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Slovo úvodem
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

uplynulé dva měsíce byly především rychlé. Vy-
stavovali jsme na několika prestižních akcích, po-
řádali semináře a workshopy, obchodovali jsme 
a testovali novinky. O tom všem se můžete dočíst 
v našem novém Magazínu. Článek na téma Kon-
gres České ortodontické společnosti a také foto-
reportáž z Pražských dentálních dní i Pragodentu 
vám přiblíží atmosféru těchto eventů. Rozhovor 
s prim. MDDr. et MUDr. Jaroslavem Valachem, Ph.D. 
zajisté zaujme. Rozbor testování novinky parosli-
der a studie implantologie i ortodoncie přinášejí, 
jako obvykle, zajímavé informace.

Číslovka 25 nás provází na každém kroku, určitě 
jste naše výroční logo zaregistrovali. Věříme, že se 
vám líbí.

Ať již svatý Martin na bílém koni přijede, či nikoliv, 
letošní svatomartinskou husu i víno si opravdu 
vychutnejme! A v neposlední řadě, protože pro 
letošní rok je toto číslo magazínu poslední, vám 
všem přejeme klidné a radostné Vánoce!

Markéta Knollová,
šéfredaktorka
magazínu
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Představili jsme vám 
také nový design výstavní 
expozice, a naši obchod-
ní zástupci byli na místě 
k dispozici pro přátel-
ská i obchodní setkání 
s vámi, právě tak jako pro 
předvedení přístrojů di-
vize technika či produktů 
ostatních divizí.

Těšíme se na viděnou zase za rok!

Stalo se již dobrým zvykem, 
že naše společnost, JPS, s.r.o., 
pořádá jako partner České 
stomatologické komory, odbor-
né implantologické workshopy 
v průběhu konání Pražských 
dentálních dní. Ani letoš-
ní rok nebyl výjimkou. Měli 
jsme tu čest uspořádat kurz 
s doc. MUDr. et MUDr. René 
Foltánem, Ph.D. FEBOMFS, 
MUDr. Pavlem Křížem, Ph.D. 
a také, ve spolupráci s Dentsply 
Sirona, se zahraničním předná-
šejícím Dr. Stefanem Vandewe-
ghem.

Pražské dentální dny
21. – 22. září 2017



Děkujeme vám všem, našim  
hostům na stánku JPS, s. r. o.,  
za příjemná setkání. Bylo nám 
potěšením vás přivítat a těšíme 
se na další spolupráci.

25. ročník mezinárodního 
dentálního veletrhu v Praze
12. – 14. října 2017
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Hlavní vědecký program byl rozdělen 
do tří dnů. První den byl věnován
kongresovému kurzu, který vedl prof. 
Junji Sugawara z Japonska. Profesor
Sugawara v něm představil systém ske-
letálního kotvení SAS a také koncept
Surgery First, jehož je propagátorem 
a který tvoří největší oblast jeho
zájmu. Na odborný program poté navá-
zal uvítací přípitek připravený ve foyer
a dále společenský večer pro asistent-
ky a laboranty v Radničním sklípku, na
kterém zahráli Brouci Band a který 
končil v ranních hodinách.
Druhý den začal slavnostním zaháje-
ním - o příjemný hudební začátek dne 
se postarala skupina Jarret, folk-rocko-
vá kapela z Liberce. Dalším bodem pak
bylo udělení čestného členství České 
ortodontické společnosti, které bylo
pro tento rok uděleno prof. Jean-Pierru 
Johovi, který posléze navázal
čestnou přednáškou Bedřicha Ne-

umanna. Poté již následoval hlavní 
program klíčových přednášek prof. 
Sugawary a doc. Foltána na téma 
skeletální kotvení a Surgery First, do-
plněný dalšími přednáškami např. Dr. 
Machoně, Dr. Baumruka a Dr. Suchého, 
uzavřený sekcí soutěžních přednášek 
mladých autorů.
Po plenární schůzi České ortodontické 
společnosti následoval Prezidentský 
večer, který se konal na ikonickém 
místě města Liberce, na Ještědu. Velmi 
potěšující bylo, že se po dvou dnech 
chronického deště počasí jako na ob-
jednávku změnilo, a po cestě lanovkou 
tak návštěvníky uvítala krásná sce-
nérie západu slunce a optimističtější 
pohled na Liberec z ptačí perspektivy. 
Téma „budoucnost“ se na Ještěd velmi 
hodilo a mnoho účastníků se na večer 
opravdu důkladně připravilo, pojetí 
budoucnosti a tudíž i různých převleků 
bylo mnoho.

Poslední den kongresu zahájil mimoo-
borovou přednáškou prof. Jirsák.
Představil téma využití nanovláken, 
které proslavilo Technickou univer-
zitu v Liberci a Liberec v celosvěto-
vém měřítku. Poté odborný program 
pokračoval dalším nosným tématem 
kongresu - tématem retence a stability. 
Svůj recept na dlouhodobou stabilitu 
představil prof. Littlewood, jeden z nej-
větších odborníků na toto téma, prof. 
Fudalej a prof. Joho. Z domácích
přednášejících pak promluvila doc. 
Černochová. Posledním hlavním 
tématem byla léčba pomocí aparátů 
Invisalign, které představil prof. Greco. 
Program kongresu pak uzavřeli tradiční 
přednášející Dr. Streblov a Dr. Jindra.

Za celý organizační výbor věřím, že 
se kongres po stránce odborné i po 
stránce společenské vydařil a těším se 
na další ročník v Českém Krumlově! 

Ve dnech 14. - 16. 9. 2017 proběhl 18. kongres České ortodontické společnosti 
v Liberci. Kongres se konal v moderních prostorách Technické univerzity v Liberci, 
konkrétně v novém pavilonu G, který poskytl prostor a zázemí pro hlavní vědecký 
program, program sekce ortodontických asistentek, zubních laborantů a samo-
zřejmě také pro vystavovatele.

MUDr. Josef Kučera

Jaký byl Kongres České 
ortodontické společnosti?
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Kongres ČOS 2017 
v Liberci je za námi, 
moc se nám líbil. Party 
„BUDOUCNOST“ na 
Ještědu byla famózní, 
těšíme se na příští rok 
v Českém Krumlově.

Výhercům slosování moc 
gratulujeme:

1. cena Ortholux lampa
MUDr. Kristina Čížková

2. cena Bohemia sekt basa
MUDr. Tomáš Hanzelka

3. cena Dárková edice ležáků Bernard
MUDr. Olga Kolesová
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Pane primáři, lze komentovat, jaké 
procento sportovních úrazů ve 
stomatochirurgii patří amatérským 
a jaké profesionálním sportovcům? 
Tedy, jaký je poměr mezi nimi, kdo 
je náchylnější ke zraněním, „profíci“ 
nebo „amatéři“? Případně jsou rozdíly 
v souvislosti s druhem sportu?
Ano, se sportovními úrazy se setkávám 
často. Nevedu si vysloveně statistiky 
amatérských sportovců vůči profesio-
nálním. Ale vychází mi, že v průměru 
je jeden z dvaceti úrazů způsoben 
sportovní aktivitou. Nelze říci, kdo je 
náchylnější ke zranění, protože se to 
odvíjí od provozovaného sportu. Na-

příklad z „profíků“ se k nám nejčastěji 
dostávají hokejisti, z „amatérů“ cyklisti. 
Samozřejmě, pokud „amatér“ nedodr-
žuje ochranná opatření při sportovní 
aktivitě, nezáleží ani na provozovaném 
typu sportu, protože pak se může stát 
nebezpečným jakýkoliv sport.

