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P R O P H Y L A X I S  M A S T E R

Inovace pro koncept ošetření Guided Biofilm Therapy 

AIRFLOW ® + PERIOFLOW ® + PIENZON ® NO PAIN

AIRFLOW a PERIOFLOW za pomoci prášku PLUS efektivně, šetrně a bez bolesti od-

straňuje supragingivální i subgingivální povlak, pigmentace, čerstvě kalcifikovaný zub-

ní kámen a zároveň leští zuby. Inteligentní technologie PIENZON ® NO PAIN zajišťuje 
bezbolestný scaling.

Garantovaná švýcarská preciznost nabízí:
•  vyšší efektivitu
•  nižší spotřebu prášku 
•  jednoduchou údržbu 
•  větší komfort pro pacienta i obsluhující personál
•  regulovatelný ohřev vody u pískovače i ultrazvuku
•  vědecky podloženou technologii

Navíc zdarma zboží EMS 

v hodnotě 10 000,– Kč s DPH *
* v doporučených prodejních cenách

233 100,– -10%
259 000,–
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Slovo úvodem
Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

společně jsme vstoupili do 
nového roku, a bez ohledu na 
to, zda jsme do něj vykročili 
pravou nebo levou, kdo by 
o tom také o silvestrovské 
noci přemýšlel, ať je rokem 
šťastným, plným zářivých 
úsměvů!
V každém případě bude, 
věřím, 2018 rokem plným 
slavnostní nálady, vlastenec-
tví a lásky. Naše republika 
slaví 100 let! JPS slaví čtvrtstoletí! 25 let jsme firmou ryze 
českou, společností stabilní, vaším partnerem, který si 
stojí za kvalitou toho, co nabízí.
JPS Magazín, který jste právě otevřeli, je na rozdíl od uply-
nulých let nově čtvrtletníkem. Toto číslo přináší nabídky 
a informace již na tři měsíce, tedy tentokrát od Nového 
roku až do Velikonoc.
Akademie představuje kompletní program seminářů 
a praktických kurzů pro první pololetí letošního roku. Avi-
zuje již také několik akcí na podzimní termíny.
Krátce se ohlížíme do listopadu, kdy jsme pořádali první 
kolo workshopů s Doc. MUDr. Evou Kovaľovou, PhD., 
a představili vám její nové knihy.
Těm z vás, kteří jste prozatím nenavštívili výstavu „Člověk 
v náhradách aneb Technika slouží medicíně“, přinášíme 
bližší informace.
Ani tentokrát nechybí studie ortodoncie a implantologie, 
právě tak jako skvělé nabídky všech divizí.
A protože jsme tu pro vás, pište nám vaše náměty, o čem 
byste chtěli číst příště. Jaká témata vás zajímají? Jaké 
vzdělávací akce byste si přáli? Nejzajímavější nápady 
oceníme.
Přeji vám kvalitní sníh na sjezdovkách i tratích pro běžka-
ře a také dostatek slunečních paprsků nejen na velikonoč-
ní svátky. Užijme si zimu a poté radostně přivítejme jaro.

Markéta Knollová,
šéfredaktorka
magazínu

Magazín JPS
 
Periodicita: ......................................................................................................Čtvrtletník 
Cena: ..........................................................................................................................Zdarma 
Datum vydání: .........................................................................................1. ledna 2018 
Náklad: ....................................................................................................................6 000 ks

ŠÉFREDAKTORKA: Markéta Knollová, knollova@jps.cz, 607 870 877

REDAKČNÍ RADA: Ing. Jitka Janatková, Ing. Gabriela Kličková, 
Markéta Knollová, Kateřina Serafínová, Ing. Norika Šlachtová, Ing. 
Martin Švarc, Ing. Věra Burešová

GRAFIKA/TISK/DISTRIBUCE: GRAFIXON, s. r. o. 
Pod Viaduktem 450/81, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 27409473

PŘEKLADY ČLÁNKŮ: MUDr. Petr Chramosta, MUDr. Magdaléna 
Kašparová, Markéta Brožková

JAZYKOVÁ KOREKTURA: Ludmila Panenková

VYDAVATEL/REDAKCE: JPS, s. r. o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5 
IČO: 49681508 / DIČ: CZ49681508, www.jps.cz, 
FB: www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

Registrační značka: MK ČR E 22432 
Mezinárodní standardní číslo: ISSN 2464-6814

V magazínu najdete…

6

Člověk v náhradách 
aneb Technika slouží medicíně



4 | JPS

Jaká bude letošní party? 
Nechejte se překvapit. 
Budeme se bavit!

Výroční logo představila naše 
společnost na konci minulého 
roku hned na několika akcích.

Nejzábavnější formou, v jaké 
jsme vám „pětadvacítku“ uká-
zali, byla v každém případě  
laser show v průběhu JPS 
Hvězdné party 93 metrů nad 
zemí v Observatoři Tower Park 
Praha.

Všem našim hostům děkujeme 
za fantastický večer „v obla-
cích“! Jste úžasní! Výšky jste 
se nezalekli a fotografie jsou 
důkazem, že jste si společně 
s námi opravdu užili téma „Ga-
laxie, hvězdy, vesmír“. Party byla 
setkáním vesmírných stvoření, 
kosmonautů, Star Wars hrdinů 
a originalita kostýmů a masek 
byla neuvěřitelná!

JPS PARTY 
Představení 
výročního loga



Ryze česká společnost JPS byla založena roku 1993 
třemi společníky, jmenovitě Ing. Jitkou Janatkovou, 
Ing. Petrem Janatkou a Ing. Tomášem Parolkem. 
Podnikatelský záměr, vyplnit mezeru v dentálním 
trhu České republiky, se brzy ukázal velice úspěš-
ným. Sortiment výrobků se postupně měnil a roz-
šiřoval v souvislosti se vzrůstající snahou pokrýt 
poptávku co největšího spektra klientů.

Významným mezníkem v existenci společnosti se 
v polovině 90. let stalo rozšíření pole působnosti  
na oblast ortodoncie. Jsme pyšní zejména na ex-
kluzivní smlouvu na dodávky produktů společnosti 
3M pro český a slovenský trh. V roce 2004 začala 
JPS, spol. s r. o. dodávat i na Slovensko. Další vý-
znamný úspěch zaznamenala naše firma v roce 
2005, kdy se jí podařilo proniknout na implantolo-
gický trh.

JPS, spol. s r. o. se kromě svých komerčních cílů 
věnuje intenzivně také osvětové činnosti a vzdělá-
vání. Akademie JPS se specializuje na certifikované 
vzdělávání ve všech oborech stomatologie formou 
seminářů i praktických kurzů.

Ruku v ruce s rozšiřováním pole působnosti se roz-
růstá i náš tým, který dnes čítá téměř 40 osob. V JPS 
klademe velký důraz na výběr a vzdělávání našich 
obchodních reprezentantů, protože jen špičkový, 
odborně i osobnostně připravený obchodník s vámi 
může vést plnohodnotný dialog. Na základě takto 
získané zpětné vazby se snažíme upravovat a roz-
šiřovat naše portfolio tak, aby JPS, spol. s r. o. byla 
i nadále zvučnou značkou.

