
magazín

LEDEN - BŘEZEN 2019
INFOLINKA: 800 111 577
WWW.JPS.CZ

Kolagenová matrice

GEISTLICH 
FIBRO-GIDE

Alternativa k pojivovým štěpům

Zveme vás 
na stomatologický 
víkend na zámek 
Valeč

Taková byla párty 
Extravagance

Ohlédnutí 
za přednáškou 
Dr. Johna Scholey
v Praze

https://jps.cz/znacka/augmentacni-materialy-geistlich-biomaterials/


https://www.geistlich-pharma.com/en/dental/matrices/geistlich-fibro-gide/user-benefits/


Představujeme Fibro-Gide® ...................................................... 2
Párty Extravagance, PRAGUE CONGRESS CENTRE, Praha ......4
Internetové stránky www.jps.cz v nové podobě .................. 5

AKADEMIE
Novinka, stomatologický víkend Kompozitní nepřímé 
náhrady z pohledu lékaře a zubního technika, 
MDDr. Ondřej Kříž, Juraj Rytych ................................................6
Novinka, dvoudenní seminář Endodontické 
ošetrenie bez komplikácií, MUDr. Michal Alexejenko ........8

PROFYLAXE
Ortodontický pacient – Z pekla do nebe .............................10
Nabídka EMS Airflow Prophylaxis Master ............................ 12
Workshop s doc. MUDr. Evou Kovaľovou, Ph.D. . ................ 13
Zdravý úsměv do škol ................................................................ 14
Nabídka produktů PARO® ........................................................ 15

DENTÁL
Nabídka produktů 3M ................................................................ 16
Nabídka produktů GC ................................................................ 17
Nabídka produktů Euronda, Cranberry 
a Dentsply Sirona ....................................................................... 18

TECHNIKA
Změny v sortimentu divize Technika .................................... 19
Nabídka produktů MyRay ........................................................ 20
Bezpečná ergonomie, pozvánka na přednášku  
Dr. Thomase Senghaase ........................................................... 21
Nabídka produktů Anthos, dezinfekce a sterilizace ....... 22

IMPLANTOLOGIE
Nabídka produktů ASTRA TECH ..............................................23
Nabídka produktů ASTRA TECH, ANKYLOS ......................... 24
Nabídka produktů ANKYLOS, ATLANTIS ................................25
Nabídka produktů GEISTLICH BIOMATERIALS, 
HELMUT ZEPF .............................................................................. 26
Představujeme vám Yxoss ....................................................... 27
Individuální membrána Yxoss – kazuistika ....................... 28
Nedostatečná tloušťka měkkých tkání ve 
frontálním úseku maxily při absenci jednoho zubu ......... 29
Praktický workshop s doc. Martinem Starostou Ph.D.; 
Andvanced studentský workshop v Brně ..........................  30
Astra Tech Implant System - Conical Seal DesignTM ......... 31
Komplexní implantologický kurz pro začátečníky 
s prof. MUDr. René Foltánem, Ph.D.  ..................................... 32

ORTODONCIE
Prevence v ortodoncii .............................................................. 33
Dr. John Scholey v Praze .......................................................... 34
Fotoreportáž z Kongresu ČOS 2018 ........................................35
Novinka - 3M™ Clarity™ Ultra samoligující zámky.......... 36
Tipy ortodoncie ..........................................................................  37
Studie Ortodoncie – Digital Smile Design  
a 3M™ Clarity™ ADVANCED keramické zámky: 
dokonalá synergie, Riccardo Riatti, DDS, MS .................... 38
Nabídka produktů 3M ............................................................... 39

AKADEMIE
Aktuální seznam akcí ...............................................................  40

Magazín JPS
 
Periodicita: ......................................................................................................Čtvrtletník 
Cena: ..........................................................................................................................Zdarma 
Datum vydání: .........................................................................................1. ledna 2019 
Náklad: ..................................................................................................................... 6500 ks

ŠÉFREDAKTOR: Bc. Kateřina Serafínová, serafinova@jps.cz

REDAKČNÍ RADA: Ing. Jitka Janatková, Ing. Gabriela Kličková, 
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. Wanda Urbanová

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… Slovo úvodem
Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

Prožili jsme krásný minulý rok, který se nesl ve znamení 
oslav 25. výročí vzniku naší společnosti. Připravili 
jsme pro vás mnoho příjemných setkání. Děkujeme za 
všechny vaše pozitivní ohlasy, které nás motivují a dávají 
nám energii do dalšího čtvrtstoletí. Kromě jiného jste 
mohli využít spoustu speciálních výročních prodejních 
akcí. Rok oslav sice skončil, ale i v tomto roce jsme si pro 
vás připravili spoustu novinek. O některých se můžete 
dočíst již v tomto vydání našeho JPS magazínu.
Akademie JPS vám nově nabízí dvoudenní 
specializované semináře. Více informací hledejte na 
straně 6 a 7. Tradičně vám přinášíme seznam všech 
seminářů, ze kterých můžete vybírat v průběhu 
celého roku. Na straně 14 se dozvíte, že ve spolupráci 
s Městskou částí Praha 6 přinášíme zdravý úsměv do 
škol. Exkluzivně vám nabízíme kolagenovou matrici 
Geistlich Fibro-Gide, která je novinkou v našem 
sortimentu a je především vhodnou alternativou 
k pojivovým štěpům. Další novinkou je individuální 
titanová membrána Yxoss CBR. Jedná se o inovativní 
řešení v oblasti rozsáhlých defektů alveolární kosti.
V minulém roce jsme si k výročí nadělili nový web, který 
budeme neustále inovovat a doplňovat o další užitečné 
informace. Uděláte nám radost, když na něj zavítáte 
a podělíte se o vaše zkušenosti.
Závěrem bychom vám rádi popřáli mnoho štěstí 
a úspěchů do nového roku. Chystáte-li se na hory, pak 
hodně sněhu a žádné úrazy. Zkrátka užívejte si zimních 
radovánek naplno.

Váš tým JPS



A nejen taková 
byla párty JPS!

V pátek 19. 10. vás přivítaly medúzy 
v PRAGUE CONGRESS CENTRE, ZOOM 

UNIQUE PLACE.

Využili jste face painting a tattoo.

Poslechli jste si a zatančili se 
skupinou Party Band.

Zatančili vám stretch dance.

A společně jsem se naučili a zahráli 
pozdrav stromu s bubeníky Groow 

Army, kteří předvedli úžasnou 
bubenickou show…

Děkujeme, že jste u toho byli s námi.



Internetové stránky 
www.jps.cz

 
Díky responzivnímu designu můžete 

být s JPS pohodlně kdekoliv.

Vyzkoušejte si 

nový web



6 | AKADEMIE

14. – 15. června 2019
ZÁMEK VALEČ, Valeč 1, 675 53

akademiezveme vás na:

STOMATOLOGICKÝ VÍKEND:  
KOMPOZITNÍ NEPŘÍMÉ NÁHRADY Z POHLEDU 
LÉKAŘE A ZUBNÍHO TECHNIKA
Přednášející: MDDr. Ondřej Kříž, Juraj Rytych

SOBOTA 15. 6. 2019  
Blok pro lékaře:
•  Lithium disilikátová keramika
•  Výhody LD keramického materiálu v daných

indikacích, volba laboratorního materiálu
•  Charakterizace lithium disilikátových konstrukcí

(Lustre Pastes NF)
Blok pro zubní techniky:
•  Pracovní postupy
•  Praktická ukázka barvení
Diskuze účastníků

CENA:
6 490 Kč  plná cena za osobu ve dvoulůžkovém 

pokoji vč. ubytování a celého programu
400   Kč  příplatek za jednolůžkový pokoj
5 290 Kč  cena pro studenta vč. ubytování a celého 

programu
5 590 Kč  za osobu bez ubytování vč. celého 

programu

Bodové ohodnocení: 10 kreditů ČSK

PÁTEK 14. 6. 2019 
Společná část:
•  Indikace nepřímých kompozitních výplní
•  Otiskovací protokol, odevzdání otisku do zubní

laboratoře
•  Výhody kompozitního materiálu v daných

indikacích, volba laboratorního materiálu
•  Modelace kompozitní inleje v postranním úseku
Blok pro lékaře:
•  Adhezivní příprava, IDS
•  Postup fixace kompozitních rekonstrukcí
Blok pro zubní techniky:
•  Praktická ukázka
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14. – 15. června 2019
ZÁMEK VALEČ, Valeč 1, 675 53

akademiezveme vás na:

STOMATOLOGICKÝ VÍKEND:  
KOMPOZITNÍ NEPŘÍMÉ NÁHRADY Z POHLEDU 
LÉKAŘE A ZUBNÍHO TECHNIKA
Přednášející: MDDr. Ondřej Kříž, Juraj Rytych

SOBOTA 15. 6. 2019  
Blok pro lékaře:
•  Lithium disilikátová keramika
•  Výhody LD keramického materiálu v daných

indikacích, volba laboratorního materiálu
•  Charakterizace lithium disilikátových konstrukcí

(Lustre Pastes NF)
Blok pro zubní techniky:
•  Pracovní postupy
•  Praktická ukázka barvení
Diskuze účastníků

CENA:
6 490 Kč  plná cena za osobu ve dvoulůžkovém 

pokoji vč. ubytování a celého programu
400   Kč  příplatek za jednolůžkový pokoj
5 290 Kč  cena pro studenta vč. ubytování a celého 

programu
5 590 Kč  za osobu bez ubytování vč. celého 

programu

Bodové ohodnocení: 10 kreditů ČSK

PÁTEK 14. 6. 2019 
Společná část:
•  Indikace nepřímých kompozitních výplní
•  Otiskovací protokol, odevzdání otisku do zubní

laboratoře
•  Výhody kompozitního materiálu v daných

indikacích, volba laboratorního materiálu
•  Modelace kompozitní inleje v postranním úseku
Blok pro lékaře:
•  Adhezivní příprava, IDS
•  Postup fixace kompozitních rekonstrukcí
Blok pro zubní techniky:
•  Praktická ukázka

9.30–10.00 Registrace a občerstvení
10.00–12.00 Zahájení akce, přivítání účastníků 

a přednáška
12.00–13.00 Oběd
13.00–14.30 Přednáška
14.30–14.45 Přestávka, Coffee break
14.45–16.15 Přednáška
17.00–19.00 Návštěva Dalešického pivovaru 

známého z fi lmu Postřižiny, ochut-
návka piva, doprava zajištěna

19.30–22.00 Společenský večer v hotelu Valeč, 
večeře formou švédských stolů 
a bowling

PROGRAM pátek 14. 6. 2019

9.00–11.30 Přednáška
11.30–12.00 Přestávka, Coffee break
12.00–14.00 Přednáška

14.00 Závěr a poděkování pořadatele

PROGRAM sobota 15. 6. 2019

Mgr. et Mgr. Bc. Petra Bolechová, DiS.
obchodní zástupce
pro Vysočinu a Pardubický kraj
M: +420 602 227 636
E: bolechova@jps.cz

Šárka Chvojková, DiS.
obchodní zastoupení
severní Čechy
M: +420 724 020 620
E: chvojkova@jps.cz

V plné ceně za osobu je zahrnuto: ubytování ve dvoulůžkovém 
pokoji se snídaní | účast na přednáškách vč. propagačních 
materiálů pořadatele | využití wi-fi  a wellness v hotelu | účast 
na výletu do pivovaru vč. ochutnávky a přepravy | účast na 
společenském večeru vč. bowlingu | stravování v hotelu dle 
programu včetně nápojů vybraných pořadatelem (večer také 
pivo a víno v ceně) | parkování.