A pokud bychom chtěli stanovit žeb-
říček sportů, po vaší profesní stránce 
statisticky nejnebezpečnějších, které 
tři by stály v čele?
No, z „profíků“ sem přicházejí nejčastě-
ji hokejisti, fotbalisti a boxeři a z „ama-
térů“ se to nejčastěji týká cyklistů a 
inline bruslařů.

Samozřejmě zastáváme názor, že hý-
bat se je důležité a pro zdraví člověka 
v rozumné, pro každého v jiné míře, 
nezbytné. Abychom tedy uvedli věci 
na pravou míru, nabízí se otázka, ko-
lik úrazů si z Vašeho pohledu člověk 
způsobí sportem a kolik je výsledkem 
nešťastné životní náhody? Existují 
statistiky?
Rád bych v tomto smyslu citoval pro-
fesora Mazánka z knihy Traumatologie 
orofaciální oblasti, kde definuje, že 
pět procent případů úrazů v orofaci-
ální oblasti je způsobeno kolektivními 
sporty.

Zima „na krku“, od cykloturistiky přejdeme pomalu k lyžím, namísto atletických 
sportů začínáme opět sledovat hokejovou extraligu. Na to, zda aktivním odpočin-
kem či profesionálním sportem „ku zdraví,“ či naopak, jsme se zeptali pana prim. 
MDDr. et MUDr. Jaroslava Valacha, PhD.

prim. MDDr. et MUDr. Jaroslav Valach, PhD. 
Rozhovor připravila: Markéta Knollová, Marketing & Event Manager

Sportovní a zážitkové úrazy
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A co přináší doba, pane primáři? 
Společnost se vyvíjí, prahneme 
stále pro extrémnějších, často velmi 
adrenalinových zážitcích. Chceme si 
užívat mnohdy nad rámec obvyklých, 
dříve nastavených norem. Přináší tato 
skutečnost neobvyklé případy i do 
Vaší praxe?
Většina úrazů při adrenalinových 
sportech jsou klasické zlomeniny, 
nebo hůře, fatální úrazy, kdy se bojuje 
o život pacienta. Takže na stomatochi-

rurgii se dostává pacient až nakonec. 
Pokud bych mohl zařadit mezi adrena-
linové sporty horská kola, pak tam se 
díky sjezdům v nebezpečném terénu 
navyšuje možnost nějakého pádu. Ale 
vysloveně neobvyklý případ jsem asi 
v praxi neměl.

Mohli bychom konstatovat, že nám 
společnost společně s extrémními 
zážitky poskytuje také nadstandardní 
bezpečnostní opatření a vybavení. Ani 

cyklistu či lyžaře dnes již běžně bez 
přilby nepotkáme. Má to vliv i na vaši 
práci?
Samozřejmě, přilby jsou důležitým 
ochranným prvkem především z dů-
vodu zabránění poranění mozku 
a ochraně lebečních kostí. Ale samotný 
obličejový skelet chráněn není, a proto 
i s helmou může dojít k úrazu.

A roční období? Nemohu se neze-
ptat... Chirurgické ambulance během 
letních prázdnin často „praskají ve 
švech“, tedy během prázdnin ještě 
více než obvykle. Téměř by člověk 
usuzoval, že pokud naše děti nese-
dí ve školách a školkách a začnou 
se hýbat, přímo úměrně se zvětšují 
fronty v čekárnách. Jak je to u Vás? Je 
úrazovost vyšší, nebo roční období 
nemá na Vaši práci žádný vliv?
Samozřejmě, v létě se počet úrazů 
zvětší, a to hlavně u dětí, protože se 
věnují venkovním aktivitám a sportům 
mnohem více.

Na závěr, zeptám se jako rodič a zá-
roveň rekreační cyklistka: Prevence, 
nebo zkrátka štěstí? Měl byste pro mě 
nějaké doporučení?
Co se týká cyklistiky, vždy mít ochran-
né pomůcky a jízdní kolo pravidelně 
servisovat. Také jezdit po vyznačených 
cyklistických cestách a zbytečně neha-
zardovat, protože některé cyklistické 
trasy stále vedou po frekventovaných 
silnicích. Pokud možno, rušným silni-
cím se vyhnout úplně.

Děkuji za rozhovor a přeji klidnou,  
brzy již sněhovou sezónu, plnou  
bezpečných zážitků. 

Pokud dojde při úrazu k poškození alveolárního hřebene, je nutné ještě před 
implantací zrekonstruovat tvrdé tkáně, k tomu lze použít např. kostní štěp.

Pacientka po zhojení zlomené dolní čelistí v místě implantátů.  
Pacientka byla kopnuta koněm.
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U příležitosti 25. výročí implantačního 
systému Ankylos diskutují „otec“ techni-
ky kostního prstence, Dr. Bernhard Gie-
senhagen, narozený v roce 1952, a jeho 
„žák“, jeho synovec Dr. Marco Schwan, 
narozený v roce 1975, o této technice 
a jejích výhodách. Vysvětlují také, proč 
tento koncept funguje pouze s implan-
táty Ankylos a co je třeba dodržovat, 
aby nedošlo k selhání. Během postgra-
duálního studia zubní implantologie na 
univerzitě v Krems se Dr. Schwan v praxi 
doktora Giesenhagena naučil techniku 
kostního prstence od úplných základů 
a provedl protetické ošetření mnoha 
pacientům, kteří podstoupili augmen-
taci pomocí techniky kostního prstence. 
A jak uvádí, „vyrostl na implantátech 
Ankylos v kostním prstenci“. Nedávno 
si založil vlastní privátní zubní praxi na 
letišti v Curychu a poskytuje komplex-
ní péči. Nadále plně důvěřuje zubním 
implantátům Ankylos, a to i v jím nově 
založené Weiss Implant Academy GmbH 
a nadále používá pro augmentaci kosti 
techniku kostního prstence vždy, když 
se to zdá být vhodné.

DR MARCO SCHWAN: Vysvětlete, prosím,  
jak to vše s technikou kostního prsten-
ce začalo.

DR BERND GIESENHAGEN: V roce 1997 
jsem měl případ s ankylotickým před-
ním zubem a odpovídajícím vertikálním 
kostním defektem. Z mandibuly jsem 
odebral potřebný kostní blok. O tři mě-
síce později jsem zavedl subkrestálně 

zubní implantát - první lékař, který tak 
učinil mimo protokol. Od té doby mě 
tato myšlenka neopustila a umožnila 
mi provádět společně vertikální aug-
mentaci kosti se zavedením kostního 
implantátu, zvláště v případech s velký-
mi kostními defekty. Technika kostního 
prstence byla řešením!

DR MARCO SCHWAN: Po všechny ty roky 
naší spolupráce jsem tě neviděl zavést 
jiný implantát než Ankylos. Je to čistě 
zvyk, že jsi tyto implantáty používal spo-
lečně s technikou kostního prstence?

DR BERND GIESENHAGEN: Je tomu 
právě naopak. V první řadě to byla 
makrokonstrukce implantátů Ankylos, 
která umožnila poprvé provést tech-
niku kostního prstence. Mluví proto 
řada důvodů. Zásadní pro úspěšnou 
augmentaci jsou stabilní tvrdé i měkké 
tkáně obklopující implantát. Při použití 
techniky kostního prstence je štěp 
pevně připevněn k místu určení pomocí 
implantátu a v případě potřeby pomocí 
membránového šroubku - ne osteosyn-
tetickými šrouby.

Štěp nesmí za žádných okolností při 
posledních pár milimetrech při zavá-
dění implantátu rotovat. To je zajištěno 
krčkem implantátu bez závitu.