Děkujeme, že jste s námi již 25 let.

Již 25 let vám pomáháme být 
nejlepšími v oboru

A na co se můžete v roce 2018 těšit?

Připravujeme pro vás:
→ Speciální výroční nabídky po celý rok
→ Sborníky vydaných studií
→ Novinky
→ Eventy
→ Testování produktů
→ Atraktivní věrnostní program
→ Modernizovaný projekt Start s JPS
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Proto jsme s radostí přijali nabídku 
Národního technického muzea ke spo-
lupráci na výstavě Člověk v náhradách, 
která byla otevřena již v květnu minulé-
ho roku a k vidění je do 4. března 2018. 
Pro ty z vás, kteří doposud neměli čas 
akci navštívit, přinášíme několik infor-
mací a věříme, že poslouží jako inspi-
race k návštěvě. Mimo jiné zde spatříte 
exponáty, které naše společnost orga-
nizátorům s potěšením zapůjčila, a to 
především z oblasti implantologie.

O tom, že společnost JPS je víc než jen obchodní firmou, není pochyb. Již čtvrt 
století působíme také v oblasti certifikovaného vzdělávání a podílíme se na růz-
ných projektech pro odbornou i širokou veřejnost.

Bc. Tereza Valentová, divize Implantologie 
Fotografie:  Patrik Sláma

Člověk v náhradách 
aneb Technika slouží medicíně
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Stěžejní výstava Národního technického 
muzea roku 2017, která vznikla ve spo-
lupráci s Univerzitou Karlovou a Národ-
ní lékařskou knihovnou, je věnována 
historii i současnosti protetiky, ukazuje 
možnosti, perspektivy i meze náhrad 
lidského těla a zachycuje jedinečnost 
výsledků propojení jednotlivých oborů 
medicíny, vědy a techniky. Je tedy 

věnována oboru, jenž má velký rozsah 
a který propojuje mnoho oblastí a pro-
fesí a současně se s ním, i když třeba 
jen v omezené formě, setká každý z nás. 
Výstava je pro NTM v několika směrech 
výjimečným projektem. Autorský tým 
musel koordinovat spolupráci velkého 
množství elitních odborníků ze zdra-
votnictví. Současně byly na výstavu 

vypůjčeny stovky předmětů od 60 sub-
jektů, často z nemuzejního prostředí. 
Díky tomuto projektu také založilo NTM 
sbírku zdravotnické techniky.

Výstavu uvádí časová osa, která doklá-
dá, kdy člověk poprvé dokázal nahradit 
konkrétní část lidského těla. Výstava 
pak ve dvanácti sekcích srozumitel-
nou formou prezentuje celé spektrum 
funkčních i estetických náhrad lidské-
ho těla, od protéz končetin, zubních, 
cévních či prsních implantátů přes 
náhrady funkce ledvin, jater, slinivky, 
srdce či plic, po nervovou stimulaci či 
kompenzaci hlasu, sluchu a zraku.

Výstava má velký vzdělávací potenciál. 
Nacházejí se zde interaktivní pomůcky, 
pravidelně se uskutečňují komentované 
prohlídky pro návštěvníky i programy 
pro školy, které tento potenciál dále 
rozvíjejí.

Jak uvádí Mgr. Hynek Stříteský (ředitel 
Muzea elektrotechniky a médií v NTM), 
výstava je kladně hodnocena mezi 
veřejností i odborníky, a byla proto 
přihlášena do soutěže Gloria musealis 
(kategorie Výstava roku), kterou vyhla-
šuje Asociace muzeí a galerií. 
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Jaká byla nejdiskutovanější témata?

Fyziologický mikrobióm
Vstupní vyšetření a základní vyšetření – 
co zahrnuje, klasifikace, plán léčby a její 
kontrola
Nový přístup k profylaxi Guided Biofilm 
Therapy

Praktická část zahrnovala nácvik a dis-
kuzi ve třech oblastech:
1)  vyšetření pacienta, diskuze nad 

nácvikem a volbou profylaktických 
pomůcek

2)  práce s nástroji
3)  sestavení a vysvětlení výživového 

protokolu

Můžeme vám slíbit, že letos v listopadu 
zveme paní docentku do Prahy opět 
na tři dny a workshopy pro vás znovu 
připravíme. Termíny zveřejníme již brzy, 
sledujte www.jps.cz/akademie.

Bc. Kateřina Serafínová 
Product Manager divize Profylaxe

9., 10. a 11. listopadu 2017 jsme vám v Praze představili nový projekt workshopů s paní 
docentkou Kovaľovou. Byly to tři dny nabité informacemi, novinkami a diskusemi. Jak 
stručně zhodnotit vaše reakce? Jedním slovem: „nadšení“!

Ohlédnutí za workshopy 
s Doc. MUDr. Evou Kovaľovou, PhD.
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A ještě něčím byly tyto akce výjimečné. Představili jsme vám nové publikace paní docent-
ky, které si u nás můžete objednat. Tato informace vyvolala obrovskou vlnu zájmu, a ne-
jen to, ihned jste se začali dotazovat na možnosti zakoupení dříve vydaných knih. A pro-
tože náš zákazník, náš pán, divize profylaxe vám všechny dostupné publikace přináší.

Objednávat je můžete na naší bezplatné 
lince 800 111 577 nebo e-mailem na
objednavky@jps.cz.

PARODONTOLÓGIA II 
MECHANICKÁ LIEČBA 
PARODONTU
1 625,– Kč s DPH

PARODONTOLÓGIA III 
CHEMICKÁ LIEČBA 
PARADONTU
1 625,– Kč s DPH

Dříve vydané
Orálná hygiena II 1 925,– Kč s DPH
Orálná hygiena III 1 925,– Kč s DPH
Orálná hygiena IV 550,– Kč s DPH
Orálná hygiena V 359,– Kč s DPH
Orálná hygiena VI 1 375,– Kč s DPH
Dentálná radiografia v praxi 249,– Kč s DPH

profylaxe
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Objekt koupila před pěti lety a po-
stupně ho rekonstruovala. Především 
díky její cílevědomosti a sympatické 
neústupnosti má nyní Miroslav velko-
ryse pojaté víceúčelové zařízení, jehož 
špičkově vybavené zubní pracoviště 
s chirurgickým sálem je srovnatelné 
s těmi ve velkých městech i v zahraničí.

Jako stomatologické centrum slouží 3. 
NP, je tvořeno sedmi zubními ordina-
cemi, zákrokovým sálem, rtg. pracovi-

štěm, kde je umístěno RWG, OPG, CT. 
Nedílnou součástí poskytované péče je 
i laboratoř s nejnovějším vybavením na 
výrobu korunek. „Cílem je, aby pacient, 
který k nám přišel s problémem, po 
dvou hodinách odcházel už s no-
vou korunkou. Aby vše stihl za jednu 
návštěvu zubaře,“ prozradila krédo 
nového zařízení MUDr. Klejdusová.