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

Platbu účastnického poplatku prosím poukažte na základě 
námi vystavené faktury na účet JPS 5493/0300, jako varia-
bilní symbol uveďte číslo faktury. Uhrazením účastnického 
poplatku je dokončena registrace a tímto okamžikem je mezi 
pořadatelem akce a účastníkem uzavřena smlouva o účasti, 
jejíž nedílnou součástí jsou Závazné podmínky účasti na akci 
pořádané fi rmou JPS s.r.o. Tyto podmínky jsou k dispozici na 
internetových stránkách www.jps.cz/akademie.

INFORMACE

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

Vzdělání

2005 – 2010 Masarykova Univerzita v Brně, lékařská fakul-
ta, obor zubní lékařství

Odborné zahraniční stáže

2005 Odborná stáž Ryde College, Sydney, Austrálie

2008 Odborná stáž University of Malta, Fakulta 
stomatologické chirurgie, Malta

2012 GC Campus, Leuven, Belgie

Odborná praxe

Výuka Preventivního zubního lékařství na 
VOŠZ Merhautova, Brno

od r. 2010 Vlastní dentální klinika Supradent, Brno

Členství

Člen ČSK a České akademie dentální estetiky

MDDr. Ondřej Kříž

Vzdělání

2002 – 2003 Technická univerzita v Košicích, obor elektro-
technika a informatika

2003 – 2005 SZŠ Žilina, obor zubní technik, zakončeno 
maturitní zkouškou v roce 2005

Pracovní zkušenosti

2005 DUOTEC s.r.o. – zhotovování snímacích náhrad

2005 – 2007 Fortuna Tur Dental s.r.o. – zhotovování fi xních 
i snímacích náhrad

2007 – 2015 OSVČ – soukromý zubní technik – zhotovování 
fi xních náhrad se specializací na keramické 
systémy a implantáty

2015 – dosud Jednatel a majitel fi rmy Nový úsměv s.r.o.
Zhotovování fi xních náhrad. Vedení týmu 
zubních techniků, který je odpovědný za vý-
robu vysoce estetických a funkčních náhrad 
(pracuje s materiály Initial LiSi, LiSi Press, 
Gradia Plus).

Juraj Rytych
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5. – 6. dubna 2019
PENZION BARBORA, 
Kremnická 909, Kutná Hora

akademie
zveme vás na akci:
ENDODONTICKÉ OŠETRENIE BEZ KOMPLIKÁCIÍ –  
OD DIAGNOSTIKY PO OBTURÁCIU, SIROLASER BLUE – 
NEOHRANIČENÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA V ZUBNEJ 
AMBULANCII, PRÁCA SO SYSTÉMOM CEREC
Přednášející: MUDr. Michal Alexejenko Přednáška je ve slovenštině

PÁTEK 5. 4. 2019 
Teoretický seminář:
 3 290 Kč = cena za osobu vč. stravování 
a kompletního programu, 750 Kč příplatek za 
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, 30% studentská 
sleva (nevztahuje se na ubytování).
Bodové ohodnocení: 5 kreditů ČSK

PÁTEK + SOBOTA 5. – 6. 4. 2019  
Teoretický seminář + navazující praktický kurz:
7 580 Kč = plná cena za osobu ve dvoulůžkovém 
pokoji vč. ubytování, stravování a kompletního 
programu, 550 Kč příplatek za jednolůžkový pokoj, 
studentská sleva se neposkytuje.
Bodové ohodnocení: 10 kreditů ČSK

ENDO:
Endodontické ošetrenie bez komplikácií – od diagnostiky po 
obturáciu
Náplň školenia:
Pre dosiahnutie optimálneho priebehu endodontického ošetrenia 
je potrebné dodržať niekoľko krokov. Na začiatku je to vhodná 
diagnostika, zahŕňajúca nielen posúdenie klinického stavu, ale aj 
voľbu optimálnych diagnostických prostriedkov od klasického 
i.o. RTG až po CBCT. Po detailnej analýze anatómie ošetrovaného 
zuba je ďalším krokom preparácia prístupovej kavity, prípadne 
preendodontická dostavba korunky zuba. Následne voľba 
vhodného inštrumentária so zameraním sa na NiTi rotačné
a reciprokačné nástroje v kombinácii s inštrumentami pre 
vytvorenie tzv. „GlidePath“. Súbežne s mechanickou preparáciou je 
vykonávaná aj chemická. Po ukončení preparačnej fázy nasleduje 
3D obturácia koreňového systému zuba.
V rámci kurzu budú s účastníkmi analyzované jednotlivé
klinické situácie vzhľadom na optimálnu diagnostiku, následne
s voľbou a preparáciou prístupovej kavity, voľbou vhodného 
inštrumentária, výplachového protokolu a techniky obturácie. 
Možná je následná preparácia a obturácia koreňového systému na 
prinesených extrahovaných zuboch alebo na modeloch.

LASER:
SiroLaser Blue – neohraničené možnosti využitia v zubnej 
ambulancii
Náplň školenia:
SiroLaser blue, nová generácia diódového lasera pre použitie 
v zubnom lekárstve prináša široké možnosti využitia od 
chirurgických indikácií, cez endododonciu, parodontológiu až po 
ošetrenie herpetických afekcií a bielenie zubov.
V rámci kurzu budú účastníci oboznámení s teoretickými 
princípmi fungovania diódového lasera a následne aj 
s praktickými možnosťami jeho využitia v práci zubného lekára. 
Budú spomenuté všetky existujúce spôsoby jeho klinického 
využitia, spolu s indikáciami a klinickými prípadmi. Následne 
v rámci praktickej časti bude možnosť si vyskúšať prácu 
s diódovým laserom.

CAD/CAM:
Práca so systémom CEREC v praxi zubného lekára
Náplň školenia:
Základné kroky pri práci so systémém Cerec, dostupné materiály, 
ich vlastnosti a výber vhodného materiálu s ohľadom na jednotlivé 
klinické situácie, možnosti adhezívnej fixácie, postup práce 
od preparácie, cez skenovanie, prácu s virtuálnym modelom 
a dizajnovanie rekonštrukcie až po frézovanie, všetko v rámci jednej 
návštevy pacienta v zubnej ambulancii.

8 | AKADEMIE
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TEORETICKÁ ČÁST
9.30–10.00 Prezentace účastníků

10.00–12.00 I. blok - ENDO
12.00–13.00 Přestávka – oběd
13.00–14.30 II. blok – LASER
14.30–15.00   Přestávka, Coffee break
15.00–16.30 III. blok – CEREC
18.00–19.30 Společná večeře
20.00–22.00 Prohlídka chrámu sv. Barbory,

varhanní koncert 

PROGRAM pátek 5. 4. 2019

PRAKTICKÁ ČÁST (max. 15 lékařů)
9.00–11.30 I. blok – ENDO

11.30–12.30 Přestávka – oběd
12.30–15.00 II. blok – POSTENDO

15.00    Závěr a diskuze

PROGRAM sobota 6. 4. 2019

Mgr. et Mgr. Bc. Petra Bolechová, DiS.
obchodní zástupce
pro Vysočinu a Pardubický kraj
M: +420 602 227 636
E: bolechova@jps.cz

Andrea Kania
obchodní zastoupení
pro dentál Praha
M: +420 724 365 499
E: kania@jps.cz

V ceně dvoudenní akce za osobu je zahrnuto: ubytování ve 
dvoulůžkovém pokoji se snídaní | účast na přednáškách vč. 
propagačních materiálů pořadatele | využití wi-fi  v hotelu | 
účast na noční prohlídce chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře 
včetně varhanního koncertu | stravování v hotelu dle 
programu včetně nápojů vybraných pořadatelem (večer 
také pivo a víno v ceně) | parkování.

V ceně jednodenní akce není zahrnuto ubytování.

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

Platbu účastnického poplatku prosím poukažte na základě 
námi vystavené faktury na účet JPS 5493/0300, jako varia-
bilní symbol uveďte číslo faktury. Uhrazením účastnického 
poplatku je dokončena registrace a tímto okamžikem je mezi 
pořadatelem akce a účastníkem uzavřena smlouva o účasti, 
jejíž nedílnou součástí jsou Závazné podmínky účasti na akci 
pořádané fi rmou JPS s.r.o. Tyto podmínky jsou k dispozici na 
internetových stránkách www.jps.cz/akademie.

INFORMACE

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

Štúdium a vzdelanie:

•  Lekárska Fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave 2000

• Špecializácia v odbore stomatológia 2003
• Prednášková činnosť v SR a zahraničí
•  Organizovanie praktických školení a kurzov

pre stomatológov
•  Školiaca činnosť pre spoločnosti Sirona,

GC Europe, Maillefer

Študijné pobyty:

•  Kurz estetickej stomatológie Dr. Didier Dietchi, Zurich, Šva-
jčiarsko 2008

•  Kurz endodoncie prof. Machtou, Zurich, Švajčiarsko 2008
•  Kurz estetickej stomatológie Dr.Galip Gurell, Istanbul, Tu-

recko 2008
•  Nové trendy v estetickej rekonštrukčnej stomatológii,

Schaan, Lichtenštajnsko, 2011
• Kompozitné materiály, Leuven, Belgicko, 2011
•  Dentsply Maillefer školiteľ, Train the Trainer course,

Švajčiarsko 2011
• Prosthetic on Implants, Kittelfeld, Dr. Hess 2011
• Endoforum, Maillefer, Ženeva, Švajčiarsko 2013
•  Bonded Restorations, Dr. Pascal Magne, PhD., Brno, 2013
•  Esthetic Implant Dentistry – from Expectations to Reality,

Prof. Dr. Urs C. Belser, Praha, 2013
• Endoforum, Maillefer, Ženeva, Švajčiarsko 2014
•  Kompletní adhezivní rekonstrukce u abradovaných zubu,

teoretická a praktická časť, dr. Francesca Vailati, Brno 2014

Predošlá prax:

•  Súkromná stomatologická ambulancia v Bratislave -
zamestnanecký pomer 2001 – 2006

•  Privátna stomatologická prax v Bratislave so zameraním na
endodonciu, estetickú stomatológiu a protetiku 2007-2009

• Stomatologické centrum DENTLY, 2009 - súčasnosť

MUDr.
Michal Alexejenko

Je renomovaný odborník na endodonciu. Jeho domé-
nou je ošetrenie koreňových kanálikov pod mikrosko-
pom. Mikroskopickej endodoncii sa venuje od roku 
2007. Aktívne prednáša na tému endodoncie doma aj 
v zahraničí. Súčasne sa venuje CAD/CAM technológiám 
v stomatológii a protetickému ošetrovaniu.

Každý účastník praktického kurzu obdrží zdarma nástroje 
Maillefer, od fi rmy Dentsply Sirona, v hodnotě 2 000 Kč.

AKADEMIE | 9
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Dříve jsem se zdráhala ošetřovat tyto 
pacienty nejen proto, že jsem na zám-
cích našla tolik jídla, že bych jím mohla 
nasytit malý národ, ale také proto, že 
jsem nikdy nebyla spokojena s výsled-
ky, kterých jsem čištěním dosáhla.
Příliš často jsem se cítila pod tlakem, 
abych očistila jejich zuby v “dětem” 
určeném čase ošetření a nikdy jsem 
neměla pocit, že jsem odstranila vše. 
Vždy jsem byla otrávená ve snaze 
o manévrování ultrazvukovou koncov-
kou kolem zámků a použitím profylak-
tického kalíšku a pasty k odstranění 
houževnatého lepkavého vyzrálého 
povlaku ze součástek fixních aparátů 
a gingiválního povrchu zámků. Jak jsem 

zběsile pokračovala, opovrhovala jsem 
pacientem na křesle; krev, pot a slzy 
nás obou byly součástí ošetření s neu-
spokojivým výsledkem!