Dalším nezbytným požadavkem je 
absolutně spolehlivá primární stabili-
ta implantátu v apikální oblasti, které 
implantát Ankylos dosahuje progresivní 

geometrií tvaru závitu. Obvykle dvě 
nebo tři otáčky jsou úplně dostačující, 
a to i v případech s omezenou nabíd-
kou spongiózní kosti. Pokud má kostní 
kroužek optimální kruhový a bazální 
kontakt s okolní kostí, pak je to nejlepší 
předpoklad pro revaskularizaci štěpu 
a pro podporu diferenciace a prolifera-
ce buněk, tvořících kost. Toto podporuje 
i růst podporující povrch implantátu 
Friadent plus.

Moje pozitivní zkušenosti se subkrestál-
ním zavedením implantátu byly rozho-
dujícím faktorem, a to nejen v popsaném 
případě. Napadlo mne kompenzovat 
zdánlivě nevyhnutelnou resobci kosti 
zavedením implantátu hlouběji. Tento 
přístup mi připadal přijatelný i z este-
tického hlediska. Implantát Ankylos díky 
své neoddělitelné součásti - platform 
switchingu - nabízí užší abutment, než 
je průměr krčku implantátu. Dalším 
předpokladem bylo samozřejmě rozhraní 
mezi implantátem a abutmentem bez 
mikropohybů, což je zajištěno samosvor-
ným kónickým spojením.

DR MARCO SCHWAN: Od začátku jsem 
byl fascinován, že technikou kostní-
ho prstence lze prakticky zvládnout 
jakýkoliv defekt často v jediném kroku, 
ať se jedná o chybějící jeden zub, větší 
mezery, silně atrofované alveolární 
hřebeny nebo o sinus lift. S výjimkou 
velmi úzkého a tenkého alveolárního 
hřebene, který má příliš malý objem, 
si technika kostního prstence, jak se 

Strýc a synovec - spojeni 
technikou kostního prstence 
a implantáty Ankylos

Bernhard Giesenhagen, Marco Schwan

Dr. Bernhard Giesenhagen využívá techniku kostního prstence pro vertikální augmen-
taci již téměř osm let a dále ji rozvíjí. Tento postup umožňuje i v případě větších de-
fektů augmentaci kosti a zavedení zubního implantátu během jednoho výkonu. Spolu 
se svým kolegou z praxe Dr. Orcanem Yükselem, provedli touto metodou více než tisíc 
augmentací a pro tyto účely použili výhradně implantáty Ankylos.
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zdá, zaslouží být diskutována v rámci 
terapeutické rozvahy. Například juga 
alveolaria: oválné kontury je obtížné 
tvarovat konvenčními kostními bloky, 
kulatý tvar kostních prstenců by zde, 
jak se zdá, mohl mezi chirurgy najít své 
uplatnění (Obr. 1 až 4)

DR BERND GIESENHAGEN: To je je-
den z nejdůležitějších rysů techniky 
kostního prstence: těsný kontakt štěpu 
a místa určení zajišťuje mnoho vitálních 
kostních buněk, které se dostávají do 
kontaktu s kostním prstencem, což je 
velice důležité pro kompletní revaskula-
rizaci štěpu.

DR MARCO SCHWAN: Na rentgenovém 
snímku je patrné přerůstání kosti přes 
okraj implantátu, což je důkaz nejen 
revaskularizace kosti štěpu, ale i dů-
kaz přítomnosti nové formované kosti 
(Obr. 5 až 7). Na této technice mám také 
rád, že můžete postupovat naprosto 
intuitivně.

DR BERND GIESENHAGEN: Co myslíte 
slovem „intuitivně“?

DR MARCO SCHWAN: Slovem intuitivní 
mám na mysli to, že se mohu úplně 
svobodně rozhodnout o místě odběru 
kosti. V závislosti na indikaci a objemu 
potřebné kostní hmoty mám k dispozi-
ci několik oblastí k uskutečnění odbě-
ru - bradu, patro nebo retromolárovou 
oblast. Proto mohu pružně reagovat 
na nečekané situace.

DR BERND GIESENHAGEN: Bylo pro vás 
těžké naučit se tuto techniku?

DR MARCO SCHWAN: Ano i ne. Techni-
ku nelze provádět bez znalostí ústní 
chirurgie a bez zkušeností. Pokud 
nemáte ani jedno, měl byste určitě na-
vštívit kurz techniky kostního prstence, 
anebo pacienta odeslat k příslušnému 
zkušenějšímu kolegovi. Navzdory té 
nejdůkladnější přípravě na operaci 
nemůžete nikdy předem vědět, co se 

může stát. Nicméně, pokud techniku 
skutečně ovládáte, problém zvládne-
te. Jsem si jistý, že si pamatuješ můj 
první případ. Starší dáma, které jsem 
tři měsíce nazpět provedl sinus lift 
v oblasti 26 a během hojení jsem chtěl 
zavést jiný implantát do oblasti 23. Vše 
vypadalo skvěle klinicky i na snímku, 
ale po odklopení laloku jsem byl pře-
kvapen trojrozměrným vestibulárním 
defektem zhruba 6 mm velkým. Nebyl 
jsem na to připraven, a proto jsem tě 
volal a žádal o radu a ty jsi odpověděl: 
Teď můžeš ukázat, co jsi se ode mne 
naučil. Rozšířil jsem incizi distálně. 
Odběr kosti, vložení štěpu, zavedení 
implantátu, hojení – vše proběhlo per-
fektně. Pacientka byla extrémně spo-
kojená. A jaký byl tvůj první případ?

DR BERND GIESENHAGEN: Dobrých 
osm let nazpět přišla do mé praxe 
78letá pacientka, v srdci však stále 
mladá. V horní čelisti byl chrup na-
hrazen teleskopickou náhradou, která 

Obr. 4: Protetický výsledek po zatížení 
zubů 11 a 21

Obr. 3: Kontrola po 6 měsících

Obr. 1: CBCT pět let po zatížení implantátů 11 a 21

Obr. 2: Odběr dvou kostních prstenců Obr. 5: Protetický výsledek po zatížení 
zubů 11 a 21
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pacientce fungovala dobrých třicet let. 
Náhrada byla v zásadě v pořádku. Ona 
však chtěla „pěkné a silné zuby“. Vy-
tvořili jsme potřebná místa k implan-
taci pomocí kostních prstenců a sinus 
liftů oboustranně a byli jsme schopni 
zavést sedm implantátů. Když si přišla 
pro definitivní náhradu, měla nový 
účes. Jakmile byla náhrada nasazena, 
požádala o zrcadlo, znovu si s tichým 
úsměvem natřela ústa rtěnkou, „zlo-
myslně“ se ušklíbla a byla naprosto 
unešená svými novými ústy.

DR MARCO SCHWAN: Kolik lidí dopo-
sud navštívilo vaše kurzy?

DR BERND GIESENHAGEN: Celkově 
jsme zde měli více než dva tisíce 
zubních lékařů ze všech částí světa, 
od Evropy, přes Jižní Afriku, Čínu až po 
Austrálii. Jen v roce 2010 počet zubních 
lékařů přesáhl dvě stě. Většina z nich 
využívá naši metodu k augmentaci 
(nabídka kurzů na www.bonering.
de). Stále jsme v kontaktu s mnohými 
z nich. Mě i mého partnera z praxe 
Orcana Yüksela velice potěšilo a tak 
nějak jsme pyšní z následujícího dů-
vodu: díky prokázané léčebné úspěš-
nosti začlenila Goetheova univerzita 
ve Frankfurtu nad Mohanem techniku 
kostního prstence do kurikula výuky 
zubní implantologie (garant prof. Dr. 
Georg Hubertus Nentwig).

