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Slovo úvodem
Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

školáci odhodili aktovky, 
vstříc letním zážitkům. 
Akademie JPS uzavřela první 
pololetí letošního roku.  
Víte, co nás těší? 
Že na naše přednášky 
a praktické workshopy 
přicházíte stále ve větším 
počtu! Velmi vám za to 
děkujeme, vaší přízně 
si opravdu vážíme. Již 
jsme zahájili přípravy na 
akademický rok 2019. Samozřejmě, že na letošní podzim 
se máte na co těšit, program je kompletní.
V našem novém Magazínu najdete zajímavé nabídky 
produktů, novinky, studie a také pozvánky, a to 
nejen na odborné přednášky. Spojili jsme příjemné 
s užitečným a v září vás tak čeká první JPS TENIS 
CUP v Brně. Přinášíme vám fotoreportáž z odborné 
konference ADH a zprávu 
z Dentsply Sirona Implants Kongresu 2018.
A co je horkou letní novinkou? Představujeme vám nový 
špičkový PARO® SONIC, vyrobený ve Švýcarsku.

Přejeme vám krásné prázdniny, zážitkové 
a odpočinkové, zkrátka takové, jaké si přejete mít!

Markéta Knollová,
šéfredaktorka
magazínu

Dentsply Sirona Implants 
Kongres 2018 v Praze
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Zveme vás na:
SEMINÁŘ LIMITY A CHYBY 
ANEB PŘEDVÍDATELNOST V IMPLANTOLOGII 
& JPS TENIS CUP 2018
Přednášející: MUDr. Michal Bumbálek, MUDr. Jan Maštálka

7. – 8. září 2018 v Brně
Design hotel Noem Arch, Cimburkova 564/9, Hotel VAKA, Cimburkova 599/4A 
Tenisové kurty BLTC v Lužánkách, Brno

akademie

SYLABUS – ODBORNÝ PROGRAM, SOBOTA 
8. 9. 2018:
Implantační systém Astra Tech je prověřený 
již po řadu let. Během přednášky bude 
prezentována 5letá zkušenost s tímto 
systémem. 

•  Obecná rizika pro implantologickou terapii.
•  Fungující biologie - základní pilíř

implantologie.
•  Kost - množství, denzita, lokalita, náhražky

a osobní zkušenost s některými z nich.
•  Měkké tkáně  - množství/biotyp, připojené/volné
•  Implantát Astra - tvar a povrch, (OsseoSpeed™),

(Conical Seal Design®), (Microthread™).
•  Prostor a 3D umístění
•  Chirurgická zručnost a manipulace s tkáněmi

•  Kontrola a Recall
•  Protetika - spojení fixtura/abutment, okluze,

artikulace

CENA:
8 900 Kč vč. DPH za osobu vč. ubytování
6 900 Kč  vč. DPH za osobu vč. ubytování 

(zvýhodněná cena platná při 
přihlášení do 7. 8. 2018)

4 900 Kč  vč. DPH pro studenty
2 050 Kč  vč. DPH pro doprovodnou osobu 

za ubytování a stravování ve 
dvoulůžkovém pokoji s osobou platící 
plnou nebo zvýhodněnou cenu, bez 
účasti na odborném programu

BODOVÉ OHODNOCENÍ: 5 kreditů ČSK
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Vzdělání
2015 -  trvá Univerzita Karlova – Postgraduální studium

2002 – 2009    Masarykova univerzita Brno, obor zubní lékařství

Praxe
07/2009 – 

12/2010 
Univerzitní nemocnice U Sv. Anny Brno, Pekař-
ská 53, oddělení záchovné stomatologie

08/2010 – 
11/2012 

Dlouhodobá stáž v Privátní praxi MUDr. Ivan 
Třešňák, Itálie, praxe specializovaná na oblast 
stomatochirurgie a implantologie

11/2012 – 
současnost 

Privátní nestátní zdravotnické zařízení, Stoma-
tologické centrum ONEDENT, spoluvlastník Sto-
matologického centra Excellent Dent.
člen ITI International Team for Implantology

Publikace
Scholarly Contributions [Data Provided by Scopus ]:
1. Cox proportional hazard model and its application to data
analysis of failure of endodontic equipment, Biomedical Pa-
pers, vol. 161, pp. S1–S11, 2017.

Vzdělání
2009 Úspěšně absolvoval profesní zkoušku a rok 

poté dokončil nadstavbovou specializaci jako 
praktický zubní lékař stomatochirurg.

2004 Promoval na 1. LF UK v Praze

Praxe
Působí jako vedoucí lékař pracoviště IMPLANTA v Ledči nad Sázavou.

Pravidelně se účastní mezinárodních sympozií a kongresů.

Je aktivním členem několika odborných společností.

MUDr. 
Michal Bumbálek

MUDr. Jan Maštálka
Vedoucí lékař - IMPLANTA,  
pracoviště zubní implantologie  
a moderní ústní chirurgie  
v Ledči nad Sázavou

Bc. Patrik Svoboda
Specialista pro implantologii
M: +420 778 495 220 
E: svoboda@jps.cz

David Mičaník
Junior product manager 
divize Implantologie
M: +420 702 204 165
E: micanik@jps.cz

Parkování na hotelových parkovištích je zdarma.

Ubytování Vám bude zajištěno v jednom z uvedených hotelů.

V ceně je zahrnuta snídaně v hotelu a dále stravování dle 
programu.

Registrujte se online na stránkách www.jps.cz/akademie, 
telefonicky na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem 
na adrese objednavky@jps.cz nebo u svého obchodního 
zástupce.

Platbu účastnického poplatku prosím poukažte na zákla-
dě námi vystavené faktury na účet JPS 5493/0300, jako 
variabilní symbol uveďte číslo faktury. Uhrazením účast-
nického poplatku je dokončena registrace a tímto oka-
mžikem je mezi pořadatelem akce a účastníkem uzavřena 
smlouva o účasti, jejíž nedílnou součástí jsou Závazné 
podmínky účasti na akci pořádané firmou JPS s.r.o. Tyto 
podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách 
www.jps.cz/akademie-informace.

INFORMACE

akademie
JPS, s. r. o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936, zelená 
linka: 800 111 577, e-mail: info@jps.cz, www.jps.cz, www.facebook.com/
JPS.dentalni.vyrobky

8.30 Setkání u hotelů 
8.45 – 
9.00

Převoz z hotelů do BLTC 
Uvítání v BLTC, registrace 
a rozlosování na turnaj 
Občerstvení

10.00 Zahájení turnaje 
Doprovodná zábava a občersvení

18.00 Ukončení turnaje
18.15 Převoz do hotelů
19.45 Převoz do BLTC na společenský večer
20.00 Zahájení  

Vyhlášení výsledků turnaje 
Hudba a občerstvení

PROGRAM v pátek 7. 9. 2018:
JPS Tenis Cup 2018

9.30 Registrace a občerstvení na uvítanou
10.00 Přednáška
12.00 Oběd
13.00 Přednáška
14.30 Coffee break
15.00 Přednáška
16.30 Ukončení

PROGRAM v sobotu 8. 9. 2018
Seminář Limity a chyby aneb 
Předvídatelnost v implantologii 
v konferenční místnosti hotelu  
NOEM ARCH



Prestižní událost v oboru implantologie 
se tak po třech letech konala na stejném 
místě, letos však atmosféru doplňo-
valo výroční logo JPS, které upozornilo 
návštěvníky na to, že naše firma je na 
trhu úspěšná již 25 let. Vkusným dárkem 
byl tak např. Výroční Sborník implantolo-
gických studií, který jsme věnovali všem 
účastníkům.

Špičkový odborný program, který pod-
trhla vědecká moderace doc. MUDr. et 
MUDr. Reného Foltána, Ph.D., FEBOMFS ve 
spojení s luxusním prostředím, přilákal 

implantologickou špičku České republiky, 
právě tak jako začínající lékaře. Kongres 
sklidil výborné ohlasy. Zaujaly dopole-
dní praktické workshopy, právě tak jako 
odpolední přednášky českých i zahranič-
ních speakerů.

