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Mezinárodní kongres Pražské dentální dny 2016 se bude letos konat v září u příležitosti 
oslav 25. výročí založení ČSK. Odborný výbor PDD zahájil přípravy odborné náplně 
kongresu již v závěru loňského roku (více na str. 4).

Na fotografii je 
termoplastická hmota 
německé firmy Bayer zřejmě 
z první poloviny 20. století. 
Používala se k otiskům na 
celkové zubní náhrady, u nás 
se v minulosti označovala 
termínem „stent“.

Historické exponáty 
pocházejí ze sbírky 
MUDr. Roberta Houby, Ph.D. 
Fotografii Dagmar Češkové 
pro titulní stranu graficky 
ztvárnil Ondřej Grygar.
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z představenstva ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí PřeDSTAVeNSTVA ČSK
4. – 5. 12. 2015

V jednotlivých OSK se konaly 
podzimní sněmy. Shromáždění 
členů OSK Praha západ-východ se 
uskutečnilo 30. 11. 2015 v Apolence. 
Součástí sněmu byla přednáška 
„Neodkladné stavy (nejen) v ordinaci 
stomatologa“, kterou přednesl 
MUDr. Radek Zub z oddělení ARO 
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského v Praze.

Standardně strukturovaný program 
obsahoval informace za uplynulé 
období, o plánovaných událostech 
a zprávy o činnosti orgánů ČSK.
Podrobné informace určené výhradně 
členům ČSK jsou zveřejněny na 
www. dent.cz v chráněném odkazu 
Jednání představenstva.
Na základě prosincového zasedání 
jsme ve spolupráci s viceprezidentem 
ČSK MUDr. Robertem Houbou, 
Ph.D., zpracovali následující důležité 
a aktuální informace: 

zzÚhradové dodatky zdravotních 
pojišťoven na rok 2016. Jsou 
zveřejněny na www.dent.cz 
v odkazu Aktuální informace. Tamtéž 
je zveřejněno prohlášení ČPZP 
k úhradovému dodatku, které se 
týká chybně uvedeného regulačního 
omezení v případě zhotovení OPG 
v souvislosti se specializovanou péčí 
(1/1 kalendářní rok.) Správně lze kód 
00913 při specializované péči vykázat 
2/1 kalendářní rok. 
zz Jednání ČSK a účast na akcích.  
 • Dne 9. 11. se konalo jednání Skupiny 

pro prevenci při ČSK.
 • Dne 11. 11. proběhlo jednání se 

zástupci SZÚ k vytvoření metodiky 
k nebezpečným látkám. Za ČSK se 
zúčastnili dr. P. Chrz, dr. R. Houba 
a Mgr. J. Slavík. Bylo dohodnuto, že 

ČSK doporučí konzultanta, který bude 
na tvorbě metodiky spolupracovat. 
Konzultantem za ČSK byl stanoven 
dr. J. Škrdlant.

 • Dne 24. 11. se dr. R. Benko zúčastnil 
akce společnosti Intersystems „Lepší 
zdravotní péče? Propojená péče.“ Akce 
byla zaměřena na informace z oblasti 
elektronizace zdravotnictví.

 • Dne 25. 11. se dr. J. Vostrejž zúčastnil 
jednání Koordinační rady při kongresu 
MEFANET 2015, který je zaměřen na 
pregraduální vzdělávání. Koordinační 
radu tvoří zástupci univerzit, její 
vedoucí D. Schwarz projevil zájem 
o bližší spolupráci s ČSK.

 • Dne 26. 11. se dr. M. Řezáč zúčastnil 
jednání Legislativní rady vlády, která se 
zabývala novelizací zákona č. 95/2004 
Sb. Další jednání bylo naplánováno na 
11. 1. 2016.

 • Dne 27. 11. se dr. P. Chrz, Mgr. 
J. Slavík a Ing. J. Šusta zúčastnili 
přednášky pro studenty 5. ročníku 
zubního lékařství 1. LF UK Praha.

 • Dne 27. 11. se dr. P. Chrz v Olomouci 
zúčastnil 6. ročníku mezinárodní 
stomatologické konference 2015.

 • Dne 1. 12. se zúčastnili dr. P. Chrz 
a dr. R. Houba setkání s korejskou 
delegací u příležitosti podpisu 
memoranda o případné spolupráci 
české a korejské strany, pořádaného 
Hospodářskou komorou ČR. Za 
korejskou stranu se zúčastnili zástupci 
dentálních firem.

 • Dne 4. 12. se dr. R. Houba jako 
zástupce ČSK zúčastnil zahájení 
Plzeňských pracovních dnů.
zzMediální plán ČSK. Představenstvo 

vzalo na vědomí mediální plán na 
rok 2016, který zpracoval a předložil 
mediální poradce Mgr. J. Kovařík.
zz Sněmy OSK. Členové představenstva 

informovali o průběhu podzimních sněmů 
jednotlivých OSK, kterých se zúčastnili. 
zz Zahraniční činnost. Doc. J. Zemen 

zpracoval přehled zpráv ze CED a FDI. 
Informoval o zasedání sněmu CED 
v Bruselu (viz str. S2).
zz Informace RK a ČR ČSK. O činnosti 

revizní komise informovala dr. M. Kraus 
Kozumplíková, o činnosti čestné rady 
dr. L. Liberda. 
zz InDent 2016. Představenstvo souhlasí 

s udělením záštity ČSK a s poskytnutím 
licence k užití loga ČSK pro odbornou 
část kongresu InDent 2016.

zzVzdělávání.  
 • Představenstvo projednávalo žádosti 

podané VS ČSK týkající se Osvědčení 
odbornosti a akreditace pracovišť. 