DR MARCO SCHWAN: Je patrný další 
vývojový potenciál techniky kostního 
prstence demonstrovaný tím, že data 
v softwaru ExpertEase mohou být 
použita nejen k virtuálnímu plánování 
implantace, ale i k naplánování odbě-
ru a transplantaci kostního prstence. 

Díky tomu je možné již předem zjistit 
možná rizika a ještě tak zvýšit bezpeč-
nost výkonu. (Obr. 8 až 11)

DR BERND GIESENHAGEN: V naší zubní 
praxi se setkávám s rostoucím počtem 
pacientů, kteří se chtějí vyhnout 
rozsáhlým augmentacím, i když mají 
rozsáhlé kostní defekty. Pacienti mají 
větší obavy z odběru štěpu, zvláště 
pokud je plánován extraorálně, než 
z výkonu v místě augmentace. Na trhu 
jsou dostupné prefabrikované alogen-
ní spongiózní kostní prstence (botiss- 
dental, Berlín). Ty jsou nyní nabízené 
jako alternativa pro simultánní zave-
dení implantátu a augmentaci kosti.

DR MARCO SCHWAN: To, čeho si sku-
tečně cením na alogenních kostních 
prstencích je, že mi během výkonu po-
skytují více volnosti, zvláště u relativně 
rozsáhlých defektů. Adaptace k tvaru 
defektu nebo zkrácení materiálu na 
požadovanou výšku může být prove-
deno rychle. Bez ohledu na to, zda je 
štěp autogenního nebo alogenního 
původu: pouze spokojenost pacien-
ta je to, co se počítá. Jsem rozhodně 
přesvědčen, že augmentace a zavedení 
implantátu touto metodou je bezpeč-
né a výsledky jsou dlouhodobě stabil-
ní - vždy ovšem za přísného dodržo-
vání psaných postupů. To povede ke 
zvýšení počtu stoupenců této metody 
jak mezi odborníky tak, mezi pacienty. 
Tímto bych chtěl technice kostního 
prstence a implantačnímu systému 
Ankylos popřát dalších 25 úspěšných 
let!

DR BERND GIESENHAGEN:  
Mohu jedině souhlasit! 

TIP 1: Nejtěžší možnou komplikací 
je dehiscence rány, která může vést 
k úplné ztrátě štěpu. Proto je třeba 
využít všech možností k tomu, aby rána 
nebyla pod napětím.

TIP 2: Pro snížení pravděpodobnosti 
vzniku parestezie je vhodné provádět 
horizontální incizi mezi špičáky, jeden 
až dva milimetry pod mukogingivální 
hranicí, jelikož nervus mentalis má tři 
větve, přičemž meziální větev se obvykle 
široce větví meziálním směrem. Ke 
snížení tahu je možné provést vertikální 
uvolňovací nářez přímo mezi středními 
řezáky.

TIP 3: V případě, že kostní prstenec 
není naprosto stabilní, je možné jej 
fixovat pomocí membránového šroubku 
Ankylos. Přičemž průměr hlavičky mem-
bránového šroubku je větší než průměr 
implantátu. Membránový šroubek kom-
primuje prstenec a naprosto stabilně 
jej fixuje k místu příjmu. Díky tomu 
nedochází ke ztrátě objemu během fáze 
hojení v důsledku adaptační atrofie.

TIP 4: V případě, že nelze na rentgeno-
vém snímku před odběrem kostního 
štěpu z těla nebo větve mandibuly 
nebo před implantací do postranního 
úseku mandibuly spolehlivě identifiko-
vat nervus alveolaris inferior, je indiko-
váno trojrozměrné zobrazení (DVT, CT).

TIP 5: Při využití techniky kostního 
prstence by incize periostu měla být 
provedena ihned na začátku výkonu. 
Provedení řezu poskytuje lepší přehled 
a minimalizuje krvácení při sutuře. Ten-
to postup také snižuje pravděpodob-
nost vzniku hematomu a pooperačního 
otoku. Je také vhodný při provádění 
sinus liftu, nebo jiných augmentačního 
postupech.

Uživatelské tipy:

Technika 
kostního 
prstence

Obr. 7: Odebraný kostní prstenec

Obr. 8: Pozice 13, kostní prstenec  
fixovaný implantátem

Obr. 6: Preparace a proces odběru  
kostních kroužků pro pozici 13

Obr. 9: Pozice 13, rok po zatížení



Přednáší Dr. Marco Schwan,  
Rümlang (Švýcarsko)
Kdy: pátek 10. listopadu 2017 od 9.00
Kde: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,  
posluchárna Stomatologické kliniky, Kateřinská 32

Délka semináře: 1 - 2 hodiny
Cena: ZDARMA

Complex cases solved 
with synoptic treatment 
concepts

Rádi bychom Vás pozvali na seminář 

Seminář se bude zaměřovat na komplexně řešené případy, kdy se bude probírat i technika kostního 
prstence, o které byl sepsán tento rozhovor. Pokud se chcete dozvědět více, přijďte si poslechnout  
Dr. Marco Schwana, který poprvé přednáší v Praze. Díky spolupráci s VFN se mohl seminář otevřít  
i širší vědecké veřejnosti.

Registrujte se u našich obchodních zástupců.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!
Merry Christmas and Happy New Year!
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
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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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implantologie

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 

NO
VI

NK
A

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.
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Alena Dražanová, tel.: 602 359 610 | Ing. Barbora Jeníčková, tel.: 702 204 137
Ing. David Mičaník, tel.: 702 204 165 | Ing. Lucie Řehořová, tel.: 724 511 524
Bc. Tereza Valentová, tel.: 725 833 921 | Bc. Patrik Svoboda, tel.: 778 495 220

NO
VI

NK
A 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.

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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Vhojovací váleček 
Astra Tech EV

AK
CE

















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

16 | IMPLANTOLOGIE

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

AK
CE

AK
CE

implantologie

Otiskovací
členy

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.

Otiskovací členy na úrovni implan-
tátu, jak na otevřenou, tak uzavře-
nou techniku otiskování.

5+1
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A 3,5 mm

C 5,5 mm D 7,0 mm
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Angulation up to 

30 degrees

-30%
NA PRVNÍ DVĚ 
KONSTRUKCE
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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.

Fixation Screw
Lateral Hexagon M 1.4 

Fixation Screw Occlusal,
 short

Transfer Post
(without screw)*

 Place ANKYLOS
Regular C/X Abutment:

3103 3625 

with the Lateral
Retaining Screw:

3103 3626 1.0 mm Hex, short, 10 Ncm

Laboratory Screwdriver

3103 3640

 ANKYLOS

3104 7044 short

 ANKYLOS
Post (PickUp) 
extension** 

3104 7040 short3104 7040 short3104 7040 short

 ANKYLOS

3104 5400 short

 ANKYLOS

3104 7044 short

 ANKYLOS

3104 7044 short

 Abutment

3102 4150 GH 0.75 / A 0

  

in the master cast)

abutments in the 

  

7.5 15 22.5°

 ANKYLOS

3104 5415 ø 6.0 mm 

 ANKYLOS

3104 5415 ø 6.0 mm 

 ANKYLOS

3104 5415 ø 6.0 mm 

Abutment (indexed)

3102 4110 GH 0.75 / A 0
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Alena Dražanová, tel.: 602 359 610 | Ing. Barbora Jeníčková, tel.: 702 204 137
Ing. David Mičaník, tel.: 702 204 165 | Ing. Lucie Řehořová, tel.: 724 511 524
Bc. Tereza Valentová, tel.: 725 833 921 | Bc. Patrik Svoboda, tel.: 778 495 220

Nové vrtáky

Chirurgické
nástroje
Helmut Zepf

Membrána Geistlich 
Bio-Gide Compressed

Membrána Geistlich
Bio-Gide Shape

Pokryté nitridem titanu
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 střiženou přímo na míru.

