-
tální návrh digitálního wax-upu v celém 
rozsahu budoucí rekonstrukce. Poté došlo 
k návrhu abutmentů Atlantis pomocí AT-
LANTIS VAD softwaru (obr. 10). Abutmenty 
ATLANTIS byly vyrobeny a naskenovány 
a byl proveden finální digitální wax-up 
(obr. 11). Poté byly instalovány barevně 
odpovídající fixační šroubky (obr. 12). 
Provizorní CAD/CAM PMMA suprakon-
strukce byla vyrobena a zkompletována 

s ATLANTIS abutmenty. Sklon okrajových 
implantátů je ukázán na obrázku 13.

Zdravý a čistý sulkus kolem implantátů 
byl evidentní ve všech oblastech, které 
jsou rekonstruovány (obr. 14).

Abutmenty ATLANTIS byly fixovány a do-
taženy silou 25Ncm a využity společně 
s provizorní náhradou k vytvarování 
okolní gingivy a sulku (obr. 15). Po 1 mě-
síci s provizorní náhradou byla pacientka 
ošetřena definitivní náhradou (obr. 16).

Design suprakonstrukce a zachování 
všech okluzních kontaktů vyžadovalo 

stabilní a mechanicky odolný materiál, 
čemuž odpovídá zirkonium. Digitální 
redukce o 0,8 mm vytvořilo prostor 
pro keramické fasety tam, kde poža-
davky na estetiku byly vyšší a zároveň 
mechanická námaha suprakonstrukce 
menší.

Léčba této pacientky vyžadovala využití 
digitální technologie a práci s digitálními 
daty k efektivnímu plánování přesnější 
suprakonstrukce. Dále umožnila naplá-
novat ošetření zahrnující jak náhrady na 
implantátech, tak na vlastních zubech. 
Obrázky 17 až 22 ukazují klinické a RTG 
obrázky průběhu léčby. 

Obr. 10 Online ATLANTIS WebOrder uka-
zuje specifické individuální abutmenty 
s transparentním digitálním modelem 
suprakonstrukce.

Obr. 13: CAD/CAM PMMA provizorní 
suprakonstrukce.

Obr. 11 Okluzální pohled celoanatomic-
kého digitálního wax-upu před digitál-
ním snížením některých ploch.

Obr. 14: Zdravý a čistý sulkus kolem im-
plantátů ve všech oblastech, které jsou 
rekonstruovány.

Obr. 9 Barevně kódované repliky 
Implant Replica EV jsou připevněny 
k otiskovacím kapnám v otisku.

Obr. 12: Individuální ATLANTIS abutmen-
ty s odpovídajícími fixačními šroubky

Obr. 15: ATLANTIS individuální abutmen-
ty in situ.

Obr. 16: Klinická situace v den fixace 
finální suprakonstrukce.

Obr. 19: Laterální pohled ukazující 
zdravé měkké tkáně v okolí implantátů 
a gingivu.

Obr. 17: Rekonstrukce horního zubního 
oblouku se zirkoniovou konstrukcí oklu-
zálně a proximálně.

Obr. 20: RTG snímky implantátů 
a zbylých vlastních zubů.

Obr. 18: Klinický pohled na obličej 
pacienta – fixní protetická práce vypadá 
přirozeně jak na implantátech, tak na 
zubech.
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Klinické přínosy prezervace hřebene 
s Geistlich Bio-oss

Klinické studie indikují, že při použití 
Geistlich Bio-oss při prezervaci hřebene 
umožňují:

 → Stabilní krestální výšku na místech 
s tenkou bukální stěnou kosti6

 → Snížení ztráty horizontální kosti při 
okamžité implantaci7

 → Zvýšení množství mineralizované 
tkáně v lůžku po extrakci8

 → Zachování objemu hřebene pod 
mezičleny můstků9

Geistlich Bio-Gide – více nové kosti12

Díky dvouvrstvé struktuře membrána 
Geistlich Bio-Gide nejen zabraňuje 
vrůstání měkkých tkání, ale také se cho-
vá jako médium pro časný vývoj cév13 
a formování nové kosti.12
Geistlich Bio-Gide:

 → Umožňuje hojení rány bez kompli-
kací při otevřeném hojení2,3

 → Poskytuje při formování více nové 
kosti s kombinací s Geistlich Bio-oss 
než při použití pouze Geistlich Bio-
-oss bez membrány12

Seal the Socket
Uzavřete extrakční lůžko

Kolagení matrice Geistlich Mucograft 
Seal je speciálně navržena pro rege-
neraci měkkých tkání. Je doporučené 
ji použít v kombinaci Geistlich Bio-oss 
Collagen po extrakci zubu, pokud je 
bukální stěna alveolu zachována.14

Klinická data ukazují že Geistlich 
Mucograft Seal:

 → Může zlepšit časné hojení ran15

 → V kombinaci s Bio-oss Collagenem 
výrazně snižuje ztrátu kosti oproti 
spontánnímu hojení1

 → Nabízí flexibilitu v konceptu ošetře-
ní: od časné implantace 8-10 týdnů 
po extrakci až po odloženou im-
plantaci a ošetření můstkem14

Shrnutí

 → + 93 % hřebenu je zachováno s Gei- 
stlich Bio-oss Collagen a Geistlich 
Bio-Gide2,3

 → + 83 % hřebenu je zachováno s Ge-
istlich Bio-oss Collagen a Geistlich 
Mucograft Seal1

PREZERVACE HŘEBENE 
S GEISTLICH BIOMATERIALS

Použití biofunkčních materiálů jako Geistlich Bio-oss je klíčové pro dlouhodobé 
úspěš-né výsledky u ošetření extrakčních lůžek. Po extrakci zubu pomalu resorbující 
kostní matrice Geistlich Bio-oss/Geistlich Bio-oss Collagen uchovává objem hřebenu 
po dostatečný čas, a to je největším příspěvkem pro úspěch prezervace hřebene1-3 
nebo konturování hřebene pro pozdější zákrok (např. pro časnou implantaci po 
spontánním hojení).4-5

Reference
1 Jung RE, et al. J Clin Periodontol. 2013 Jan;40(1):90-8.
2 Cardaropoli D, et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2012 Aug;32(4):421-30.
3 Cardaropoli D, et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2014 Mar-Apr;34(2):211-7.
4 Buser D, et a l. J Dent Res. 2013 Dec;92(12 Suppl):176S-82S.
5 Jensen SS, et al. J Periodontol. 2014 Nov;85(11):1549-56.
6 Nevins M, et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2006 Feb;26(1):19-29.
7 Chen ST, et al. Clin Oral Implants Res. 2007 Oct;18(5):552-62.
8 Lindhe J, et al. Clin Oral Implants Res. 2014 Jul;25(7):786-90.
9 Schlee M & Esposito M. Clin Oral Implants Res. 2014 Jul;25(7):786-90.
10 Shakibaie-M B. Int J Periodontics Restorative Dent. 2013 Mar-Apr;33(2):223-8.
11 Lee DW, et al. Int J Oral Maxillofac Implants. 2009 Jul-Aug;24(4):609-15.
12 Perelman-Karmon M, et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2012 Aug;32(4):459-65.
13 Rothamel D, et al., Clin. Oral Implants Res. 2005;16:369–378.
14  Geistlich Mucograft Seal Advisory Board Meeting Report 2013. Data on file,  

Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Switzerland.
15 Thoma DS, et al. J Clin Periodontol. 2012 Feb;39(2):157-65.
* Definice intaktní poextračního lůžka se mezi experty liší a zahrnuje bukální defekty od 0 do 50 %
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V rámci probíhajícího již 6. cyklu Curri-
cula implantologie ČSI se uskutečnily 
dva zajímavé kurzy se zahraničními 
lékaři.

Jednotlivý implantát-integrace 
implantologie do praxe 
s doc. Dr. Wengem

Tento kurz vedl Priv. Doz. Dr. Dietmar 
Weng ve dnech 2. - 3. června 2017. 
Kurz byl rozdělen na část teoretickou 
a praktická cvičení. V rámci teoretické 
části byla probrána problematika zave-
dení jednotlivého implantátu z hledis-
ka funkčnosti i estetiky. V jednotlivých 
částech přednášky byly zdůrazněny 
důležité kroky pro docílení úspěšného 
implantologického ošetření. Postup-
ně byly probrány základy diagnostiky 
a plánování, chirurgické fáze i násled-
né možnosti protetického ošetření. 
Jednotlivé postupy, metody a materiály 
zmiňované v přednášce jsou, jako 
i v ostatních kurzech Curricula ČSI, 
vždy přímo orientované na problemati-
ku každodenní praxe. V rámci prak-
tických cvičení měli účastníci kurzu  

možnost teoretické znalosti aplikovat 
v praxi na fantomových čelistech a zví-
řecích preparátech.