Správná ústní hygiena je pro 
ortodontické pacienty nepo-
stradatelná

Správná ústní hygiena je prvořadá pro 
úspěšnou ortodontickou léčbu. Bez 
uspokojivé ústní hygieny bude výsledek 
léčby vždy jen kompromis. To mě trápi-
lo. V odborném článku autorů S. Lovroy  
a kol. (2007) je psáno, že navzdory 
zdokonalení materiálů a preventivních 
opatření ortodontická léčba stále před-

stavuje značné riziko demineralizací 
skloviny. Nejdůležitější prevencí vzniku 
bílých skvrn je profylaktické snažení 
každého pacienta včetně fluoridace. 
V jiném článku autorů Ren kol. (2014) je 
ukázáno, že: “…vysoké nároky na ošet-
ření a výskyt komplikací souvisejících 
s biofilmem, které vyžadují profesio-
nální péči, dělají z ortodontické léčby 
hrozbu veřejného zdraví…”.

Vědomí toho, jak je důležité, aby profe-
sionální hygiena byla kvalitně provede-
na a všechen povlak byl odstraněn, mi 
na stresu jen přidávalo. Věděla jsem, že 
se mi nikdy nepodaří odstranit veškerý 
biofilm a že vždy zůstanou místa v oko-
lí zámků, kam se ultrazvuková koncovka 
nebo profylaktický kalíšek prostě nedo-
stane. A pokud k tomu přidáte fakt, že 
pacient již má nějaké demineralizace 
skloviny, kde není možné použít ultra-
zvuk, tehdy se frustrace a náročnost 
ošetření opět násobí.

Hledání lepšího řešení
 
Kombinace všech výše uvedených 
problémů způsobila, že jsem chtěla 
najít lepší řešení. Chci svým pacien-
tům zajistit nejlepší možnou léčbu 
a nechci, aby odcházeli z ordinace se 
zbytky povlaku na součástkách fixního 
aparátu. Původně jsem zaznamena-
la úspěch systému AIRFLOW® (EMS) 
u implantologických pacientů, a poté 
jsem byla zvědavá, co může nabídnout 

Tabitha Acret vysvětluje, jak postup Guided Biofilm Therapy zásadním způsobem změnil 
to, jakým způsobem léčí ortodontické pacienty. Pokud jste jako já, srdce vám tak tro-
chu poklesne, když vidíte, že je objednán pacient – teenager v aktivní fázi ortodontické 
léčby. Kdo to bude, kdo přijde do ordinace? Bude mít ústní dutinu plnou zbytků jídla 
zaseknutých mezi něčím, co vypadá jako zplesnivělé ortodontické zámky, a vydatně 
krvácející dásně? Bude mít okolí zámků čisté, nebo to bude vypadat, jako když pacient 
právě dojedl balíček krekrů a poté se ukáže, že si nevyčistil zuby od poslední návštěvy?

Ortodontický pacient 
Z pekla do nebe

Tabitha Acret 
Sydney, Austrálie

AIRFLOW v akci na ortodontických zámcích (se souhlasem prof. Magda Mensi)

https://www.youtube.com/watch?v=_n5PNNUBMsw&list=PLpdvT-zqMT7Y0FO_n5Wl4Zxcyz-lFfg9T
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mým ortodontickým pacientům. Zjistila 
jsem, že použití AIRFLOW v kombina-
ci s Guided Biofilm Therapy přináší 
ohromující výsledky. Pokud byste se mě 
dříve zeptali na AIRFLOW pro odstra-
nění biofilmu u mých ortodontických 
pacientů, asi bych si bývala myslela, že 
jste se zbláznili nebo že mě nenávidíte. 
Před AIRFLOW jsem nechtěla barvit 
plak u pacientů, kteří měli ortodontic-
ké aparáty – ukázalo by se, že existují 
oblasti, kde jsem ponechala biofilm, 
protože jsem se k němu nemohla 
dostat. Teď detekuji přítomnost plaku 
obarvením u každého z mých paci-
entů jako jeden z „8 kroků“ protokolu 
Guided Biofilm Therapy.

Guided Biofilm Therapy

Za použití protokolu Guided Biofilm The-
rapy je možné dosáhnout předvídatelné-
ho odstranění biofilmu ve 100 %  
a 360° přístupností. Je bezpečné 
a účinné okolo gingiválního sulku, ne-
ničí povrch aparátu a také je mnohem 
pohodlnější pro pacienta a přináší 
lepší výsledky, jsem nadšená! Mám 
mnohem lepší pocit z výsledků mého 
ošetření, ale i proto, že dlouhodobý 
efekt pro pacienta ve smyslu motiva-
ce a osvěty je mnohem lepší. Nejen 
já, i pacient vidí kvalitnější výsledky, 
je také klinicky dokázáno, že použití 

roztoku na detekci biofilmu zajistí pa-
cientovi lepší výsledky. Botti a kol. 2010, 
Bastendorf a kol. 2016 a Viorica a kol. 
20135 - všichni potvrzují vyšší účinnost 
profesionální profylaxe při použití 
prostředku na detekci plaku. Ve studii 
vedené autory Viorica a kol. Zubní 
povlak – Klasifikace, Tvoření a Identi-
fikace bylo zjištěno, že: „…diagnostika 
zubního povlaku za použití barevných 
roztoků je jednou z nejjednodušších 
a nejrychlejších cest k rozpoznání 
zubního povlaku, což usnadňuje jeho 
následné odstranění za soustavné 
kontroly během zákroku. Použití AIR-
FLOW zvyšuje úspěšnost odstranění 
zubního povlaku na 100 %…“.

Více než očištění zámků
 
Existují dva klíčové důvody, proč je 
aplikace protokolu Guided Biofilm The-
rapy důležitá pro ortodontické pacienty 
stejně jako rutinní profylaktické proce-
dury. První z nich je dlouhodobé zdraví 
skloviny a dásní. S použitím AIRFLOW 
technologie kombinované s AIRFLOW 
PLUS práškem vím, že zajišťuji nejmen-
ší možné poškození skloviny pacienta 
a jeho ortodontického aparátu. Ve 
Klinickém srovnání účinnosti a efektivi-
ty dvou profesionálních profylaktických 
postupů u ortodontických pacientů 
Ramaglia a kol. ukazují, že: „…u orto-

dontických pacientů je použití AIR-
FLOW mnohem bezpečnější, účinnější 
a efektivnější k odstranění pigmentací 
a biofilmu ve srovnání s gumovými ka-
líšky a pemzou…“. Druhá skvělá věc je, 
že mám nyní čas vše stihnout v rámci 
běžné kontroly. Necítím se už tolik pod 
„tlakem“. Dříve jsem vždy během těchto 
návštěv nabrala skluz a nyní můžu 
skončit v klidu v rámci vyhrazeného 
času. Ve studii Účinky air-polishin-
gu na zuby opatřené ortodontickými 
zámky a kroužky Barnes a kol. ukazují, 
že: „…pískování v okolí ortodontických 
zámků a kroužků není jen účinné, ale 
také šetří čas. Nebyly zaznamenány 
žádné škodlivé účinky na kompozitní 
materiály nebo cement v porovnání 
s gumovými kalíšky nebo pemzou…“.

Závěr 

Použitím Guided Biofilm Therapy 
s AIRFLOW technologií kombinovanou 
se správnou ústní hygienou (instruktáž 
a motivace) zajišťuji pro své pacienty 
nejlepší možné ošetření. Mám velmi 
ráda Guided Biofilm Therapy; změnilo 
můj postoj k ošetření, k jeho efektu 
a dlouhodobým výsledkům. Guided 
Biofilm Therapy je ošetření založené 
na důkazech; je novým standardem 
péče, kterého bychom se všichni měli 
snažit dosáhnout. 

O autorce
Tabitha Acret pracuje již dvacet let jako kvalifikovaná dentální hygienistka. Pracovala jako 
zubní sestra, recepční v zubní ordinaci a manažer praxe. Má titul BOH z univerzity v Newcas-
tlu, momentálně se dále vzdělává ve spánkové medicíně. Tabitha je registrována u Australian 
Dental Board, je bývalou předsedkyní NSW Australské asociace dentálních hygienistek a je 
nynějším NT ředitelem pro DHAA LTD. Pravidelně se zúčastňuje akcí CPD s cílem zlepšit životy 
svých pacientů. Tabitha nyní pracuje tři dny v týdnu v privátní praxi, dříve byla klinickým 
pedagogem jeden den v týdnu na univerzitě v Sydney pro student druhých ročníků BOH, než 
se nedávno přestěhovala do Severního okrsku s cílem pomoci založit udržitelný program 
implantací v privátní praxi. Tabitha je také školitelkou v rámci Swiss Dental Academy.

Chcete si vyzkoušet účinnost metody Airflow u vás v ordinaci? Domluvte si předvedení nového Airflow Prophylaxis master se svým 
obchodním zástupcem.

Prvotní stav Po dektekci plaku Po Guided Biofilm Therapy (foto Natalia Szelag)



AIRFLOW ® + PERIOFLOW ® + PIEZON ® NO PAIN
AIRFLOW a PERIOFLOW za pomoci prášku PLUS efektivně, šetrně a bez bolesti odstraňuje 
supragingivální i subgingivální povlak, pigmentace, čerstvě kalcifikovaný zubní kámen a zá-
roveň leští zuby. Inteligentní technologie PIEZON ® 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,–

12 | PROFYLAXE

Základní cena včetně DPH

37 500,–

https://jps.cz/znacka/pristroje-a-prislusenstvi-ems/
https://jps.cz/znacka-produktu/ems/
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PARODONTÁLNÍ VÁČEK 
A LÉČBA PARODONTITUDY DLE TYPU 
PARODONTÁLNÍHO VÁČKU
Vyhledávané workshopy s doc. MUDr. Evou Kovaľovou, PhD. pro dentální hygienistky a zubní lékaře 
se konaly od 21. do 23. listopadu 2018 v Hotelu Duo v Praze.

Hlavnou príčinou ochorenia parodontu sú ovplyvniteľné a neovplyvniteľné 
rizikové faktory. Hlavným neovplyvniteľným faktorom je genetická predis-
pozícia, ktorá prispieva k vzniku ochorenia aj k problémom pri jeho liečbe. 
V dennej praxi na eliminovanie zápalu a zastavenie deštrukcie parodontu 
sa prevažne indikuje mechanická liečba – ručné a strojové odstránenie 
bakteriálneho biofilmu. Takéto ošetrenie je primárne zamerané na zníže-
nie množstva mikroorganizmov. No niektoré paropatogény majú invazívnu 
schopnosť preniknúť do buniek parodontálnych tkanív a mechanická 
liečba je vtedy nedostatočná. 
V takých prípadoch je potrebné použiť vhodné systémové antibiotiká. Pre 
prevenciu nadmernej alebo naopak nedostatočnej liečby a na zabezpeče-
nie zodpovedného používania antibiotík je nutná Individuálna diagnostika.

doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

„Vzdělavácí akce, kde přednáší paní doc. Koval‘ová 
jsou vždy výborné a nebylo tomu jinak i tentokrát. 
Ačkoliv se téma „Parodontální váček“ zdá celkem 
banální, mnoho zde prezentovaných informací 
využiji ve své praxi.“

Markéte Harantová, Dis.
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Zubní kaz u dětí je v České republice i přes pokrok 
ve stomatologii stále velký problémem, který je 
třeba řešit. Chybí celková koncepce státní podpory 
vzdělávání dětí v péči o zdravé zuby a proto jsme 
rádi, že můžeme být partnery akce konané za pod-
pory zdravotního rady Městské části Praha 6, MUDr. 
Mariána Hoška, a pod záštitou radního Hlavního 
města Praha pro oblast zdravotnictví a bydlení, Ing. 
Radka Lacka.

Ráda bych touto cestou poděkovala studentkám 
3. ročníku dentální hygieny 3. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy a Mgr. Petře Křížové za podporu této vzdělávací 
akce a školám a školkám, které se do projektu zapojily.