 • Představenstvo souhlasí s možností 
pořádat kursy KPR a neodkladné stavy 
v zubní ordinaci pro obnovování 
osvědčení rozšířené odborné přípravy 
při dodržení předepsané náplně kursu 
i jinými subjekty.
zzWebinář. Dne 3. 12. proběhl webinář 

na téma „Celkové snímatelné náhrady 
fixované na implantátech“, který 
vedl MUDr. Jaroslav Rous. Záznam 
je zveřejněn v archivu webinářů na 
e-learningovém portálu (http://moodle.
apolenka.cz). 
zz Pečeť ČSK. Bylo schváleno udělení 

licence na užívání pečeti ČSK pro 
produkty společnosti Actavis CZ, a. s., 
ústní voda Oralflux Junior, ústní voda 
Oralflux Original, ústní voda Oralflux 
Chlorhexidin Pro a ústní voda Oralflux 
Fresh.

INTeRNí SySTéM 
HODNOCeNí KVALITy 
A BeZPeČí
Zákon ukládá každému poskytovateli, 
aby zavedl tzv. interní systém 
hodnocení kvality a bezpečí 
poskytovaných zdravotních služeb. 
Jde v podstatě o to, aby každý 
poskytovatel sám pro svoji vlastní 
potřebu vyhodnocoval, zda jeho praxe 
splňuje standardy kvality a bezpečí, 
a na základě tohoto vyhodnocení pak 
mohl kvalitu a bezpečí poskytovaných 
zdravotních služeb zvyšovat. MZ ČR 
zveřejnilo ve svém věstníku v částce 
č. 16/2015 z 26. 10. 2015 (ke 
stažení na www.dent.cz, Aktuální 
informace z 2. 12. 2015) minimální 
požadavky pro zavedení interního 
systému hodnocení kvality a bezpečí. 
V citované částce věstníku lze kromě 
zmíněných minimálních požadavků 
nalézt i metodický návod, jak interní 
hodnocení kvality a bezpečí provádět.
Každý poskytovatel je povinen interní 
systém hodnocení kvality a bezpečí 
poskytovaných zdravotních služeb 
zavést. Hodnotit musí minimálně 
standardy, které jsou uvedeny ve výše 
citované částce Věstníku MZ ČR.
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diář

V nejbližších týdnech jsou 
plánována tato jednání a akce: 

zzOn-line odborná diskuse, webinář 
(4. 2.). Informace o přesném termínu, 
o lektorovi, tématu přednášky a jak se 
do diskuse zapojit budou rozeslány 
e-mailem a zveřejněny v odkazu 
Aktuální informace na www.dent.cz
zz Zasedání revizní komise ČSK (12. 2.)
zz Zasedání představenstva ČSK (12. – 13. 2.)

Informace z lednového zasedání 
představenstva ČSK a RK ČSK zveřejníme 
v příštím LKS č. 2/2016.

ZASeDALA VěDeCKá RADA ČSK
Vědecká rada ČSK (VR ČSK) se sešla 
k pravidelnému jednání v pátek 
4. 12. 2015 v Apolence. 

MUDr. Pavel Chrz, prezident ČSK, 
přivítal členy vědecké rady a prof. 
MUDr. Janu Duškovou, DrSc., MBA, ve 
funkci nové předsedkyně VR ČSK. V této 
souvislosti byla shrnuta činnost vědecké 
rady, která se jako poradní orgán před-
stavenstva ČKS zabývá problematikou 
poskytování zubní péče, jíž je třeba řešit 
z odborného pohledu a nikoli jako indi-
viduální problematiku jednotlivých pra-
covišť. 

Vědecká rada se na prosincovém za-
sedání věnovala tématům pregraduál-
ní výuky, používání bělicích prostředků 
(používání bělicích prostředků s obsa-
hem peroxidu vodíku nad 6 % je v ČR 
zakázáno; upozorněno bylo, že za ja-
kékoli poškození pacienta při bělení je 
odpovědný zubní lékař a že nelze pro-

z revizní komise ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí
RK ČSK 4. 12. 2015
Revizní komise ČSK se na posledním 
zasedání v roce 2015 věnovala běžné 
agendě a stížnostem. 

Zabývali jsme se evidencí zasílání eko-
nomické a správní dokumentace z ob-
lastí, plněním rozpočtu ČSK za měsíce 
1–10/2015. Byla provedena fyzická kont-
rola hotovosti v pokladně v Kanceláři ČSK. 

Valnou část jednání opět zabralo pro-
jednávání stížností pacientů, které byly 
zaslány do centra. Bohužel velkým pro-
blémem zůstává naprostá nečinnost ně-
kterých RK OSK. Budeme uvažovat o pro-
dloužení prekluzní doby na dva roky, ale 
zároveň budeme pravděpodobně nuceni, 
ač velmi neradi, vyvolat disciplinární ří-
zení proti některým voleným funkcioná-
řům za neplnění povinností člena. Nadá-
le se vyskytuje mnoho stížností na etické 
pochybení – jak mezi kolegy (kritika ošet-
ření před pacientem), tak vůči pacientům 
(odmítnutí ošetřit registrovaného pacienta 
s bolestí). Měli bychom si všichni přečíst 
etický kodex a stanovy ČSK.

MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

Novou předsedkyní vědecké rady ČSK je 
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA.

K prosincovému jednání vědecké rady ČSK zasedli (zleva) doc. MUDr. 
Martin Starosta, Ph.D., doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., doc. MUDr. Hana 
Hubálková, Ph.D., Iveta Haiserová z Kanceláře ČSK jako zapisovatelka, MUDr. 
Zdeňka Šustová, Ph.D., MUDr. Luboš Steklý, prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz 
a předsedkyně vědecké rady prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA. 

vádět bělení u dětí do 18 let věku), pro-
fesních zkoušek, nostrifikací i aprobač-
ních zkoušek. Doc. MUDr. Hana Hu-
bálková, Ph.D., upozornila na narůsta-
jící počet stížností pacientů, které se tý-
kají celkových zubních náhrad.