Management měkkých tkání, 
protetické a estetické aspekty 
v implantologii s doc. Dr. Ighaultem

Kurz vedl Priv. Doc. Dr. Gerhard Iglhaut 
ve dnech od 9. – 10. června 2017, past 
prezident Německé společnosti pro 
implantologii - DGI. V teoretické části 
zdůraznil Dr. Iglhaut význam dosta-
tečného množství kvalitních měkkých 
tkání spolu s dostatečným množstvím 
kvalitních tvrdých tkání nejen pro 
úspěšnou implantaci, ale především 
pro dlouhodobé udržení implantolo-
gického ošetření.
Podstatnou součástí byla i praktická 
cvičení věnována plastické parodontál-
ní chirurgii měkkých tkání v okolí zubu 
a implantátu. Cílem bylo nejen ukázat, 
ale především prakticky nacvičit různé 
klinické možnosti preprotetického 
a preimplantologického zesílení měk-
kých tkání, práci s měkkými tkáněmi, 
praktickou preparaci různých typů sliz-
ničních laloků a jejich indikace, krytí 
recesů - tzv. „tunel - techniky“ i odběr 
transplantátů vlastních měkkých tkání 
včetně použití náhradních tkáňových 
materiálů. Praktická cvičení probíhala 
na zvířecích preparátech a účastníci 
měli k dispozici velice kvalitní sety 
s nástroji pro mikrochirurgii i speciální 
sety pro tzv. „tunel-techniky“ od firmy 
ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS®, které 
pro potřeby tohoto kurzu zajistila firma 
JPS.
I když jsou veškeré vzdělávací akce 
pořádané Českou společností pro 

implantologii firemně nezatížené, 
spolupracuje naše společnost v rám-
ci vzdělávání s celou řadou našich 
i zahraničních firem, abychom mohli 
našim absolventům představit i po-
skytnout možnost pracovat s ověřený-
mi nejmodernějšími systémy, materiá-
ly, postupy i nástroji. Proto bych chtěl 
v tomto případě firmě JPS a samozřej-
mě i všem ostatním firmám především 
za naše absolventy poděkovat. 

Curriculum implantologie 
České společnosti pro 
implantologii

MUDr. Jiří Hrkal, viceprezident ČSI

Curriculum ČSI je jediné systematické a kompletní vzdělávání v dentální implantologii 
u nás. Během čtyř semestrů se setkáte se semináři a workshopy, které se zaměřují na
všechny aspekty dentální implantologie.
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Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců nebo přímo v JPS. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Změna cen vyhrazena.
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ASTRA TECH EVOLUTION

Implantační	systém	je	založen	na	protetickém	plánování,	protetické	
komponenty	odpovídají	jak	zvolenému	implantátu,	tak	přirozenému	tvaru	zubu.

BioManagement Complex™ 

BioManagement	Complex	je	unikátní	kombinací	na	sobě	závislých	vlastností	
implantačního	systému	ASTRA	TECH,	který	zajišťuje	spolehlivý,	předvídatelný	
a	estetický	výsledek	jak	v	krátkodobém,	tak	v	dlouhodobém	časovém	
horizontu.

OsseoSpeed™ – rychlejší přírůstek kosti
Chemicky	modifikovaný	titanový	povrch	implantátu	nabízí	jedinečnou	
nanotopografii,	která	stimuluje	časné	hojení	kosti	a	urychluje	proces	jejího	
uzdravení.

MicroThread™ – biomechanická stimulace kosti	
Krček	implantátu	je	opatřen	mikrozávity,	které	zajišťují	optimální	rozložení	
zátěže	a	snižují	stresové	zatížení	kosti.

Conical Seal Design™ – pevné a stabilní spojení
Kónické	spojení	utěsňuje	vnitřek	implantátu	proti	vniknutí	okolních	tkání,	
minimalizuje	možnost	vzniku	mikropohybů	a	mikrospár.

Connective Contour™ – kontakt s měkkou tkání a její větší objem 
Jedinečná	kontura,	která	vznikne	připojením	abutmentu	k	implantátu.

Povrch  
OsseoSpeed™

MicroThread™

Conical Seal 
Design™ 

Connective 
Contour™

Implantační	systém	ANKYLOS	se	za	posledních	30	let	osvědčil	díky	své	spolehlivosti	
a	předvídatelným	výsledkům.

Soft Tissue Chamber	
TissueCare	spojení	implantátu	s	abutmentem	a	povrch	FRIADENT	na	krčku	
implantátu	umožňuje	subkrestální	zavedení,	napomáhá	kosti	přerůst	přes	implantát	
a	přispívá	k	modelaci	měkkých	tkání.	

One-fits-all
Protetická jednoduchost	
Každý	abutment	lze	usadit	do	jakéhokoliv	implantátu.	Vnitřní	průměr	mají	všechny	
implantáty	ANKYLOS	stejný.	

Povrch FRIADENT plus	
Mikrostruktura	povrchu	implantátu	umožňuje	rychlé	formování	kosti.	

Progresivní závity	
Design	závitů	přenáší	funkční	zatížení	do	apikální	části	implantátu	a	vytváří	primární	
stabilitu	implantátu	pro	okamžité	zatížení.

SoftTissue 
Chamber

One-fits-all 

jednoduchost

FRIADENT 
plus

Progresivní 

Nové možnosti s novými Overlayemi Astra Tech EV

Overlay 1
• prům. implantátů 3.6, 4.2S,4.8S
•  nově pro kónické 4.2C a 4.8C a krátké
implantáty + místo na zavaděče 
implantátů Profile

Overlay 2
•  prům. implantátů 3.0,3.6, 4.2C a 4.2S,
4.8C a 4.8S, 5.4

•  nově rozšířené možnosti pro umístění
V- a X- vrtáků + místo na zavaděče
implantátů Profile

Overlay 3
•  prům. implantátů 3.0,3.6, 4.2C a 4.2S,4.8C
a 4.8S, 5.4 a krátké implantáty

•  rozšířené možnosti pro umístění V- a X- 
vrtáků

Nabídka chirurgických setů zdarma od odebrání 15 kusů implantátů. 
Počet odebraných implantátů se odvíjí od typu Overlaye.

5+1
ZDARMA

Implantáty Astra Tech 
OsseoSpeed EV

AK
CE
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Písemné nabídky zasílejte na adresu zamestnani@jps.cz, a to nejpozději do 31. 3. 2015.

Implantační	systém	je	založen	na	protetickém	plánování,	protetické	
komponenty	odpovídají	jak	zvolenému	implantátu,	tak	přirozenému	tvaru	zubu.

BioManagement	Complex	je	unikátní	kombinací	na	sobě	závislých	vlastností	
implantačního	systému	ASTRA	TECH,	který	zajišťuje	spolehlivý,	předvídatelný	
a	estetický	výsledek	jak	v	krátkodobém,	tak	v	dlouhodobém	časovém	
horizontu.

OsseoSpeed™ – rychlejší přírůstek kosti
Chemicky	modifikovaný	titanový	povrch	implantátu	nabízí	jedinečnou	
nanotopografii,	která	stimuluje	časné	hojení	kosti	a	urychluje	proces	jejího	
uzdravení.

MicroThread™ – biomechanická stimulace kosti	
Krček	implantátu	je	opatřen	mikrozávity,	které	zajišťují	optimální	rozložení	
zátěže	a	snižují	stresové	zatížení	kosti.

Conical Seal Design™ – pevné a stabilní spojení
Kónické	spojení	utěsňuje	vnitřek	implantátu	proti	vniknutí	okolních	tkání,	
minimalizuje	možnost	vzniku	mikropohybů	a	mikrospár.

Connective Contour™ – kontakt s měkkou tkání a její větší objem 
Jedinečná	kontura,	která	vznikne	připojením	abutmentu	k	implantátu.

OsseoSpeed™

MicroThread™

Design™ 

Contour™

IMPLANTOVÁNÍ S TISSUECARE

Implantační	systém	ANKYLOS	se	za	posledních	30	let	osvědčil	díky	své	spolehlivosti	
a	předvídatelným	výsledkům.