Účastníci se měli možnost v dopolední 
praktické části zúčastnit jednoho ze tří 
workshopů.

Workshopem Extrakční lůžko a implan-
tát – systematicky a evidence based 
provedl účastníky doc. MUDr. et MUDr. 

René Foltán, Ph.D. FEBOMFS. V teoretické 
části se pan docent podělil o své četné 
zkušenosti a účastníkům podal celistvý 
pohled na problematiku chirurgického 
ošetření extrakčního lůžka před implan-
tací a v průběhu okamžité implantace. 
V rámci workshopu si pak lékaři vyzkou-
šeli jednotlivé augmentační postupy 
kosti i měkkých tkání okolo implantátů.

Pokročilé augmentační techniky pomocí 
Ring techniky si mohli vyzkoušet účast-
níci workshopu Augmentace kostním 
prstencem se zavedením implantátu 

Již podruhé hostil pražský hotel Marriott implantologický kongres, který jsme 
ve spolupráci s Dentsply Sirona pořádali dne 13. dubna 2018.

Dentsply Sirona Implants 
Kongres 2018 v Praze

Ing. David Mičaník 
Junior product manager divize 

Implantologie

6 | IMPLANTOLOGIE
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s prim. MDDr. et MUDr. Jaroslavem Va-
lachem, Ph.D. Workshop probíhal velmi 
příjemnou formou diskuze nad úspěš-
ností jednotlivých augmentačních tech-
nik s možností si jednu z advanced tech-
nik vyzkoušet. Pan primář se s účastníky 
podělil o své četné zkušenosti z praxe.

Zavedené postupy ošetření pomocí 
Profile implantátů představil zahranič-
ní přednášející Dr. Christian Mertens 
na workshopu Léčebný koncept pro 
management tvrdých a měkkých tkání 
pomocí zešikmených implantátů. Úvodní 
přednáška zahrnovala terapeutické kon-
cepty pro odloženou, časnou i imediátní 
implantaci. Účastníci workshopu si pod 
vedením Dr. Mertense vyzkoušeli nejen 
implantaci zkoseného implantátu, ale 
seznámili se i s možnostmi protetického 
řešení, které tyto implantáty přinášejí.

Odpolední přednášková část přinesla 
témata jako např. Koncept ošetření atro-
fované bezzubé čelisti, který prezentoval 
prim. MDDr. et MUDr. Jaroslav Valach, 
Ph.D., či Soudobé koncepty zubních im-
plantátů – prediktabilní výsledky, které 
poutavě přednesl jeden ze zahranič-
ních speakerů, Dr. Nigel Saynor. O své 
dlouhodobé zkušenosti s implantačním 
systémem Astra Tech se s účastníky 
kongresu podělil MUDr. Pavel Kříž, Ph.D., 
který tento systém používá již 12 let.

V průběhu celého dne byl také pro-
stor pro diskusi a networking. Bohatý 
program zakončilo slavnostní vyhlášení 
nejlepšího vědecké posteru, kterým se 
stal poster: Rekonstrukce pomocí ASTRA 
TECH Implant System™ za podpory 
CBCT, digitálního intraorálního skene-

ru a CAD/CAM techniky Atlantis bez 
zhotovení otisku a pracovního modelu. 
Pro hlavní autorku posteru, MUDr. Petru 
Hliňákovou, Ph.D., MBA byla připravena 
cena v podobě registračního poplatku 
na prestižní kongres EAO včetně dopravy 
a ubytování. Výhercům ještě jednou gra-
tulujeme. Společně se můžeme těšit na 
to, že se za tři roky tato akce do Prahy 
opět vrátí.

Ohlasy lékařů

MUDr. Stanislav Kučera a MUDr. Miroslav 
Šafařík se zúčastnili workshopu, který 
vedl doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, 
Ph.D. FEBOMFS - Extrakční lůžko a im-
plantát
Velmi se nám líbila klasifikace defektů, 
včetně rozdělení augmentačních technik, 
kde a kdy která funguje. Zejména sau-
sage (klobásová) technika, jednoduchá 
a účinná. Workshop byl velmi přínosný 
do praxe.

MUDr. Vasil Molnár
Osobně hodnotím implantologický 
kongres Dentsply Sirona jako velmi po-
vedený, ale s malou kaňkou. Velmi dobře 
a zajímavě poskládaný program před-
nášek zařazený po workshopech přece 
jen trochu poznamenala náhlá nepří-
tomnost jednoho z přednášejících. Velmi 
pozitivně hodnotím sdělení dr. Saynora, 
který originálně, poučně a zároveň od-
lehčeně typickým anglickým humorem 
přednesl sdělení o estetických aspek-
tech implantologie. Dále mne potěšila 
přednáška dr. Doneva na stále resonující 
téma all on 4. Celkově velmi příjemná 
a uvolněná atmosféra, jaká bývá vždy na 
akcích pořádaných JPS. 
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Pokud podmínky pro umístění 
implantátu nejsou ideální a implantáty 
jsou zavedeny s různým sklonem.

Pacient: 55letý pacient s úplnou ztrátou zubů způsobenou 
pokročilou parodontitidou. Pacient přišel na naši kliniku 
a nebyl schopen používat snímatelnou náhradu.

Ošetření: Naplánovali jsme fixní můstek na implantátech, jak 
pro horní, tak pro dolní čelist. Podmínky kosti nebyly ideální 
a implantáty proto nemohly být zavedeny paralelně. Navzdo-
ry tomu chirurg zavedl 12 implantátů OsseoSpeed 3.5 11 mm 
ve dvou fázích. Po 12 týdnech hojení byly zavedeny UniAbu-
tmenty a byl proveden otisk.

Atlantis Bridge keramický můstek s angulovaným vstupem 
pro šroubky byl vyroben pro horní čelist a hybridní kom-
pozitní náhrada Atlantis Hybrid pro dolní čelist. Přestože 

implantáty nebyly zavedeny paralelně, finální výsledek ukazuje 
optimální podmínky pro funkčnost a čistotu, a to bez kompro-
misu na estetice. 

Atlantis® fixní suprastruktura 
pro optimální estetiku, 
funkci a spokojenost 
pacienta

Per-John Halvorsen, 
DDS

Licensed for implant 
prosthodontics 

Kristiansund, 
Norway

Svein Thorstensen, 
MDT

Proteket AS 
Oslo, Norway

1. UniAbutmenty byly zašroubovány
a po dvoutýdenním hojení vidíme
zdravé měkké tkáně kolem vhojovacích
kapen.

2. Okluzální pohled na UniAbutmenty.
Design UniAbutmentů zajišťuje a kont-
roluje postup otiskování a zabezpečuje
finální úpravu.

3. Individuální otiskování otevřenou
metodou použitím otiskovacích kapen
pro UniAbutmenty a otiskovacího mate-
riálu (Impregum, 3M ESPE).
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4. Hlavní model s gingivální maskou
vytvořen v zubní laboratoři.

5. Neparalelní umístění implantátů vyža-
duje takové řešení náhrady, které zajistí
optimální funkčnost a splní vysoké
estetické nároky.

6. Angulovaný vstup pro šroubek
umožňuje vstup protetického šroubku
pod úhlem až 30 stupňů pro optimální
estetiku a funkci.

7. Zkouška zubů ve vosku zajištěných
třemi šroubky do hlavního modelu.
Vstupy ke šroubkům se nacházejí
v bukální části zubů před angulací.

8. Zkouška postavení zubů ve vosku.
Vstup ke šroubkům je v bukální části
před angulací.

9. Poté, co je suprastruktura vytvořena
pomocí nejnovější digitální technologie
a Atlantis Suprastructures Design Soft-
ware, obdrží zubní technik dokument
k náhledu a ke schválení.

10. Po kontrole a finálním schválení
návrhu v programu Atlantis Viewer je
suprastruktura vyfrézována.

11. Můstková konstrukce Atlantis Bridge
poskytuje plnou anatomickou oporu
pro vrstvení keramiky. Vyroben s an-
gulovanýcm vstupem pro šroubky pro
optimální estetický výsledek.