Iveta Haiserová
Kancelář ČSK

POZOR NA NABíDKy ZAHRANIČNíCH 
LéKAřSKýCH ADReSářů
V poslední době se opět objevují problémy se zahraničními společnostmi 
nabízejícími zveřejnění údajů o zdravotnickém zařízení ve veřejně 
přístupných seznamech nebo registrech.

Varování před podepisováním formulářů s nabídkou těchto společností 
a návod, jak postupovat v případě, že již k podpisu a odeslání formuláře 
došlo, popsal Mgr. J. Slavík podrobně v informaci ze dne 20. 7. 2012 
„Upozornění na praxi zahraničních lékařských adresářů“ (najdete na 
www. dent.cz, archiv Aktuálních informací). Tato informace se týká 
i některých českých firem.

JAK Se PřIHLáSIT DO ČSK
Připomínáme, že každý lékař, 
který vykonává na území ČR 
povolání zubního lékaře, musí 
být členem České stomatologické 
komory (poznámka: s výjimkou 
hostujících osob). Podrobný návod, 
jak se přihlásit do ČSK, najdete na 
www. dent.cz v odkazu Pro členy.
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20. BřeZeN: SVěTOVý DeN ÚSTNíHO ZDRAVí

PříPRAVA PROGRAMU PDD 2016

Světový den ústního zdraví (World 
Oral Health Day – WOHD) oslaví 
FDI (Světová federace zubních 
lékařů) 20. března letos již podeváté. 
Pro rok 2016 zvolila ústřední téma: 
Zdravá ústa, zdravé tělo. K oslavám 
se již potřetí připojuje i Česká 
stomatologická komora – zahájí je 
tiskovou konferencí a věnuje jim celý 
týden od 14. 3. 2016.

Loňský ročník měl velký ohlas, který 
je výzvou pro ČSK i generální partne-
ry, se kterými oslavy společně připravu-

jeme. Světový den ústního zdraví 2016 
bychom mimo jiné rádi věnovali pro-
pagaci zubního průkazu dítěte, další-
ho významného preventivního projek-
tu Komory. V současné době probíhají 
přípravná jednání k naplánování akti-
vit, které by veřejnosti opět připomněly 
nejen význam prevence a správné ústní 
hygieny, ale neméně důležité pravidel-
né návštěvy zubního lékaře již od dět-
ského věku.

Společně s partnery připravujeme řa-
du setkání veřejnosti se zubními léka-
ři, dentálními hygienistkami a studenty 

zubního lékařství a slevové akce, dopl-
něné na mnoha místech o edukační ma-
teriály, které se v loňském roce setkaly 
s velkým zájmem. 

Snažíme se najít co nejúčinnější ná-
stroj informování veřejnosti, proto opět 
jednáme o možné spolupráci s Českým 
rozhlasem. Stejně významným komu-
nikačním kanálem budou aktualizova-
né webové stránky, které byly pro oslavy 
Světového dne ústního zdraví vytvořeny 
v loňském roce.

Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK

Akce ČSK k ústřednímu tématu 2016: Zdravá ústa, zdravé tělo 

PříSTUP K eLeKTRONICKé VeRZI ODBORNýCH ČASOPISů PRO ČLeNy ČSK 
Komora na rok 2016 kontinuálně prodloužila předplatné a zajistila pro své členy přístup k elektronické podobě těchto 
zahraničních odborných časopisů: 
zz  International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry  
(ISSN 0198-7569). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.

zz  International Journal of Oral & Maxillofacial Implants  
(ISSN 0882-2786). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.

zz Journal of endodontics (ISSN 0099-2399)

zz Journal of Periodontology (ISSN 1943-3670)

zz Journal of Prosthetic Dentistry (ISSN 0022-3913)

Návod pro přístup členů ČSK  
k elektronické verzi uvedených periodik je zveřejněn na adrese  
http://domino.dent.cz/eps 

Kancelář ČSK

Na fotografiích ze zasedání odborného 
výboru PDD jsou (zleva) vedoucí 
Kongresového oddělení ČSK Ing. Hana 
Štěpánková, doc. MUDr. et MUDr. René 
Foltán, Ph.D., FEBOMFS, doc. MUDr. 
Romana Koberová Ivančaková, CSc., MUDr. 
Jan Netolický, Ph.D., MUDr. Jan Černý, 
předseda výboru MUDr. Ladislav Korábek, 
CSc., MBA, a MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D.

Letošní 19. ročník mezinárodního 
kongresu Pražské dentální dny bude 
věnován oslavám 25. výročí založení 
České stomatologické komory a bude 
se konat v termínu 15. – 17. 9. 2016.

O obsahové náplni kongresu jednal 
odborný výbor PDD již na zasedání 
30. 11. 2015. Program PDD 2016 bude 
připravován ve spolupráci s odborný-

mi společnostmi, kterým byla nabídnu-
ta možnost prezentovat se prostřednic-
tvím jednoho až dvou odborných sděle-
ní. Z toho jedno sdělení by se věnovalo 
historii nebo vývoji daného oboru v po-
sledních pětadvaceti letech a druhé sdě-
lení by pojednávalo o konkrétním od-
borném tématu zaměřeném na praktic-
ké zubní lékaře.

Slavnostní společenský večer u příle-
žitosti PDD 2016 je plánován na čtvrtek 
15. září 2016.

Další upřesňující informace budeme 
průběžně zveřejňovat v časopise LKS 
a na www.dent.cz.