TISSUECARE CONCEPT

Soft Tissue Chamber	
TissueCare	spojení	implantátu	s	abutmentem	a	povrch	FRIADENT	na	krčku	
implantátu	umožňuje	subkrestální	zavedení,	napomáhá	kosti	přerůst	přes	implantát	
a	přispívá	k	modelaci	měkkých	tkání.	

One-fits-all 
Protetická jednoduchost	
Každý	abutment	lze	usadit	do	jakéhokoliv	implantátu.	Vnitřní	průměr	mají	všechny	
implantáty	ANKYLOS	stejný.	

Povrch FRIADENT plus	
Mikrostruktura	povrchu	implantátu	umožňuje	rychlé	formování	kosti.	

Progresivní závity	
Design	závitů	přenáší	funkční	zatížení	do	apikální	části	implantátu	a	vytváří	primární	
stabilitu	implantátu	pro	okamžité	zatížení.

SoftTissue 
Chamber

One-fits-all 
Protetická 

jednoduchost

Povrch 
FRIADENT 

plus

Progresivní 
závity
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SmartFix koncept pro ošetření bezzubé 
čelisti nyní dostupný pro implantáty 
Astra Tech OsseoSpeed EV
Koncept SmartFix je vyroben pro ošetření bezzubých čelistí na 6 nebo 4 
implantátech, nabídne Vám, jak proteticky vyřešit nakloněné implantáty. 
Abyste docílili správného náklonu implantátu lze při implantaci použít 
poziční pomůcku pro kontrolu náklonu.

Koncept SmartFix nabízí možnost stejného spojení abutmentu a kon-
strukce jako u Nobel Biocare, což Vám nabízí další možnosti pro zhoto-
vení konstrukce.

















JAKO TÝM JSME LEPŠÍ!
Od expertů pro experty

Atlantis	nyní	pro	vás	dokáže	navrhnout	a	vyrobit	korunku	na	váš	individuální	
abutment	pro	ušetření	času.	Korunky	si	lze	objednat	pouze	jako	digitální	data	
nebo	přímo	už	vyrobenou	keramickou	korunku.	Korunky	jsou	ve	variantě	
redukované	(Cut-Back)	nebo	anatomické	korunky	(Full-Contour).

Konstrukce	Atlantis	představily	novinku,	kdy	je	možné	mít	extra	retenci		
na	titanové	hybridní	konstrukci.	Extra	retence	je	bez	příplatku.
Retence	–	pin	a	cell

30%	sleva	na	první	dvě	konstrukce
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Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců nebo přímo v JPS. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Změna cen vyhrazena.
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Vhojovací válečky

Individuální abutmenty 
a konstrukce Atlantis

Chirurgické kazety
Nabídka se odvíjí 
od výběru průměru 
implantátů. Základní 
chirurgický set manual 
nebo motor AB je 
k 20 ks implantátům 
zdarma. Ptejte se 
našich obchodních zá-
stupců na podrobnější 
informace.

Individuální abutmenty a korunky Atlantis k dosažení 
dokonalé estetiky jsou dostupné jak u cementovaných, 
tak šroubovaných prací.
Žádná kompromisní řešení u konstrukcí Atlantis ve ves-
tibulární oblasti, vždy okluzálně šroubované konstrukce 
Atlantis díky angulovaným vstupům pro šroubky. Nyní 
dostupné s extra retencí.
Abutmenty a konstrukce Atlantis jsou dostupné pro 
všechny hlavní implantační systémy.

5+1
ZDARMA

5+1
BIO-OSS 0,5 g

4+1
NA VŠE
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Simplant brzy v ČR

Chirurgické nástroje Helmut Zepf

Impact Tray Dr. Wenga

Membrána Geistlich 
Bio-Gide Compressed Membrána

Geistlich
Bio-Gide Shape

Mezi novinky letošního roku patří Simplant, který už bude brzy dostupný v ČR, a to 
i s chirurgickými sety pro navigovanou chirurgii Astra Tech Evolution a Ankylos.

Simplant se zaměřuje na navigovanou chirurgii podle budoucí protetické zubní 
náhrady, což umožňuje přesně umístit implantát na správnou pozici podle 
vyrobené šablony.

K dispozici bude několik typů navigačních šablon např. pro částečně ozubenou 
čelist nebo bezzubou čelist, také šablony, které jsou podpořeny gingivou nebou 
samotnou kostí.

Vyberte si 4 jakékoliv nástroje Helmut 
Zepf a získejte ten nejlevnější zdarma.

kompletní sada nástrojů pro implantologa

Mebrána Geistlich Bio-Gide Compressed vychází ze 
stejných vlastností jako membrána Geistlich Bio-Gide. 
Geistlich Bio-Gide Compressed se odlišuje v manipu-
laci. Tím, že byla membrána Geistlich Bio-Gide stla-
čena, můžete s membránou v ráně déle manipulovat, 
protože se hydrofiluje o něco pomaleji.

Dostupné velikosti:13x25 mm a 20x30 mm Membrána Geistlich Bio-Gide 
Shape vznikla speciálně pro Socket 
Preservation. Ve většině případů 
je nutné membránu Geistlich Bio-
-Gide zastříhnout, abyste ji mohli
použít u prezervace poextrační
rány. Nyní máte membránu střiže-
nou přímo na míru.

Dostupná velikost: 14x24 mm
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62776,– -15%
73854,–

4+1
ZDARMA



Šestý rok má v oblasti orálního zdraví 
velký význam. Začíná období smíšeného 
chrupu. V ústech jsou mléčné zuby a za-
čínají se prořezávat zuby trvalé (obr. 1). 
Nezkažené nebo ošetřené mléčné zuby 
mají význam pro další zdravý vývoj:

 → zkažené mléčné zuby jsou místem 
pro rozmnožování bakterií (obr. 2-6)

 → povlak s bakteriemi z mléčných 
zubů poškozují sousední trvalé zuby 
(obr. 4-5)

 → posuny zadních zubů vpřed – do 
mezery, stěsnání, sklon

V šestém roce se jako první začíná pro-
řezávat první trvalý molár za posledním 
zubem. Rodiče si jeho prořezání často 
ani nevšimnou. Zub zůstává delší čas 
pod úrovní mléčné stoličky a stává se 
místem zadržování zbytků potravy. Při 
nedostatečné instruktáži čištění vzniká 
kaz na žvýkací ploše (obr. 6). Dítě by 
mělo používat zubní kartáček pro do-
spělé s dlouho rukojetí, aby se dostalo 
za poslední mléčný zub.
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Program prevence u dětí 
v šestém roce

Autorka: doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD. 
Překlad do českého jazyka: Mgr. Hana Stratilová a Kateřina Serafínová

Obr. 1: Nedostatečně čištění zubů 
dítětem bez dočišťování rodiči: nános 
zubního kamene (tah horního fremula 
se bude řešit v 10-12 roku)

Obr. 4, 5: Nejčastější riziko pro prořezávající se trvalé zuby jsou zkažené mléčné 
zuby, nutné je zhotovení rtg snímků

Obr. 2, 3: Nánosy plaku na mléčných a trvalých zubech po detekci plaku. Riziko 
prořezávajících se zubů s nezralou sklovinou je kyselý plak – tyrkysově zbarvený

Obr. 6: Retenční plocha bakterií v zub-
ním kazu žvýkací plochy

Školáci opět zasedají do lavic, mnozí poprvé. O tom, co je čeká v první třídě, mají rodi-
če často velmi podrobné informace. Co ale dnes stále mnohdy rodiče ani děti netuší 
je, jak nejlépe na prořezávající se trvalé zoubky. Jak poradit? Přinášíme vám „Program 
prevence u dětí v šestém roce“, článek, jehož autorkou je garant dentální hygieny pro 
Slovensko, doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.
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Cíle prevence u dětí v 6. roku

Základem prevence je motivace dítěte 
a rodičů, instruktáž a následující infor-
mace:
První stolička – šestka, molár, zub šes-
tého roku.