12. Suprastruktura nesená implantáty
je navržena pro možnost napalování
keramiky.

13. V horní čelisti je vyhotovena finální
můstková konstrukce Atlantis Bridge
s vrstvenou keramikou. V dolní čelisti
je hybridní konstrukce Atlantis Hybrid
s kompozitními zuby.

14. Navzdory přední pozici a rozdíl-
né angulaci implantátů jsou všechny
vstupy pro šroubky dobře dostupné.
Riziko fraktury je díky tomu menší a je
zajištěna dobrá estetika.

15. Přístupy pro šroubky jsou zalepeny
kompozitním materiálem (Filtek Supre-
me XTE B3D, 3M ESPE). Optimální pozice
pro vstup šroubku zlepšuje funkci
a estetiku.

16. Finální umístění suprastruktury
do implantátů. Otestovala se pasivní
přesnost a pacient je spokojen s koneč-
ným výsledkem. Bilaterálně okluzální
kontakt.

17. Rentgenový snímek celé čelisti. At-
lantis náhrada na implantátech v dolní
i horní čelisti s pasivní přesností.

18. Finální náhrada s hybridní konstruk-
cí Atlantis Hybrid v dolní čelisti pro co
nejlepší funkci a můstková konstrukce
Atlantis Bridge v horní čelisti pro opti-
mální estetický výsledek.
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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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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 

� Dentsply 
._ Sirona 

lmplants 

STEPPS'" SIMPLANT" SYMBIOS" ANKYLOS" 

ASTRATECHIMPLANT SYSTEM

XiVE" 

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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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

OsseoSpeed Profile EV: 
výsledky  
průzkumů

Astra Tech Implant System®

OsseoSpeed Profile EV je 
unikátně tvarovaný implantát 
speciálně navržený pro 
zešikmený alveolární 
výběžek a je nedílnou 
součástí implantačního 
systému Astra Tech 
Implant System EV.

38 %
všech implantačních míst má po zhojení 
zešikmený alveolární hřeben

pro 58 % 
všech zešikmených implantačních 
míst se snižuje potřeba augmentace 
díky implantátům OsseoSpeed Profile

61 % 
všech zešikmených implantačních míst 
je považováno jako ideální pro implantáty 
OsseoSpeed Profile

42 % 
všech respondentů uvedlo, že ušetří 16 a více 
minut tím, že se nemusí augmentovat použitím 
implantátů OsseoSpeed Profile

AK
CE

Individuální abutmenty 
a konstrukce Atlantis

 design

ile 

 ime

 able ails





 erial

 hannel
er

 off 

Angulation up to 

30 degrees

-30 %
NA PRVNÍ DVĚ 
KONSTRUKCE

Individuální abutmenty a korunky Atlantis k dosažení dokonalé es-
tetiky jsou dostupné jak u cementovaných, tak šroubovaných prací.
Žádná kompromisní řešení u konstrukcí Atlantis ve vestibulární ob-
lasti, vždy okluzálně šroubované konstrukce Atlantis díky angulova-
ným vstupům pro šroubky. Nyní dostupné s extra retencí.
Abutmenty a konstrukce Atlantis jsou dostupné pro všechny hlavní 
implantační systémy.
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Chirurgické nástroje Helmut Zepf
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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.















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

NO
VI

NK
A Atlantis® 

CustomBase 
řešení

Angulovaný 
vstup pro 
šroubek umožňuje 
přizpůsobit 
umístění otvoru 
šroubku na 
optimální místo.

30 O̊ptimální
umístění vstupu pro 
šroubek pro dokonalejší 
estetiku, funkci 
a postup zavedení

Spojení 
materiálů 
abutmentu 
a korunky 
s ohledem 
na biologické 
principy

Individuální design 
a výška jádra pro 
optimální retenci 
a podporu

Přizpůsobený 
emergence 
profile pro lepší 
management tkání

Nově dostupné také pro implantáty OsseoSpeed Profile EV
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A

Sada nástrojů pro uchycení kostních bloků
Nástroje pro uchycení kostních bloků včetně fixace 
membrán
Univerzální box na nástroje ZEPF CMF SYSTEM nabízí 
dostatek místa pro následující nástroje, např.:

 → rukojeť pro šroubovák, velká a malá
 → rukojeť pro čepelky
 → pilotní vrtáky a vrtací vrtáky
 → aplikátor pinů
 → titanové piny
 → titanové prefabrikované dlahy

Titanová mřížka
Titanová mřížka slouží pro stabilní překrytí velkých 
kostních defektů, které jsou vyplněny autologní kostí 
nebo kostním regeneračním materiálem.
Dostupné velikosti:
100 x 60 x 0,1 mm
100 x 60 x 0,2 mm

Pro více informací kontaktujte svého obchodního 
zástupce, který vám ochotně nástroje podrobně 
představí.
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Digitální otiskování 
v implantologii

Speciální nabídka 
implantátů a intraorálního 
skeneru CEREC AC 
Omnicam. Balíček 
obsahuje: odběr 
smluveného množství 
implantátů v období 
1 nebo 2 let.

Motto letošního EAO zní: 
Sny a realita v dentální implantologii.

Každoroční, letos už 27. vědecké setkání 
Evropské asociace pro osseointegraci se 
uskuteční ve Vídni 11. - 13. října.

Navštivte stánky Dentsply Sirona Implants a Geistlich 
Biomaterials, dozvíte se zde nejnovější informace 
a novinky. Také se můžete zúčastnit hands-on sekcí 
a vědeckých diskuzí, organizovaných společnostmi 
Dentsply Sirona Implants a Geistlich Biomaterials.

Těšíme se s Vámi na setkání ve Vídni!
Divize Implantologie

DEN 1. – Diagnostika
DEN 2. – Chirurgická léčba
DEN 3. –  Protetika a následné 

sledování
Letos se poprvé v rámci vědeckého 
programu budou konat live operace!
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Páteční konferenci, která byla přístupná 
široké odborné veřejnosti, zahájila Ing. 
Renata Jonášová, která krátce předsta-
vila Guided Biofilm Therapy pomocí 
přístroje AirFlow Prophylaxis Master. 
Následovala paní Nora Koller, dentál-

ní hygienistka působící ve Švýcarsku, 
s přednáškou „Proč je vzájemná spolu-
práce nezbytná pro celoživotní prevenci 
onemocnění dutiny ústní“. V následné 
diskuzi se ochotně podělila s českými 
kolegyněmi o poznatky ze své každoden-
ní praxe.
Dále se slova ujala s přednáškou „Péče 
o implantáty – průvodce pro dentální
hygienistky“, exprezidentka Asociace den-
tálních hygienistek Velké Británie, paní
Julie Rosse, která nás poučila o průběhu
ošetření pacientů s implantáty.
Odpolední program konference otevřel
některým hygienistkám již dobře známý
MUDr. Petr Zvolánek. Program byl ukon-
čen posterovými prezentacemi finalistů
soutěže ShineOn.
Nevšední zpestření přinesl fotokoutek,
kde mohli zájemci zvěčnit své zářivé

úsměvy se vtipnými rekvizitami a odnést 
si tak hezkou vzpomínku v podobě fotky 
z polaroidu. Vyvrcholením dne se stal 
společenský večer, raut a přátelský bow-
lingový turnaj. 1. místo obsadil Ondřej 
Kodr, 2. místo Patrick Sutter a 3. místo 
Petr Nejedlý.