Kongresové oddělení ČSK
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Mezinárodní 
dentální veletrh 
a konference

26.-28.5. 2016 
Výstaviště Brno

Program konference a seznam přednášejících 
najdete na www.indent.cz

• Konference InDent 2016 (pátek, 
sobota) - zubní lékaři, zubní technici, 
dentální hygienistky, ortodontisté. 
Témata konference: ortodoncie, 
implantologie, endodoncie, 
parodontologie, červená estetika, 
protetická stomatologie

• Prekurz (čtvrtek) 

• Výstava dentálních materiálů, 
přístrojů, služeb a technologií

• Praktické ukázky a workshopy

• InDent párty

 Zkrácená  informace o přípravku TANTUM  VERDE: S: Benzydamini hydrochloridum 1,5 mg v 1 ml roztoku. IS: Otorhinolaryngologikum, antifl ogistikum.
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po krátké době vymizí. Ojediněle lehké pálení v ústech, výjimečně nevolnost a nauzea. IT: Nejsou známy. TL: V těhotenství pouze po zvážení rizika pro 
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STANDARDIZACe V ZUBNíM LéKAřSTVí

Hosty pražského workshopu přivítali (zleva) prezident ČSK MUDr. 
Pavel Chrz a viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D.

Slovenskou komoru zubních lékařů (SKZL) zastupovali (zleva) 
prezident MUDr. Ján Gašič, viceprezident a prezident pro nové 
funkční období MUDr. Igor Moravčík a viceprezident MUDr. 
Matúš Ursíny.

Naši Komoru na workshopu reprezentovali i další členové 
představenstva ČSK. Na fotografii jsou zleva MUDr. Jaroslav 
Vostrejž, MUDr. Ivan Novický, MUDr. Richard Benko.

Spolu s kongresem Pražské dentální dny probíhá 
v posledních letech pravidelně i mezinárodní 
workshop, který bývá zaměřen na aktuální 
problémy evropského zubního lékařství. Při 
loňských PDD pořádala ČSK toto jednání dne 
9. 10. 2015 v prostorách Národního domu na 
Vinohradech. Jeho tématem byla tentokrát 
problematika standardizace léčebných postupů 
zubního lékařství v evropské unii.

Hlavními účastníky workshopu byli 
za Slovenskou komoru zubních lékařů 
(SKZL) její prezident MUDr. Ján Gašič, 
nově zvolený prezident (a v době koná-
ní akce viceprezident) MUDr. Igor Mo-
ravčík a viceprezident MUDr. Matúš 
Ursíny, za Rakouskou komoru zubních 
lékařů (ÖZAK) a zároveň Radu evrop-
ských zubních lékařů (CED) dosavad-
ní prezident CED dr. Wolfgang Doneus 
a za Polsko dr. Anna Lella, prezidentka-
-elekt ERO-FDI. Za Českou republiku se 
workshopu zúčastnili členové předsta-
venstva ČSK MUDr. Pavel Chrz, MUDr. 
Robert Houba, Ph.D., doc. MUDr. Jiří 
Zemen, Ph.D., MUDr. Jaromíra Banko-
vá, MUDr. Richard Benko, MUDr. Ivan 
Novický, MUDr. Jaroslav Vostrejž, člen 
sněmu MUDr. Jan Černý a další hosté. 

Po úvodních slovech prezidenta ČSK 
dr. P. Chrze zazněly referáty zástup-
ců jednotlivých zemí (za ČSK refero-
val doc. J. Zemen) a následovala bohatá 
diskuse všech přítomných, v níž došlo 

ke konsenzu – standardizace léčebných 
postupů v zubním lékařství není v sou-
časné době žádoucí. Dr. W. Done us 
zdůraznil i výhrady zástupců evrop-
ských lékařů a nemocnic k normaliza-
ci zdravotnických služeb a níže otiště-
né odmítavé stanovisko CED (viz str. 7).

Myšlenka normalizace lékařských po-
stupů je takřka stará jako medicína sa-
ma. První doložitelné náznaky standar-
dizace se objevují již ve staroegyptských 
textech z 2. tisíciletí př. n. l. a jejich do-
držení vyviňovalo tehdejší lékaře při 
léčebném neúspěchu. Při nedodržení 
těchto dogmat naopak hrozil lékaři i při 
úspěšně dokončené léčbě až trest smr-
ti. Snahy o zavádění norem pro léčebné 
postupy ve všeobecném i zubním lékař-
ství se pak objevují především v posled-
ní době v souvislosti se snahami různých 
subjektů včetně EU normalizovat prak-
ticky vše. K vytvoření těchto norem jsou 
pak na národní i evropské úrovni určo-
vány soukromé společnosti bez odbor-

ného zázemí, pro které je prosazování 
standardizace nepochybně obchodně 
zajímavé.

Medicína včetně zubního lékařství je 
postavena na individuálním přístupu ke 
konkrétnímu pacientovi, kdy léčba mů-
že být případ od případu odlišná, a i te-
rapeutické postupy se mění s rychlým 
vývojem nových poznatků v oboru, na 
které zákony, vyhlášky a jiná nařízení 
různých úřadů nejsou schopna pružně 
reagovat. Zástupci evropských zubních 
lékařů se domnívají, že snahy EU o nor-
malizaci zdravotnických služeb jsou 
útokem na svobodné rozhodování léka-
ře a pacientovi naopak mohou přinést 
i negativa. Pro ochranu pacienta stačí 
dodržování již tak značného množství 
současných národních předpisů v kom-
binaci s etickým přístupem lékaře a je-
ho vysokou odbornou úrovní.

MUDr. Robert Houba, Ph.D.
viceprezident ČSK
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Prezident CED dr. Wolfgang Doneus (Rakousko, vlevo) podrobně 
rozebral stanovisko evropských zubních lékařů ke standardizaci/
normalizaci zdravotnických služeb, které je obsahem usnesení 
CED z května 2015. Dr. Anna Lella, prezidentka-elekt ERO-FDI, 
hovořila k tématu z hlediska zkušeností a postojů kolegů z Polska. 
Obsáhlé vystoupení za ČSK přednesl člen představenstva 
doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D. (vpravo).