 → Nejčastěji zkažený zub ze všech 
trvalých zubů

 → Nejčastěji vytažený zub
 → Prořezává se jako první trvalý zub za 

posledním mléčným
 → Nemá předchůdce v mléčném zubu
 → Rodič nezpozoruje prořezávání
 → V době prořezávání a ani první rok 

po prořezání nejsou zuby v okluzi, 
chybí zde samočištění kontaktem, 
potrava zůstává na zubu

 → Po dobu čištění dítě čistí pouze 
poslední mléčný zub, kartáčkem se 
nedostane na níže položený trvalý 
zub - cca ½ roku není čištěn

 → Demineralizace – odvápnění, 
změknutí povrchu zubu nastává 
velmi rychle, protože sklovina 
po prořezání není dozrálá, je 
nedostatečně mineralizovaná 
(obr. 7-9)

 → Dostatečný stupeň mineralizace = 
vytvrzení až po erupci zubu

 → Sklovina dozrává, nutná intenzivní 
fluorizace

 → Zvýšit fluorizaci, používat pastu pro 
dospělé 1000-1500 ppm F – (0,1-
0,15%), nepoužívat dětskou zubní 
pastu 500 ppmF

 → Pravidelně 1x týdně používat fluori-
dový gel

 → Po pátém roce nebo začátku proře-
zání šestky pravidelné kontroly

 → Zvýšit pravidelné kontroly na 4-6x 
ročně v závislosti na riziku kazu

 → Čištění zubů kartáčkem s dlouhou 
rukojetí a malou hlavičkou

 → Dočišťování šestky rodiči – instruk-
táž rodiče v čištění zubů (obr. 9)

 → Nácvik pohybu čištění za posledním 
mléčným zubem od 5. roku (obr. 10). 
Při čištění distální plochy dolní 
mléčné stoličky se rukojeť kartáčku 
skloní dolů a při čištění posled-
ní plochy horní mléčné stoličky 
směřuje rukojeť nahoru. Zároveň se 
čistí i žvýkací plocha prořezávající se 
trvalé stoličky. Tento pohyb se opa-
kuje 5x. Postup zůstává v systému 
čištění i pro prořezávající se druhé 
a třetí moláry (obr. 11-13)

 → Riziko kazu na bočních plochách 
trvalých zubů vedle mléčných zkaže-
ných zubů, vždy instruovat se zubní 
nití fluoridovat boční plochu moláru 
vedle rozpadlé mléčné stoličky

Obr. 7 - 9: Retence bakterií v zubním kazu na boční ploše zubů, riziko pro prořezávající se trvalou šestku

Obr. 10: Instruktáž při prořezávání se 
trvalé šestky

Obr. 11 – 13: Instruktáž čištění po prořezání šestky: nejdůležitější jsou žvýkací 
plochy + tzv. quer technika, při které se vyčistí kompletně všechny plošky zubů + 
doporučíme zubní nit na mediální plochy + pečetění + zvýšená fluoridace
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 → Po úplném prořezání trvalých 
molárů instruovat pohyb příčného 
čištění, aby se dostatečně vyčistily 
vestibulární a orální rýhy

 → Riziko kazu v hlubokých rýhách 
a jamkách trvalé šestky – pečetění

 → Zvyk – snídat doma, vyčistit si zuby 
po snídani

 → Svačiny: neslazené, nelepivé bon-
bóny, tvrdé ovoce, zelenina, chléb, 
neslazené pečivo, sýr, mléko…

 → Prevence podle příčiny: příjem cuk-
rů – kaz, povlak – zánět

 → V 5. roce doporučit panoramatický 
snímek – prevence při odchylce 
v počtu založených trvalých zubů – 
ovlivnit posuny zubů

 → Doporučit vyšetření čelistním orto-
pedem při velké destrukci mléčných 
zubů – ovlivnit růst horní a dolní 
čelisti.

 → Kompenzační prevence u dětí 
a mládeže – má zabránit progresi 
onemocnění, např. dlaha při sportu, 
skřípání, zatínání…, pečetění, výpla-
chy…

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PÉČI
U 6LETÉHO DÍTĚTE (5 - 8 let)

Rizika:
ČASTÝ PŘÍJEM KYSELÉHO: rozpouští se 
povrch zubu – je nutné neutralizovat 
kyselé a vytvrzovat zuby

 → po „kyselé“ snídani zuby nečistit, 
čistit je před snídaní a vypláchnout

 → před jídlem a pitím kyselého ales-
poň 2x denně vypláchnout

 → po kyselém vždy pouze vypláchnout 
2-3x čistou vodou

 → při zvýšeném příjmu kyselých potra-
vin nepřijímat žádné kyselé nápoje, 
pouze čistou vodu

ČASTÝ PŘÍJEM SLADKÉHO: vzniká zubní 
kaz – je nutné odstraňovat zbytky jídla

 → po snídani vyčisti zuby zubní pastou 
a vypláchnout ústní vodou s flori-
dami

 → po jídle sladkého vypláchnout čis-
tou vodou 15-30 sec.

 → při zvýšeném příjmu sladkého už 
nepít nic slazeného, pouze čistou 
vodou

ZVÝŠENÁ KAZIVOST: je nutné snižovat 
počet bakterií

 → zvýšený počet bakterií, které jsou 
příčinou zubního kazu a zánětu, 
kontrolovat příjem cukrů, častější 
čištění zubů

 → cucání xylitolových bonbónů nebo 
žvýkání xylitolových žvýkaček 5x 
denně

 → sníží se počet bakterií a tím i riziko 
jejich rozmnožování

 → výplachy 30 sec. fluoridovanou ústní 
vodou 2x denně každý den, 1 týden 
vyplachovat CHX vodou (2x denně)

 → doporučeno je zvýšit fluorizaci zubů

1)  fluoridovanou zubní nití vyčistit všechny
mezizubní prostory

2)  zubní kartáček pro děti zasunout za po-
slední zuby a vyčistit směrem od tváře
k jazyku 3-5x v horní i dolní čelisti vpravo
i vlevo

3)  vyčistit jazyk zubním kartáčkem nebo
škrabkou na jazyk

4)  vlákna kartáčku bez pasty přiložit na okraj
dásně, vibrovat 2x a stáhnout od krčku
k hraně zubu, opakovat 3x na jednom místě

5)  silně vypláchnout, 2-3x protlačit vodu mezi
zuby a vyplivnout

6)  zubní pastu nanést na kartáček, rozetřít
na všechny zuby jako krém a čistit 2 min
zevnitř i zvenku všechny zuby

7)  po vyčištění zubní pastou vypláchnout již
pouze 1x

8)  vypláchnout ústní vodou, 20-30 sec. pro-
tlačovat mezi zuby a vyplivnout, každý
měsíc 7-10 dní

9)  při vysoké kazivosti vyplachovat každé
ráno po vyčištění zubů ústní vodou pod-
le doporučení dentální hygienistky nebo
zubního lékaře

10)  1x týdně večer po vyčištění a vypláchnutí
nanést na všechny zuby kartáčkem fluo-
ridový gel a rozetřít, již nevyplachovat,
pouze vyplivnout

11)  při nedostatku slin vyplachovat ústní
vodou bez fluoridů několikrát denně na
neutralizování pH (fosfát) a podporovat
remineralizaci

12)  zapečetit hluboké rýhy, pravidelně kon-
trolovat zubní kaz a povlaky, pravidelně
fluoridovat v zubní ambulanci minimálně
2-4-6x ročně

POSTUP ČIŠTĚNÍ



paro® amin
 → zubní pasta s 1250 ppm amin fluoridu 

a panthenolem
 → neobsahuje SLS složky
 → velmi nízká hodnota RDA 23

paro® zubní kartáčky 2 v 1
Zubní kartáček a solo kartáček 
za jednu cenu

 → zakulacená nylonová vlákna nejvyšší kvality jsou velmi jemná 
k dásním

 → jednosvazkový kartáček na konci pro snadné a dokonalé dočištění 
okluzních ploch, fisur a aproximálních ploch; kónický tvar a zúžený 
konec umožňuje snadné čištění prořezávajících zubů; fixních aparátů 
a okolí zámečků

 → v nabídce různé barvy

paro® dent ústní voda
 → kombinace aktivních složek amin 

fluoridu a fluoridu sodného
 → methol osvěžuje dech

paro® riser-floss
 → expandující voskovaná zubní nit s mentolovou 

příchutí a s obsahem fluoridu.
 → stlačená vlákna jsou uzpůsobená k snadnému 

zavedení do mezizubních prostor, kde dochází 
ke zvětšení jejich objemu díky kontaktu se 
slinou a tím k dokonalému vyčištění

paro® floss holder
 → unikátním pomocník pro snadné a perfektní čištění mezizubních 

prostor
 → všechny mezizubní prostory jsou dosažitelné bez jakýchkoliv 

problémů

Výbava pro školáka pro správnou péči o ústní dutinu
Na začátku školního roku řeší mnoho rodičů výbavu pro své školáky.
Víte, co patří do základní výbavy školáka pro péči o zuby?

Platí zde pravidlo - čím méně, tím lépe. Produkty je nutné vybrat vždy tak, aby je dítě chtělo používat. 
Příliš velké množství by ho odradilo.