Sobotního Jarního sněmu Asociace 
dentálních hygienistek ČR se zúčastnilo 
130 členů. Začátek sněmu byl zahájen 
prezentací partnerů ADH ČR, kteří člen-
skou základnu informovali o novinkách 
v oblasti aktuálních trendů v oboru.
Sněm byl opět volební, jelikož ze zdra-
votních důvodů odstoupil dosavadní 
prezident Michal Kalita, DiS. Novou 
prezidentkou se stala Lenka Velebilová, 
DiS., které bychom rádi popřáli hlavně 
pevné nervy a mnoho úspěchů ve svém 
volebním období.
Marta Matušková, DiS. a Vendula Jaklová, 
DiS. obeznámily členy s tím, že díky zru-
šení kreditního systému změnila Kreditní 
komise své jméno na Edukační komise. 
Uvědomujeme si, že kontinuální vzdělá-

vání v našem oboru na vysoké úrovni je 
velice důležité, proto ADH ČR zpracová-
vá vlastní systém hodnocení vzděláva-
cích akcí, který je momentálně ve fázi 
finálních úprav. Průběh sněmu zpestřil 
svou přednáškou s názvem – Význam 
komplexní enzymové péče v hygieně 
dutiny ústní. Od nápadu k patentu - doc. 
MUDr. Martin Wald, Ph.D.
Termín další odborné konference 
a Jarního sněmu je stanovený na 12. 
a 13. dubna 2019.
Věříme, že to bylo pro všechny obohacu-
jící setkání a těšíme se na viděnou příští 
rok! 

Ohlédnutí za odbornou 
konferencí a Jarním 
sněmem ADH ČR 2018

Ve dnech 6. – 7. 4. 2018 proběhla odborná konference 
a Jarní sněm Asociace dentálních hygienistek ČR. Akci 
hostily již tradičně prostory hotelu DUO Praha. Letošní 
ročník byl obohacen o dvě zahraniční přednášející.

Aneta Stryjová, DiS. 
vedoucí PVP ADH ČR

zleva Nora Koller, Patrick Sutter – Švýcarsko, 
Lenka Velebilová, DiS. - překlad

Jarní sněm ADH ČR

vedení ADH ČR – zleva Pavla Pilneyová, DiS. 
(člen vedení ADH ČR), Lenka Velebilová, DiS. 
(prezidentka ADH ČR), Markéta Harantová, 
DiS. (viceprezidentka ADH ČR)



Děkujeme vám také za doporučení výrobků 
značky Biorepair, které jsme nově zařadili do 
sortimentu.
Na pozvání ADH a společnosti Esro, našeho 
dlouholetého obchodního partnera, se se-
mináře zúčastnila paní Nora Koller, se kterou 
jste diskutovali také po přednášce na našem 
stánku.

Děkujeme vám za návštěvu našeho výstavního stánku JPS 
u příležitosti konání akce ADH a za váš zájem o výrobky
značky paro®. Vyzkoušeli jste mezizubní kartáčky, párátka
a zubní kartáčky i revoluční paro®slider. Se zájmem
se setkaly také naše speciální nabídky k výročí JPS 25let.

Její vystoupení poukázalo na zásadní roz-
díl v prevenci zubního kazu v Čechách a ve 
Švýcarsku. Pravidelné návštěvy „tooth-lady“ 
ve školkách a následně na základních školách, 
jejich osvěta zdravého životního stylu a péče 
o ústní dutinu ve spojení s pravidlem zdravé
výživy ve školních zařízeních se velmi význam-
ně projevila na snížení výskytu kazů u dětí.
Například ve školkách nebo školách není mož-
né dětem jako motivaci dávat sladké bonbóny,
nesmí se nosit nezdravé svačiny. V opačném
případě musejí rodiče školu informovat, že
bude mít školák něco sladkého ke svačině.

Kazuistiku, kterou Nora Koller prezentovala, 
bylo zajímavé porovnat s běžnými pacienty, 
se kterými se setkáváte ve svých ordinacích 
vy v ČR. Pro paní Koller byl pacient ve věku 
28 let, kuřák, se špatnou zubní hygienou 
a špatným stavem dásní zajímavý, jelikož se 
s takto „problematickými pacienty“ běžně 
nesetkává.
Velmi zajímavé byly dotazy přímo od vás, 
dentálních hygienistek. Ptaly jste se na po-
užití sólo techniky ve Švýcarsku. Překvapivé 
mohlo být pro někoho zjištění, že se tato 
technika ve Švýcarsku vůbec nevyužívá. Je 
dbáno na správnou čisticí techniku, dočiš-
tění sólo koncem a mezizubním kartáčkem. 

Autorka:
Bc. Kateřina Serafínová
Product manager divize Profylaxe
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Bc. Kateřina Serafínová
Product Manager divize Profylaxe

Značka paro® nabízí široký výběr mezizubní péče. Jedi-
nečný systém Isola F je kompatibilní se všemi zubními 
kartáčky, sonickým kartáčkem a držáky paro®. Patentova-
ný trojúhelníkový tvar mezizubních kartáčků 3star zvyšuje 
účinek čištění. Revoluční novinka paro®slider  snadno 
najde a vyčistí mezizubní prostor.  Všechny řady mezizub-
ních kartáčků mají kovové jádro potažené plastem. Jsou 
vhodné i pro čištění fixních ortodontických aparátků, 
zámečků, oblouků a můstků nesených implantáty.

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

profylaxe

paro® flexi grip, 4ks, 
blister balení

 → oválné nebo kónické 
mezizubní kartáčky v 10 
různých průměrech

 → měkké držátko umožňuje 
pevnější stisk dvěmi prsty

 → jemné a ohebné držátko 
usnadňuje zavedení do 
mezizubního prostoru

 → s ochrannou krytkou na 
použití doma nebo na cestách

 → průměr drátku 0,4 mm – 1,3 mm

paro® 3star, 4 ks, 
blister balení:

 → je přizpůsoben anatomickému tvaru 
mezizubního prostoru

 → má vyšší čistící schopnost
 → snadno proniká do mezizubního prostoru
 → ohebné flexi držátko usnadňuje jeho 

zavedení
 → průměr drátku 0,45 mm - 0,72 mm
 → s ochrannou krytkou na použití doma 

nebo na cestách

53,– -25 %
71,–

Doporučená MOC: 94,–

ordinační balení

57,– -33 %
86,–

Doporučená MOC: 114,–

393,– -25 %
524,–

2+1
ZDARMA

3+1
ZDARMA

paro® Isola F, 5ks
 → oválné nebo kónické mezizubní kartáčky v 8 různých průměrech
 → unikátní systém umožňuje kombinovat mezizubní kartáček 

s kartáčky a držáky paro®
→ průměr drátku 0,45 mm - 0,95 mm

62,– -25 %
82,–

Doporučená MOC: 109,–

3+1
ZDARMA

paro® glide-tape 200m
 → teflonová páska 

z PTFE odstraňuje 
zubní plak i ve velmi 
těsných mezizubních 
prostorech, které 
jsou jiným způsobem 
nedostupné

paro® 
chlorhexidin 
2l

 → s obsahem 0,2% 
chlorhexidinu, 
xylitolu a mentolu

 → neobsahuje ADS 
a alkohol

paro® classic-floss 
200m

 → tenká, voskovaná, 
fluoridovaná nit 
snadno 
proklouzne 
mezi zuby

191,– -25 %
254,–

860,– -15 %
1012,–

Andrea Kania (Praha), tel.: 724 365 499 | Šárka Chvojková, DiS. (severní Čechy), tel.: 724 020 620
Mgr. Petra Bolechová, DiS. (Vysočina, Pardubický kraj), tel.: 602 227 636 | Vlaďka Kováčiková (severní 
Morava), tel.: 725 777 487 | Michaela Žáková (Znojmo, Blansko), tel.: 775 891 410 | Eva Mandincová 
(jižní Morava), tel.: 776 522 639 | Jana Horníčková (západní a jižní Čechy), tel.: 776 249 416
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Stále častější výskyt  
onkologických one-
mocnění nebo zvýšené 
užívání léků způsobuje 
u pacientů snížení tvorby
nebo úplnou ztrátu slin.
Patentované složení
olivového oleje, betainu
a xylitolu nabízí řešení.
Kombinace produktů
Xerostom zvyšuje tvorbu
slin o 200 %*.

*Ship JA, et el- Safety and effec-
tiveness of topical dry mouth
products containing olive oil,
betain and xylitol in reducing
xerostomia for polypharmacy- 
induced dry mounth.