Dostupná velikost: 14x24 mm

NO
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A
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A
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A
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NOVINKA

Ing. Norika Šlachtová
Product Manager divize Dentál

V produktové části GC bych Vás ráda upozornila 
na výhodné klinické balení EQUIA Forte, které 
obsahuje 200 kapslí a k tomu EQUIA Forte Coat. 
Na klinické balení je nyní 10% sleva, tudíž cena 
1 kapsle Vás vyjde jen na 59 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

Essentia tuba 2 ml
 → universální, výplňový kompozitní materiál
 → rentgenokontrastní
 → odstíny LD, MD, DD, LE, DE, U, ML
 → unikátní systém jednoduchého vrstvení

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

1290,– -25%
1720,–

G - aenial Universal Flo
 → tekutý, vysoce naplněný univerzální kompozit
 → odolný proti otěru
 → optimální použití pro okuzální a cervikální oblast
 → indikace - výplně 1. - 5. třídy, dlahování

Gradia Direct Premium Kit
 → 7 tub + G Bond 5 ml
 → odstíny: A1, A2, A3, AO2, AO3, PA2, PA3

EQUIA Forte klinické balení
 

 → skloionomerní výplňový materiál s pryskyřičnou technologií
 → pevná, estetická bulkový výplň I. a II. třídy
 → bez použití kondicionéru a bondu
 → vysoce odolný proti prasklinám
 → 200 kapslí A2 nebo A3 včetně EQUIA Forte Coat 4 ml

D-Light Pro, polymerační lampa  
s duální vlnovou délkou

 → VYTVRZOVAT - vysoký výkon (High Power mode) 
1400 mW/cm²

 → CHRÁNIT - nízký výkon (Low Power mode) 700 mW/cm²
 → DETEKOVAT - režim detekce (detection mode) - UV světelný 

režim s kontinuálním osvětlením 60 s dokáže rozpoznat 
infikovaný dentin, plak, micro-leakage, staré kompozitní 
výplně…

 → hmotnost jen 90 g

6900,– -50%
13800,–

13977,– -10%
15530,–

29900,–1512,– -20%
1890,–

ZDARMA navíc od nás
GC Fiber Post čepy 1,0 mm 
10 ks v blistru 
v hodnotě 4180 Kč

Platí do vyprodání zásob.Platí při koupi 3 a více tub.

Platí při koupi 3 a více tub.

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

 → exspirace 4/2018
 → platí do vyprodání zásob



Ing. Norika Šlachtová
Product Manager divize Dentál

V produktové části 3M bych Vás ráda upozornila 
na výraznou slevu 25% nanofilního kompozitního 
materiálu Filtek Ultimate, který je k dispozici ve 
4 opacitách. Jako dárek při nákupu 3 tub od nás 
navíc dostanete nitrilové rukavice Cranberry, 
o které firma JPS nově rozšířila své portfolio.
 
 
 
 
 
 
 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
Filtek Ultimate

 → nanofilní výplňový kompozit
 → 36 odstínů ve 4 opacitách
 → tuba 4 g

Ketac CEM Radiopaque 
klinické balení

 → 3x prášek a 33 g, 3x tekutina a 12 ml
 → skloionomerní upevňovací cement
 → radioopákní
 → obj.č.: 37230

Sof - Lex disky 50 ks
 → velikost 9,5 mm nebo 12,7 mm
 → hrubý, střední, jemný nebo velmi jemný

1417,– -25%
1889,–

3616,–
-20%

4520,–

584,– -25%
779,–

ZDARMA navíc od nás
DŰRR - dezinfekční ubrousky FD 350 
doplňkové balení v hodnotě 184 Kč

Platí při koupi 3 a více tub.

Platí při koupi 4 a více balení.

RelyX Temp NE
 → provizorní upevňovací cement
 → bez eugenolu na bázi zikoxidu

888,– -15%
1045,–

ZDARMA navíc od nás
SOF-LEX Standard 
(50 ks 12,7 mm)
v hodnotě 779 Kč
 

 → obj.č.: e8691F
 → jemný disk modrý
 → platí do vyprodání zásob

Platí při koupi 2 a více balení.

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

12,7 mm

12,7 mm

9,5 mm

9,5 mm  mm

8690C
Hrubé

8691C
Hrubé

8690M
Střední

8691M
Střední

8690F
Jemné

8691F
Jemné

8690SF
Velmi jemné

8693C
Hrubé

8693M
Střední

8693F
Jemné

8693SF
Velmi jemné

8691SF
Velmi jemné

8692C
Hrubé

8692M
Střední

8692F
Jemné

8692SF
Velmi jemné

Ketac Molar Aplicap, 50 kapslí
 → skloionomerní výplňový materiál 

do postranního úseku chrupu
 → odolný vůči opotřebení
 → rychlé ošetření

3400,– -20%
4250,–

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



Do ergonomicky navržené rukojeti stačí 
jednoduchým mechanismem vložit 
mezizubní kartáček zvolené velikos-
ti. Koncovku z měkkého plastu pak 
přiložíme k příslušnému mezizubnímu 
prostoru a palcem snadno vysuneme 
mezizubní kartáček z útrob rukojeti 
(obr. 2). Mezizubní kartáček hladce pro-
nikne mezizubním prostorem, vyčistí 
aproximální plošky sousedních zubů 
a robustní rukojeť mezitím efektivně 
odtahuje tvářovou sliznici.
Držení kartáčku je příjemné a jeho po-
užití velmi snadné, čištění lze zvládat 
velice pohodlně jednou rukou. Rukojeť 
je ergonomicky navržená, tvarem 
připomíná klasický zubní kartáček, se 
kterým je většina pacientů zvyklá ma-
nipulovat. Její jednoduchost umožňuje 
snadnou údržbu a výměnu jednotli-
vých mezizubních kartáčků. Koncovka 
je z měkčího plastu, takže přiložení 
kartáčku k dásni nepůsobí nepří-
jemný tlak. Speciální otvor na konci 
kartáčku umožňuje snadnou a velmi 
hygienickou aplikaci léčivých přípravků 
(např. fluoridových preparátů či desin-
ficiens) přímo na mezizubní kartáček.
Mezizubní kartáčky do systému 

paro®slider (obr. 3) jsou k dostání ve 
třech barevně odlišených velikostech, 
XS, S a M. Průměr tenkého vodícího 
drátku je u všech tří velikosti 0,4 mm, 
průměr vláken je dle velikosti kartáč-
ku od 1,9 do 3,4 mm. Podobně jako 
klasické mezizubní kartáčky je systém 
paro®slider vhodný i na čištění orto-
dontických aparátů a fixních protetic-
kých prací.
Výhody tohoto systému spatřujeme 
zejména v tom, že odpadá pro některé 
pacienty náročná manipulace s drob-
ným mezizubním kartáčkem v distál-
ním úseku chrupu, kde přehlednost 
komplikuje tlak tvářové sliznice a ne-
dostatek světla.
Kartáček rovněž může najít užití u dětí, 
které netolerují klasický mezizubní 
kartáček kvůli obavám z píchnutí, či 
kterým klasický mezizubní kartáček 
připomíná jehlu. Systém paro®slider 
sice také čistí mezizubní prostory 
kartáčkem klasického tvaru, avšak ten 
je před průnikem do mezizubního 
prostoru i po něm bezpečně schován 
v útrobách rukojeti.
Mezizubní kartáček paro®slider není 
namáhán v ohybu, což je nejčastější 

příčina, která vede ke zničení klasické-
ho mezizubního kartáčku. Mezizubní 
kartáčky paro®slider jsou velmi měkké 
a flexibilní, což minimalizuje riziko 
poranění, avšak také přispívá k nižší 
životnosti kartáčku. Zejména u pacien-
tů s nepravidelným chrupem může být 
potřeba zavádět kartáček do každé-
ho mezizubního prostoru pod jiným 
úhlem, a toho systém paro®slider 
reflektuje jen v omezené míře.
Nositelé fixních ortodontických aparátů 
by jistě ocenili i robustnější kartáčky 
větších průměrů pro efektivnější čiště-
ní aparátů. 
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Mezizubní kartáček paro®slider
Klinické zhodnocení

MDDr. Martina Kadlecová, MDDr. Simona Halamová, 
MDDr. Lumír Kudrna, MDDr. Jiří Blecha 

Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha 

Obr. 1: Vybrané pomůcky švýcarské 
značky paro®.