Základem je správný zubní kartáček a pasta. Péči o mezizubní prostor je vhodné naučit již menší 
děti, a to v době, kdy jsou ještě „tvárné“, poslechnou a chovají se po vzoru dospělého. Použití dalších 
výrobků, jako CHX voda nebo podpora fluoridace atd., je vždy na zvážení zubního lékaře nebo den-
tální hygienistky.

profylaxe
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AKCE

Akce 24+8
Cena jednoho kartáčku v akci 45,– s DPH
Doporučená prodejní cena 79,– s DPH

 → zubní kartáček a solo kartáček za jednu 
cenu
 → unikátní diamantová rukojeť pro uchopení 
kartáčku dvěma prsty pro správné přiložení 
kartáčku v úhlu 45°
 → systém isola F umožňuje kombinaci kartáč-
ku i s mezizubními kartáčky
 → optimální počet jemných nylonových 
vláken nejvyšší kvality pro zajištění hygi-
eny kartáčku bez snížení vynikající čistící 
schopnosti
 → jednosvazkový kartáček na konci pro snad-
né a dokonalé čištění fixních aparátů, 
zámečků, okluzních ploch, fisur a aproxi-
málních ploch
 → kónický tvar a zúžený konec umožňuje čiš-
tění parokapes a okolí implantátu

Kartáček S – pro běžnou zubní péči
o zdravý chrup a dásně

Kartáček exS - velmi měkký kartáček
vhodný v případě vysoké citlivosti dásní, zub-
ních krčků a poraněných měkkých tkání

Kartáček M - tvrdší kartáček pro inten-
zivnější čištění nebo má pacient problém 
s přitlačením kartáčku k zubům

Kompletní profylaktický systém, 
kde se zubní hygiena potkává 
se švýcarskou kvalitou a inovací
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YOTUEL GARANTUJE BĚLEJŠÍ, ZÁŘIVĚJŠÍ A SILNĚJŠÍ ZUBY
YOTUEL bělení je efektivní díky patentovanému složení peroxidu vodíku nebo karbamid 
peroxidu a fluoridu + draslíku + xylitolu, posiluje sklovinu již během bělení a uzavírá tubuly 
po něm a zaručuje neutrální pH během celé procedury

Bělící produkty účinkují stejně:
1. Bělící gel otevře sklovinu
2. Bělící gel najde zabarvení a vybělí ho
3.   Po bělení zůstávají tubuly otevřené a musí

se dodržovat bílá dieta

Ukládání CaF2 do skloviny utěsňuje její povrch 
a tak chrání před kyselými útoky.

Unikátní bělící formule Yotuel s fluoridem 
+ draslíkem a xylitolem uzavírá tubuly po bělení!
Již po 1. hodině není třeba dodržovat bílou dietu.

Klinické studie

Studie účinnosti ordinačním bělením Yo-
tuel ukazuje prokazatelné zvýšení vytvrzení 
skloviny během procedury bělení. Patento-
vané složení redukuje citlivost zubů a roz-
pouštění skloviny.

základní
prodejní cena

sleva 35%

Yotuel Pacientský set ve stříkačkách, 10% karbamid peroxid-
-8x2,5 ml

1499,00 974,35

Yotuel Pacientský set ve stříkačkách, 16% karbamid peroxid 1599,00 1039,35
Yotuel Pacientský set 2 tuby 40 ml,10% karbamid peroxid 1599,00 1039,35
Yotuel Pacientský set 2 tuby 40 ml, 16% karbamid peroxid 1699,00 1104,35
Yotuel Mini-Kit v stříkačkách, 30% karbamid peroxid 1799,00 1169,35
Yotuel Special Mini-Kit ve stříkačkách, 35% peroxid vodíku 1819,00 1182,35
Yotuel Special Jumbo ve stříkačkách, 35% peroxid vodíku 3319,00 2157,35

neošetřená
sklovina

sklovina
po bělní

sklovina
po bělení YOTUEL

Exkluzivní nabídka

EX
LK

UZ
IV

NĚ
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Ing. Norika Šlachtová
Product Manager divize Dentál

V produktové části GC bych Vás ráda upozornila 
na výhodné PROMO balení Essentia Set, který 
obsahuje 3 tuby nového kompozitního materiálu 
Essentia, velice oblíbený G Premio Bond a GC 
leštící disky. Na tento PROMO Set je nyní nejen 
10% sleva a jako dárek navíc od JPS dostanete 
dezinfekční ubrousky DŰRR.

Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců.
Uvedené ceny jsou včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

Andrea Kania (Praha), tel.: 724 365 499 | Šárka Chvojková, DiS. (severní Čechy), tel.: 724 020 620
Vlaďka Kováčiková (severní Morava), tel.: 725 777 487 | Michaela Žáková (jižní Morava),
tel.: 775 891 410 | Mgr. Petra Bolechová, DiS. (Vysočina, Pardubický kraj), tel.: 602 227 636
Marie Přibylová (jižní Čechy), tel.: 724 286 863

dentál

EQUIA Forte PROMO balení 100 kapslí
 → skloionomerní výplňový materiál s pryskyřičnou technologií
 → pevná, estetická bulková výplň I. a II. třídy
 → bez použití bondu a kondicionéru
 → vysoce odolný proti prasklinám

ZDARMA navíc od nás
Cranberry rukavice 
v hodnotě 350 Kč

 → nitrilové, nepudrované
 → balení obsahuje 300 ks
 → velikosti XS,S,M,L
 → BEESURE Forest Nitrile - limetkové, 
BEESURE Cloud Nitrile - bílé, 
EVOLVE 300 - tmavě modré

8237,– -15%
9690,–

Essentia Universal Kit
NOVINKA z IDS

 → 1x Essentia HiFlo U, stříkačka 2 ml
 → 1x Essentia LoFlo U, stříkačka 2 ml
 → 1x Essentia U, stříkačka 2 ml

3690,–

Gradia Direct (X)
 → mikro - hybridní kompozitní materiál
 → RTG kontrastní

Essentia Set PROMO balení
 → 3x tuba (2 ml), odstíny MD, LE, U
 → 1x G - Premio Bond 5 ml
 → 2x leštící disk

G - Premio Bond, refill 5 ml
 → jednosložkové světlem tuhnoucí univerzální 

adhezivum
 → vynikající adheze ve sklovině i dentinu
 → kombinace tří fukčních momonerů
 → extremně nízká vazebná vrstva

849,– -33%
1274,–

4851,– -10%
5390,–

1648,– -33%
2460,–

Sleva platí při nákupu 3 ks.

ZDARMA navíc od nás
DŰRR - dezinfekční 
ubrousky

 → doplňkové balení 
v hodnotě 184 Kč

 → výběr vůní - lemon, 
flower, classic

 → doplňkové balení 
obsahuje 110 ks

ZDARMA navíc od nás
MI Paste Plus 
v hodnotě 549 Kč

 → remineralizační lokální 
dentální krém

 → obsahuje kalcium, fosfát, fluorid
 → příchuť jahoda, máta, vanilka, 
tutti-frutti nebo meloun

ZDARMA navíc od nás
GC Fiber Post vrtáček
v hodnotě 1170 Kč

 → 1,2 mm nebo 1,4 mm nebo 1,6 mm
 → platí do vyprodání zásob

Sleva platí při nákupu 3 ks.



Ing. Norika Šlachtová
Product Manager divize Dentál

V produktové části 3M bych Vás ráda upozornila 
na výraznou 20% slevu nanokompozitního mate-
riálu Filtek Ultimate Flowable. Balení obsahuje 
2 tuby, tudíž po 20% slevě Vás vyjde jedna tuba 
jen na 732 Kč.

Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců.
Uvedené ceny jsou včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

Andrea Kania (Praha), tel.: 724 365 499 | Šárka Chvojková, DiS. (severní Čechy), tel.: 724 020 620
Vlaďka Kováčiková (severní Morava), tel.: 725 777 487 | Michaela Žáková (jižní Morava),
tel.: 775 891 410 | Mgr. Petra Bolechová, DiS. (Vysočina, Pardubický kraj), tel.: 602 227 636
Marie Přibylová (jižní Čechy), tel.: 724 286 863

dentál
RelyX Fiber Post

 → pružnost čepů je podobná pružnosti dentinu
 → mimořádná odolnost proti opotřebení
 → doplňkové balení obsahuje 10 čepů
 → velikosti dle výběru 1, 2 nebo 3

Cavit doplňkové balení
 → osvědčený provizorní výplňový materiál
 → doplňkové balení obsahuje 28 g

Filtek Ultimate Flowable - doplňkové 
balení 2 tuby

 → zatékavý nanokompozit s nízkou viskozitou
 → výborné estetické vlastnosti
 → nízká abraze

Ketac CEM Plus
 → sklionomerní upevňovací cement modifikovaný 

pryskyřicí
 → na všechny kovové konstrukce
 → 2x clicker a 11 g

Photac Fil Quick Aplicap - 50 kapslí

3293,– -15%
3874,–

435,– -15%
512,–

1465,– -20%
1831,–

4422,– -15%
5202,–

3769,– -15%
4434,–

ZDARMA navíc od nás
DŰRR - dezinfekční 
ubrousky doplňkové 
balení v hodnotě 
184 Kč

 → výběr vůní - lemon, 
flower, classic

 → doplňkové balení 
obsahuje 110 ks

ZDARMA navíc od nás
SOF-LEX Spiral disky 
12 ks bílé nebo béžo-
vé v hodnotě 640 Kč

 → obj.č. : e5081 - bílé, nebo 
e5080 - béžové

 → platí do vyprodání zásob

ZDARMA navíc od nás
Rouška ekonomická 
3M, vázací, 50 ks 
v hodnotě 138 Kč

 → obj. č.: e1816j
 → platí do vyprodání zásob

ZDARMA navíc od nás
Ochranné brýle 
v hodnotě 250 Kč

 → červeno - oranžová skla
 → nastavitelný úhel zorníku a délky 
postranic

 → obj.č. : e2846j
 → platí do vyprodání zásob

Platí při koupi 3 balení.
Nabídka platí pro Cavit modrý, červený i zelený.

ZDARMA navíc od nás
Cranberry rukavice 
v hodnotě 350 Kč

 → nitrilové, nepudrované
 → balení obsahuje 300 ks
 → velikosti XS,S,M,L
 → BEESURE Forest Nitrile - limetkové, 
BEESURE Cloud Nitrile - bílé, 
EVOLVE 300 - tmavě modré



dentálJPS rozšiřuje svůj sortiment o nitrilové 
rukavice Cranberry

 → Extra jemné nitrilové rukavice poskytující vysoký 
cit v prstech

 → Výrazné zdrsnění na konečcích prstů, skvělý úchop
 → Vhodné pro alergiky
 → Vynikající a příjemný materiál, pružnější a odolnější než 

standartní nitril
 → Cenově zvýhodněné balení 300 ks

SLEVA 20 %
NA CELÝ SORTIMENT
PŘI ODBĚRU 3 LIBOVOLNÝCH PRODUKTŮ

Tři druhy ve čtyřech velikostech XS,S,M,L:

BEESURE Forest Nitrile - limetkové
BEESURE Cloud Nitrile - bílé
EVOLVE 300 - tmavě modré

300 ks jen za 350 Kč (1,16 Kč/ks)

ID 212 2,5 l

Dezinfekce nástrojů

FD 322 2,5 l
Dezinfekce na plochy

MD 520 2,5 l

Dezinfekce na otisky

FD 360 500 ml

Čistič a impregnace
umělé kůže

FD 350
 → dezinfekční ubrousky
 → výběr vůní lemon, flower, classic
 → doplňkové balení 110 ks

ID 220 2,5 l

Dezinfekce vrtáčků

MD 550 2,5 l

Spec. čistič odsávacích 
zařízení

MD 550 750 ml

Dezinfekce plivátka

1247,– -20%
1559,–

974,– -20%
1217,–

908,– -20%
1135,–

718,– -20%
898,–

147,– -20%
184,–

811,– -20%
1014,–

838,– -20%
1047,–

342,– -20%
427,–

Orotol Plus 2,5 l

Dezinfekce odsávacích 
zařízení

1245,– -20%
1556,–



Mimořádná cenová nabídka 
profylaktických přístrojů EMS 
s hromadou příslušenství ZDARMA

AK
CE

AK
CE

AIR-FLOW MASTER PIEZON®
KOMPLETNÍ PROFYLAXE KOMBINUJÍCÍ METODY 
AIR-FLOW® A PIEZON®

 → 2 AIR-FLOW® systémy v jednom – pro supra- i subgingivální aplikaci
 → Inteligentní technologie Piezon® NO PAIN pro bezbolestný scaling
 → 3bodový dotykový ovládací panel – pro snadné a hygienické 

ovládání

AIR-FLOW® MASTER
PRVNÍ SUBGINGIVÁLNÍ PROFYLAKTICKÝ PÍSKOVACÍ 
PŘÍSTROJ NA SVĚTĚ

 → 2 AIR-FLOW® systémy v jednom – pro supra- i subgingivální aplikaci
 → 2 pracovní režimy, 2 komory na prášek a originální násadce  

pro každou klinickou situaci

5

169 000,–

143 000,–

Navíc získáte 
5 ks ultrazvukových 
koncovek PS a
32 ks prášků PLUS

Navíc získáte
Násadec AIR-FLOW
12 ks prášek PLUS
12 ks prášek Classic

+ +12 12
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Uvedené ceny jsou včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

+ 32



Plná integrace endodontických
funkcí včetně reciprokačního pohybu
a apexlokátoru.

NOVÉ OPERAČNÍ SVĚTLO 
S TECHNOLOGIÍ LED
ZA CENU HALOGENOVÉHO

 → výrazně snižuje namáhání očí
 → minimalizuje nepříjemný stínový 
efekt
 → zajišťuje reálné vnímání barev
 →  snadné nastavení světelné osy 
rovnoběžně se zrakem
 → zcela tiché s minimální 
spotřebou a dlouhou životností

ZÁRUČNÍ BALÍČKY
 → záruční program 3 nebo 5 let 
za zvýhodněnou cenu
 → včetně setů pro periodickou 
údržbu

ENDO BALÍČEK
 → zvýhodněný set apexlokátoru 
a endodontického kolénka
 → plná integrace endodontických 
funkcí včetně reciprokačního 
pohybu a apexlokátoru

Dopřejte svým očím LEDové 
osvěžení a sobě LEDový klid 
s tříletou zárukou.

TŘÍDA A7
křeslem nesená souprava

TŘÍDA L9
polostacionární souprava

AK
CE
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i-novace Vatech…
ValueAddedTECHnology
Inovace jsou jednou ze základních hodnot společnosti Vatech, s cílem přinést 
špičková a zároveň dostupná řešení co nejvíce profesionálům.

Panoramatický RTG 2,5D
 → technologie Insight PAN přinášející 

třetí rozměr do panoramatických 
snímků

 → pouhých 1,9 s. krátký čas skenování 
v případě kefalostatu

 → výkonný diagnostický software 
s nástrojem Insight Navi pro 
snadnou navigaci v třetím rozměru

 → jasné a ostré panoramatické 
a cefalometrické snímky

 → měkký a komfortní pro pacienta
 → přizpůsobení tvaru čelisti
 → vysoké rozlišení 33,7 lp/mm
 → pružný a odolný
 → vodotěsný splňující normu IP68
 → polohovací držáky v balení

 → velmi malá a lehká RTG hlava omezuje 
artefakty způsobené chvěním

 → stabilní rameno pro přesné polohování
 → ohnisko 0,4 mm pro ostré snímky
 → intuitivní ovládací panel

AK
CE
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Uvedené ceny jsou včetně DPH. Změna cen vyhrazena.
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Dentální CT
 → 4 v 1: PANO, CEPH, CBCT, skenování modelu
 → Multi FOV: 5×5 endo, 8×9 čelist, 12×9 obě 

čelisti, 16×9 sinus + TMJ
 → „Green“ čas skenování: velmi krátké časy 

redukují dávku a riziko artefaktů
 → PANO pouhých 7,0 s., CBCT 4,9 s., CEPH 1,9 s.
 → 3D skenování modelů: pro tvorbu 

implantačních šablon s vysokou přesností
 → Art–V: rekonstrukce s redukcí artefaktů

89 000,–

114 000,–

179 000,- v balíčku s EZSenzorem Soft. 



S hrdostí vám oznamujeme, že společnost JPS, osvědčený 
obchodní partner Dentsply Sirona v oblasti implantologie, 

rozšiřuje své portfolio o další sortiment této značky.

Díky uceleným řešením tak budete moci poskytovat svým 
pacientům ještě lepší, bezpečnější a rychlejší péči.