Sleva 25 % platí na 
všechny produkty 
XEROSTOM

Sprej 15 ml
 → neobsahuje alkohol, cukry a fluoridy
 → panthenol pomáhá regeneraci  

měkkých tkání
 → použití dle  

potřeby

Gel 25 ml
 → neomezené použití jako náhrada 

slin, neobsahuje fluoridy
 → dlouhotrvající účinek až 4 hodiny
 → vhodné použití na noc

AIR-LIFT SPREJ 15 ml
 → má okamžitý a dlouhotrvající účinek
 → ideální balení na cesty

-25 %
103,–

Doporučená MOC: 129,–

78,–78,– -25 %
103,–

Doporučená MOC: 129 Kč

AIR-LIFT KAPSLE 30 ks
 → eliminuje zápach z úst až na 4 hodiny 

působením přímo v žaludku

103,– -25 %
128,–

Doporučená MOC: 129,–

89,– -25 %
119,–

Doporučená MOC: 148,–

Extra panenský olej a olej z petržele zachytí a odstraní těkavé sloučeniny síry (Volatile 
Sulfur Compounds – VSC) a odstraní gram negativní bakterie bez poškození přiroze-
ného ekosystému dutiny ústní. Kombinace esenciálních olejů máty osvěžuje dech.

Proč je Air-lift jiný? Jak působí?
 → ŽÁDNÉ VSC = ŽÁDNÝ ZÁPACH Z ÚST
 → Zápach nemaskuje, ale odstraňuje!
 → Jedinečné kapsle, řešení proti zápachu z úst působením přímo v žaludku.
 → Je efektivní proti halitóze.

Sleva 25 % platí na všechny produkty AIR-LIFT



Ing. Norika Šlachtová
Product Manager divize Dentál

Hledáte vysoce odolný výplňový kompozitní materiál 
„PEVNÝ JAKO SKÁLA“? Pokud ano, tak bych Vám předsta-
vila NOVINKU GC - G aenial Universal Injectable. Je to 
kompozit s výjmečnou pevností a odolností proti opo-
třebení díky kombinaci ultrajemného plniva s obsahem 
baria a GC vylepšené technologii silanizace částic (FSC). 
Kompozit má navíc i zvýšenou radioopacitu.

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
Mgr. Petra Bolechová, DiS. (Vysočina, Pardubický kraj), tel.: 602 227 636 | Vlaďka Kováčiková (severní 
Morava), tel.: 725 777 487 | Michaela Žáková (Znojmo, Blansko), tel.: 775 891 410 | Eva Mandincová 
(jižní Morava), tel.: 776 522 639 | Jana Horníčková (západní a jižní Čechy), tel.: 776 249 416

dentál
NOVINKA
G-aenial Universal Injectable 1ml

 → vysoce odolný kompozit pro kavity všech tříd
 → radioopákní
 → pevnost v ohybu
 → vysoká estetika

Essentia Starter Set
 → univerzální výplňový kompozit
 → rentgenokontrastní
 → unikátní systém jednoduchého  

vrstvení
 → spojení mikrohybridního  

a nanohybridního materiálu
 → 7 x tuba (2 ml), odstíny  

LD, MD, DD, LE, DE, U, ML
 → obj. č. 900964

NOVINKA
Composite Modeling Kit

 → pro snadné, rychlé a účinné použití kompozitních materiálů
 → Modeling Liquid 6 ml
 → 5x Gradia štětec plochý
 → 5x Gradia štětec kulatý
 → 2x držák štětců a míchací podložky
 → obj. č. g900744

Initial LRF bloky pro CEREC
…jen vyfrézovat… vyleštit… a fixovat

 → leuticem vyztužená živková keramika v CAD/CAM blocích
 → vysoká hustota materiálu
 → extrémně hladký povrch
 → chameleon efekt
 → odstíny A1, A2, A3, A3.5, B1, BL
 → s vysokou a nízkou  

translucencí ve třech 
velikostech

EQUIA Forte Fill - 50 kapslí
Optimální náhrada amalgámu

 → skloionomerní výplňový materiál  
s pryskyřičnou technologií

 → pevná estetická bulková výplň  
pro kavity I. a II. třídy  

 → bez použití kondicionéru a bondu
 → vysoce odolný proti prasklinám
 → 8 odstínů A1, A2, A3, A3.5, A4, 

B1, B2, B3, C4)

990,–

2 500,–

3 881,– -23 %
5 040,–

9 900,–
AKCE

1 900,–
AKCE

ZDARMA navíc od nás
1 tuba Essentia dle výběru 
v hodnotě 1320 Kč
G-Premio Bond 2460 Kč
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
DŰRR - dezinfekční 
ubrousky v hodnotě 
184 Kč

 → výběr vůní - lemon, 
flower, classic

 → doplňkové balení 
obsahuje 110 ks
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Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců.
Ceny jsou uvedené v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

dentál

Ing. Norika Šlachtová
Product Manager divize Dentál

Víte, jak starý je Váš současný automatický míchací přístroj 
otiskovacích hmot? Přinášíme Vám možnost získat zcela nový 
PentamixT 3, špičkový produkt v nabídce automatických mí-
chacích přístrojů. Co je třeba udělat? Pro zapojení do soutěže 
stačí, když nám zašlete sériové číslo Vašeho současného Pen-
tamixu. Ten, kdo nám v rámci soutěže zašle nejstarší výrobní 
číslo, vyhraje hlavní cenu, PentamixT 3! Zkontrolujte výrobní 
číslo Vašeho Pentamixu, podělte se o něj s námi a vyhrajte! 
Více informací získáte u svého obchodního zástupce.

Andrea Kania (Praha), tel.: 724 365 499 | Šárka Chvojková, DiS. (severní Čechy), tel.: 724 020 620
Mgr. Petra Bolechová, DiS. (Vysočina, Pardubický kraj), tel.: 602 227 636 | Vlaďka Kováčiková (severní 
Morava), tel.: 725 777 487 | Michaela Žáková (Znojmo, Blansko), tel.: 775 891 410 | Eva Mandincová 
(jižní Morava), tel.: 776 522 639 | Jana Horníčková (západní a jižní Čechy), tel.: 776 249 416

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

618,– -20 %
773,–

Vaše lampa. 
Vaše materiály. 
Vaše polymerace.
Víte, jak Vaše lampa polymeruje materiály, které Vy používá-
te? Zařízení checkMarc od společnosti Blue Light Analytics je 
jediné měřící zařízení (NITS standard), které poskytuje údaje 
k určení optimální doby polymerace konkrétního materiálu.

Domluvte se s obchodním  
zástupcem JPS  
a ten změření Vaší 
polymerační lampy 
spektometrem  
u 3M zařídí.

1 717,– -20 %
2 146,–

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

940,– -15 %
1 106,–

Platí při koupi 3 a více tub

40 500,–
VÝHRA V HODNOTĚ

HLEDÁ SE

 N
E

JSTARŠÍ

    PENTAM
IX

HĽADÁ SA

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

ZDARMA navíc od nás
Cranberry ústenky

 → barva bílá, modrá nebo 
květinová růžová

 → balení obsahuje 50 ks
 → s gumičkou za ucho
 → neobsahuje latex, lepek, 
chemikálie ani skelná vlákna

Adper Single Bond 2
 → adhezivum typu „TOTAL-ETCH“ s technologií nanoplniva
 → jednosložkové 

světlem tuhnoucí 
adhezivum

 → vynikající vazba 
na sklovinu 
a dentin

 → obj.č.:51202

Automatický  
míchací přístroj 
otiskovacích hmot

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
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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.

PROFIL OBLIČEJE, ATRAKTIVITA A VLIV EXTRAKČNÍ/NEEXTRAKČNÍ LÉČBY
ŘEŠENÍ PŘÍPADŮ SE STĚSNÁNÍM DOLNÍCH ŘEZÁKŮ
KONVENČNÍ ORTODONTICKÁ LÉČBA DOSPĚLÝCH 
KOMPLEXNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ TERAPIE DOSPĚLÝCH

Facial profile, attractiveness and the effects of 
extraction/non extraction treatment
The management of lower incisor cases
Conventional adult orthodontic treatment
Complex interdisciplinary adult management

Přednáška je v anglickém jazyce a bude simultánně tlumočena.