V budově našli zázemí pro svou praxi 
lékaři z oboru plicní, gynekologie, 

urologie, ortopedie, k dispozici je oční 
skener a celkový komfort služeb pro 
pacienta uzavírá lékárna, umístěná 
v přízemí polyfunkčního domu. A pro-
tože konzumace jídla by pro člověka 
měla být jednou z důležitých událostí 
během dne, dotváří útulnou atmosfé-
ru celého domu restaurace a salonek 
pro zaměstnance, posedět s přáteli či 
známými je možno v kavárně nebo ve 
vinárně. 

Slavnostní otevření 
polyfunkčního komplexu 
v Miroslavi

Bc. Patrik Svoboda 
Specialista pro implantologii

Nový polyfunkční komplex slavnostně otevřela 16. 11. 2017 v Miroslavi u Znojma zubní 
lékařka Anna Klejdusová ze společnosti AK DENT.



Časné a okamžité zatížení 
implantátů s povrchem 
upraveným fluoridy: výsledky 
5leté prospektivní studie

Autoři: Mertens C. a Steveling HG 
Publikováno v: Clin Oral Implants Res 2011, 22 (12): 1354-60

Cíl: Cílem bylo zhodnotit, zda fluoridy 
modifikovaný povrch implantátu má 
pozitivní vliv na klinický výsledek im-
plantace v pětiletém období.

Materiál a metody: Sedmnácti pacien-
tům, u kterých bylo indikováno ošetření 
2-5 implantáty bylo zavedeno celkem 
49 implantátů OsseoSpeed (Dentsply 
Sirona Implants). 33 implantátů bylo 
umístěno do maxily a 16 do mandibuly 
v rámci jednodobého chirurgického 
protokolu s odklopením mukoperiostál-
ního laloku. Celkově bylo 14 implan-
tátů zatíženo okamžitě pomocí Direct 
abutmentů (Dentsply Sirona Implants) 
a provizorních korunek a 35 implantátů 
bylo zatíženo časně pomocí vhojovacích 
válečků. Ve většině případů následoval 
za 6 týdnů otisk a za 8 týdnů definitivní 
protetická rekonstrukce. Suprakonstruk-
ce ve většině případů představovala 
sólo korunku (31), ale také fixní můstky 
(4) nebo kompletní fixní náhradu zubní-
ho oblouku (1).
V průběhu studie byly hodnoceny 
veličiny přežití implantátu, komplikace, 
parametry ústního zdraví, Jemtův papilla 
index a úroveň okolní kosti. Stav implan-
tátu z radiologického hlediska byl hodno-
cen dle Albrektssonových kritérií (1986). 
Na snímcích kalibrovaných pro zkreslení 
byl nezávislým radiologem hodnocen 
první viditelný kontakt kost-implantát 
mediálně a distálně.
Při kontrole po 5 letech pacienti také 
vyplnili dotazník směřovaný k sub-
jektivnímu vnímání náhrady zubů 
nesené implantáty.

Výsledky: Patnáct pacientů s celkem 42 
implantáty bylo schopno se zúčastnit 
všech kontrol po dobu 5 let. Jeden pa-
cient zemřel a jeden pacient nedodržel 
pravidelné kontroly. Průměrná ztráta 
marginální kosti po 5 letech zatížení 
nezávisle na protokolu zatížení byla 0,1 
mm (SD 0.4). Okamžitě zatížené implan-
táty, stejně jako časně zatížené implan-
táty, vykazovaly velmi dobré výsledky ve 
smyslu udržení úrovně marginální kosti 
(0,18 mm resp. 0.00 mm, p 0.265).
Míra přežití implantátů byla 97 % (je-
den implantát selhal před zatížením). 
Nicméně dle kritérií dle Albrektssona 
(Albrektsson et al., 1986) byl radiografic-
ky zaznamenaný úspěch 100 %. Klinické 
komplikace byly pozorovány ve smyslu 
periimplantitis pouze u 1 implantá-
tu. Přítomnost papil byla zachována 
v oblastech se sousedními zuby (score 
2 nebo 3). V průběhu studie nebyly 
zaznamenány žádné technické kompli-
kace. Všichni pacienti byli s náhradou 
zubů nesenou implantáty po 5 letech 
ve funkci „velmi spokojeni“.

Diskuze a závěr: Tato studie vznik-
la za účelem ověřit klinický efekt 
fluoridy modifikovaného povrchu 
implantátů v průběhu několika let. 
Studie se účastnili pacienti s růz-
nými indikacemi, stavem parodontu 
a kvalitou kosti. Závěrem lze říci, že 
implantáty s fluoridy modifikovaným 
povrchem vykazovaly vysokou míru 
přežití v průběhu 5letého období. 

OsseoSpeed Finální protetické 

ošetření

Kontrola  

po 5 letech

Průměrná remodelace kosti od zatížení – -0,1 mm

Přežití implantátů 97% 97%

Plaque Index 26% 6,1%

Známky zánětu 16% 4,2%

Papilla score 0 nebo 1 31% 25%

Papilla score 2 nebo 3 69% 75%

Tabulka 1. Průměrné hodnoty remodelace marginální kosti, přežití implantátu, plaque index, 

známky zánětu a papilla score zaznamenané v místě zavedení implantátů ve fázi definitivního 

protetického ošetření a po 5 letech ve funkci.
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Dr. Mertnes, autor studie, 
bude přednášet na 
Dentsply Sirona Implants 
kongresu 2018 v Praze  
a také zde povede 
praktický workshop.
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Pacient: 70letý pacient s defektem horní čelisti, který 
vznikl jako následek částečné resekce čelisti pro skva-
mózní karcinom pravé části maxily. Celkový zdravotní stav 
nedovoloval jakoukoliv přímou rekonstrukci chybějící 
kosti. Proto byl jako finální řešení zvolen obturátor ne-
sený implantáty tak, aby došlo hlavně k obnově funkce – 
žvýkání.

Úkol: vyrobit konstrukci (třmen), která bude schopna bez 
pnutí přemostit obrovský horizontální a vertikální defekt 
a zároveň bude sloužit jako báze obturátoru.

Ošetření: inzerce tří implantátů OsseoSpeed TX do zbyt-
kové kosti maxily vlevo a dvou implantátů do pravé části 
horní čelisti. Suprakonstrukce tvořená chrom-kobaltovým 
třmenem Atlantis Bar (obecný kov) a obturátorem. 

Komplexní rekonstrukce 
rozsáhlého defektu maxily

2. Situace po zavedení dvou implantátů 
OsseoSpeed TX do pravé části maxily 
a tří implantátů vlevo.

1. RTG snímek před ošetřením. Rozsáh-
lý defekt maxily vpravo jako následek 
resekce čelisti pro skvamózní karcinom.

3. Klinický obraz defektu po II. fázi 
implantace.

Dr. Christian Mertens, Universita Heidelberg, vedoucí lékař 
Heidelberg, Německo, christian.mertens@med.uni-heidelberg.de

Dr. Hannes Kappel, Kappel’s feine Zahnmedizin – klinika zubního lékařství 
Hauptstraße 68, 68789 St. Leon-Rot, Německo, info@kappels-feine-zahnmedizin.de

ZTM José de San José González, González Zahntechnik – zubní laboratoř Weinheim, Germany
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5. Otisk v individuální lžíci otevřenou 
metodou s replikami implantátů umís-
těnými v otisku.