SOUPRAVY

LASERY

CAD/CAM

INSTRUMENTY

ZOBRAZOVACÍ 
TECHNIKA

Společně dokážeme
ještě víc.
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3MSM Health Care Academy

KLINICKÝ MANAGEMENT A LÉČBA DENTÁLNÍ A KOSTNÍ ASYMETRIE
VČASNÁ LÉČBA: PROČ, KDY A JAK
Clinical management and treatment of dental and skeletal Asymmetries

& Early treatment: Why when and how
Přednáška je v anglickém jazyce a bude simultánně tlumočena.

Asymetrická malokluze představuje výzvu pro každého orotodontistu. Původ vady může být funkční, dentální či skeletální, nicméně 
hranice mezi nimi nejsou často úplně zřejmé. První problém, kterému musí ortodontista čelit, aby dosáhl objasnění příčiny, je diagnóza. 
Ba co víc, různé typy asymetrií se mohou jevit rozdílně, podle míry zatížení mezi jednotlivými strukturami (změny v měkkých tkáních, 
závažnost dentální malokluze či stupně postižení kostní hmoty a to nejen horní nebo dolní čelisti, ale i další kosti střední obličejové 
etáže). V tomto kurzu se pokusíme rozebrat rysy defi nující rozličné typy asymetrií a jak se projevují v celkovém obrazu malokluzí. Stejně 
tak budou představeny možnosti léčby, klíčové kroky v rozhodovacím schématu pro určení správného postupu u hraničních případů 
a nakonec probereme výsledky jednotlivých případů na podrobných kazuistikách.

Včasná léčba: Proč, kdy a jak
Ortodontická léčba v dočasném nebo smíšeném chrupu zahrnuje paletu možností od využití jemnějších preventivních či interceptivních 
zásahů až po ty více nápravné postupy, které se snaží řešit závažné anomálie rozvinuté již u mladého pacienta. Nedostatečná patrová 
šíře je jedním z nejčastěji nacházených problémů ve smíšeném chrupu, který může mít veliké množství příčin. V tomto kurzu se zaměříme 
na použití rychlé palatinální expanze jako účinného nástroje při řešení šířkových diskrepancí a tím předcházení potencionálnímu vzniku 
ještě daleko více závažných obtíží. Představíme si jednotlivé typy aparátů a jejich účinnost v léčebném postupu posoudíme při srovnání 
různých pacientů. Navíc probereme použítí Forsus aparátu v první fázi léčby jako alternativu k jiným postupům v nápravné léčbě 
u druhých tříd.

3. listopadu 2017 (pátek)

Brno, Hotel Maximus

Přednášející:
Dr. José Chaqués Asensi

Cena: 5 900 Kč (219 €), studenti a postgraduanti 50 % sleva,
cena 4 900 Kč (182 €) pro přihlášené do 20. října 2017

Cena nezahrnuje ubytování.
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Dr. Anoop Sondhi

Pacient
Žena, 28 let, 10 měsíců

Pacientova hlavní stížnost
Nemožnost skousnout v distálních postranních úsecích 
chrupu, diskrepance střední čáry. Předchozí léčba pomocí 
aparátu Invisilign nebyla úspěšná.

Nálezy RGT
 → Kompletní trvalá dentice
 → Třetí moláry extrahovány
 → Atypická morfologie kořenů zubů 18, 19, 30 a 31.

Diagnóza
 → Malokluze - asymetrie Angleovy II. třídy 1. oddělení 

Pravá strana – poloviční Angleova II. třída 
Levá strana - anomálie Angleovy I. třídy

 → Výrazná diskrepance střední čáry
 → Oboustranně otevřený skus v postranních úsecích

Léčebný plán
 → Horní/dolní oblouk - Keramické zámky Claritytm ADVAN-

CED slot 0.018 – Variabilní preskripce
 → Atypicky umístěná molárová kanyla k napřímení zubu 19
 → Elastické tahy na pravé straně ke korekci třídy II.
 → Nepřímé lepení pomocí systému Sondhi™ Rapid Set 

Indirect Bonding
 → Neproběhly žádné mimořádné schůzky v průběhu léčby 

Patient
Female; 28 years, 10 months

Patient’s Main Concern
Inability to bite posterior teeth together, midline 
discrepancy. Previous treatment with Invisalign® 
was unsuccessful.

X-ray Findings
 → Complete permanent dentition
 → Third molars have been extracted
 → Atypical root morphology noted on teeth #18, 19, 30 and 31

Dental Analysis
 → Asymmetric Class II Division 1 malocclusion 

Right side half cusp Class II 
Left side Class I

 → Severe midline discrepancy
 → Bilateral posterior open bite

Treatment Plan
 → Upper/Lower Clarity™ ADVANCED Ceramic Brackets.018 

slot – Variable Prescription
 → Molar tube set atypically to upright tooth #19
 → Class II elastics on the right side for Class II correction
 → Indirect Bonding with Sondhi™ Rapid Set Indirect Bon-

ding System
 → No emergency appointments 

Dr. Anoop Sondhi vystudoval zubní lékařství na Indiana University School od Dentristry a své postgra-
duální specializace v oboru ortodoncie dosáhl v roce 1977 na univerzitě v Illinois. Po ukončení studia 
působil na fakultě Oddělení ortodoncie Univerzity v Illionois. Během akademického působení na Indi-
ana University na plný úvazek vedl na částečný úvazek vlastní soukromou praxi. Od roku 1988 se plně 
věnuje své vlastní praxi v Indianapolis a nadále působí jako externí profesor několika postgraduálních 
ortodontických programů. Pro různé lékařské a ortodontické organizace ve Spojených státech zajišťoval 
semináře a kurzy návazného studia. Organizoval kurzy v Kanadě, Střední Americe, Jižní Americe, Evropě, 
Asii, Jižní Africe, Austrálii a na Novém Zélandu.

Třída II – Estetická léčba pomocí keramických 
zámků Clarity™ ADVANCED, Neúspěšná léčba 
při použití aligners (Foliová léčba)
Class II – Aesthetic Treatment with Clarity™ 
ADVANCED Ceramic Brackets. Patient Experienced 
Failure in Treatment with Aligners

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.

Tato kazuistika je příkladem kazuistik obsažených v nově vydané sbírce Keramické zámky Clarity™ ADVANCED – přehled kazu-
istik. Pro zhlédnutí celé publikace navštivte webové stránky 3M.com/ortho a jděte na odkaz stránky Zámky Clarity ADVANCED.
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Sabina Pavlovcová, tel.: 725 833 934
Miroslav Kundera, tel.: 602 368 598, +421 918 208 176
Denisa Klanduchová, dipl. DH, tel.: +421 918 208 175
Petra Suchá, tel.: 602 558 611
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•  zaoblený povrch zámku - záruka pohodlí
pacienta

•  díky nanokeramice mají zámky minimální tření

•  kompletní sortiment
adheziv značky Transbond
v nabídce

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT JAKO  
GENERÁLNÍ PARTNER NA KONGRES  
ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI
14.–16. září 2017, Liberec

Klinický management a péče/léčba dentální 
a kostní asymetrie včasná léčba: proč, kdy a jak
(Clinical management and treatment of dental and skeletal 
Asymmetries & Early treatment: Why when and how)
Přednášející: Dr. José Chaqués Asensi. 
Přednáška je v anglickém jazyce a bude simultánně tlumočena.
3. listopadu 2017, Brno, Hotel Maximus

ortodoncie
Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců nebo přímo v JPS. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

CLARITY ADVANCED S 25% SLEVOU 
NEBO 3 + 2 SADY ZDARMA

ADHEZIVA S 20% SLEVOU

VICTORY SERIES S 30% SLEVOU 
NEBO 10+10 SAD ZDARMA

KROUŽKY - 
BODOVÁNÍ 
A KANYLY 
K NALEPENÍ 
S 50% SLEVOU

CLARITY - 
DOPRODEJ 
SKLADOVÝCH 
ZÁSOB S 50% 
SLEVOU

Zveme vás na ORTO akce

•  skvělé kovové zámky se značeným
středem a dokonalou adhezí

•  anatomicky tvarovaná baze s „Mikro-
Etch“ povrchem

SMARTCLIP A CLARITY SL  
S 40 % SLEVOU NEBO 5 + 5 SAD ZDARMA
•  samoligovací kovové
keramické zámky

•  snadné vyjímání a zavádění
oblouků

•  nabídka platí pro zámky
v provedení APC i bez APC

ORTHOLUX LAMPA + ADHEZIVA 
ZA 33 000 Kč ZDARMA
•  akumulátorová LED polymerizační lampa pro ortodoncii
•  vyrobeno z jednoho kusu nerezové oceli
•  ergonomický design ve tvaru písmene „V“, bezdrátová - snadná
manipulace

•  3vteřinová polymerace keramických zámků - redukce času
na křesle

•  zabudovaný měřič výkonu
•  nabíjecí Li-Ion baterie
•  výkon 1600 mW/cm2

•  vlnová délka 430 až 480 nm

Adheziva ZDARMA: 2x 712-036 + 2x 712-090 + 1x 712-046



Zveme vás na semináře akademie
Kdy, kde Téma a přednášející Pro

15. 9. 2017 pá
Praha

10,00-18,00
JPS

Prevence orálního onemocnění a práce 
s kyretami-praktický kurz. 
Mgr. Hana Stratilová

DH,S

15. 9. 2017 pá
Praha

12,00-18,00,
Absolutum 
Boutique Hotel

Orální patologie v dětském věku. 
doc. MUDr. Romana Koberová 
Ivančaková, CSc.