14. září 2018 (pátek)
Hotel Kampa – Stará zbrojnice
Všehrdova 16, Praha 1

Cena: 6 500 Kč (242 eur), studenti a postgraduanti 50% sleva,
cena 5 200 Kč (193 eur) pro přihlášené do 31. srpna 2018. Přednášející: John Scholey

Profil obličeje, atraktivita a vliv extrakční/
neextrakční léčby
Tato přednáška je zaměřena na klíčové faktory, které definu-

jí atraktivitu obličeje. Dopad extrakční a neextrakční terapie 

na profil bude ukázán na kazuistikách pacientů.

Řešení případů se stěsnáním dolních řezáků
Tato část sdělení ukazuje kazuistiky pacientů, u kterých plá-

novaná nebo vynucená extrakce dolního řezáku zkompliko-

vala průběh ortodontické léč-by. Jsou zde uvedeny případy, 

kde byl tento typ terapie přínosem a jak lze překonat některé 

běžné problémy, které sebou léčebný plán přináší. 

Konvenční ortodontická léčba dospělých
V této přednášce jsou diskutovány některé problémy,  

s nimiž se potýkáme při léčbě dospělých pacientů, s důra-

zem na estetické požadavky a na běžné klinické komplika-

ce, jako jsou například problémy se středovou linií.  

Teorie je doplněna ukázkami mnoha klinických případů.

Komplexní interdisciplinární terapie dospělých
Toto sdělení poukazuje na úlohu ortodontisty, potažmo ortodon-

tických posunů zubů, v rámci komplexní protetické rehabilitace 

pacienta. Zvláštní pozornost je věnována možnostem remodela-

ce alveolárního výběžku, která umožní zavedení implantátu.



KLINICKÝ MANAGEMENT A LÉČBA DENTÁLNÍ A KOSTNÍ ASYMETRIE
VČASNÁ LÉČBA: PROČ, KDY A JAK

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

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.
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Dr. Anoop Sondhi

Abstrakt
Tento případ demonstruje účinnost léčby pomocí samoli-
govacích keramických zámků Clarity™ SL a samoligovacích 
kovových zámků SmartClip™ SL3, účinnost korektoru II. třídy 
Forsus™ a preciznost pomocí VPO (Variabilní preskripce v 
ortodoncii). 

Úvod
Léčba dospělých pacientů s II. třídou 2. oddělením může být 
často náročná vzhledem k obtížím při nápravě hlubokého 
skusu, stejně jako u nápravy anterioposteriorního nesouladu 
u nerostoucího pacienta.
Tento pacient měl asymetrickou malookluzi II. třídy,  
2. oddělení. Levá strana byla úplně v čisté II. třídě a napra-
vo byla poloviční II. třída, navíc měl frontálně hluboký skus. 
Trochu neobvyklé bylo, že každý ze dvou centrálních řezáků 
v horní čelisti měl odlišnou torzi. Namísto obvyklého lingvál-
ního sklonu obou maxilárních centrálních řezáků byl pouze 
pravý středový řezák lingválně nakloněn a levý byl labiálně 
rozhozený.

Skeletálně z analýzy vycházela mírná mandibulární ret-
rognathie, která byla částečně maskovaná prominentním 
bradovým výběžkem. Byla zřejmá nedostatečná délka 
dolního zubního oblouku a zuby 28 a 48 byly impaktovány. 
Zub 37 byl částečně retinován a mesiální okraj dásně byl 
zanořen pod distální okraj hrany zubu 36. Pacientovi bylo 
17 let a byl vpodstatě dospělý, měl ukončený růst. Obrázek 
1A-H, obrázek 2 a 3 ukazují klinické záznamy před léčbou. 
Jsou viditelné neprořezané třetí stálé moláry, stejně jako 
rozdílné sklony zubů 11 a 21. 

Abstract
This case demonstrates the efficiency of treatment with 
Clarity™ SL Self-Ligating Brackets and SmartClip™ SL3 
Self-Ligating Brackets, the effectiveness of the Forsus™ Class 
II Correctors, and the excellence in finishing afforded by using 
Variable Prescription Orthodontics.

Introduction
The treatment of adult Class II Division 2 cases can frequently 
be challenging, because of the difficulty in correcting the deep 
overbite, as well as the challenge of correcting the anteropos-
terior discrepancy in a non-growing patient.
This patient presented with an asymmetric Class II Division 
2 malocclusion. The left side was a full cusp Class II, and the 
right side a half cusp Class II. In addition, he had a deep an-
terior overbite. Somewhat unusual in his clinical presentation 
were the divergent axial inclinations of the maxillary central 
incisors. Instead of the usual lingual inclination of both maxil-
lary central incisors, only the right central incisor was lingually 
inclined, and the left central incisor was flared labially.

Skeletally, there was a slight mandibular retrognathia, which 
was partly masked by a prominent chin button. A minor 
mandibular arch length deficiency was evident, and teeth 
#16 and 32 were impacted. Tooth #18 was partially unerupted, 
and the mesial marginal ridge was submerged below the 
distal marginal edge of tooth #19. The patient was 17 years 
old, and essentially an adult, non-growing patient. Figure 
1A-H, Figure 2, and Figure 3 demonstrate the pre-treatment 
clinical records. The impacted third molars can be visualized, 
as well as the divergent inclinations of teeth #8 and 9. 

Anoop Sondhi získal titul zubního lékařství na Indiana University a jeho doktorandský titul a Master of 
Sciences v ortodoncii z Illinoisské univerzity v roce 1977. Během svého prezenčního studia na univerzitě 
v Indianě si udržoval soukromou praxi na částečný úvazek. Od roku 1988 byl v soukromé praxi na plný 
úvazek v Indianapolis a i nadále působil jako hostující profesor pro postgraduanty v ortodoncii. Předná-
ší semináře a další vzdělávací kurzy různým zubním a ortodontickým organizacím ve Spojených státech 
a byl pozván, aby vedl kurzy v Kanadě, Střední Americe, Jižní Americe, Evropě, Asii, Jižní Africe, Austrálii 
a na Novém Zélandu.

Tři E: Efektivita, ekonomika, 
excelence
The Three E’s: Efficiency, 
Effectiveness and 
Excellence

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. 1A - H: Snímky 
počátečního stavu



Oblouky v ortodoncii
aneb Není drát jako drát
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Před více než 40 lety se společnost 3M stala 
průkopníkem použití nikl-titanu v ortodontic-
kých drátech, byla to jedna z deseti nejlep-
ších inovací v oblasti ortodontické léčby.
Aktuálně jsou k dispozici tři varianty Nitino-
lu (Heat-Activated, Super-Elastic, Classic), tři 
varianty ocele a Beta III Titanium (šťastný 
střed mezi nikl-titanem a ocelí).
Přísná kontrola rozměrů, vzhledu a mecha-
nických vlastností zajistí nejvyšší úroveň 
kvality, generované síly a pružnosti slitiny.
Kompletní sortiment drátů a oblouků pro 
všechny fáze léčby.

Oblouky nabízíme v základních tvarech:

OrthoForm™ I Tapered 
(tvar oblouku užší),

OrthoForm™ II Square 
(čtvercový tvar),

OrthoForm™ III Ovoid  
(nejpoužívanější tvar oblouku),

OrthoForm™ LA Traditional 
(původní oblouk tvaru OF I), Standard.

směr síly

5 stupňů

.018 Slot

.0175x.0175
HA Wire
3 mil radii

Ukázka skutečné ztráty torze ve slotu:

Díky nižšímu modulu pružnosti termoaktivního NiTi drátu, 
lze dosáhnout rychlejší naplnění slotu, tj. kontrolu torze, 
při použití limitovaných sil.