Jednání se zúčastnili také (zleva) členka představenstva ČSK 
MUDr. Jaromíra Banková, ředitelka Kanceláře ČSK RNDr. Marie 
Švábová a člen sněmu ČSK MUDr. Jan Černý. 

ÚVOD
Rada evropských zubních lékařů je neziskovou organizací 

zubolékařské profese v Evropské unii, která prostřednictvím 
32 národních stomatologických asociací a komor ve třiceti ev-
ropských zemích zastupuje více než 340 000 praktikujících 
zubních lékařů. Byla založena v roce 1961 jako poradní orgán 
Evropské komise pro otázky zubního lékařství a jejím úkolem 
je prosazovat v celé Evropě vysoké standardy péče o ústní du-
tinu a účinnou profesionální praxi orientovanou na bezpečí 
pacientů a založenou na vědeckých poznatcích.

NORMALIZACe ZDRAVOTNICKýCH SLUŽeB
Evropská normalizace ve zdravotnictví se tradičně využívá 

k vývoji technických specifikací pro zdravotnické prostředky 
a digitální aplikace v oblasti zdravotní péče s cílem zajistit je-
jich bezpečnost a všeobecnou použitelnost.

Přijetí nařízení (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci 
ovšem otevřelo cestu k možnosti vytvářet normy i pro služby. 
Výsledkem jsou iniciativy na úrovni EU zaměřené na vývoj 
norem pro služby poskytované zdravotnickými pracovníky. 
Předmětem rostoucích obav je nedávné vydání nové evropské 
normy o službách estetické chirurgie (EN 16372), příprava ev-
ropské normy o nechirurgických léčebných postupech (prEN 
16844) a zřízení akční skupiny SAGS-ABHS CEN, jejímž úko-
lem je vyvinout strategii normalizace zdravotnických služeb.

STANOVISKO CeD
Evropští zubní lékaři nesouhlasí s normalizací „zdravotnic-

kých služeb“ a zejména s jejím řešením na úrovni EU z těch-
to důvodů:
zzVývoj norem upravujících poskytování zdravotnických slu-

žeb by byl porušením profesních a národních kompetencí, jak 
jsou zakotveny ve stávající legislativě EU a v národních legis-
lativách a etických kodexech.
zz Zubolékařská praxe se opírá o klinické pokyny a doporuče-

ní podložené důkazy, jež jsou výsledkem práce zdravotnic-
kých pracovníků, a rovněž o přímý vztah mezi zubním léka-
řem a jeho pacienty. Normalizace poskytování zubolékařské 
péče by znamenala omezení profesní autonomie zubních lé-
kařů a jejich schopnosti přizpůsobit léčbu individuálním po-

třebám a požadavkům konkrétního pacienta a tím mu poskyt-
nout nejvyšší možnou úroveň kvality a bezpečnosti s co nej-
lepšími výsledky.
zzNormalizace poskytování zdravotnických služeb na úrovni 

EU by porušila práva členských států EU na nezávislou orga-
nizaci a poskytování zdravotnických služeb a zdravotní péče, 
jež zaručuje článek 168, odst. 7 Smlouvy o fungování Evrop-
ské unie. To by mohlo mít závažné důsledky pro veřejné finan-
cování a udržitelnost národních systémů zdravotnictví, které 
jsou již tak zatížené dopady ekonomické krize a demografic-
kého vývoje. Rovněž by to znemožnilo organizování zdravot-
ní péče způsobem, jenž odráží místní a národní potřeby, zdro-
je, profesní předpisy a etické kodexy, což by mělo za následek 
snížení účinnosti zdravotnických systémů.
zz Směrnice EU/2011/24 o uplatňování práv pacientů v pře s- 

hraniční zdravotní péči vyžaduje, aby přeshraniční péče byla 
poskytována v souladu s legislativou, normami a pokyny člen-
ského státu, v němž je péče poskytována (čl. 4), a na jejím zá-
kladě tedy nelze ospravedlňovat vývoj evropských norem tý-
kajících se poskytování zdravotní péče.
zz Evropské normy o poskytování zdravotní péče zahrnující 

ustanovení o vzdělávání zdravotnických pracovníků jsou ve 
střetu nejen s národními kompetencemi ve vzdělávání, jak je 
upravuje Smlouva, ale rovněž se směrnicí 2005/36/ES o uzná-
vání odborných kvalifikací.
zz S ohledem na jedinečnou charakteristiku zdravotní péče ne-

lze zdravotnické služby regulovat na úrovni EU stejným způ-
sobem jako čistě ekonomické služby. Zvláštní povahu zdravot-
nických služeb uznaly všechny strany v EU, když byla zdravot-
ní péče výslovně vyloučena z rozsahu směrnice 2006/123/ES 
o službách na vnitřním trhu.

CeD proto apeluje na eU a kompetentní orgány a osoby na 
národní úrovni, aby pečlivě uvážily závažné obavy vyjádřené 
zubolékařskou profesí a nepodporovaly žádné iniciativy ze stra-
ny normalizačních orgánů zaměřené na normalizaci poskyto-
vání zdravotnických služeb. evropští zubní lékaři jsou přesvěd-
čeni, že bezpečnost a kvalitu zubní péče lze nejlépe zajistit 
kombinací národních zákonů, profesní regulace, etických ko-
dexů a vysoké kvalifikace pracovníků zubního lékařství, jež ne-
lze nahradit ani podkopávat evropskými normami.