8. Virtuální plánování polohy třmenu 
tak, jak bude reálně vložen do náhrady, 
software Atlantis viewer.

11. Atlantis Bar vyrobená z chrom-
-kobaltu v jednom kuse, zobrazená 
zrcadlově.

14. Atlantis Bar našroubovaná na abut- 
mentech UniAbutments. Precizní a pa-
sivní dosed třmenu Atlantis Bar může 
vykompenzovat horizontální a vertikální 
rozdíly v defektu po resekci čelisti.

4. Klinická situace s vloženými otiskova-
cími kapnami.

7. Wax-up připravený ke skenování tak, 
aby byla zajištěna optimální poloha 
Atlantis Bar v náhradě.

10. Virtuální model třmenu s divergent-
ními osami implantátů.

13. Náhrada s integrovanou sekundární 
částí konstrukce s matricemi třmenu.

16. Finální protetická rekonstrukce 
v horní čelisti – implantáty nesený ob-
turátor – zajišťuje velmi dobrý funkční 
a estetický výsledek.

6. Hlavní model s gingivální maskou 
a UniAbutment replikami.

9. Mřížkovaný model ukazující wax-up 
a konstrukci třmene.

12. Finální primární část třmenu Atlantis 
na hlavním modelu.

15. Ortopantomogram po dosazení 
Atlantis Bar na UniAbutments.

Dr. Mertnes, autor studie, 
bude přednášet na 
Dentsply Sirona Implants 
kongresu 2018 v Praze  
a také zde povede 
praktický workshop.



Kdy: 13. dubna 2018

Kde:  Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, 110 00 Praha 1

Co:  Implantologický kongres 2018 na téma:  

Předvídatelnost – Preciznost – Vášeň: Každodenní práce zubního lékaře 
Workshopy  |  Přednášky  |  Posterová sekce  |  Společenské setkání a bohaté občerstvení

Kontaktujte svého obchodního zástupce nebo Terezu Valentovou.
Tereza Valentová: M: +420 725 833 921  |  E:  valentova@jps.cz  |  Zelená linka: 800 111 577

Srdečně vás zveme do Prahy na

Dentsply Sirona 
Implants Kongres 2018

Pořadatel:
JPS, s. r. o.  |  Velichovská 14  |  155 00 Praha 5  |  IČO: 49681508

Ve spolupráci s Dentsply Sirona Implants.

Detailní informace o přednášejících a posterové sekci,  
kompletní program a možnost online registrace na  http://dentsplykongres.jps.cz
Využijte slevy platné pro včasnou registraci. Registrováno u ČSK, bodově ohodnoceno.
Simultánně tlumočeno do českého jazyka.

Účastnické poplatky:
Cena poplatku za účast na kongresu 5 990 Kč vč. DPH/os.

Zvýhodněný účastnický poplatek na kongres v případě včasné registrace do 31. 12. 2017 4 990 Kč vč. DPH/os.

Zlevněné vstupné pro studenty 3 990 Kč vč. DPH/os.

Cena poplatku za účast na kongresu a work shopu 1 nebo na kongresu a workshopu 2 11 290 Kč vč. DPH/os.

Zvýhodněný účastnický poplatek v případě včasné registrace do 31. 12. 2017 10 290 Kč vč. DPH/os.

Cena poplatku za účast na kongresu a workshopu 3 13 690 Kč vč. DPH/os.

Zvýhodněný účastnický poplatek v případě včasné registrace do 31. 12. 2017 12 690 Kč vč. DPH/os.

Novoroční nabídka - zvýhodněný účastnický poplatek do konce ledna 2018! 4990 Kč vč. DPH/os.

Novoroční nabídka - zvýhodněný účastnický poplatek do konce ledna 2018! 10 290 Kč vč. DPH/os.

Novoroční nabídka - zvýhodněný účastnický poplatek do konce ledna 2018! 12 690 Kč vč. DPH/os.



Program: 

DOPOLEDNE:  Workshopy

Workshop 3
08.30 – 09.00 Občerstvení na uvítanou pro účastníky workshopu
09.00 – 12.00  Workshop (3) Léčebný koncept pro management tvrdých a měkkých tkání 

pomocí zešikmených implantátů, Dr. Christian Mertens

Workshop 1
09.30 – 10.00 Občerstvení na uvítanou pro účastníky workshopu
10.00 – 12.00 Workshop (1) Augmentace kostním prstencem se zavedením implantátu,  
  prim. MDDr. et MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D.

Workshop 2
09.30 – 10.00 Občerstvení na uvítanou pro účastníky workshopu
10.00 – 12.00 Workshop (2) Extrakční lůžko a implantát – systematicky a evidence based,  
  Doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D. FEBOMFS
 

12.00 – 14.00 Společenské setkání – oběd v restauraci hotelu Marriott
 

ODPOLEDNE:  Přednášky
Moderace: Doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D. FEBOMFS

14.00 Zahájení, Doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D. FEBOMFS
14.10  Jak ovlivňuje čas zavedení implantátu a vhodný léčebný postup prediktabilitu  

konečného výsledku?, Dr. Christian Mertens
15.00  Koncept ošetření atrofované bezzubé čelisti, prim. MDDr. et MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D.
15.30  ATLANTIS™ CAD/CAM abutmenty – ATLANTIS™ ISUS konstrukce – specifické  

požadavky pacientů s ohledem na estetiku a funkci, José de San José González
16.20 Diskuse
16.30 Přestávka a občerstvení
17.00  Ošetření bezzubé čelisti na čtyřech implantátech s použitím Astra Tech  

OsseoSpeed Profile EV, MUDr. et MUDr. Filip Donev
17.30 12 let s Astra Tech implantačním systémem, MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.
18.00  Soudobé koncepty zubních implantátů – prediktabilní výsledky, Dr. Nigel Saynor
18.50 Diskuse a rozloučení, Doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D. FEBOMFS

Implantologický kongres 2018

Předvídatelnost – Preciznost – Vášeň:  
Každodenní práce zubního lékaře

13. dubna 2018 | Praha
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Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců nebo přímo v JPS. Ceny jsou uvedené v Kč 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
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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 | Bc. Tereza Valentová, tel.: 725 833 921 
Bc. Patrik Svoboda, tel.: 778 495 220 | Ing. Kateřina Veselá, tel.: 775 218 542  
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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

AK
CE

5+1
ZDARMA

Vrtáky Astra Tech EV
Obnovte si své chirurgické 
instrumentarium

















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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Individuální abutmenty 
a konstrukce Atlantis

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

A 3,5 mm

C 5,5 mm D 7,0 mm







 ails
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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.

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

Vrtáky 
Ankylos

5+1
ZDARMA

Pokryté nitridem titanu.
Obnovte si své chirurgické 
instrumentarium.