Výhercům slosování 
gratulujeme

1. cena Ortholux lampa
MUDr. Viera Vlčeková

2. cena Bohemia sekt basa
MUDr. Mária Lajošová

3. cena Dárková edice ležáků Bernard
MUDr. Viera Konová
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Nyní dostupný v pěti variantách 

pro kompletní lepení 7x7 s naším 

APC TM Flash-Free adhezivem.

Využijte možnosti používat 
rychlý a jednoduchý systém, 
který nabízí maximální efektivitu 

pro Vás i Váš tým a současně 

pohodlí pro pacienta.

Clarity ADVANCED, 
keramické zámky: 
Estetická varianta 
s nízkým profi lem 
zámku

Menší počet kroků při procesu lepení zámků 
snižuje riziko variability a možné chyby.

Jednoduchý a efektivní systém lepení
1. Naleptat a připravit 2. Vyjmout a umístit 3. Osvítit a hotovo!

Victory Series, 
nízkoprofi lové zámky: 
Celosvětově prověřený 
nízkoprofi lový systém

Victory Series, 
skvěle padnoucí 
bukální kanyly: 
Precizní design přináší 
skvělý dosed báze na 
zub a zároveň dobré 
manipulační možnosti 
zvyšující efektivitu práce

SmartClip SL3, 
samoligovací zámky: 
Unikátní samoligovací 
zámečky zvyšující 
efektivitu léčby

Clarity SL, 
samoligovací zámky:
Keramické zámky s 
kovovým slotem
s výhodou samovázací 
technologie
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Světlem tuhnoucí adhezivum Transbond™ XT a Transbond™ Plus Color Change jsou ur-
čeny k lepení kovových a keramických zámků, poskytují pracovní čas navíc pro precizní
umístění zámků.

Tipy ortodoncie

Spolehlivé adhezivum pro lepení zámků = Transbond™ XT

Transbond™ Plus Color Change = adhezivum k lepení 
zámků s barevným indikátorem pro snadné odstraňování 
přebytků lepidla
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Aplikační technika:

Adhezivní systémy

Transbond™ XT Light Cure

Světlem tuhnoucí adhezivum Transbond™ XT je určeno 
 lepení kovových a keramických zámků na povrch zubů. 

Vyrábí se v tubách a kapslích. Světlem tuhnoucí technologie 
vám poskytuje pracovní čas navíc pro precizní umístění 
zámků. Viskozita Transbondu™ XT byla navržena tak, aby 
nedocházelo k vytékání adheziva a klouzání zámků, čímž 
šetří vaše peníze a redukuje plýtvání lepidlem. 3M Unitek 
dodává toto adhezivum plněné v kapslích a aplikační 
pistoli pro snadnou aplikaci, větší kontrolu a pohodlí. 
Balení v tubách je také k dispozici. A co je nejlepší, rychlá 
polymerace Transbondu™ XT vám umožní okamžité 
nasazení oblouku, díky čemuž se zkracuje doba návštěvy.

Obsah balení Transbondu™ XT v kapslích:

• 25 kapslí (à 0,2 g)

• 6 ml bondu Transbond™ XT

• 1 aplikační pistole

• 1 násada pro aplikační štěteček

• 60 aplikačních štětečků

Obsah balení Transbondu™ XT v tubách: 

• 2 stříkačky (à 4 g)

• 6 ml bondu Transbond™ XT

• 1 násada pro aplikační štěteček

• 60 aplikačních štětečků

Všechny součásti setu mohou být objednány samostatně.

9 Aplikace bondu8 Bond Transbond™ XT

12 Umístění 
zámku

Odstranění 
přebytků

11 Aplikace adheziva na bázi 
zámku

10

nebo

13 14
Doby osvitu 

(polymerace)

Ortholux™ Luminous Curing Light

Kov: 3 s meziálně + 3 s distálně 
Keramika: 3 s přes zámek
Kanyly: 6 s meziálně, 6 s okluzálně

Světlem tuhnoucí adheziva

Čím dál tím více ortodontických praxí přechází z tradičních 
adheziv typu pasta-pasta vyžadujících míchání v ordinaci 
na světlem tuhnoucí adheziva, která splňují požadavek 
tuhnutí „na povel“. Světlem iniciovaná adheziva se stala 
nejpopulárnějším typem adheziv ve většině praxí. Tyto 
pryskyřice poskytují výhodu prodlouženého, i když ne 
nekonečného, pracovního času. To například umožňuje, aby 
zámky nasadila asistentka a ortodontista poté provedl finální 
doladění pozice zámku. Světlem tuhnoucí adheziva jsou 
výhodná i v situacích, kdy je třeba rychlé ztuhnutí, například 
při refixaci jednoho uvolněného zámku nebo při lepení 
attachmentu na retinovaný špičák při chirurgickém zákroku, 
kdy hrozí krvácení. Ale světlem tuhnoucí adheziva jsou 
výhodná i v případech, kdy je naopak žádoucí prodloužený 
pracovní čas, například při obtížném lepení premolárových 
zámků, kdy je třeba zámek umístit a poté ještě jeho finální 
pozici zkontrolovat zubním zrcátkem.

Adhezivum Transbond™ Plus Color Change

Adhezivum Transbond™ PLUS Color Change je adhezivní 
systém tolerující vlhkost a poskytující výhodu tuhnutí na povel. 
Vyrábí se v kapslích nebo tubách umožňujících snadnou 
manipulaci. Transbond™ PLUS má vynikající vazebnou 
sílu při použití s kovovými a keramickými zámky a navíc je 
charakteristický změnou barvy a uvolňováním fluoridů.

Charakteristika adheziva Trasbondu™ PLUS Color Change

• světlem tuhnoucí adhezivum pro rychlejší lepení

• uvolňování fluoridů pro bezpečí pacientů

• barevná změna adheziva usnadňuje umísťování zámků

a odstraňování lepidla

• tolerance vlhkosti pro větší jistotu lepení v obtížných situacích

• dostupný v tubách nebo kapslích, připravený k okamžitému použití

2 Opláchnutí 3   Vysušení1   Depurace zubů

6   Vysušení

Ortondontické světlem 
tuhnoucí adhezivum 
Transbond™ XT v tubách nebo 
kapslích s ortodontickým 
bondem Transbond™ XT

3Unitek

4 Leptání 15 s 7 Transbond™ XT5 Opláchnutí/odsátí

Aplikační technika
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Čím dál tím více ortodontických praxí 
přechází z tradičních adheziv typu pasta-
-pasta vyžadujících míchání v ordinaci na 
světlem tuhnoucí adheziva, která splňují 
požadavek tuhnutí „na povel“. Světlem ini-
ciovaná adheziva se stala nejpopulárněj-
ším typem adheziv ve většině praxí. Tyto 
pryskyřice poskytují výhodu prodlouže-
ného, i když ne nekonečného, pracovního 
času. To například umožňuje, aby zámky 
nasadila asistentka a ortodontista poté 
provedl finální doladění pozice zámku. 

Světlem tuhnoucí adheziva jsou výhodná 
i v situacích, kdy je třeba rychlé ztuhnutí, 
například při refixaci jednoho uvolněného 
zámku nebo při lepení attachmentu na re-
tinovaný špičák při chirurgickém zákroku, 
kdy hrozí krvácení. Ale světlem tuhnoucí 
adheziva jsou výhodná i v případech, kdy 
je naopak žádoucí prodloužený pracovní 
čas, například při obtížném lepení premo-
lárových zámků, kdy je třeba zámek umís-
tit a poté ještě jeho finální pozici zkontro-
lovat zubním zrcátkem. 

•  tolerance vlhkosti pro větší jistotu 
lepení (ideálně v kombinaci s MIP 
primerem) 

•  zabarvení adheziva umožňuje snad-
nější odstraňování přebytků lepidla 
(zabarvení při polymeraci mizí)

• uvolňování fluoridů 
• vynikající vazebná síla
•  světlem tuhnoucí adhezivum pro  
rychlejší lepení

• dostupné v tubách nebo kapslích

• vynikající vazebná síla 
• příznivá viskozita Transbondu™ XT
•  světlem tuhnoucí adhezivum pro  
rychlejší lepení

•  rychlá polymerace umožňuje okamžité  
nasazení oblouku, tj. zkracuje dobu návštěvy

• dostupné v tubách nebo kapslích

 

Transbond™ XT
Světlem tuhnoucí adhezivum Transbond™ XT je určeno k lepení kovových a keramických 
zámků na povrch zubů. Světlem tuhnoucí technologie vám poskytuje pracovní čas navíc 
pro precizní umístění zámků. Viskozita Transbondu™ XT byla navržena tak, aby nedo-
cházelo k vytékání adheziva a klouzání zámků, čímž šetří vaše peníze a redukuje plýtvá-
ní lepidlem.