NORMALIZACe
Usnesení přijaté valnou hromadou CED 29. května 2015
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odborné sdělení

Michal Dudek, Pavla Dudková

Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

O AUTOROVI

JAK UTěSNIT KOFFeRDAM SNADNO A LeVNě?

Praktické sdělení

MUDr. Michal Dudek, Ph.D., (*1981) 
absolvoval v r. 2005 obor stomatologie na 
1. LF UK v Praze. Od ukončení studia pracuje 
na Stomatologické klinice, kde se specializuje 
zejména na konzervační stomatologii s využitím 
operačního mikroskopu a diagnostiku pomocí 
CBCT. V rámci doktorského studia se věnoval 
odolnosti adhezních spojů kompozitních výplní 
pomocí měření pevnosti vazby a elektronové 
mikroskopie.

Kontakt: dudek@vus.cz
 Stomatologická klinika  
 1. LF UK a VFN v Praze
 Kateřinská 32
 121 08 Praha 2

SOUHRN: Článek pojednává o technice, jak jednoduše utěs-
nit kofferdamovou blánu bez nutnosti použít doplňkové ma-
teriály.
Klíčová slova: kofferdam, utěsnění.

HOW TO SeAL RUBBeRDeM eASy AND CHeAP?
Professional article

SUMMARy: The paper describes how to easily seal rubber 
dam on the tooth without need to use supplementary mate-
rials.
Key words: rubberdam, sealing.
 
LKS, 2016, 26(1), 8 – 9

ÚVOD
Endodontické ošetření patří mezi základní výkony, které jsou 

denně prováděny v ordinacích zubních lékařů. Jedním z hlav-
ních cílů tohoto ošetření je dezinfekce systému kořenových ka-
nálků. Většina výplachových roztoků používaných pro dosaže-
ní tohoto cíle je dráždivé povahy a při úniku do dutiny ústní 
může poškodit zasažené sliznice. První volbou pro zabránění 
úniku výplachů mimo kořenový systém zubu je nesporně po-
užívání kofferdamu, který přináší i mnoho dalších výhod (4). 
Z klinické praxe však známe nepříjemné situace, kdy navzdory 
nasazenému kofferdamu dojde k úniku výplachu do dutiny úst-
ní skrze netěsnost mezi sponou a zubem. Reakce pacienta mů-
že být více či méně dramatická v závislosti na typu a množství 
zateklého roztoku. V některých případech je třeba kofferdam 
urychleně odstranit a umožnit pacientovi vypláchnout ústa.

Uživatelé kofferdamu, kteří se s touto situací již setkali, jsou 
proto při jeho nasazování obzvlášť pečliví a k utěsnění pou-
žívají různé tipy a triky. Velmi rozšířenou technikou je použití 
tekutého samo- či světlem polymerujícího těsnicího materi-
álu, který se aplikuje po nasazení kofferdamu kolem korun-
ky zubu (1). Tato technika je jednoduchá a přináší bezesporu 
jasné výhody. Oceníme ji zejména u zubů s defektem korun-
ky zasahujícím para- či subgingiválně, kdy chceme kofferdam 
nasadit bez preendodontické dostavby. Relativní nevýhodou 
je, že přestože množství těsnicího materiálu na jeden zub ne-
ní velké, jeho cena prodražuje ošetření.

Pro dokonalé utěsnění kofferdamu kolem zubu však exis-
tuje i jednoduchá technika, která nevyžaduje žádné speciální 
materiály, a přesto je, při jejím osvojení, velmi spolehlivá. Tato 
technika, kterou můžeme pracovně nazývat jako „spona přes 
blánu“, je vhodná u zubů se zachovalou či preendodonticky 
dostavěnou klinickou korunkou (2). 

Obr. 1: Kofferdam připravený pro nasazení technikou „vše naráz“. 
Blána je napnuta na jejím horním a dolním okraji na piny rámečku 
tak, aby její prostřední část byla prověšena a umožnila snadnou 
manipulaci se sponou, zejména v distálním úseku chrupu.

Obr. 2: Detail křidélkaté spony č. 7 navlečené do blány 
s nasazenými aplikačními kleštěmi, které jsou pouze mírně 
napružené a zaaretované.
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PRACOVNí POSTUP
1. Nasadíme kofferdamovou sponu a blánu na ošetřovaný 

zub, např. technikou „vše naráz“ (obr. 1, 2, 3).
2. U spony s křidélky nejprve přetáhneme hladítkem okra-

je blány přes křidélka a dále nití stáhneme blánu do mesiálního 
a distálního mezizubního prostoru (obr. 4). Do distálního pro-
storu je mnohdy účinnější protahovat niť až za obloukem spony.

3. Na sponu nasadíme aplikační kleště a mírně ji nadzved-
neme na vestibulární stěně zubu tak, aby malý kousek blány 
(cca 2 mm) vklouzl pod sponu a překryl krček zubu. Potom 
sponu vrátíme zpátky na vestibulární stěnu tak, že její čelisti 
přitisknou blánu na krček zubu (obr. 5). Následně opakujeme 
postup na orální stěně zubu, kde opět necháme blánu pod-
klouznout pod sponu a přitiskneme ji. Někdy se bláně „ne-
chce“ pod sponu vklouznout, protože je zaháknutá na křidél-
ku spony, a je třeba jejímu pohybu pomoci prstem, nebo např. 
rukojetí zrcátka.

ZáVěR
Techniku „spona přes blánu“ lze úspěšně použít ve většině 

případů jak v distálním, tak ve frontálním úseku chrupu, a to 
se sponami s křidélky i bez křidélek. Ideální je, když se adap-
tace spony přes blánu podaří tzv. „na první dobrou“, protože 

pokud sponou opakovaně manipulujeme na bláně, může dojít 
k její drobné perforaci, a tudíž k vytvoření netěsnosti (obr. 6). 
Nižšího rizika perforace i při opakované adaptaci dosáhneme 
při použití plastové spony. 