Bc. Kateřina Serafínová
Product Manager divize Profylaxe

ZDRAVÝ ÚSMĚV 
DO ŠKOL
Naši misi “ Pomáháme vám být 
nejlepšími v oboru a lidem zlepšit jejich 
zdraví” snažíme naplnit i partnerstvím 
v projektu Městské části Praha 6.

14 | PROFYLAXE



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

profylaxe

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 | Eva Mandincová (jižní Morava), tel.: 776 522 639 
Jana Horníčková (západní a jižní Čechy), tel.: 776 249 416
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paro® amin Kids, 
75 ml, zubní pasta

 → 500 ppm amin fluoridu
 → bez obsahu SLS
 → nízké RDA 23
 → velmi jemná mátová příchuť
 → díky nízkému RDA je ideální pro 

použití s elektrickým kartáčkem

Bc. Kateřina Serafínová
Product Manager divize Profylaxe

Kaz u dětí předškolního a školního věku je 
v České republice stále velký problémem. 
Motivace rodičů k dočišťování zubů dětí je velmi 
důležitá. Zkuste je motivovat dárkem k nákupu 
zubní pasty pro děti. Dětská pasta má velmi 
jemnou mátovou příchuť, aby si děti nespojovaly 
sladkou chuť se zdravými zoubky.

paro® medic

 → s kónickými vlákny s ultra flexibilními konečky
 → vhodný k jemnému a přitom důkladnému 

čištění na hranici zubů a dásní
 → vlákna střižená do špičky dobře vyčistí 

nedokonale přiléhající protetické práce
 → robustnější rukojeť se dobře drží například 

starším pacientům

20+4
ZDARMA

62,– -17 %
74,–

Doporučená MOC: 99,–

+ paro® baby 
pro děti 0 – 4 let

 → kartáček s velmi jemnými krátkými 
vlákny a hlavičkou s jemnějším zaoblením

 → vhodný pro děti do prořezání prvních zubů
 → bílá vlákna indikují množství pasty

+ paro® S27 nebo M27 
dětský kartáček 2 v 1

 → malá, úzká hlava kartáčku s jemnými vlákny
 → nylonová vlákna nejvyšší kvality v kontaktu 

se slinami a vodou ještě více změknou
 → solo kartáček do špičky je vhodný na dočišťování 

hlubokých fisur, prořezávajících se zubů a těžko 
dostupných míst

paro® chlorhexidin
0,12%, 200 ml

 → neobsahuje ADS 
(anti-diskolorační systém), 
tedy není snižována 
jeho činnost

 → obohacen o xylitol 
a s metolovou příchutí

 → neobsahuje alkohol

168,– -25 %
224,–

Doporučená MOC: 299,–

112,–
Doporučená MOC: 149,–

3+1
ZDARMA

paro® riser-floss, 
50 m

 → stlačená voskovaná 
vlákna se snadno 
zavádí do mezizubního 
prostoru

 → v kontaktu se slinami 
zvětší svůj objem pro 
dokonalé vyčištění

 → navíc s fluoridem 
a mátovou příchutí

73,– -25 %
97,–

Doporučená MOC: 129,–

3+1
ZDARMA

NEBO

Při objednání 36 ks zdarma dětský 
kartáček ke každě zubní pastě

https://jps.cz/znacka/zubni-kartacky-paro/
https://jps.cz/znacka/zubni-pasty-ustni-vody-paro/
https://jps.cz/znacka/zubni-pasty-ustni-vody-paro/
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/08/Klinicky_vyzkum_o_efektu_Chlorhexidinu.pdf
https://jps.cz/znacka/mezizubni-pece-paro/
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Ing. Norika Šlachtová
Product Manager divize Dentál

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

dentál

Single Bond Universal,
doplňkové balení 5 ml

 → multifunkční samoleptací adhezivum
 → pro všechny adhezivní techniky
 → vhodný na suchý i vlhký dentin
 → obsahuje silan
 → bez potřeby uchování v lednici

Filtek Ultimate 
Flowable – 
doplňkové 
balení 
2 tuby

2 105,– -15 %
2 477,–

1 482,– -20 %
1 853,–

Platí při koupi 2 a více balení

Ketac Molar Aplicap - 50 kapslí
 → skloionomerní výplňový materiál 

do postranního úseku chrupu
 → odolný vůči opotřebení
 → rychlé ošetření

Ketac Cem Plus upevňovací cement - 
2 x clicker

 → skloionomerní upevňovací cement 
modifikovaný pryskyřicí

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

4 210,– -20 %
5 262,–

ZDARMA navíc od nás
ochranné brýle 
v hodnotě 272 Kč

 → červeno - oranžová skla
 → nastavitelný úhel zorníku a postranic
 → obj. č.: 2846j

ZDARMA navíc od nás
Savky EURONDA

 → Rozměr: 15 cm a průměru 6,5 mm
 → Balení 100 ks

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 | Eva Mandincová (jižní Morava), tel.: 776 522 639 
Jana Horníčková (západní a jižní Čechy), tel.: 776 249 416

Máte již dálniční známku na rok 
2019? Pokud ne, můžete ji od nás 
získat zdarma… ano, stačí nakoupit 
dentální materiál 3M v hodnotě 
30 000 Kč a dostanete od nás jako 
dárek roční dálniční známku. Tato 
nabídka je platná i na nákup za akční ceny výrobců, 
ale pozor, akce platí jen do 31. 1. 2019

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

630,– -20 %
787,–

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

Platí při koupi 2 a více balení

 → doplňkové balení 
v hodnotě 184 Kč

 → výběr vůní - lemon, 
flower, classic

 → doplňkové balení 
obsahuje 110 ks

ZDARMA 
navíc od nás
DŰRR - 
dezinfekční 
ubrousky

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

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

3 440,– -20 %
4 300,–

https://jps.cz/znacka-produktu/3m/


ZDARMA navíc od nás
ochranné brýle 
v hodnotě 272 Kč

 → červeno - oranžová skla
 → nastavitelný úhel zorníku a postranic
 → obj. č.: 2846j

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

dentál

EQUIA Forte 100 + 20 kapslí
 → skloionomerní výplňový materiál s pryskyřičnou technologií
 → pevná, estetická bulková výplň I. a II. třídy
 → bez použití kondicionéru a bondu
 → vysoce odolný proti prasklinám

GC Fuji II LC - 50 kapslí
 → celosvětově nejpoužívanější světlem tuhnoucí skloionomer
 → velmi vhodný pro neklidné pacienty
 → estetický materiál pro kavity III. a IV. třídy
 → 11 odstínů

everX Posterior
 → vlákny zesílený kompozit k náhradě dentinu
 → díky obsahu skelných vláken předchází zub prasklinám
 → lze polymerovat až do hloubky 4 mm
 → 15x unitip á 0,13 ml (0,25 g)

7 560,– -10 %
8 400,–

3 788,– -25 %
5 050,–

ZDARMA navíc od nás
Pacientské roušky 
EURONDA Towel up

 → Rozměry: 33 x 45 cm
 → Balení 10 x 50 ks

G - Premio Bond, refill 5 ml
 → jednosložkové světlem tuhnoucí univerzální adhezivum
 → vynikající adheze ve sklovině i dentinu
 → kombinace tří funkčních mononerů
 → extrémně nízká vazebná vrstva

1 968,– -20 %
2460,–

1 615,– -15 %
1 900,–

Ing. Norika Šlachtová
Product Manager divize Dentál

NOVINKA
G-aenial Universal Injectable 1 ml
PEVNÝ JAKO SKÁLA

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

990,–

63,– za 1 kapsli

ZDARMA navíc od nás
Cranberry ústenky 

 → barva modrá nebo 
květinová růžová

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

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 - tmavěmodré

ZDARMA 
navíc od nás
Savky 
EURONDA

 → Rozměr: 15 cm 
a průměru 6,5 mm

 → Balení 100 ks

DENTÁL | 17

Máte již dálniční známku na rok 
2019? Pokud ne, můžete ji od nás 
získat zdarma… ano, stačí nakoupit 
dentální materiál GC v hodnotě 
30 000 Kč a dostanete od nás jako 
dárek roční dálniční známku. Tato 
nabídka je platná i na nákup za akční ceny výrobců, 
ale pozor, akce platí jen do 31. 1. 2019

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 | Eva Mandincová (jižní Morava), tel.: 776 522 639 
Jana Horníčková (západní a jižní Čechy), tel.: 776 249 416

https://jps.cz/znacka-produktu/gc/


SDR PLUS, 15 kompulí
 → zatékavý materiál typu bulk-fill
 → nízké smršťovací napětí
 → 40% úspora času oproti klasické 

technice vrstvení
 → samoniveluje
 → odstíny: A1, A2, A3, U

ceram.x SphereTEC
 → universální nanokompozitní materiál
 → unikátní patentovaná technologie SphereTec - kulaté 

granulované plnivo plnící efekt kuličkového ložiska
 → nelepí se a je odolný proti sesouvání se
 → geniálně jednoduchý systém odstínů - 5 odstínů pokrývá 

kompletní řadu VITA
 → rychlé a snadné leštění s vynikajícím estetickým výsledkem

Workshop - praktický nácvik

Palodent V3
 → systém sekčních matric
 → přizpůsobuje se přirozené-

mu tvaru zubu
 → vytváří předvídatelné, 

přesné kontakty a těsný 
gingivální uzávěr

 → lze použít při zhotovování 
více výplní najednou

 → velikosti matric: 3,5 - 7,5 mm
 → 50 ks v balení

NOVINKA

795,– -25 %
1 060,–

ZDARMA

Firma JPS se stala distributorem Dentsply Sirona

Firma JPS se stala distributorem značky EURONDA

Téma:

1)  Systém sekčních 
matric PALODENT V3

2)  Efektivita je klíčem 
k produktivitě

 → Přednáší: Jana Hluchá – produktový 
specialista Dentsply Sirona

 → Termín a místo konání vám 
upřesní obchodní zástupce JPS

Pacientské roušky 
Towel up:

 → rozměr: 33 x 45 cm
 → balení 10 x 50 ks

akční cena:
Kelímky:

 → rozměr: výška 7,2 cm, průměr 65 mm
 → objem: 200 ml
 → balení 3 000 ks

akční cena:

Savky:
 → rozměr: délka 15 cm, 

průměr 6,5 mm
 → balení 100 ks

akční cena:

Nitrilové rukavice Cranberry
 → Extra jemné nitrilové rukavice 

poskytující vysoký cit v prstech
 → Výrazné zdrsnění na konečcích prstů, 

skvělý úchop
 → Vhodné pro alergiky
 → Vynikající a příjemný materiál, pružnější 

a odolnější než standartní nitril
 → Cenově zvýhodněné balení 300 ks

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

BEESURE Forest Nitrile - limetkové
BEESURE Cloud Nitrile - bílé
EVOLVE 300 - tmavěmodré

300 ks jen za                            (1,05 Kč/ks)

1 531,– 1 338,– -10 %
1 487,–

18 | DENTÁL

Platí při koupi 
4 tub

563,–

315,–

84,–1 701,–

https://jps.cz/znacka-produktu/cranberry/
https://jps.cz/znacka/ostatni-dental-euronda/
https://jps.cz/znacka-produktu/dentsply-sirona-restorative/
https://jps.cz/znacka-produktu/dentsply-sirona-restorative/
https://jps.cz/znacka-produktu/dentsply-sirona-restorative/
https://jps.cz/znacka-produktu/dentsply-sirona-restorative/


Firma JPS se stala distributorem značky EURONDA

SOUPRAVY LASERYCAD/CAM INSTRUMENTYZOBRAZOVACÍ 
TECHNIKA

SOUPRAVY STERILIZACEZOBRAZOVACÍ 
TECHNIKA

INSTRUMENTY

Stomatologie prochází rychlým vývojem a přináší stále nové technologie – zejména v oblasti digi-
talizace a CAD/CAM řešení. Klade tím ale stále větší nároky na schopnosti a dovednosti lékařů.
Velkou snahou progresivních výrobců je přinášet lékařům integrovaná a provázaná řešení, kte-
rá jim vstup do digitální stomatologie usnadní. Integrace jednotlivých technologií zjednodušuje 
a urychluje lékařům jejich každodenní práci.
Společnost JPS se rozhodla svým zákazníkům takováto řešení zpřístupnit a opřít svou strategii 
o spolupráci se dvěma renomovanými výrobci - Dentsply Sirona  
a Cefla (značky Anthos a MyRay).