IMPLANTOLOGIE | 19

Chirurgické
nástroje
Helmut Zepf

Kolagenová matrice 
Geistlich Fibro-Gide®

3-D Titanová 
membrána Yxoss CBR®

Geistlich Fibro-Gide® je porcinní, resorbovatelná a ob-
jemově stabilní kolagenová matrice určená speciálně 
pro regeneraci měkkých tkání. Geistlich Fibro-Gide® je 
alternativou k autogenním štěpům pojivových tkání. 
Díky Geistlich Fibro-Gide® je eliminována potřeba 
štěpu, a to znamená menší invazivitu pro pacienta.

Novinky z EAO 2017 v Madridu. Nové produkty budou dostupné  
v ČR v průběhu roku 2018.

Yxoss CBR® je první individuální 3-D tištěná titano-
vá membrána pro regeneraci komplexních defektů 
alveolárních kostí, kterou lze kombinovat s našimi 
nejlepšími biomateriály Geistlich Bio-Oss® a Geistlich 
Bio-Gide®. Yxoss CBR® využívá CBCT data kombinova-
né s technologií 3-D tisku.

Novinky z EAO 2017 v Madridu. Nové produkty budou dostupné  
v ČR v průběhu roku 2018.
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Přehled
implantologických
akcí 2018
Poznamejte si:

13. dubna, Praha
Dentsply Sirona Implants 
Kongres

19. - 20. května, Šanghaj
World Summit Tour

20. - 23. června, Amsterdam
EuroPerio 9

29. - 30. června, Berlín
International Congress
on Ankylos

11. - 13. října, Vídeň
EAO

Alena Dražanová, tel.: 602 359 610 | Ing. Barbora Jeníčková, tel.: 702 204 137
Ing. David Mičaník, tel.: 702 204 165 | Bc. Tereza Valentová, tel.: 725 833 921 
Bc. Patrik Svoboda, tel.: 778 495 220 | Ing. Kateřina Veselá, tel.: 775 218 542  



NOVINKA

Ing. Norika Šlachtová
Product Manager divize Dentál

Hledáte optimální náhradu amalgámu u dětí 
a těhotných žen? Vyzkoušejte kapslové skloiono-
merní materiály GC, např. EQUIA Forte. Při zakou-
pení 6 balení od nás ZDARMA dostanete nejen 
přístroj pro míchání kapslí, ale také dálniční 
známku na rok 2018 navíc jako dárek.

Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců.
Ceny jsou uvedené v Kč 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
Silver Mix - přístroj na míchání kapslí

 → Přístroj ZDARMA při zakoupení 6x libovolné 
balení GC kapsle (á 50 ks) 

Essentia Universal Kit, (HiFlo, LoFlo, U)
Kit obsahuje:

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

0,– -100%
9 390,–

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

3 321,– -10%
3 690,–

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

ZDARMA navíc od nás
dálniční známka

 → Platí do 31. 1. 2018

8 237,– -15%
9 690,–

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

1 512,– -20%
1 890,–

Platí při koupi 3 a více tub.

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

 → výběr vůní - lemon, 
flower, classic

 → doplňkové balení 
obsahuje 110 ks

ZDARMA navíc od nás
DŰRR dezinfekce - 
vzorky

 → HD 410 - dezinfekce rukou 125 ml
 → MD 550 - čistič plivátek 120 ml
 → Orotol Plus - dezinfekce odsáva-
cích zařízení 120 ml

 → FD - 366 - dezinfekce citlivých 
povrchů 125 ml

 → Platí do vyprodání zásob

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

849,– -33%
1 274,–

Platí při koupi 3 a více tub. 



Ing. Norika Šlachtová
Product Manager divize Dentál

Máte již dálniční známku na rok 2018? Pokud ne, 
můžete ji od nás získat zdarma… ano, stačí na-
koupit dentální materiál 3M v hodnotě 44 999 Kč 
a dostanete od nás automatický míchací přístroj 
otiskovacích hmot a k tomu jako dárek dálniční 
známku.
 
 
 
 
 
 
 Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců.
Ceny jsou uvedené v Kč 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
Pentamix 3 - automatický míchací  
přístroj otiskovacích hmot

 → přístroj zdarma při zakoupení otiskovacích  
hmot v hodnotě 44 999 Kč

Filtek Z550 tuba 4g
 → nanohybridní kompozitní výplňový materiál
 → tužší konzistence
 → dobře leštitelný, radioopákní
 → 12 odstínů

940,– -15%
1 106,–

Po domluvě lze přístroj ZDARMA vyzkoušet ve vaší ordinaci

Při koupi 3 a více tub

Při koupi 2 a více balení

Single Bond Universal, 5 ml
 → multifunkční samoleptací adhezivum
 → pro všechny adhezivní techniky
 → vhodný na suchý i vlhký dentin
 → obsahuje silan
 → bez potřeby 

uchování v lednici

2 068,– -15%
2 433,–

ZDARMA navíc od nás
SOF-LEX disky 
(50 ks 12,7 mm)
v hodnotě 773 Kč

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

ZDARMA navíc od nás
dálniční známka

 → Platí do 31. 1. 2018

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

 → výběr vůní - lemon, 
flower, classic

 → doplňkové balení 
obsahuje 110 ks

0,– -100%
44 999,–

Ketac CEM Plus
 → skloionomerní upevňovací cement modifikovaný 

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

4 394,– -15%
5 169,–

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

Filtek Ultimate Flowable
doplňkové balení 2 tuby 

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

1 546,– -15%
1 819,–

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



Bc. Kateřina Serafínová
Product Manager divize Profylaxe

Ráda bych vám doplnila informace o značce paro® 
z minulého čísla, která přináší patentovaný přístup 
k ústní a zubní péči. Je, nebo byla držitelem několika 
patentů:
paro®3star – tvar mezizubního kartáčku pro co nepřesnější dosažení
mezizubního prostoru
paro®isola – jako první představila značka plastem potažené kovové 
jádro mezizubního kartáčku
paro®brush-stick – zubní párátka a mini zubní kartáčky s tisíci vlákny v jednom
paro®slider – interdentální revoluce v mezizubní péči

Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců.
Ceny jsou uvedené v Kč 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

Ústní voda 500 ml
 → kombinaci amin fluoridu a fluoridu sodného 

pomáhá předcházet vzniku zubního kazu 
a tvorbě zubního kamene

 → snižuje riziko parodontálních onemocnění
 → mátová chuť osvěží dech
 → obsahuje 250 ppm amin fluoridu

Chlorhexidin 0,12% 200 ml
 → obohacen o Xylitol, neobsahuje alkohol 

a barviva
 → neobsahuje ADS (anti-discolorationsystem), 

proto není snižován účinek CHX vody
 → díky nižšímu obsahu chlorhexidinu má 

příjemnou chuť
 → v nabídce také ordinační balení 2 l 

s dávkovačem

167,– -11%
187,–

Doporučená MOC: 79 Kč

Xerostom
Stále častější výskyt onkologických onemocnění 
nebo zvýšené užívání léků způsobuje u pacientů 
snížení tvorby nebo úplnou ztrátu slin.
Patentované složení řady Xerostom s obsahem 
olivového oleje, betainu a xylitolu nabízí řešení.
Kombinace produktů Xerostom zvyšuje tvorbu 
slin o 200 %*.
Snižuje bolest a sucho v ústech, pomáhá rege-
nerovat měkké tkáně. Hydratuje a pomáhá chrá-
nit zuby před vznikem zubního kazu. Je vhodný 
pro diabetiky a trpící fenylketonurií (PKU).