Popsané utěsnění blány funguje oběma směry, a proto je 
vhodné nejen v průběhu endodontického ošetření, ale také 
v případech, kdy slina pronikající mezerou mezi sponou a zu-
bem komplikuje zhotovení kompozitní výplně. Situaci také 
usnadní automatické odsávání z povrchu kofferdamu (3).

Poděkování: Tímto děkuji in memoriam  
MUDr. Pavlu Trefnému, Ph.D., který mě na tuto techniku přivedl.
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Obr. 3: Kofferdam nasazený na zub před stáhnutím blány pod 
křidélka.

Obr. 5: Spona přetažená přes blánu ji dokonale utěsňuje před 
průnikem tekutin.

Obr. 4: Situace po přetažení blány přes křidélka spony a stažení 
blány do mezizubí pomocí niti. Viditelná netěsnost mezi sponou 
a zubem (červené šipky).

Obr. 6: Perforace blány (červené šipky) po opakované, neopatrné 
manipulaci se sponou.
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SOUHRN: Ektodermalní dysplazie (ED) je onemocnění se sil-
nou dědičnou zátěží, jež má dvě základní formy (hypohidro-
tickou a hidrotickou), které jsou vyjádřeny specifickými pří-
znaky. Hypohidrotická forma je typická mnohočetnými age-
nezemi zubů manifestujícími se již i v dočasném chrupu 
a masivní hypoplazií kosti v místech ageneze. Dentální pro-
jevy ektodermální dysplazie (oligodoncie, anodoncie) nemu-
sí být řešeny pouze protetickou léčbou (částečná či celková 
zubní náhrada), případně za pomoci implantátů. Lze uvažo-
vat i o využití přítomných zubů a o interdisciplinární terapii 
s individuálním přístupem k pacientovi, zahrnující spolupráci 
pedostomatologie, ortodoncie, dentální implantologie, resp. 
dentoalveolarní chirurgie, kterou ukončí protetické doléčení. 
Uvedená kazuistika demonstruje pacientku s hypohidrotickou 
formou ektodermální dysplazie, která se projevuje mnoho-
četnými agenezemi. Komplexní léčba obou zubních oblou-
ků zahrnovala interdisciplinární proteticko-implantologickou 
sanaci, které předcházelo ortodontické předléčení. Základ-
ním principem terapie bylo postupovat co nejméně invaziv-
ně. Důležitým bodem léčebného plánu byl ortodontický uzá-
věr některých mezer a vytvoření ideálních prostorových po-
měrů pro následnou protetickou sanaci. Zvolený postup byl 
z hlediska koordinace jednotlivých léčebných kroků značně 
náročný, nicméně vzhledem k nízkému věku pacientky vel-
mi racionální. 
Klíčová slova: ektodermální dysplazie, hypoplazie kosti, mno-
hočetné ageneze, implantace, interdisciplinární spolupráce.

INTeRDISCIPLINARy TReATMeNT IN DIFFICULT CASeS
PART 1: DeNTAL ReCONSTRUCTION IN A PATIeNT 
WITH eCTODeRMAL DySPLASIA
Case report

SUMMARy: Ectodermal dysplasia (ED) is a disorder with heavy 
genetic causes. There are two basic forms (hypohidrotic and 
hidrotic) of ectodermal dysplasia, both of them have their spe-
cific symptoms. Hypohidrotic ectodermal dysplasia is charac-
terized by multiple tooth agenesis manifested in primary teeth 
and massive bone insufficiency in the place of agenesis. Den-
tal aspects of ectodermal dysplasia (oligidodoncia and angen-
esis) do not have to be solved only by prosthodontic (partial or 
complete removable dentures) or implant-based prosthodon-
tic treatments. Another possible solution can be taken into ac-
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Obr. 1 – 3:  
Extraorální snímky 
ze vstupního vyšetření.

count – saving the rest of the teeth and using particular ap-
proach to the patient in the interdisciplinary cooperation of 
pediatric dentistry, orthodontics, dental implantology or den-
toalveolar surgery, together with final prosthodontic recon-
strution. The case presented here shows a patient with hypo-
hidrotic form of ectodermal dysplasia with mutiple agenesis. 
The solution involved a complex interdisciplinary cooperation 
including orthodontic treatment followed by the reconstruc-
tion of both dental arches. The main aspect of this therapy was 
to use minimally-invasive procedures. On that account, there 
were very important steps during the orthodontic treatment 
phase – closing the gaps and forming ideal space dimensions 
for subsequent prosthodontic reconstruction. This process was 
very demanding concerning the treatment plan and coordina-
tion. However, in view of the age of the pediatric patient, ev-
erything was done for a great profit in her future.
Key words: ectodermal dyslasia, bone hypoplasia, multiple 
agenesis, implants, interdisciplinary treatment.
 