Změny v sortimentu  
divize technika
Využijte výhod integrace

Centrální servisní dispečink, tel.: +420 602 422 698, e-mail: servis@Jps.cz | TECHNIKA | 19

https://jps.cz/znacka-produktu/dentsply-sirona/
https://jps.cz/znacka-produktu/anthos/
https://jps.cz/znacka-produktu/anthos/
https://jps.cz/znacka-produktu/anthos/
https://jps.cz/znacka-produktu/myray/
https://jps.cz/znacka-produktu/anthos/
https://jps.cz/znacka-produktu/myray/


MyRay, právě pro Vás.
Přední evropský výrobce s kompletním sortimentem zobrazovacích 

systémů pro všechny specializace ve stomatologii. 

3D/2D CB3D 
PAN - CEPH

Hyperion X9 (11 x 13) 
Zobrazovací systém 3-v-1.
3D, Full HD PAN a CEPH

Hyperion X5 (10 x 10)
Zobrazovací systém 2-v-1.
3D, MultiPAN

MultiPAN 
Full CEPH

3 in 1 
SuperHD

Hyperion X9 pro (13 x 16)  
Profesionální Full-Touch zobrazovací 
systém 3-v-1. 
3D, MultiPAN a CEPH

RXDC
Intraorální RTG s technologií 
HyperSphere.

Zen-X
USB HD intraorální senzor.

C-U2
Intraorální HD kamera.

Hy-Scan
Intraorání systém nepřímé 
digitalizace.

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

https://jps.cz/znacka-produktu/myray/


Zubní kaz ničí 
úsměv.
Bolest zad zničí 
Vaši kariéru.

…Přesto pozor!

My Vás ochráníme.

Bolest zad postihuje většinu zubních lékařů. 
Poruchy pohybového krčního aparátu, ramen 
a dolní části zad jsou považovány za nejčastější 
důvod pro předčasný odchod stomatologů 
do důchodu anebo dokonce ztráty zaměstnání. 
Existuje však řešení, jak tomuto zabránit. Dobře 
ergonomicky navržená zubní souprava je dnes 
dlouhodobou investicí do Vašeho zdraví.

Více informací naleznete na:
www.dentsplysirona.com/new-perspective

DS_SecureErgonomics A4 18168.indd   1 25.05.18   15:32

Zveme Vás na přednášku Dr. Thomase Senghaase  
Ergonomie jako faktor úspěchu a profitu + 
Integrace nejmodernějších endodontických 
postupů do klinické praxe 
29. 3. 2019, Praha

PO
ZV

ÁN
KA

www.dentsplysirona.com/new-perspective


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

STERILIZAČNÍ BALÍČEK
(Sterilizátor A17 + svářečka)

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

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

199 000,–

199 000,– 139 000,–

107 000,–

139 000,–

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

Balíček Digora Optime + EZ Ray

Maximální ochrana personálu a pacientůacientů

Dekontaminace Mytí s ultrazvukem Tepelná dezinfekce Sušení Balení Sterilizace Sušení

194 000,–cena od:

FILTRACE A VÝROBNÍKY VODY SVÁŘEČKY FÓLIE TESTY

Komplexní řešení dezinfekce a sterilizace
Pro optimální návrh řešení sterilizace kontaktujte naše specialisty.

AK
CE

104 000,–cena:

TERMODEZINFEKTOR 
TETHYS H10

 → 4 funkce v jednom: dekontaminace, ultra-
zvukové mytí, termodezinfekce, sušení

87 000,–cena od:

PARNÍ STERILIZÁTOR 
ANTHOS A17/22/28

 → velikosti komor 17, 22 a 28 litrů
 → jednoduché ovládání v češtině
 → dokumentace na USB disk přes LAN

Maximální ochrana pro vás i pacienty

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

https://jps.cz/znacka/sterilizace-anthos/
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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.

EX
LK
UZ

IV
NĚ

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™

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

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.

IMPLANTOLOGIE | 23

https://jps.cz/produkty/?division=18
https://jps.cz/znacka/implantacni-systemy-astra-tech-implant-system-ev/
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Písemné nabídky zasílejte na adresu zamestnani@jps.cz, a to nejpozději do 31. 3. 2015.20 Kompletní seznam nabídek získáte u našich obchodních zástupců nebo přímo v JPS. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

JPS, spol. s r.o. – exkluzivní distributor 
DENTSPLY Sirona Implants a Geistlich Biomaterials

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™

Alena Dražanová, tel.: 602 359 610 | Ing. Barbora Nedvědová, tel.: 702 204 137 
Ing. David Mičaník, tel.: 702 204 165 | Ing. Lucie Talácková, tel.: 724 511 524  
Bc. Tereza Valentová, tel.: 725 833 931 | Bc. Patrik Svoboda, tel.: 778 495 220

IMPLANTOVÁNÍ S TISSUECARE

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

TISSUECARE CONCEPT

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

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

Povrch FRIADENT plus	
Mikrostruktura	povrchu	implantátu	umožňuje	rychlé	formování	kosti.	

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

SoftTissue 
Chamber

One-fits-all 
Protetická 

jednoduchost

Povrch 
FRIADENT 

plus

Progresivní 
závity
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Implantáty 
Astra Tech 
OsseoSpeed EV

AK
CE

Nabídka platí v měsících říjen - listopad

OsseoSpeed Profile EV: 
výsledky 
průzkumů
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 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

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

implantologie
AK

CE
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Vrtáky Astra Tech EV
Obnovte si své chirurgické 
instrumentárium

https://jps.cz/znacka/implantacni-systemy/
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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. Adéla Váchová, tel.: 725 833 921 
Bc. Patrik Svoboda, tel.: 778 495 220 | Ing. Kateřina Veselá, tel.: 775 218 542
Romana Pídová, tel.: 775 878 799 
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Individuální abutmenty 
a konstrukce Atlantis

Outstanding flexibility in your workflow

 A choice of using your own crown design
and crown milling capacity by utilizing
Atlantis Core File or Atlantis Crown File 
 Free up skilled dental technician’s time

for other tasks 
 A business model that is less vulnerable

in peak seasons

04/01/2017 Dentsply Sirona 201711

Additive manufacturing
– adding layers for accuracy

09/03/2017 Dentsply Sirona 20176

 Optimized details
 Time saving
 Predictability
 Choice of material

The latest in world-
class manufacturing

The crucial angle

 Optimal positioning of the screw access channel
improves esthetics and makes handling easier
 The channel can be angled up to 30 degrees off 

the implant/abutment axis

09-03-2017 Dentsply Sirona 201710

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.

AK
CE

Vrtáky
Ankylos

5+1
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NEU

ANKYLOS® Implantatsystem –
Produktneuheiten 

Neue ANKYLOS® Bohrer zur Mehrfachverwendung

Neues 
Design

•  Ohne Innenkühlung
•  Mit Titan-Nitrid (TiN) beschichtet für 

besseren Kontrast der Tiefenmarkierung
•  Sterilverpackung
•  Bohrdrehzahl bis max. 1500 U/min
•  Mehrfachverwendung bis zu 10 Mal

Pokryté nitridem titanu.
Obnovte si své chirurgické 
instrumentárium.

AK
CE
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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

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.

46

Order no.

 

3103 6521 3103 6511

Order no.

 

3103 6501 3103 6530

The surgical kits –
customized for your requirements

•  Simple, fl exible and economical with 
the modular design with absolute 
minimum number of instruments 
required

•  Can be customized with additional 
modules as required

•  Instruments securely fi xed in silicone 
holders

•  Clear and simple user guidance 
during surgery

•  Can be cleaned easily and thoroughly
All instruments required for placement of

ANKYLOS C/X A- and B-implants

All instruments required for placement of
ANKYLOS C/X A-, B- and C-implants

All instruments required for placement of
ANKYLOS C/X A- and B-implants

Additional instruments required for 
template-guided placement of

ANKYLOS C/X A- and B-implants,
lenghts L 8 – L 14

ANKYLOS Surgical Kit
    motor AB

ANKYLOS Surgical Kit
      manual ABC

ANKYLOS Surgical Kit
    manual AB

ANKYLOS Surgical Kit ExpertEase
(Guided Surgery) 

    motor AB

Reduced scale

Reduced scale

Surgical kits

A 3,5 mm

C 5,5 mm D 7,0 mm

https://jps.cz/znacka/individualni-protetika-atlantis/
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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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Bc. Tereza Valentová, tel.: 725 833 931 | Bc. Patrik Svoboda, tel.: 778 495 220Outstanding flexibility in your workflow

 A choice of using your own crown design
and crown milling capacity by utilizing
Atlantis Core File or Atlantis Crown File 
 Free up skilled dental technician’s time

for other tasks
 A business model that is less vulnerable

in peak seasons

04/01/2017 Dentsply Sirona 201711

Additive manufacturing
– adding layers for accuracy

09/03/2017 Dentsply Sirona 20176

 Optimized details
 Time saving
 Predictability
 Choice of material

The latest in world-
class manufacturing

JAKO TÝM JSME LEPŠÍ!
Od expertů pro experty.

KORUNKY ATLANTIS

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).

NOVÁ EXTRA RETENCE

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

30 %
sleva
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Chirurgické
nástroje 
Helmut Zepf

Kolagenová 
matrice Geistlich 
Fibro-Gide®

3-D Titanová 
membrána 
Yxoss CBR®

Geistlich Fibro-Gide® je porcinní, 
resorbovatelná a objemově 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.

Pro více informací a možnost objednání kontaktujte svého obchodního zástupce.

Yxoss CBR® je první individuální 3D 
tištěná titanová membrána pro regenera-
ci komplexních defektů alveolárních kostí, 
kterou lze kombinovat s našimi nejlep-
šími biomateriály Geistlich Bio-Oss® 
a Geistlich Bio-Gide®. Yxoss CBR® 
využívá CBCT data kombinované 
s technologií 3D tisku.

Pro více informací a možnost objednání kontaktujte svého obchodního zástupce.
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Přehled mezinárodních implantologických akcí 2019
Poznamenejte si:
 Saalbach-Hinterglemm – 20. – 25. ledna 2019
 IDS – 12. – 16. března 2019 v Kolíně
 Osteology symposium – 25. – 27. dubna 2019 v Barceloně
 EAO – 26. – 28. září 2019 v Lisabonu

https://jps.cz/znacka/augmentacni-materialy-geistlich-biomaterials/
https://jps.cz/znacka-produktu/helmut-zepf/


Zhlédněte
videoukázku!

www.geistlich-pharma.com/yxoss
www.reoss.eu

www.jps.cz

Přizpůsobená kostní regenerace
Inovativní řešení rozsáhlých defektů alveolární kosti

Yxoss CBR® 
manufactured by 

ReOss®

Yxoss CBR®
Individuální 3D tištěná
membrána

Easy Removal Design® pro snadné
vyjmutí

Yxoss CBR® Backward:
Integrované umístění implantátu

Zkrácení doby operačního
výkonu
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Individuální membrána Yxoss – 
Kazuistika

Chirurg: 
Dr. Marcus Seiler, MSc, 

Filderstadt

59letý pacient s kombinovaným horizontálním a vertikálním defektem kosti 
v oblastech 35-37 a 45-47, navíc komplikovaným stavem měkkých tkání.