W

15. 9. 2017 pá
Ostrava

13,00-18,00
Harmony Club 
Hotel

Geroprotetika (specifika 
stomatologického ošetření pacientů 
vyššího věku). MUDr. Jana Krňoulová, PhD.

WS

16. 9. 2017 so
Brno

10,00-15,00
Hotel Avanti

Praktický kurz na Sinus Lift - trénink 
na prasečích čelistech. 
prim. MDDr. et MUDr. Jaroslav Valach, 
PhD., MUDr. Pavel Kalvoda

WI

4. 10. 2017 st
Brno

8,00-14,00
FN U Sv. Anny

Regenerace parodontu a alveolárních 
struktur metodou tkáňového inženýrství, 
nácvik augmentačních technik na 
umělých čelistech, praktický kurz na 
modelech.
prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc., 
MDDr. Jiří Otrusina

WI

6. 10. 2017 pá
Praha

13,00-18,30,
Absolutum 
Boutique Hotel

Komunikace s pacientem, stres 
a psychická zátěž v ordinaci. 
PhDr. Martina Venglářová

DH,S

6. 10. 2017 pá
Česká Lípa

13,00-18,00
Villa Hrdlička

Kompozitní onlay od A do Z. 
MDDr. Ondřej Kříž

WS

18. 10. 2017 st
Č. Budějovice

12,00-18,00
Spa Hotel Vita

Kardiopulmonální resuscitace a řešení 
neodkl. stavů v zubní praxi, 
teoreticko-praktický kurz. 
MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

W

19. 10. 2017 čt
Ostrava

12,00-18,00
Clarion 
Congress Hotel

Guided Biofilm Therapy - nový přístup 
k profylaxi, Swiss dental academy. 
Mgr. Michaela Moravcová

W

20. 10. 2017 pá
Brno

12,00-18,00
Hotel Avanti

Orální patologie v dětském věku. 
Doc. MUDr. Romana Koberová 
Ivančaková, CSc.

W

20. 10. 2017 pá
Ostrava

13,00-18,30
Clarion 
Congress Hotel

Rizikový pacient v péči PZL a spolupráce 
s ambulantními specialisty. 
MUDr. Zdeněk Hrubý

W

2. 11. 2017 čt
Praha

8,00-15,00,
Stomatochir. 
centrum 
Měchurka

Praktický kurz dentální implantologie.
doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc., 
MUDr. Tomáš Hudler

WI

2. 11. 2017 čt
Ml. Boleslav

13,00-18,00
Galatea 
Kosmonosy

Biomimetický přístup ke stomatologii - 
preparace nebo léčba. 
MUDr. Zbyněk Mach

WS

3. 11. 2017 pá
Č. Budějovice

13,00-18,00
Spa Hotel Vita

Adhezivní můstky. 
MUDr. Jana Krňoulová, PhD.

WS

3. 11. 2017 pá
Brno

9,00-17,30
Maximus Resort

Klinický management a péče/léčba 
dentální a kostrní asymetrie. Včasná léčba: 
proč, kdy, jak? Dr. José Chaqués Asensi

WO

3. 11. 2017 pá
Ostrava

13,00-18,30
Clarion 
Congress Hotel

Komunikace s pacientem, stres 
a psychická zátěž v ordinaci.
PhDr. Martina Venglářová

WS

3. 11. 2017 pá
Brno

13,00-18,00
Hotel Vista

Kompozitní onlay od A do Z.
MDDr. Ondřej Kříž

WS

3. 11. 2017 pá
Praha

13,00-18,00,
Hotel Chvalská 
Tvrz

Seznámení s implantologickým 
systémem a řešení indikací na 
kazuistikách. MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.

WI

Kdy, kde Téma a přednášející Pro

9. 11. 2017 čt
Praha

12,00-18,00,
Absolutum 
Boutique Hotel

Workshop pro zubní lékaře.
doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

W

10. 11. 2017 pá
Pardubice

13,00-18,00
Hotel Euro

Adhezivní můstky. 
MUDr. Jana Krňoulová, PhD.

WS

10. 11. 2017 pá
Praha

13,00-18,00
Hotel Chvalská 
Tvrz

Techniky ochrany alveolu a augmentace 
tvrdých tkání v praxi, workshop. 
Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.

WI

10. 11. 2017 pá
Praha

12,00-18,00,
Absolutum 
Boutique Hotel

Workshop pro dentální hygienistky 
a sestry.
doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

DH,S

11. 11. 2017 so
Praha

10,00-16,00,
Absolutum 
Boutique Hotel

Workshop pro dentální hygienistky 
a sestry.
doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

DH,S

22. 11. 2017 st
Č. Budějovice

13,00-18,00
Spa Hotel Vita

Parodontologické minimum pro praxi. 
MUDr. Jarmila Úlehlová

DH, 
(WS)

24. 11. 2017 pá
Miroslav 
u Znojma

13,00-18,30
AK-Dent, s. r. o.

Nádor v dutině ústní, komplikace 
chirurgického ošetření v zubní 
praxi - krvácivé stavy, osteonekrózy. 
Doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D., 
MDDr. MUDr. Jiří Blahák, 
MDDr. MUDr. Jiří Zelinka

WI, 
WS

24. 11. 2017 pá
Praha

10,00-18,00
JPS

Prevence orálního onemocnění a práce 
s kyretami-praktický kurz. 
Mgr. Hana Stratilová

DH,S

30. 11. 2017 čt
Praha

13,00-18,30
Hotel Chvalská 
Tvrz

Implantát a sinusitida.  
MUDr. et MUDr. Petr Kocum

WI,WS

1. 12. 2017 pá
Praha

10,00-18,00
JPS

Prevence orálního onemocnění a práce 
s kyretami-praktický kurz.  
Mgr. Hana Stratilová

DH,S

1. 12. 2017 pá
Jihlava

13,00-18,30,
Hotel Gustav 
Mahler

Rizikový pacient v péči PZL a spolupráce 
s ambulantními specialisty. 
MUDr. Zdeněk Hrubý

W

7. 12. 2017 čt
Praha

13,00-18,00
Hotel Meritum

Biomimetický přístup ke stomatologii - 
preparace nebo léčba. 
MUDr. Zbyněk Mach

WS

19. 1. 2018 pá
Praha

12,00-18,00
hotel DUO

Guide Biofilm Therapy, zmeny prístupu 
v diagnostike a nechirurgickej liečbe 
parodontu.
doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

W

20. 1. 2018 so
Praha

10,00-16,00
hotel DUO

Guide Biofilm Therapy workshop 
pro dentální hygienist(k)y a sestry. 
Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

DH, S

23. 3. 2018 pá
Pardubice

13,00-18,30
hotel EURO

Komunikace s pacientem, stres 
a psychická zátěž v ordinaci PZL.
PhDr. Martina Venglářová

WS

13. 4. 2018 pá
Praha

09,00 - 18,00
hotel Marriott

Dentsply Sirona Implants Kongres 
(dentsplykongres.jps.cz).
Detailní program a informace 
o přednášejících najdete na 
internetových stránkách 
www.dentsplykongres.jps.cz

WI

20. 4. 2018 pá
Praha

13,00-18,30
Hotel Chvalská 
Tvrz

Zvládání stresu.
PhDr. Martina Venglářová

WS

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

Aktuální seznam akcí najdete na www.jps.cz/akademie
Na naše semináře se může 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.

Kdy a kde nás také můžete v ČR a na Slovensku potkat:
14. – 16. 9. 2017 ČOS, Liberec
21. – 22. 9. 2017 PDD, Praha
12. – 14. 10. 2017 Pragodent Praha
1. 12. 2017 Podzimní stomatologické forum ČSK, Brno

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