Obr. 2: Manipulace s mezizubním 
kartáčkem paro®slider.

Obr. 3: Mezizubní kartáček paro®slider 
s výměnnými koncovkami – S, M, XL.

Mezizubní kartáček paro®slider švýcarské značky paro® (obr. 1) přichází s inovativ-
ním způsobem čištění mezizubních prostor. Namísto obtížné manipulace s drobnými 
kartáčky v mnohdy nepřehledném distálním úseku přichází jednodušší metoda, která 
umožňuje vyčištění mezizubních prostor neméně kvalitně.



Bc. Kateřina Serafínová
Product Manager divize profylaxe

Ráda bych Vám blíže představila koncept značky 
paro®, jejímž výrobcem je společnost Esro AG Kil-
cherberk, která se zabývá pouze vývojem a výrobou 
produktů kompletní ústní péče.
Jedná se o unikátní, jednoduchý a efektivní profylak-
tický koncept, kde se zubní péče potkává se švýcar-
skou inovací. Je vyvíjen ve spolupráci s vědci, stoma-
tology a dentálními hygienistkami již od roku 1968.

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

profylaxe

paro® dětský zubní kartáček 2v1 
včetně solo kartáčku, cello balení

 → malá kompaktní hlava s extra jemnými vlákny
 → diamantová rukojeť pro intuitivní uchopení 

a přiložení kartáčku v úhlu 45°
 → flexibilní krček brání silnému tlaku na dětské 

dásně
 → solo kartáček dočistí dostupné aproximální 

plochy a těžko dostupná místa v distálním úseku
 → kónický tvar solo kartáčku důkladně 

vyčistí prořezávající se zuby i pod dásní
 → tvrdost S nebo M
 → dva druhy kartáčků za jednu cenu

paro® slider kit
 → revoluční interdentální péče místo obtížné manipulace s drobnými mezizubními kartáčky
 → jednoduché použití: 

1) modrá špička paro®slider přesně zapadne do mezizubního prostoru 
2)  pomalu vysouvejte kartáček pohybem palce a v případě odporu upravte úhel přiloženého paro®slider; 

kartáček musí jednoduše bez odporu vklouznout do mezizubního prostoru
 3) dvěma pohyby jezdce pomocí palce vyčistěte mezizubní prostor

 → jádro kartáčku je měkké a dochází k jeho rolování a ohýbání právě proto, aby nedošlo při špatném zavedení k poranění papily
 → tři velikosti jednoduše vyměnitelných mezizubních kartáčků

paro® medic
 → kónickými vlákny s ultra flexibilními konečky 

pro důkladné a při tom jemné odstranění 
zubního plaku

 → měkká kónická vlákna ideálně a bez dráždění 
čistí na hranici zubů a dásní

 → ergonomická rukojeť se velmi dobře drží
 → vhodný také pro starší pacienty a pacienty 

s protetickou prací

48,– -20%
300,–

Doporučená MOC: 79 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH

20+5
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240,– -20%
300,–

Doporučená MOC: 399 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH

4+1
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Platí i na náhradní 
kartáčky paro® slider

57,– -25%
75,–

Doporučená MOC: 99 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH

18+6
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paro® Amin zubní past
 → pro děti nebo dospělé
 → s obsahem 500 ppm nebo 1200 ppm 

aminfluoridu
 → velmi nízké RDA 29, ideální 

pro kombinaci s elektrickým kartáčkem
 → bez SLS složek
 → máta pro osvěžení dechu
 → panthenol v pastě pro dospělé 

podporuje regeneraci a hojení 
měkkých tkání

90,– -20%
112,–

Doporučená MOC: 149 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH

12+3
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air lift spray
 → ŽÁDNÉ VSC = ŽÁDNÝ ZÁPACH Z ÚST
 → extra panenský olej a olej z petržele 

zachytí a odstraní těkavé sloučeniny 
síry (VSC)

 → odstraňuje gram negativní bakterie, 
ale neničí přirozeně prospěšné

 → zápach nemaskuje, ale odstraňuje
 → má okamžitý a dlouhotrvající účinek
 → ideální balení na cesty

Platí na celou řadu air-lift

3+1
ZDARMA

78,– -25%
104,–

Doporučená MOC: 129 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Yotuel bělení
 → profesionální bělicí systém pro ordinační bělení 

s 30% karbamid peroxidem
 → patentované složení s obsahem fluoridu, xylitolu 

a křemíku zvyšuje mikrotvrdost skloviny a snižuje 
citlivost zubů

 → po bělení uzavírá tubuly
 → již po 1 hodině není třeba 

dodržovat „bílou dietu“
 → garantuje neutrální pH 

během celé 
procedury

1170,– -35%
1799,–

Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Sleva 35 % zdarma platí také na domácí 
bělení s karbamid peroxidem v tubě



VÍCE NEŽ 

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO ENDODONCII

2D

Prémiový balíček 3v1  
za skvělou cenu!
Balíček zahrnuje Pax-i Insight, EZ Senzor soft 
nebo EZ Senzor, EZ Ray Premium nebo EZ Ray Air. 
Cena závisí na zvolené konfiguraci.

AK
CE
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Plná integrace nástrojů pro endodoncii a stomatochirurgii

Díky otevřené technologické platformě schopné integrovat výkonné instrumenty
a multimediální, diagnostické a hygienické systémy je možné soupravy třídy A7 Plus
přizpůsobit specifickým potřebám každého zubního lékaře s ohledem na jeho zaměření,
od konzervativní stomatologie až po zubní chirurgii či implantologii.

Všechny výkonné nástroje vždy při ruce

TŘÍDA A7. VŠE NA DOSAH

NYNÍ LED SVĚTLO ZA CENU 
HALOGENOVÉHO A 1 ROK 
ZÁRUKY NAVÍC ZDARMA

Neomezené

Třída A7 Plus: Vše, co potřebujete či budete potřebovat… Nic není ponecháno náhodě.

možnosti

Integrovaný apexlokátor s plnou 
kontrolou funkce v závislosti na 
kroutícím momentu a vzdálenosti 
od apexu.

Peristaltická pumpa pro externí 
chlazení až dvou chirurgických 

násadců pomocí fyziologického 
roztoku.

Endodontický násadec bez nutnosti 
instalace měřící elektrody

na pracovní nástroj, kompatibilní 
s MAILLEFER WAVE ONE a VDW 

RECIPROC.

Integrovaný motor s chirurgický-
mi a endodontickými funkcemi 
s plnou kontrolou otáček 
a kroutícího momentu 
s reciprokačním pohybem.