1. Výchozí klinická situace

6.  Expozice alveolárního 
hřebene po preparaci 
děleného laloku

11.  Yxoss CBR® naplněná 
směsí autologní kosti 
a Geistlich Bio-Oss®

16.  CBCT kontrola pět 
měsíců pooperačně – 
koronární řezy

21.  Odstranění fixačních 
šroubků

26.  Zhojené měkké 
tkáně se zavedenými 
vhojovacími válečky

2.  Zobrazení signifikantního 
horizontálního defektu 
v distálním úseku

7.  Yxoss CBR® mřížková dla-
ha s předem stanoveným 
bodem zlomu

12.  Yxoss CBR® in situ 
s fixačními šroubky

17.  Klinická situace čtyři 
týdny po zhojení 
měkkých tkání

22.  Separace v „bodu zlomu“ 
raspatoriem

27.  Pooperační OPG po 
zavedení implantátů

4.  3D rekonstrukce 
zobrazující deficit kosti

9.  Rozmělnění kostních 
válců v kostním mlýnku

14.  Sutura ve dvou vrstvách 
Gore-Tex®

19.  Zavedené implantáty 
v oblasti 35-37 pro násled-
né zhotovení jednotlivých 
korunkových náhrad

24.  Regenerovaná kost 
alveolárního výběžku 
v oblasti 45-47

29.  Definitivní protetická 
práce

5.  Chirurgický přístup 
technikou děleného 
laloku

10.  Směs autologního 
materiálu a Geistlich 
Bio-Oss® (poměr 1:1)

15.  CBCT kontrola pět měsí-
ců pooperačně – axiální 
řezy

20.  Krestální incize pro 
odstranění Yxoss CBR®

25.  Zavedení tří zubních im-
plantátů v oblasti 45-47

3.  Koronární zobrazení 
distálního úseku

8.  Odběr kosti z retromolární 
oblasti dutým trepanačním 
vrtákem

13.  Uzávěr rány s již aplikova-
nou kolagenní membrá-
nou (Geistlich Bio-Gide®)

18.  Vzhled regenerovaného 
alveolárního výběžku 
v oblasti 35-37

23.  Odstraněné mřížky Yxoss 
CBR® po separaci 
v místě zlomu

28.  Protetická fáze se 
zavedenými otiskovací-
mi piny
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5GEISTLICH FIBRO-GIDE®

Dr. Otto Zuhr | Munich, Germany

1 Occlusal view: missing left central incisor with 
labial soft-tissue defi ciency 3 months after 
implant placement.

2 Labial fl ap preparation with a microsurgical 
tunneling knife. 

3 Trimming Geistlich Fibro-Gide® in a wet state
to fi t the size of the defect.

Insuffi  cient Soft-Tissue Thickness in 
a Single Tooth Gap in the Anterior Maxilla

4  Insertion of Geistlich Fibro-Gide® into the 
desired area.

5  Tension-free wound closure performed with 
double sling and single interrupted sutures. 

6 Occlusal perspective after wound closure.

7  Situation before suture removal 7 days 
post-surgery. 

8 Situation 4 months after soft-tissue 
augmentation.

9  6 months follow-up with the fi nal implant 
restoration in place.
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Aim: Gain in soft-tissue around a single implant in the 
esthetic area with Geistlich Fibro-Gide®.

Conclusion: The use of Geistlich Fibro-Gide® gave 
successfully esthetic results, providing the missing thickness 
of soft-tissue. 

STAGED APPROACH AFTER IMPLANT PLACEMENT

Nedostatečná tloušťka měkkých tkání 
ve frontálním úseku maxily při 
absenci jednoho zubu

Dr. Otto Zuhr 
Mnichov, Německo

Cíl: Zvětšení objemu měkkých tkání v okolí jednoho im-
plantátu v estetické oblasti pomocí Geistlich Fibro-Gide®.

Závěr: Díky použití Geistlich Fibro-Gide® bylo dosaženo 
vynikajícího estetického výsledku nahrazením chybějící 
tloušťky měkkých tkání. 

1.  Okluzální pohled: Chybějící levý střední 
řezák tři měsíce po implantaci s defici-
tem měkkých tkání.

4.  Adaptace Geistlich Fibro-Gide® do oblasti 
defektu.

.

7.  Situace po sedmi dnech od výkonu 
před odstraněním sutury.

2.  Preparace vestibulárního laloku mikro- 
chirurgickým nožem pro tunelizaci.

5.  Uzávěr rány, provedený bez napětí ho-
rizontálními matracovými překříženými 
stehy a jednoduchými přerušovanými 
stehy.

8.  Situace po čtyřech měsících od augmen-
tace měkkých tkání.

3.  Úprava hydratovaného Geistlich Fibro-Gide® 
tak, aby odpovídal velikosti defektu.

6. Okluzální pohled na suturou ošetřenou ránu.
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9.  šest měsíců po odevzdání definitivní 
protetické práce.



Advanced kurz pro studenty 
zubního lékařství ve Stomatologickém 
centru v Brně
Příspěvek účastníka:

Dne 24. 10. jsem se společně se svými dalšími čtyřmi spolužáky zúčastni-
la teoreticko-praktického kurzu Protetika na implantátech v moderních 
prostorech Stomatologického centra Campus klinik. Po teoretickém úvodu 
od paní doktorky Jakubíčkové jsme si sami zkusili 3D plánování implanto-
logického ošetření pomocí CBCT. Dále následovalo otiskování a přednáška 
v rámci nejnovějších postupů v protetice na implantáty. Kurz naplnil naše 
očekávání. Děkujeme za vstřícný přístup paní doktorky Jakubíčkové a ce-
lého týmu JPS a těšíme se na další kurzy a workshopy.

Jana Dobešová, 5. ročník ZL MUNI

30 | IMPLANTOLOGIE

Příspěvek účastníka:

„Školení bylo skvěle zorganizované. Pan docent Starosta je opravdový 
odborník a dovedl techniky dobře vysvětlit. Praktický nácvik na pra-
sečích čelistech byl skvělý a spousta poskytnutých materiálů nám 
pomohla osvojit si práci s nimi. Těším se na další školení v tomto 
přátelském duchu.“

MDDr. Richard Gazdík

Techniky ochrany alveolu a augmentace 
tvrdých tkání v praxi s doc. MUDr. Marti-
nem Starostou, Ph.D. v Brně 9. 11. 2018
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Průnik mikrobakteriálního obsahu skrz spojení implantátu a abutmentu může být 
faktorem přispívajícím vzniku zánětlivých reakcí v okolní tkáni, ale také důvodem ne-
příjemného zápachu z úst. Dentsply Sirona Implants vyvinula testovací metodu k účelu 
ověření integrity spojení Conical Seal Design. Cílem zkušební metody bylo ověřit, zda 
utěsnění spojení implantátu s abumentem zůstane neporušené za simulovaných zátě-
žových podmínek. Implantát se zavedeným abutmentem byl vložen do lázně NaCl, v se-
stavě implantátu a abutmentu byl vytvořen podtlak, následně byl abutment zatěžován 
275N pod úhlem 30° podle normy ISO 14801:2007. Ani po deseti minutách zatížení nebyl 
detekován průnik kapaliny.

Tato vlastnost Astra Tech implantátů je 
zdokumentována například 
v následujících studiích:

Věděli jste že…
Pevné spojení 
je podstatný základ
Díky Conical Seal Design™ spojení nevznikají 
ve spoji implantátu s abutmentem mikrospáry.

 → Johansson H, Hellqvist J, Johnsson S. Credibility of an up-
-dated implant system: implant-abutment leakage testing 
(P340). Clin Oral Implants Res 2013;24(Supplement 9):166-67. 

 → Zipprich H, Weigl P, Lauer H-C, Lange B. Micro-movements at 
the implant-abutment interface: measurements, causes and 
consequenses. Implantologie 2007;15:31-45.
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Pilotní projekt specializačního 
kurzu implantologie - Komplexní 
implantologický kurz pro 
začátečníky

Implantologie 1A
 → termín 7. – 9. 3. 2019
 → základy dentální implantologie, 

diagnostiky, plánování, seznámení 
se systémem a protetikou

Implantologie 1B 

 → termín 4. – 6. 4. 2019
 → nácvik chirurgického zavedení 

implantátů

Implantologie 1C
 → termín 23. – 25. 5. 2019
 → nácvik otiskování, protetické 

ošetření

Série přednášek 
a workshopů, které 
povede prof. MUDr. 
René Foltán, Ph.D.

21. – 25.  
ledna 
2019

Olomouc Workshop pro studenty Lékařské 
fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci

25. – 28.  
února 
2019

Brno Workshop pro studenty Lékařské 
fakulty Masarykovy Univerzity 
v Brně

Společnost JPS pořádá 
praktické workshopy  
pro studenty

Podrobnější popis jednotlivých přednášek  
a organizační informace naleznete na:  
https://facevision.cz/seminare/

Kurz je určen pro všechny, kteří plánují začít s dentální 
implantologií a protetikou a chtějí získat ucelený 
přehled informací a zkušeností.
 
Po absolvování základního kurzu bude 
následovat kurz pro pokročilé.

Společnost JPS spolu s Dentsply Sirona
jsou partneři kurzu.
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Prevence v ortodoncii

3M™ Clinpro™ XT Varnish
odolný ochranný lak

Clinpro ™ XT Varnish: 
ortodontická aplikace

1.  Vyčistěte povrch zubu.

8. Míchejte po dobu 15 s.

2. Opláchněte vodou. 3.  Vysušte vzduchem.

6.  Vysušte nadbytečnou
vodu vzduchem.

10.  Vytvrďte světlem.

4.  Naleptejte sklovinu zubu.

11.  Povrch otřete vlhkou
vatovou tyčinkou.

5. Opláchněte vodou.

7.  Nadávkujte na  míchací
podložku.

Chrání ohrožený povrch 
skloviny v okolí rovnátek. 

Důkladné čištění v blízkosti ortodontických 
rovnátek může být pro pacienty problematic-
ké. V průběhu času to může vést ke vzniku bí-
lých skvrn. Ochranný lak Clinpro™ XT Varnish 
pomáhá vytvářet bariéru proti demineralizaci 
a vzniku erozí v důsledku působení kyselin, 
a tím chrání úsměv pacientů v průběhu orto-
dontické léčby.

Bílé skvrny

Hlavní výhody
• Místně specifický ochranný lak polymero-

vaný světlem, který lze nanést okolo orto-
dontických rovnátek a zabránit tak demine-
ralizaci a vzniku erozí v důsledku působení 
kyselin.

• Obsahuje a uvolňuje fluoridy, vápník a fosfá-
ty, a tak pomáhá chránit zuby před vznikem 
bílých skvrn v těžko dostupných místech
v okolí rovnátek.

• Zůstává na povrchu zubu po dobu 6 měsíců 
nebo déle.

• Lak Clinpro™ XT Varnish je možné doplnit 
denním čištěním zubní pastou s obsahem 
fl uoridu proti vzniku zubního kazu.

Clinpro™ XT Varnish ochranný lak s prodlouženým 
účinkem pomáhá chránit před vznikem bílých skvrn 
a zklamáním po sejmutí rovnátek.

3M™ Clinpro™ White Varnish 
lak s obsahem trikalcium fosfátu (TCP)

Pomáhá zuby udržet 
zdravé také v průběhu 
ortodontické léčby.

Pro ortodontické pacienty může být důkladné čištění 
v okolí rovnátek problematické, což zuby činí náchylnými 
k problémům. Jednoduchým řešením od společnosti 3M 
je Clinpro™ White Varnish s obsahem trikalcium fosfátu 
(TCP). TCP má patentované složení a obsahuje fl uoridy, 
vápník a fosfáty — složky, které se přirozeně vyskytují ve 
slinách. Clinpro™ White Varnish lak nepřetržitě uvolňuje 
fl uoridy v průběhu 24 hodin. Zůstává déle tekutý a pokrývá 
povrchy zubů, proniká do obtížně dosažitelných míst, 
včetně mezizubních prostor a okolí rovnátek. Lak je ak-
tivován slinami.