*Ship JA, et el- Safety and effectiveness of topical dry mouth 
products containing olive oil, betain and xylitol in reducing 
xerostomia for polypharmacy-induced dry mounth. Journal of 
Oral Rehabilitation 34(2007)724-732.

103,– -20%
128,–

Doporučená MOC: 159 Kč

4+1
ZDARMA

Platí na celý 
sortiment  
XEROSTOM

180,– -20%
225,–

Doporučená MOC: 299 Kč

4+1
ZDARMA

Junior kartáček v blistru
 → malá a speciálně zakulacená hlavička pro 

efektivní čištění i těžko dostupných míst
 → jemná vlákna nedráždí dásně
 → ergonomická protiskluzová rukojeť usnadní 

držení kartáčku
 → elastický krček brání příliš silnému tlaku při 

čištění

38,– -50%
75,–

Doporučená MOC: 99 Kč

1+1
ZDARMA

Zubní pasta 50 ml 
 → velmi jemné složení  

a neutrální pH, s obsahem 
1 450 ppm F, neobsahuje 
mentol a SLS   



 → Párátka neodstraňují pouze zbytky jídla, ale při 
správném použití mohou zároveň odstranit zubní plak 
a masírovat mezizubní gingivální tkáň.

 → Aby byla párátka vhodná i pro péči o mezizubní prostor, 
je třeba dbát na jejich správný tvar a materiál, z kterého 
jsou vyrobena.

 → Zdravotní párátka paro® mají speciální trojúhelníkový 
průřez a jsou vhodná pro čištění lehce otevřených 
interdentálních prostorů.

 → Jsou jemná a po navlhčení slinami před 
použitím ještě více změknou a jsou 
flexibilnější.

 → Jsou vyrobena ze švýcarského lipového 
dřeva, které je pěstováno v souladu s FCS.

FOREST™
FOR ALL
ROREVER

STIMULAČNÍ  
A MASÁŽNÍ  
PÁRÁTKA

paro® brush stick – plastová 
sametová párátka s tisíci vlákny 10 ks

 → Patentovaná plastová párátka s tisíci jemnými vlákny na 
konci pečlivě čistí mezizubní prostor a zároveň masírují 
dásně.

 → Efektivní odstranění plaku v mezizubním prostoru 
pomáhá předcházet zánětu dásní.

 → Je možné je omýt a použít opakovaně.
 → Vždy připravené k použití díky ochranné krytce.

89,– -15%
105,–

Doporučená MOC: 139 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH

paro® mikro párátka 
96 ks

 → Jsou zaostřena do velmi tenkého 
tvaru a jsou příjemná 
i v těsnějších prostorách.

51,– -15%
60,–

Doporučená MOC: 79 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH

paro® solidox párátka 
96 ks

 → Oboustranné párátko se 
speciálním tvarem pro masáž 
dásně střední velikosti.

61,– -15%
72,–

Doporučená MOC: 95 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH

paro® fres stick 
párátka 96 ks

 → Jemná párátka s osvěžující 
mentolovou příchutí.

64,– -15%
75,–

Doporučená MOC: 99 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH
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STOMATOLOGICKÉ SOUPRAVY 
S PLNOU INTEGRACÍ NÁSTROJŮ 
PRO ENDODONCII A STOMATOCHIRURGII

TŘÍDA A7
křeslem nesená souprava

TŘÍDA L9
polostacionární souprava

Neomezené
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.



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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SKENOVÁNÍ NÁVRH BROUŠENÍ/FRÉZOVÁNÍ SINTROVÁNÍ/GLAZOVÁNÍ

Jednodenní stomatologie pro vás  
a vaše pacienty

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

AK
CE

Panoramatický RTG 2,5D
 → technologie Insight PAN přinášející 

třetí rozměr do panoramatických 
snímků

 → pouhých 1,9 sekundy 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

NO
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Christopher S. Riolo, DDS, M.S, Ph.D.

Úvod
Poptávka po možnostech estetické ortodontické léčby ne-
ustále roste. Pacienti jsou nuceni zvolit si bukální aparát, 
nebo léčbu vůbec nepodstoupit. Výsledkem této falešné 
volby je skutečnost, že tisíce pacientů přichází o přínos 
z léčby, kterou by si přáli.
Pro mnoho pacientů existuje rozdíl mezi „vynikající léč-
bou“ a „vynikajícím výsledkem léčby“; pro tyto pacienty je 
vynikající výsledek léčby nezbytný a dosažení „vynikající 
léčby“ jim nestačí. Tato studie popisuje situaci, kdy pouze 
fixní aparát může zajistit plnou korekci vad III. třídy. Byť je 
pravdou, že fóliová léčba ve spojení s výraznou interproxi-
mální redukcí by možná mohla zlepšit okluzní vztah u to-
hoto pacienta, fóliová léčba pravděpodobně zde uváděné 
korekce vady III. třídy nedosáhnou. Tato studie ukazuje, 
jak systém Incognito™ společnosti 3M může zajistit nejen 
„vynikající léčebné výsledky“, ale rovněž skutečně estetic-
kou léčbu, jež pro tohoto pacienta znamenala „vynikající 
léčbu“. 

Introduction
There is an increasing demand for esthetic orthodontic 
treatment options. Patients are forced to make a choice be-
tween a buccal appliance or no treatment at all. This false 
choice results in thousands of patients not benefiting from 
the treatment they desire.
For many patients, there is a difference between “excellent 
treatment” and “excellent treatment outcome”; for these 
patients an excellent treatment outcome is necessary but 
not sufficient to achieve an “excellent treatment”. This case 
presentation illustrates a situation where only a fixed ap-
pliance can fully correct the Class III relationship. While it is 
true that perhaps clear aligner therapy in conjunction with 
heavy IPR could improve this patient occlusal relationship, 
clear aligners are unlikely to achieve the Class III correction 
shown here. This case shows how the 3M™ Incognito™ 
Appliance System can provide not only “excellent treatment 
results” but the truly esthetic treatment that for this patient 
constituted “excellent treatment”. 

Dr. Riolo získal titul DDS na univerzitě v Michiganu (University of Michigan). Certifikát postgraduálního 
vzdělávání (Specialty Certificate) a MS v oboru ortodoncie získal na univerzitě v Detroitu (University of 
Detroit Mercy) a následně dokončil doktorandské studium v oboru epidemiologie na Fakultě veřejného 
zdraví Univerzity v Michiganu. Dr. Riolo je diplomatem American Board of Orthodontics, má soukromou 
praxi ve městě Seattle ve státě Washington, specializuje se na estetickou ortodoncii pro dospělé a pů-
sobí jako affiliate assistant professor na univerzitě ve Washingtonu (University of Washington), kde 
vede interdisciplinární seminář a klinický úsek.