STERILIZAČNÍ BALÍČEK
(Sterilizátor A17 + svářečka)

KOMPLETNÍ BALÍČEK PRO 
DEZINFEKCI A STERILIZACI
(Termodezinfektor + svářečka 
+ sterilizátor A17)

Centrální servisní dispečink, tel.: +420 602 422 698, e-mail: servis@Jps.cz | TECHNIKA | 25

199 000,–

199 000,– 139 000,–

107 000,–

Intraorální snímky snadno a kvalitně
 → Nejnovější, již pátá generace nepřímé digitalizace
 → Snímky s jemným rozlišením a jedinečnou diagnostickou kvalitou
 → Tenké, pružné, opakovaně použitelné a snadno polohovatelné senzory
 → 6 ks senzorů velikosti 2 v základní ceně
 → Volitelně 4 velikosti senzorů
 → Vysoká spolehlivost

Balíček Digora Optime + EZ Ray

Maximální ochrana personálu a pacientů

Velikost komor 17, 22 a 28 litrů

3 PARTNEŘI PRO KOMPLETNÍ STERILIZACI

3 PARTNEŘI PRO KOMPLETNÍ DIAGNOSTIKU

Dekontaminace Mytí s ultrazvukem Tepelná dezinfekce Sušení Balení Sterilizace Sušení

(TERMODEZINFEKTOR	+	SVÁŘEČKA	+	STERILIZÁTOR	A17)

(SVÁŘEČKA	+	STERILIZÁTOR	A17)

195 000 Kč
107 000 Kč

Kompletní	diagnostický	balíček	—	Cranex	Novus	e	+	Digora	Optime	+	Minray

599 000 Kč 214 000 Kč
Intraorální	balíček	—	Digora	Optime	+	Minray



CEREC – bezpečný vstup do světa CAD/CAM v oblastech:

SKENOVÁNÍ NÁVRH BROUŠENÍ/FRÉZOVÁNÍ

Zubní náhrady
Inleje, onleje, korunky, 

můstky

Implantologie
Chirurgické šablony, 

individuální abutmenty, 
šroubovaná protetika

Ortodoncie
Digitální otisk, digitální 
archivace, plánování 

léčby

SINTROVÁNÍ/GLAZOVÁNÍ

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

Jednodenní stomatologie 
pro Vás a Vaše pacienty

Nabídněte svým pacientům nejlepší moderní léčbu - s CEREC!

Prémiový CAD/CAM balíček
Balíček obsahuje frézu CEREC MC XL Premium 
Package, skener CEREC Omnicam a pec CEREC 
SpeedFire. Kontaktujte nás!

AK
CE



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

Centrální servisní dispečink, tel.: +420 602 422 698, e-mail: servis@Jps.cz | TECHNIKA | 27

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Změna cen vyhrazena.
Nabídka je platná do 30. 11. 2017

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Změna cen vyhrazena.
Nabídka je platná do 30. 11. 2017

+ 32
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Dr. Patrice Pellerin

Pacient
Muž; 36 let, 11 měsíců

Pacientova hlavní stížnost
V horní čelisti byly extrahovány zuby v adolescentním věku, 
zuby jsou velmi stěsnané, je potřeba extrahovat další zuby?

Nálezy RGT
 → Trvalá dentice
 → Chybějící dva horní premoláry (zub 14, 24?)
 → Prořezané zuby moudrosti
 → Maxilární dutiny vyplněné vzduchem
 → Kondylární nepravidelnost a asymetrie levostranně

Diagnóza
 → Dentální vztah: II. třída v molárech, III. třída ve špičácích
 → Nevyhovující incizální schůdek / předkus (v průběhu 

celého oblouku)
 → Chybějící dva horní premoláry
 → Zkřížený skus zubů 16, 12, 22
 → Stěsnání zubů (-6 mm v horním oblouku, -10 mm v dol-

ním oblouku)
 → Slabá připojená dáseň na zubech 16, 26, 35

Léčebný plán
 → Horní oblouk: Keramické zámky Clarity™ ADVANCED 

slot 0.018 – systém preskripce MBT™ (Adhezivní systém 
APC™ Flash-Free)

 → Nepřímé lepení, použito na otevřeném skusu 4.5 mm
 → Extrakce zubů 35, 45
 → Segmentální přímé lepení (druhý molár k prvnímu 

premoláru), použito na otevřeném skusu 5 mm, aktivní 
retrakce mechanismem s využitím aktivního tie back

 → Po vytvoření dostatečného prostoru – přímé lepení 
v oblasti dolní čelisti od premoláru po premolár na 
otevřené skusu 5 mm

 → Tahy III. třídy, vertikální tahy
 → Přehodnocení vertikálních vztahů a spokojenosti paci-

enta se zuby moudrosti 

Patient
Male (S.A.); 36 years, 11 months

Patient’s Main Concern
Had extraction of teeth in the upper jaw as a teenager, teeth 
are very tight, do some more teeth need to be removed?

X-ray Findings
 → Permanent dentition
 → Missing two upper bicuspids (UR4, UL4?)
 → Wisdom teeth erupted
 → Pneumatized maxillary sinuses
 → Condylar irregularity (left), and asymmetrical

Dental Analysis
 → Class II molar relationship, Class III cuspid relationship
 → Inadequate OJ/OB (end to end relation)
 → Missing two upper bicuspids
 → Crossbite of teeth UR6, UR2, UL2
 → Dental crowding (-6 mm upper arch, -10 mm lower arch)
 → Weak attached gingiva, UR6, UL6, LL5

Treatment Plan
 → Upper – Clarity™ ADVANCED Ceramic Brackets 0.018 slot – 

MBT™ System prescription (APC™ Flash-Free Adhesive)
 → Indirect bonding using bonding open bite charts 4.5 mm
 → Extraction of LL5, LR5
 → Sectional direct bonding (second molar to first bi-

cuspid) using bonding open bite charts 5 mm, with 
active tie back retraction

 → When the space is adequate direct bonding lower 
cuspid to cuspid with open bite charts 5 mm

 → Class III and vertical elastic mechanics
 → Reassess the vertical relationship and patient comfort 

with the wisdom teeth 

Dr. Pellerin dosáhl svého postgraduálního vzdělání v oboru ortodoncie v roce 1991 na univerzitě 
v Montrealu. Předtím, po ukončení studia stomatologie na univerzitě v Montrealu v roce 1985, čtyři roky 
pracoval jako praktický zubní lékař. Od roku 1991 vede svou vlastní praxi v Lachine, Quebec. V roce 1998 
se začal Dr. Pellerin věnovat výhradně estetické léčbě.
V oboru je považován za zakladatele čistě esteticky zaměřené praxe. Přednášel po celém světě, aby 
mohl sdílet své praktické poznatky z filosofie: „Nejvyšší estetika bez kompromisu v léčbě“.
V současnosti vyučuje Dr. Pellerin lingvální a estetickou ortodoncii na univerzitách v Montrealu a Wi-
nnipegu. Od roku 2003 je aktivním členem Poradního výboru 3M Unitek pro estetické řešení a od roku 
2004 poradcem společnosti 3M pro používání estetických aparátů.

Třída III. - Chybějící zuby, stěsnané zuby, 
vztah špičáků v Angleově III. třídě
Class III. - Missing teeth, tight teeth, 
Class III cuspid relationship

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.

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.
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Lepení
Jaký je rozdíl v síle vazby mezi adhezivem APC Flash-Free 
a jinými adhezivy?
Síla vazby adheziva APC Flash-Free je srovnatelná se silou 
adheziv Transbond™ XT, APC™ II a APC™ PLUS.