Hlavní výhody
•  Uvolňuje 22 600 ppm fl uoridu

• Nanáší se během chvilky a je téměř neviditelný

• Může být nanášen i v přítomnosti zubního plaku

•  Před aplikací není třeba sušit zuby

•  Indikován pro léčbu hypersenzitivity

• Oslazen xylitolem

Naneseno během chvilky
Jednoduše naneste Clinpro™ White Varnish lak s obsahem 
5% fluoridu sodného v tenké a rovnoměrné vrstvě do ošetřované 
oblasti horizontálními tahy štětečku. Není potřeba žádné sání.

9.  Naneste tenkou vrstvu 
na povrch zubu.
(pracovní čas 
2:30 min).

00:02:30

00:00:15

00:00:15

00:00:05

00:00:05

prof. MUDr. et MUDr. 
René Foltán, PhD., FEBOMFS.

https://facevision.cz/seminare/
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Prevence v ortodoncii

3M™ Clinpro™ XT Varnish
odolný ochranný lak

Clinpro ™ XT Varnish: 
ortodontická aplikace

1.  Vyčistěte povrch zubu.

8. Míchejte po dobu 15 s.

2. Opláchněte vodou. 3.  Vysušte vzduchem.

6.  Vysušte nadbytečnou
vodu vzduchem.

10.  Vytvrďte světlem.

4.  Naleptejte sklovinu zubu.

11.  Povrch otřete vlhkou
vatovou tyčinkou.

5. Opláchněte vodou.

7.  Nadávkujte na  míchací
podložku.

Chrání ohrožený povrch 
skloviny v okolí rovnátek. 

Důkladné čištění v blízkosti ortodontických 
rovnátek může být pro pacienty problematic-
ké. V průběhu času to může vést ke vzniku bí-
lých skvrn. Ochranný lak Clinpro™ XT Varnish 
pomáhá vytvářet bariéru proti demineralizaci 
a vzniku erozí v důsledku působení kyselin, 
a tím chrání úsměv pacientů v průběhu orto-
dontické léčby.

Bílé skvrny

Hlavní výhody
• Místně specifický ochranný lak polymero-

vaný světlem, který lze nanést okolo orto-
dontických rovnátek a zabránit tak demine-
ralizaci a vzniku erozí v důsledku působení 
kyselin.

• Obsahuje a uvolňuje fluoridy, vápník a fosfá-
ty, a tak pomáhá chránit zuby před vznikem 
bílých skvrn v těžko dostupných místech
v okolí rovnátek.

• Zůstává na povrchu zubu po dobu 6 měsíců 
nebo déle.

• Lak Clinpro™ XT Varnish je možné doplnit 
denním čištěním zubní pastou s obsahem 
fl uoridu proti vzniku zubního kazu.

Clinpro™ XT Varnish ochranný lak s prodlouženým 
účinkem pomáhá chránit před vznikem bílých skvrn 
a zklamáním po sejmutí rovnátek.

3M™ Clinpro™ White Varnish 
lak s obsahem trikalcium fosfátu (TCP)

Pomáhá zuby udržet 
zdravé také v průběhu 
ortodontické léčby.

Pro ortodontické pacienty může být důkladné čištění 
v okolí rovnátek problematické, což zuby činí náchylnými 
k problémům. Jednoduchým řešením od společnosti 3M 
je Clinpro™ White Varnish s obsahem trikalcium fosfátu 
(TCP). TCP má patentované složení a obsahuje fl uoridy, 
vápník a fosfáty — složky, které se přirozeně vyskytují ve 
slinách. Clinpro™ White Varnish lak nepřetržitě uvolňuje 
fl uoridy v průběhu 24 hodin. Zůstává déle tekutý a pokrývá 
povrchy zubů, proniká do obtížně dosažitelných míst, 
včetně mezizubních prostor a okolí rovnátek. Lak je ak-
tivován slinami.

Hlavní výhody
•  Uvolňuje 22 600 ppm fl uoridu

• Nanáší se během chvilky a je téměř neviditelný

• Může být nanášen i v přítomnosti zubního plaku

•  Před aplikací není třeba sušit zuby

•  Indikován pro léčbu hypersenzitivity

• Oslazen xylitolem

Naneseno během chvilky
Jednoduše naneste Clinpro™ White Varnish lak s obsahem 
5% fluoridu sodného v tenké a rovnoměrné vrstvě do ošetřované 
oblasti horizontálními tahy štětečku. Není potřeba žádné sání.

9.  Naneste tenkou vrstvu 
na povrch zubu.
(pracovní čas 
2:30 min).
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Umělecky bohaté historické prostory 
objektu vytvářely ideální prostředí pro 
první část přednášky, zaměřené přede-
vším na estetické parametry obličeje. 
Svá tvrzení autor často názorně doklá-
dal fotografiemi známých osobností 
a karikaturně upravenými uměleckými 
díly malíře Leonarda Da Vinciho.
Velké pozornosti se dostalo především 
symetrii obličeje z frontálního pohledu, 
profilu obličeje a analýzám měkkých 
tkání obličeje. Dále byly popsány rozdíly 
ve vnímání estetiky mezi oběma pohla-
vími, a to při hodnocení pohlaví stejné-
ho i opačného. Preferované estetické 

hodnoty v populaci a vnímání ideálu 
krásy rozdělil přednášející s ohledem 
na věk, somatotyp a u žen i poměrně 
úsměvně dle finančního zajištění po-
tenciálního partnera.

Druhá část přednášky byla věnována 
problematice extrakční a neextrakční 
ortodontické léčby v souvislosti s vý-
sledným efektem na profil obličeje po 
léčbě. Podle závěrů Dr. Scholeye jsou 
efekty extrakční léčby na profil obvykle 
málo rušivé. V estetickém vnímání je 
sice profil důležitý, ale hlavní roli hraje 
především estetika obličeje z fron-
tálního pohledu. Zvýšené opatrnosti 
při indikaci extrakční léčby však autor 
doporučil dbát u rizikových případů, což 
jsou pacienti s tenkým biotypem rtů, 
s hypo a hyperdivergentním růstem, se 
zvětšeným nasolabiálním úhlem nebo 
s retruzním postavením horního rtu od 
E linie již více než 3 mm před léčbou. 
Přičemž dle Rickettse je u běžné kav-
kazské populace ideální pozice horního 
rtu 4 mm za E linií. Třetí část přednášky 

se věnovala problematice indikace ex-
trakcí dolního řezáku demonstrované na 
řadě kazuistik. Indikace této léčebné vari-
anty byla vymezena do několika okruhů. 
Šlo o případy se sníženým biologickým 
faktorem některého z dolních frontálních 
zubů, s nepoměrem v Boltonových in-
dexech a o dospělé pacienty s terciárním 
stěsnáním a požadavky na rychlost léčby.
Poslední část přednášky byla cílená na 
implantologii, ortodontickou přípravu me-
zery pro zavedení dentálního implantátu, 
předimplantologickou augmentaci a tvor-
bu kosti ortodontickým posunem zubů.
Tématem i obsahem sdělení Dr. Scholey 
publikum bezpochyby velice zaujal. Jistě 
se můžeme těšit na další přednášky z re-
pertoáru tohoto anglického ortodontisty 
v blízké budoucnosti. Firmě JPS patří po-
děkování za vynikající organizaci kurzu. 

V polovině září 2018 zavítal z Univerzitní nemocnice NorthStaffordshire ve Velké Británii 
do Prahy se svou přednáškou specialista v oboru ortodoncie Dr. John Scholey. Kurz, který 
pořádala firma JPS, proběhl v Rytířském sále Staré zbrojnice pražského hotelu Kampa.

Dr. John Scholey v Praze: 
Atraktivita obličeje 
a vliv extrakční a neextrakční 
ortodontické léčby

MDDr. J. Hofman
Odd. ortodoncie a léčby rozštěpových vad 

Stomatologické kliniky FNKV a 3. LF UK Praha
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KONGRES ČOS 2018
Kongres ČOS 2018 v Českém Krumlově byl báječný, 
a ta párty! Těšíme se na příští rok.

ORTODONCIE | 35
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Clarity™

Esthetic Orthodontic Solutions

Jasné řešení
inspirující k úsměvu.
Clarity™ Ultra samoligující zámky nabízí estetické řešení 
k plné spokojenosti pacienta. A také kontrolu léčby  
a flexibilitu, kterou hledáte pro přesný a předvídatelný 
výsledek od začátku do konce.

Dostupné také ve verzi  
s adhezivem na bázi zámku 
APC™ Flash-Free.

© 3M 2018. All rights reserved. 3M, APC and Clarity are trademarks of 3M. 

3M™ Clarity™ Ultra samoligující zámky

JIŽ BRZY VE VAŠICH ORDINACÍCH

SK.indd   1 15.11.2018   14:01

https://www.3m.com/3M/en_US/orthodontics-us/featured-products/clarity-ultra-brackets/?N=5002385+3290330978&rt=rud


Vaše lampa. Vaše materiály. Vaše doba polymerace.

Zařízení checkMARC® od společnosti BlueLight Analytics je jediné měřící zařízení (NIST standard), 
které poskytuje údaje k určení optimální doby polymerace konkrétního materiálu. Ty získává 
na základě měření provedeného na lampě a uvedením materiálů, které používáte v praxi.

Fakta o polymeraci

Mgr. Michaela Přádková Tibor Černák
+420 731 193 454 +421 918 117 441
mpradkova@mmm.com tcernak@mmm.com
Čechy Morava, Slovensko

• Každá značka a každý odstín kompozitního
materiálu má specifické požadavky na „dávku“
světla k dokonalé polymeraci.

• Nedokonalá polymerace vede ke zvýšenému
výskytu klinických komplikací1, 2 (praskání
výplně, sekundární kazy, debonding,
změna barvy) a pooperační citlivosti.

1 American Dental Association Professional Product Review:
Effective Use of Curing Lights – A Guide for the Dental Practitioner, Vol 8-2, July 2013
2 Canadian Dental Association CDAessentials, Volume 1, Issue 6, Page 22-23:
Light Curing Guidelines for Practitioners, October 10, 2014

Víte, jak vaše 
lampa polymeruje 
materiály, které 
používáte?

Tipy ortodoncie

Vaše lampa. Vaše materiály. Vaše doba polymerace.
Zařízení checkMARC® od společnosti BlueLight Analytics je jediné měřicí zařízení (NIST 
standard), které poskytuje údaje k určení optimální doby polymerace konkrétního 
materiálu. Ty získává na základě měření provedeného na lampě a uvedením materiálů, 
které používáte v praxi.

Nyní máte jedinečnou možnost si zdarma otestovat 
svou polymerační lampu a kompozitní materiály, které 
používáte, nezávislým přístrojem checkMARC®.
Registrujte se na bezplatné testování:

Fakta o polymeraci

   Každá značka a každý odstín kompozitního materiálu 
má specifické požadavky na „dávku“ světla k dokonalé 
polymeraci.

   Nedokonalá polymerace vede ke zvýšenému výskytu 
klinických komplikací ¹, ² (praskání výplně, sekundární 
kazy, debonding, změna barvy) a pooperační citlivosti.

   30 % lékařů polymeruje na méně než 50 % výkonu 
nutného k vytvrzení konkrétního materiálu3.

   Naopak 43 % lékařů polymeruje déle, než je nutné 
(aby si byli jisti, že materiál je dostatečně zpolymero-
ván), čímž riskují poškození tkání teplem3.