Transbond™ Plus Color Change
Adhezivum Transbond™ PLUS Color Change je adhezivní systém tolerující vlhkost 
a poskytující výhodu tuhnutí na povel. Transbond™ PLUS má vynikající vazebnou sílu 
při použití s kovovými a keramickými zámky a navíc je charakteristický změnou barvy 
a uvolňováním fluoridů.
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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

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

AK
CE

AK
CE

KOVOVÉ ZÁMKY MINIATURE TWIN 
 4 + 6 SADY ZDARMA
NEBO 60% SLEVA
 •  NOVĚ anatomicky tvarovaná báze s ’Micro-Etch’ povrchem -

dokonalá adheze

•  menší velikost zámku pro větší pohodlí a vylepšenou estetiku
Balíček obsahuje:
 paro® zubní kartáček se solo kartáčkem, paro® Flexi grip 
mezizubní kartáčky (kónický 1,9/5 mm, 4 ks), paro® Amin zubní 
pasta 3 ml, pacientský vosk, POFA brožura
navíc: paro® tablety na indikaci plaku 2 ks (dětský),  
paro® dent 30 ml (pro dospělé)

AK
CE

PŘ
IP
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VU

JE
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E, 
ÚČ

AS
TN

ÍM
E S

E 14. září 2018 Praha, Hotel Kampa - Stará Zbrojnice Facial profile, attractiveness and the effects of extraction/
non extraction treatment. The management of lower 
incisor cases. Conventional adult orthodontic treatment.  
Complex interdisciplinary adult management.

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

Zveme vás na ORTO akce

AK
CE

NITI OBLOUKY  
S 40% SLEVOU

OCELOVÉ OBLOUKY 
S 20% SLEVOU

1 027,–
UŠETŘÍTE ZA BALENÍ AŽ

19 176,–
UŠETŘÍTE AŽ

TRANSBOND XT 
A TRANSBOND PLUS COLOR CHANGE 
S 20% SLEVOU

ZAPLATÍTE:

179,–
BALÍČEK PRO DĚTI

199,–
BALÍČEK PRO DOSPĚLÉ

BALÍČEK DENTÁLNÍ 
PÉČE PARO PRO 
DĚTSKÉ/DOSPĚLÉ 
PACIENTY S FIXNÍMI 
APARÁTY



Zveme vás na semináře akademie
Kdy, kde 2018 Téma a přednášející Pro

7. 9. 2018 pá
Jihlava

12,00-18,00
Hotel Gustav 
Mahler

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

W

7. 9. 2018 pá
Brno 

celodenní
BLTC, hotel 
VAKA a Noem 
Arch

Limity a chyby aneb předvídatelnost 
v implantologii & JPS Tenis Cup 2018
MUDr. Bumbálek, MUDr. Maštálka

WI
WS

8. 9. 2018 so
Brno

celodenní
BLTC, hotel 
VAKA a Noem 
Arch

Limity a chyby aneb Předvídatelnost 
v implantologii & JPS Tenis Cup 2018
MUDr. Bumbálek, MUDr. Maštálka

WI
WS

14. 9. 2018 pá
Praha

celodenní
Rytířský sál 
hotelu Kampa 
Stará zbrojnice

Profil obličeje, atraktivita a vliv 
extrakční/neextrakční léčby, Řešení 
případů se stěsnáním dolních řezáků, 
Konvenční ortodontická léčba 
dospělých, Komplexní interdisciplinární 
terapie dospělých
John Scholey

WO

14. 9. 2018 pá
Zlín

13,00-18,30
Hotel Baltaci 
Atrium

Estetika může být ještě snadnější
MUDr. Zbyněk Mach

WS

12. 10. 2018 pá
Ostrava

12,00-18,00
Harmony Club 
Hotel

Kardiopulmonální resuscitace a řešení 
neodkladných stavů v zubní praxi, 
teoreticko-praktický kurz pro max. 25 
osob
MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

W

12. 10. 2018 pá
Praha

10,00-18,00
Hotel DUO

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

DH, S

12. 10. 2018 pá
České 
Budějovice

13,00-18,30
Hotel Vita

Rekonstrukce zubů v distálním úseku
MUDr. Milan Tomka,  Ph.D.

WS

26. 10. 2018 pá
Zlín

12,00-18,00
Hotel Baltaci 
Atrium

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

W

26. 10. 2018 pá
České 
Budějovice

12,00-18,00
Hotel Vita

Parodontologie v každodenní praxi 
zubního lékaře
MUDr. Jaroslav Myšák

WS

8. 11. 2018 čt
Česká Lípa

13,00-18,30
Villa Hrdlička

Estetika může být ještě snadnější
MUDr. Zbyněk Mach

WS

9. 11. 2018 pá
Praha

10,00-18,00
Hotel DUO

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

DH, S

9. 11. 2018 pá
Brno

12,00-18,00
Hotel Vista

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

WS

9. 11. 2018 pá
Brno

13,00-18,30
Hotel Vista

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

WI

10. 11. 2018 so
Plzeň

10,00-15,00
PRIMAVERA 
hotel & Congress 
centre Plzeň

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

WI

14. 11. 2018 st
Praha

13,00-18,30
Hotel DUO

Kompozitní onlay od A do Z
MDDr. Ondřej Kříž

WS

16. 11. 2018 pá
Pardubice

12,00-18,00
Hotel EURO

Kardiopulmonální resuscitace a řešení 
neodkladných stavů v zubní praxi, 
teoreticko-praktický kurz pro max. 25 
osob
MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

W

21. 11. 2018 st
Hradec 
Králové

13,00-18,30
U královny 
Elišky

Kompozitní onlay od A do Z
MDDr. Ondřej Kříž

WS

21. 11. 2018 st
Praha

12,00-18,00
Hotel DUO

Parodontální váček, workshop pro DH 
a sestry
Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

DH, S

22. 11. 2018 čt
Praha

12,00-18,00
Hotel DUO

Parodontální váček, workshop pro DH 
a sestry
Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

DH, S

23. 11. 2018 pá
Praha

12,00-18,00
Hotel DUO

Léčba parodontitidy dle typu 
parodontálního váčku, miniinvazivní 
chirurgické postupy v parodontologii 
v běžné praxi PZL, workshop pro PZL
Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

WS

30. 11. 2018 pá
Zlín

13,00-18,30
Hotel Baltaci 
Atrium

Parodontologie v praxi
MUDr. Markéta Harakaľová

W

7. 12. 2018 pá
Praha

10,00-18,00
Hotel DUO

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

DH, S

14. 12. 2018 pá
Plzeň

12,00-18,00
PRIMAVERA 
hotel & Congress 
centre Plzeň

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

WS

Kdy, kde 2019 Téma a přednášející Pro

18. 1. 2019 pá
Jihlava

13,00-18,30
Hotel Gustav 
Mahler

Onemocnění sliznic dutiny ústní
MUDr. Hana Poskerová

W

25. 1. 2019 pá
Praha

12,00-18,00
Hotel DUO

Rizikový management při sestavování 
alternativ plánu finančně náročné léčby
doc. MUDr. Eva Kovaľová PhD.

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 objed-
navky@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:

20. – 21. 9. 2018 PDD Praha

4. – 6. 10. 2018 ČOS Český Krumlov

5. – 6. 10. 2018 Parodontologické dny, Dolní Morava

2. – 3. 11. 2018 Podzimní konference ADH, Kladno

30. 11. 2018 Podzimní stomatologické fórum, Brno