Je APC Flash Free kompatibilní s ostatními primery a sealanty?
Ano. Toto adhezivum je kompatibilní s primery Transbond 
a stejně tak s ostatními primery nebo sealanty založenými na 
bis-GMA monomerech.

Jak dlouho se vytvrzuje adhezivum APC Flash-Free?
Čas vytvrzení adheziva APC Flash-Free je srovnatelný s časem 
vytvrzení adheziv APC II, APC PLUS a Transbond.

Kolik času mám na umístění zámku s adhezivem 
APC Flash-Free?
Adhezivum APC Flash-Free obsahuje camphoroquinone, který 
lze vytvrdit pod bílým světlem. APC Flash-Free lze využít i po 
15 minutách, v závislosti na intenzitě bílého světla v ordinaci. 
Nejlepší je vyhnout se expozici světla otevřením blistru, který 
chrání zámek. Čas lze prodloužit zakrytím úst pacienta, pokud 
jsou zámky umístěny již v ústech pacienta, ale bude třeba 
dělat korekce pozice.

Jaký je první pocit při umístění zámku s adhezivem 
APC Flash-Free na zub?
Podložka je lehce napuštěna pryskyřicí. Tato pryskyřice má 
konzistenci jako primer a je pocitově měkčí než klasické adhe-
zivum. Vyžaduje tak méně síly k umístění a plnému usednutí 
zámku k zubu.

Jak je cítit přitlačení a usazení zámku s APC Flash-Free na 
zub?
Zámek s adhezivem APC Flash-Free při usazování klade lehký 
odpor. Poté ucítíme, jak nanotkanina začne vytlačovat nadby-
tečnou pryskyřici okolo okrajů zámku. Není třeba silného tlaku 
na zámek jako u tradičních adheziv.

Mohu zámek znovu použít při náhodném odpadnutí ze zubu?
Pokud zámek při pozicování náhodnou odpadne ze zubu nebo 
vypadne z pusy, doporučuje se následující postup: 
1.  Vymáčkněte pryskyřici z netkané nanotkaniny pomocí 

nasákavého papíru a nahraďte ji adhezivem Transbond™ 
Supreme LV nebo

2.  kompletně odstraňte tkaninu i s lepidlem z baze zámku 
a nahraďte ji adhezivem Transbond™ XT.

Adhezivum APC™ Flash-Free
Z čeho je složeno adhezivum APC Flash-Free?
APC Flash-Free obsahuje netkanou nanotkaninu a methyla-
krylátovoupryskyřici.

Toleruje adhezivum APC Flash-Free vlhkost?
Ne. Netoleruje.

Uvolňuje APC Flash-Free fluorid?
Ne. Neuvolňuje.

Mění APC Flash-Free barvu?
Ne. Toto adhezivum nemění barvu. Je to translucentní adhezi-
vum a barvu nemění.

Jakou metodu použít k vyjmutí zámku z blistru?
Chytněte zámek na meziální a distální straně nástrojem na 
umisťování zámků a pohybem z meziální k distální straně 
uvolněte zámek.

Tipy ortodoncie

Dnes jsme se zaměřili na revoluční systém lepení zámků APCTM Flash-Free, redukující 
počet kroků lepení fixního aparátu z 11 na 5. Spolehlivé lepení je jedním z nejdůleži-
tějších faktorů napomáhající hladkému chodu vaší praxe. Níže uvádíme často kladené 
otázky týkající se systému APCTM Flash-Free a odpovědi na ně.

Bond Strength of APC™ Flash-Free vs. Transbond™ XT Adhesive

APC™ Flash-Free Adhesive Transbond™ XT Adhesive
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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

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

Kongres SOS 2018
6. - 7. dubna 2018, Košice, Hotel DoubleTree by Hilton

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

CLARITY ADVANCED
3 + 2 SADY ZDARMA

ADHEZIVA S 20% SLEVOU

VICTORY SERIES 
10+10 SAD ZDARMA

KROUŽKY - 
BODOVÁNÍ 
A KANYLY 
K NALEPENÍ 
S 50% SLEVOU

ELASTIKY 
A ALASTIKY
2 + 1 ZDARMA

CLARITY - DOPRODEJ SKLADOVÝCH 
ZÁSOB S 50% SLEVOU

NITI OBLOUKY 
S 40% SLEVOU
OCEL. OBLOUKY 
S 20% 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 
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

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
Mladá 
Boleslav

13,00-18,00
Galatea 
Kosmonosy

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

WS

3. 11. 2017 pá
České 
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 managemet a péče/léčba 
dentální a kostní 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 PZL
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

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

WI

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
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

Kdy, kde Téma a přednášející Pro

18. 1. 2018 čt
České 
Budějovice

13,00-18,30
Spa Hotel Vita

Racionální přístup k endodontickému 
ošetření - praktický kurz moderní 
endodoncie
MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

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

25. 1. 2018 čt
Pardubice

13,00-18,30
hotel EURO

Základy práce s kofferdamem
MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

WS

26. 1. 2018 pá
Ostrava

13,30-19,00
Harmony Club

Onemocnění sliznic dutiny ústní
MUDr. Hana Poskerová

W

29. 1. 2018 po
Brno

13,00-18,00
Hotel Vista

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

WI

9. 2. 2018 pá
Ostrava

13,00-18,30
Harmony Club

Základy práce s kofferdamem
MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

WS

23. 3. 2018 pá
České 
Budějovice

13,00-18,30
Spa Hotel Vita

Protetické ošetření implantátů
Mudr. Roman Tichý

WS

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 
dentsplykongres.jps.cz

WI

18. 4. 2018 st
Hradec 
Králové

12,00-18,00
Hotel Nové 
Adalbertinum

Guided Biofilm Therapy – Nový přístup 
k profylaxi, Swiss Dental Academy
Mgr. Michaela Moravcová

W

19. 4. 2018 čt
České 
Budějovice

12,00-18,00
Spa Hotel Vita

Guided Biofilm Therapy – Nový přístup 
k profylaxi, Swiss Dental Academy
Mgr. Michaela Moravcová

W

16. 5. 2018 st
Brno

12,00-18,00
Hotel Vista

Guided Biofilm Therapy – Nový přístup 
k profylaxi, Swiss Dental Academy
Mgr. Michaela Moravcová

W

17. 5. 2018 čt
Zlín

12,00-18,00
Hotel Baltaci 
Atrium

Guided Biofilm Therapy – Nový přístup 
k profylaxi, Swiss Dental Academy
Mgr. Michaela Moravcová

W

18. 5. 2018 pá
Praha

Live operace (+ atraumatické extrakce, 
SmartFix?)
MUDr. Pavel Kříž

WI

18. 5. 2018 pá
Praha

12,00-18,00
Iris Hotel Eden

Management léčby onemocnění 
orálních sliznic, přednáška je ve 
slovenském jazyce
Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

W

24. 5. 2018 čt
Praha

13,00-18,30
Hotel Chvalská 
Tvrz

Racionální přístup k endodontickému 
ošetření - praktický kurz moderní 
endodoncie
MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

WS

1. 6. 2018 pá
Praha

13,00-18,30
Chvalská Tvrz

Zvládání stresu
PhDr. Martina Venglářová

WS

Pro: W - pro zubní lékaře, dentální hygienistky, sestry, WO - pro ortodontisty, WS - pro stomatology,
WI - pro implantology, 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:
10. - 11. 11. 2017 Podzimní konference ADH, Kladno
1. 12. 2017 Podzimní stomatologické forum ČSK, Brno
2. 12. 2017 IKČR, Mikulov
6. 4. - 7. 4. 2018 Odborná konference a sněm ADH, Praha

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
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