Lingvální korekce komplexní malokluze 
III. třídy: Estetická léčba, bez obětování 
kvalitních výsledků.
Lingual correction of a complex Class III
malocclusion: Esthetic treatment without
sacrificing quality results.

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.

Obrázek č. 3A-H: Sním-
ky počátečního stavu 
ukazují jednostrannou 
vadu molárů, frontální 
zkřížený skus, horní  
a dolní stěsnání.
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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.

3. listopadu 2017 (pátek)
Brno, Hotel Maximus

Přednášející: Dr. José Chaqués Asensi

Management a léčba dentálních a skeletálních asymetrií 
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.

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE 
U ŘEŠENÍ AGENEZÍ 
LATERÁLNÍCH ŘEZÁKŮ
11. - 12. května 2018 (pátek, sobota)
Praha, 3M Inovační centrum

23. - 24. listopadu 2018 (pátek, sobota)
Zvolen/Bánská Bystrica, místo bude upřesněno

Přednášející:
MUDr. Ivana Dubovská, Ph.D.*, MUDr. Soňa Nováčková*
MDDr. Barbora Vágnerová**

*Ortodontické oddělení Kliniky zubního lékařství LF UP Olomouc, Česká republika
**Protetické oddělení Kliniky zubního lékařství LF UP Olomouc, Česká republika

Léčba agenezí laterálních řezáků vždy vyžaduje interdisciplinární spolupráci týmu specialistů zahrnující ortodontisty, 
stomatology specializující se na estetiku, parodontology a někdy i implantology.
Plánování léčby, rozdíly v lepení zámků, výběr zámků, zábrusy a biomechanika u mesializace špičáku bude probírána 
v části věnované mesializaci špičáku. Zaměříme se rovněž na kompozitní dostavby a fasety používané ke zlepšení nebo 
přestavbě tvaru mesializovaných zubů a management adhezivních procedur.
Část věnovaná vytváření místa zahrnuje management rozmístění mezer, tvorbu kosti, vytvoření místa pro implantát, 
zajištění podmínek pro správnou estetickou protetickou rehabilitaci a ortodontickou biomechaniku pro zajištění dobrého 
výsledku.
Léčba agenezí laterálních řezáků nemá striktní pravidla pro otevíraní mezery a mezializaci špičáku, dostavby nebo různé 
možnosti protetického ošetření. Cílem naší přednášky je vnést světlo do této „šedé zóny“.

MUDr. Ivana Dubovská, Ph.D.

MDDr. Barbora Vágnerová

MUDr. Soňa Nováčková
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Diagnostiku asymetrií rozdělil pan 
doktor na typ asymetrie měkkých tkání, 
funkční, dentální nebo skeletální, po-
drobně vysvětlil jejich příčiny, projevy, 
diagnostiku a léčbu. Velkou část svojí 
přednášky věnoval léčbě asymetrií 
u dětí. Úpravu transverzálního rozměru 
je potřeba řešit primárně, až po jeho 
korekci určit plán léčby, obzvláště ex-
trakce. Rychlou palatinální expanzi do-
poručuje u smíšeného chrupu jednak 
pro úpravu transverzálních nepoměrů, 
léčbu skříženého skusu, umožnění 

prořezání laterálních řezáků, srovnání 
většího sklonu erupční dráhy špičáků, 
úpravu obráceného skusu – ve spojení 
hyraxu a tvářové masky,… Zajímavostí 
bylo ponechání hyraxu jako retence po 
ukončení léčby ještě rok. Zajímavé bylo 

i porovnání léčby hyraxem kotveným na 
stálých molárech proti hyraxům, kotve-
ným na dočasných zubech.
Odpoledne bylo věnováno diagnostice 
a léčbě asymetrie u dospělých pacien-
tů, pomocí chirurgické korekce.

Rádi bychom poděkovali firmě JPS a 3M 
za přinesení tak výborného přednášející-
ho do ČR a skvělou organizaci akce. 

Dne 3. 11. 2017 se v krásném prostředí wellness hotelu Maximus u Brněnské přehrady 
konala přednáška dr. Chaquése - Klinický management a léčba dentální a kostní asy-
metrie, Včasná léčba: Proč, kdy a jak.

MUDr. Ivana Dubovská, Ph.D.

„Ortodoncie je umění vidět 
v souvislosti s asymetrií 
a estetikou.“ Dr. José Chaqués Asensi
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Druhou část vedl MVDr. Stiksa. Po krátké 
teoretické části na téma adheze a dů-
vodu jejího selhání u lepených zámeč-
ků, jsme měli možnost připomenout si 
nejčastější chyby při práci s fotokom-
pozitním materiálem. Poté následo-
vala praktická část, při které jsme se 
přesvědčili o výhodách lepení flash free 
zámků. Ty spočívají jak v úspoře času, 
tak ve vytvoření plynulejšího přechodu 
na povrch zubu, čímž se snižuje ukládá-
ní plaku a následného vzniku demine-
ralizace skloviny okolo ortodontických 
zámků.

Spolupráce s JPS je pro naše oddělení 
velice přínosná nejen v oblasti záso-

bování kvalitním materiálem, ale i po 
stránce vzdělávání. 

Dne 5. října se uskutečnilo na ortodontickém oddělení Stomatologické kliniky FN v Mo-
tole kurz organizovaný společností JPS. Školení se skládalo ze dvou částí. Přednáška 
Ing. Parolka se týkala výhod MBT techniky a možností přízpůsobení léčby potřebám 
pacienta, s využitím většího výběru torzí zabudovaných v zámečcích firmy 3M. Časově 
nenáročný individuální výběr zámečků s různou torzí celou léčbu zkracuje, usnadňuje 
a výsledek je esteticky příznivější.

MDDr. Barbora Heringová

Školení na klinikách
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Paint Your Smile je webový program určený 
pro dospívající pacienty, kteří si chtějí zábav-
nou formou vybrat barevnost svého budoucího 
úsměvu z barevných ligatur AlastiK™. Dospíva-
jící pacienti rádi experimentují s barvami, tento 
nástroj jim umožní vyjádřit svou individualitu 
pomocí aplikace Clarity™ ADVANCED keramic-
kých zámků nebo Victory Series™ kovových 
zámků.

S touto webovou aplikací:
•  Volbu zámků a ligatur vytvoří na jimi nahra-
ném obrázku, tj. na své fotce.

•  Pro dosažení co nejlepšího výsledku dopo-
ručujeme použít fotografii s velkým plným 
úsměvem.

•  Konečný obrázek, který váš pacient vytvoří 
pomocí aplikace, lze sdílet prostřednictvím 
webů sociálních médií, jako jsou Twitter a Fa-
cebook, mohou být zaslány e-mailem nebo 
uloženy na jejich mobilních zařízeních.

S aplikací se můžete propojit pomocí vašeho 
webu nebo výsledek výběru pacienta můžete 
konzultovat v rámci počátku léčby či během 
samotných konzultací. Používání tabletu, 
smartphonu nebo stolního počítače může být 
zábavný způsob ukázat pacientům, jak budou 
vypadat jejich zámky s barevnými ligatura-
mi na zubech a pomoci vám uzavřít obchod. 
S odvážnými barvami a zajímavými snímky na 
PaintYourSmile.com jistě se svými pacienty na-
vážete příjemnější komunikaci pro konzultaci 
a lepší výsledný efekt vaší práce.