CHCI ZDARMA 
OTESTOVAT 
SVOJI LAMPU:

¹ American Dental Association Professional Product Review: Effective Use of Curing Lights - A Guide for the Dental Practitioner, Vol 8-2, July 2013
² Canadian Dental Association CDAessentials, Volume 1, Issue 6, Page 22/23: Light Curing Guidelines for Practitioners, October 10, 2014
³ International Association for Dental Research: Curing Light Outputs, Protocols and Composite Requirements at 422 Dental Offices, #3400, March 2015
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Riccardo Riatti, DDS, MS

Dr. Riatti ukončil studium zubního lékařství na universitě v Parmě a specializaci v ortodon-
cii na univerzitě v Cagliari. Od roku 2008 působí jako hostující profesor na ortodontickém 
školícím pracovišti na univerzitě v Terstu.
Je diplomatem Italian Board of Orthodontics (IBO) a diplomatem European Board of Ortho-
dontists (EBO). Jeho výukovými tématy jsou estetika, digitální technologie a nedodržení 
léčby. Dr. Riatti má soukromou praxi v Reggio Emilia v Itálii.

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.

Digital Smile Design a 3M™ Clarity™ ADVANCED 
Keramické zámky: dokonalá synergie
Digital Smile Design and 3M™ Clarity™ 
ADVANCED Ceramic Brackets: 
the perfect synergy

Úvod
Estetika je v dnešní době velice důležitá. Naši pacienti 
vyžadují krásný úsměv a estetickou terapii.
V posledních letech byl DSD (Digital Smile Design) široce 
využíván v protetice1, může být však užitečným pomocníkem 
i pro ortodontisty. Tento článek představuje kazuistiku, kde 
byl DSD integrován do diagnostického procesu, kvůli vyt-
voření přesnějšího ortodontického léčebného plánu.
Použití keramických zámků 3M™ Clarity™ spolu s hi-tech 
3M™ Unitek™ Lateral Development oblouky a overlay intru-
zním obloukem zajišťuje dokonalou kontrolu nad pohyby 
zubů. Je možné kontrolovaně expandovat zubní oblouky, 
redukovat bukální koridory a zvýšit skus bez posteriorotace 
mandibuly (což je důležité pro sagitální projekci brady).

Pacient
Žena, 10 let, 6 měsíců

Hlavní požadavky pacienta
Úprava dásňového úsměvu a vyrovnání frontálních zubů.

Introduction
Nowadays esthetics is becoming more and more important. Our 
patients ask for beautiful smiles and esthetic appliances.
In recent years, DSD (Digital Smile Design) has been used widely 
by prosthodontists1 and it can also be a useful tool for ortho-
dontists. This article describes a case in which DSD has been 
integrated into the diagnosis process in order to obtain a better 
orthodontic treatment plan.
Use of 3M™ Clarity™ Ceramic Brackets with hi-tech 3M™ 
Unitek™ Lateral Development Archwires and overlay intrusion 
arch permitted perfect control of tooth movement. It was possi-
ble to expand arches in a controlled manner, reducing negative 
buccal corridors and to open the bite without mandibular pos-
terior rotation (important for sagittal chin projection).

Patient
Female; 10 years, 6 months

Patient’s Main Concern
The gummy smile and the alignment of the anterior frontal teeth.

Obrázek č. 1A - H: Snímky počátečního stavu

http://solutions.3mcesko.cz/wps/portal/3M/cs_CZ/unitek/?WT.mc_id=www.3munitek.cz
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/12/ortodoncie-digital-smile-design-a-3m-clarity-advanced-keramicke-zamky-dokonala-synergie.pdf
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8. – 9. února 2019 Zvolen, Hotel Tenis, SK Plenárna schôdza Slovenskej ortodontickej spoločnosti 
s odborným programom

3. - 7. května 2019 Los Angeles, USA AAO

17. - 22. června 2019 Nice, Francie EOS

19. - 21. září 2019 Bratislava, Hotel Crowne Plaza, SK Česko-slovenský ortodontický kongres 
a Kongres České ortodontické společnosti

Zveme vás na ORTO akce

AK
CECLARITY ADVANCED 

3 + 2 SADY ZDARMA 
NEBO 20% SLEVA

•  brilantní 
estetický vzhled 
v barvě zubu, 
vysoká pevnost

•  odolnost proti zabarvení 
a změně barvy

•  predikovatelný, snadný 
debonding v linii zlomu

26 800,–
V RÁMCI NABÍDKY UŠETŘÍTE AŽ

•  zřetelná dlouhá osa zámku pro 
přesnější lepení

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

•  v systémech MBT, Roth, Alexander, 
Hilgers, Ricketts, atd.

•  v provedení APC II, APC Plus 
a bez adheziva

AK
CE

OCELOVÉ OBLOUKY
S 20% SLEVOU 1 027,–

V RÁMCI NABÍDKY UŠETŘÍTE AŽ
AK

CE

ELASTIKY A ALASTIKY
2 + 1 ZDARMA

VICTORY SERIES 
10 + 10 SAD ZDARMA 
NEBO 30% SLEVA

1 580,–
V RÁMCI NABÍDKY UŠETŘÍTE AŽ

NITI 
OBLOUKY
S 40% 
SLEVOU

35 800,–
V RÁMCI NABÍDKY UŠETŘÍTE AŽ

http://solutions.3mcesko.cz/wps/portal/3M/cs_CZ/unitek/?WT.mc_id=www.3munitek.cz
http://solutions.3mcesko.cz/wps/portal/3M/cs_CZ/unitek/?WT.mc_id=www.3munitek.cz
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https://www.eos2019.com/en/
http://kongrescos.cz/pages/cz/index.php
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11. 1. 2019 pá
Praha

10,00-18,00
Hotel DUO

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

DH, S

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

6. 2. 2019 st
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12,00-18,00
Hotel VISTA

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

WS

1. 3. 2019 pá
Ostrava

13,00-18,30
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Kvalitní fixace. Jak na to?
MDDr. Barbora Vágnerová
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1. 3. 2019 pá
Brno

13,00-18,30
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Rekonstrukce zubů v distálním 
úseku
MUDr. Milan Tomka, Ph.D.
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6. 3. 2019 st
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13,00-18,30
Optident s.r.o.

Fixní konusová protetika na 
implantátech Ankylos
MUDr. Ladislav Čechura

WI

8. 3. 2019 pá
Praha

10,00-18,00
Hotel DUO

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

DH, S

20. 3. 2019 st
České 
Budějovice

13,00-18,30
Spa Hotel 
Vita

Postendodontické ošetření
MDDr. Tomáš Buchta

WS

21. 3. 2019 čt
Plzeň

12,00-18,00
Parkhotel 
Congress 
Center

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

W

22. 3. 2019 pá
Ústí nad 
Labem

12,00-18,00
Clarion 
Congress 
Hotel

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

W

22. 3. 2019 pá
Praha

13,00-18,30
Hotel 
Chvalská tvrz

Komunikace - jak motivovat 
pacienta ke spolupráci
PhDr. Martina Venglářová

DH, S

22. 3. 2019 pá
Hodonín

13,00-18,00
Hotel Panon

Estetika může být ještě snadnější
MUDr. Zbyněk Mach
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5. 4. 2019 pá
Plzeň

13,00-18,30
Parkhotel 
Congress 
Center

Parodontologie v praxi
MUDr. Markéta Harakaľová

W

5. 4. 2019 pá
Brno

12,00-18,00
Hotel Vista

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

W
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5. 4. 2019 pá
Kutná Hora

10,00-22,00
Penzion 
Barbora

Endodontické ošetrenie bez 
komplikácií – od diagnostiky 
po obturáciu, SiroLaserBlue – 
neohraničené možnosti využitia 
v zubnej ambulancii, práca so 
systémom CEREC, teoretický seminář
MUDr. Michal Alexejenko

WS

6. 4. 2019 so
Kutná Hora

9,00-15,00
Penzion 
Barbora

Endodontické ošetrenie bez 
komplikácií – od diagnostiky 
po obturáciu, SiroLaserBlue – 
neohraničené možnosti využitia 
v zubnej ambulancii, práca so 
systémom CEREC,navazující 
praktický kurz
MUDr. Michal Alexejenko

WS

16. 5. 2019 čt
Miroslav 
u Znojma

13,00-18,30
AK Dent

ORL a stomatologie – témata 
a trendy na hranici oborů
MUDr. Petr Kocum, MUDr. Petr Jirák

WI,
WS

17. 5. 2019 pá
Praha

12,00-18,00
Hotel DUO

Management ošetření rizikového 
pacienta s fokální infekcí v zubní 
ambulanci
doc. MUDr. Eva Kovaľová PhD.

W

17. 5. 2019 pá
Hodonín

13,00-18,30
Hotel Panon

Adhezivní můstky
MUDr. Jana Krňoulová, PhD.

WS

24. 5. 2019 pá
Ostrava

13,00-18,30
Clarion 
Congress 
Hotel

Komunikace - jak motivovat 
pacienta ke spolupráci
PhDr. Martina Venglářová

DH

24. 5. 2019 pá
České 
Budějovice

13,00-18,30
Spa Hotel 
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Kvalitní fixace. Jak na to?
MDDr. Barbora Vágnerová

WS

7. 6. 2019 pá
Praha

10,00-18,00
Hotel DUO

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

DH, S

7. 6. 2019 pá
Brno

13,00-18,30
Hotel Vista

Limity a chyby aneb předvídatelnost 
v implantologii
MUDr. Bumbálek, MUDr. Maštálka

WI

14. 6. 2019 pá
České 
Budějovice

12,00-18,00
Spa Hotel 
Vita

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

W

14. 6. 2019 pá
Valeč 
u Hrotovic

10,00-22,00
Hotel Zámek 
Valeč

Stomatologický víkend: Kompozitní 
nepřímé náhrady z pohledu lékaře 
a zubního technika
MDDr. Ondřej Kříž, Juraj Rytych

WS

15. 6. 2019 so
Valeč 
u Hrotovic

9,00-14,00
Hotel Zámek 
Valeč

Stomatologický víkend: Kompozitní 
nepřímé náhrady z pohledu lékaře 
a zubního technika
MDDr. Ondřej Kříž, Juraj Rytych

WS

Aktuální seznam akcí najdete na www.jps.cz/akademie
Na naše semináře se můžete 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.
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ZELENÁ LINKA (VOLÁNÍ ZDARMA)
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tel.: +420 235 518 936,
objednávky: objednavky@jps.cz, www.jps.cz

Kdy a kde nás také můžete v ČR a na Slovensku potkat:

22. 3. 2019 Ostravské stomatologické dny

12. 4. 2019 Odborná konference ADH

13. 4. 2019 ADH Sněm

25.–26. 4. 2019 5. ústecké stomatologické dny

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

https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/09/Pozvanka_Praha_2019_1_kyrety.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/10/Pozvanka_KH190405_06-2.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/09/Pozvanka_Jihlava190118.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/09/Pozvanka_Praha190125.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/10/Pozvanka_KH190405_06-2.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/11/Pozvanka_Brno190206.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/10/Pozvanka_Vagnerova_2019_1_pololeti.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/10/Pozvanka_Miroslav190516.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/08/Pozvanka_Brno190301.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/09/Pozvanka_Praha190517-1.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/11/Pozvanka_Plzen190306_impla-1.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/11/Pozvanka_Hodonin190517.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/09/Pozvanka_Praha_2019_1_kyrety.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/09/Pozvanka_Venglarova_2019_1_pololeti.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/11/Pozvanka_CB190320.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/10/Pozvanka_Vagnerova_2019_1_pololeti.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/09/Pozvanka_SDA-2019_1_pololeti.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/09/Pozvanka_Praha_2019_1_kyrety.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/09/Pozvanka_SDA-2019_1_pololeti.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/09/Pozvanka_Venglarova_2019_1_pololeti.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/10/Pozvanka_CB190614.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/11/Pozvanka_Hodonin190322.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/09/Pozvanka_Plzen190405.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/10/Pozvanka_Valec190614_15-1.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/09/Pozvanka_Brno190405-1.pdf
https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/10/Pozvanka_Valec190614_15-1.pdf