Tipy ortodoncie

Prozkoumejte svět barev s webovou aplikací 
„Paint Your Smile“

Zeptejte sesvého ortodontisty

a objevte svět barev v aplikaci paint your smile.

na bare vné gumičky AlastiK

paint                  smile.com

Your 
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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

AK
CE

AK
CE

AK
CE

AK
CE

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

•  brilantní estetický vzhled v barvě zubu
•  vysoká pevnost
•  malá velikost, nízký profil zámku
•  odolnost proti zabarvení a změně barvy
•  predikovatelný, snadný debonding v linii zlomu

CLARITY ADVANCED
3 + 2 SADY ZDARMA
NEBO 20% SLEVA

VICTORY SERIES
10 + 10 SAD ZDARMA
NEBO 30% SLEVA

NITI OBLOUKY S 40% SLEVOU
OCELOVÉ OBLOUKY S 20% SLEVOU

26 800,–
V RÁMCI NABÍDKY UŠETŘÍTE AŽ

35 570,–
V RÁMCI NABÍDKY UŠETŘÍTE AŽ

1 027,–
V RÁMCI NABÍDKY UŠETŘÍTE ZA BALENÍ AŽ

•  anatomicky tvarovaná baze s „Micro-Etch“ 
povrchem, dokonalá adheze

•  zřetelná dlouhá osa zámku 
pro přesnější lepení

•  design torque-in-baze pro pohodlnou 
nivelizaci, přesnost slotu

•  přehledný barevný identifikační systém 
zámků

•  hladký design pro větší komfort pacienta
•  v systémech MBT, Roth, 
Alexander, Hilgers, Ricketts, 
atd.

•  v provedení APC II, APC Plus 
a bez adheziva

•  kompletní 
sortiment 
oblouků 
NiTi a ocele 
v nabídce

CLARITY - DOPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB S 50% SLEVOU

ELASTIKY 
A ALASTIKY 
2 + 1 ZDARMA

1 580,–
V RÁMCI NABÍDKY UŠETŘÍTE AŽ
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6. - 7. dubna 2018 Košice, Hotel DoubleTree by Hilton Kongres SOS

13. - 14. dubna 2018 Budapešť, HUN 3M Inspiration Conference of Orthodontics 2018 (ICOP)

11. - 12. května 2018 Praha, 3M Inovační centrum Interdisciplinární spolupráce u řešení agenezí laterálních řezáků

Přednášející: MUDr. Ivana Dubovská, Ph.D., MUDr. Soňa Nováčková, MDDr. Barbora Vágnerová

3. - 8. května 2018 Washington DC, USA AAO

17. - 26. června 2018 Edinburgh, UK EOS

14. září 2018 Praha Profil obličeje, atraktivita a vliv  extrakční/neextrakční léčby, Řešení případů se stěsnáním 
dolních řezáků, Konvenční ortodontická léčba dospělých, Komplexní interdisciplinární 
terapie dospělých

Přednášející: John Scholey, přednáška bude simultánně tlumočena

4. - 6. října 2018 Český Krumlov, Zámecká jízdárna Kongres ČOS

23. - 24. listopadu 2018 Zvolen/Bánská Bystrica, místo bude upřesněno Interdisciplinární spolupráce u řešení agenezí laterálních řezáků

Přednášející: MUDr. Ivana Dubovská, Ph.D., MUDr. Soňa Nováčková, MDDr. Barbora Vágnerová

Zveme vás na ORTO akce
a objevte svět barev 



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

12. 1. 2018 pá
Praha

10.00-18.00
JPS

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

DH, S

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

Guided 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

Guided 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 
Hotel

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 – prakticky kurz na 
prasečích čelistech
MUDr. Pavel Kříž, PhD.

WI

9. 2. 2018 pá
Pardubice

13.00-18.00
Hotel EURO

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

WS

9. 2. 2018 pá
Ostrava

13.00-18.30
Harmony Club 
Hotel

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

WS

2. 3. 2018 pá
Praha

10.00-18.00
JPS

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

DH, S

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

23. 3. 2018 pá
Teplice

12.00-18.00
Hotel Prince de 
Ligne

Úrazy zubů u dětí
Doc. MUDr. Romana Koberová-
Ivančaková, CSc.

W

6. 4. 2018 pá
Jihlava

13.00-18.30
Hotel Gustav 
Mahler

Kompozitní onlay od A do Z
MDDr. Ondřej Kříž

WS

6. 4. 2018 pá
Ostrava

13.00-18.30
Harmony Club 
Hotel

Zvládání stresu (teoreticko-praktický 
kurz určený pro zubní lékaře)
PhDr. Martina Venglářová

WS

13. 4. 2018 pá
Praha

09.00 - 18.00
hotel Marriott

Dentsply Sirona Implants Kongres 
Detailní program najdete na 
internetových stránkách http://
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

Kdy, kde Téma a přednášející Pro

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

20. 4. 2018 pá
Praha

10.00-18.00
JPS

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

DH, S

20. 4. 2018 pá
Brno

13.00-18.30
Hotel Vista

Adhezivní můstky
MUDr. Jana Krňoulová, PhD.

WS

11. 5. 2018 pá
Ostrava

13.00-18.30
Harmony Club 
Hotel

Kompozitní onlay od A do Z
MDDr. Ondřej Kříž

WS

11.–12. 5. 2018
Praha

dvoudenní
3M Inovační 
centrum

Interdisciplinární spolupráce u řešení 
agenezí laterálních řezáků
MUDr. Ivana Dubovská, Ph.D., MUDr. 
Soňa Nováčková, MDDr. Barbora 
Vágnerová

WO, 
WS

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

17. 5. 2018 čt
Olomouc

13.00-18.30
IBIS Olomouc 
Centre

Implantát a sinusitida
MUDr. et MUDr. Petr Kocum

WI, 
WS

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, 
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
Hotel Chvalská 
Tvrz

Zvládání stresu
PhDr. Martina Venglářová

WS

8. 6. 2018 pá
Brno

13.00-18.00
Hotel Vista

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

WS

7. 9. 2018 pá
Jihlava

12.00-18.00
Hotel Gustav 
Mahler

Úrazy zubů u dětí
Doc. MUDr. Romana Koberová-
Ivančaková, CSc.

W

26. 10. 2018 
pá
Zlín

12.00-18.00
Hotel Baltaci 
Atrium

Úrazy zubů u dětí
Doc. MUDr. Romana Koberová-
Ivančaková, CSc.

W

30. 11. 2018 
pá
Zlín

13.00-18.30
Hotel Baltaci 
Atrium

Parodontologie v praxi
MUDr. Markéta Harakaľová

W

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.

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

Kdy a kde nás také můžete v ČR a na Slovensku potkat:
6. - 7. 4. 2018 Kongres SOS, Slovensko, Košice
6. - 7. 4. 2018 Konference a sněm ADH, Praha
18. - 19. 5. 2018 Parodontologické dny,  

Špindlerův Mlýn