LKS, 2016, 26(1): 10 – 18

ÚVOD
Ektodermální dysplazie (ED) je rozsáhlá a heterogenní sku-

pina kongenitálních onemocnění, charakterizovaná poruchou 
ve vývoji tkání, které mají původ v embryonálním ektodermu 
(1). ED je poměrně vzácné onemocnění (7 případů na 10 000 
narozených dětí), které však má 150 podtypů a je obecně kla-
sifikováno jako hidrotická forma a hypohidrotická forma (syn-
drom Christův-Siemensův-Touraiseeův). Postihuje zejména 
mužské jedince a v neúplné formě i přenašečky příslušného 
genu vázaného na X chromozomu (2 – 4). Odpovědné geny 
za toto onemocnění jsou EDA (ectodysplasin A), umístěný na 
chromozomu X v pozici mezi 12 a 13.1 (dědí se v X-vázané 
recesivní formě), EDAR (ectodysplasin receptor) na chromo-
zomu 2 v pozici mezi 11 a 13 a EDARADD na chromozomu 
1 v pozici 43 (obojí má autozomálně recesivní typ dědičnos-
ti) (5). Klinicky se projevuje různými abnormalitami ve vývoji 
struktury kůže, zubů, nehtů, potních žláz a dalšími vývojový-
mi poruchami v oblasti hlavy. Kombinace symptomů často vy-
tváří nestandardní vzhled, typický výraznými nadočnicovými 
oblouky, širokým nosem, propadlou nosní přepážkou a výraz-
nými rty, které společně se špičatými řezáky evokující u mno-
ha lidí podobu upíra a vyřazují jedince z kolektivu. Intraorálně 
je typickým obrazem oligodoncie až celková anodoncie, den-
tální malformace, perzistence dočasných zubů a hypoplazie 
alveolárních výběžků (2, 3).

Dentální projevy anomálie, mnohá omezení související se 
sluněním (nebezpečí silných popálenin během několika mi-
nut), se sportovní činností pro nebezpečí přehřátí organismu 

a následného kómatu, znamenají pro dětského pacienta znač-
ný estetický problém a výraznou psychickou a sociální zátěž 
při jeho vývoji a formovaní. Protetická sanace je tedy nutná 
nejen pro zajištění základní funkce chrupu (nutriční proble-
matika), ale také pro navození přijatelné estetiky zubních ob-
louků a obličeje z důvodů psychologicko-sociálních.

Mnohočetné ageneze (oligodoncie) jsou hlavní dentální 
anomálií, která se u pacientů s ektodermální dysplazií vysky-
tuje, a podle zahraničních studií jsou poměrně vzácné. V lite-
ratuře se udává prevalence 0,1 % (6, 7). Sanace obou zubních 
oblouků v případech oligodoncie nemusí být výhradně pro-
tetická (fixní, snímatelné či kombinované zubní náhrady), či 
implantologicko-protetická (8, 9). Může spočívat i v záchraně 
všech zbývajících zubů a minimální protetické sanaci díky or-
todontickému předléčení. Pacienti s mnohočetnými ageneze-
mi tak v dětském a adolescentním věku vyžadují velmi šetrný 
a individuální přístup, mezioborovou spolupráci zaměřenou 
na efektivní plánovaní s cíleným výběrem vhodných léčeb-
ných metod a jejich správné načasovaní a koordinaci. Je ta-
ké nutné zohlednit odlišný kraniofaciální růst (5). Cílem tera-
pie prezentované pacientky bylo zhotovit optimální náhradu 
nejen z hlediska funkce, tedy artikulace a fonace, ale také se 
pokusit o co nejharmoničtější průběh bílé a růžové estetiky 
vzhledem k abnormálním parametrům obličeje, které jsou ty-
pické pro ED. 

ANAMNéZA
Osobní anamnéza a celkové vyšetření: Pacientka ve věku 

15 let, neudávala žádné kardiovaskulární onemocnění, ne-
brala žádné léky. Alergie, úrazy, operace ani ortodontickou či 
protetickou léčbu neuváděla. Nápadná byla částečná alope-
cie a pacientka se vůbec nepotila. Pocit vyřazení z kolektivu, 
značné psychické problémy spojené s komplexem méněcen-
nosti potencovaným adolescentním věkem, měly svůj původ 
v estetice obličeje. Z tohoto důvodu pacientka požadovala ko-
rekci svého chrupu co nejdříve. Nutriční problematika nebyla 
pro ni dominantní a uvědomovala si ji jen částečně.

Genetické vyšetření: Genetickými laboratorními testy byla 
prokázána autozomálně recesivní hypohidrotická forma ekto-
dermální dysplasie – EDARADD mutace. 

extraorální vyšetření: Obličej pacientky byl typický pro je-
dince s ektodermální dysplazii, charakterizovaný šikmýma 
očima, širokým nosem, propadlou nosní přepážkou, výrazný-
mi rty a částečnou alopecií s tenkými a křehkými vlasy. Sagi-
tální rozměry byly bez výrazných změn. Byla přítomna vyso-
ká linie úsměvu v rozsahu 3,0 mm, způsobená vertikálním 
přebytkem maxily a zvýšenou erupcí 11, 21. Výrazný a silný 
horní a dolní ret nekompenzoval gummy smile, důvodem byl 
konkávní tvar horního rtu při maximálním úsměvu (obr. 1 – 3).
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Intraorální vyšetření: Sliznice byla bez výraznějších změn, 
bez známek xerostomie, salivace byla zachovaná.

Nález při dentálním vyšetření: Artikulace byla v Angle I. tř. 
oboustranně.

V horní čelisti: Byly přítomny stálé střední horní řezáky číp-
kovitého tvaru připomínající špičáky, s výrazným diastematem 
4,5 mm (v krčkové části zubů), perzistující dočasné špičáky 
oboustranně v lokalizaci mezi normálním postavením stálého 
špičáku a laterálního řezáku. Perzistující dočasné druhé molá-
ry byly v obvyklé lokalizaci. Byla zjištěna ageneze devíti zu-
bů – 15, 14, 13, 12, 22, 23, 24, 25, 27 a výrazná hypoplazie 
hřebene alveolu jak v horizontálním, tak vertikálním rozměru 
v místě ageneze 14, 24. 

V dolní čelisti: Byla zjištěna ageneze deseti zubů – 46, 45, 
44, 42, 41, 31, 32, 34, 35, 36. (V obou čelistech tak bylo age-
nezí postiženo celkem 19 stálých zubů.) U perzistujícího zubu 
83 byla shledána viklavost I. stupně a oba špičáky měly výraz-
ný distální sklon korunek kolem 50 stupňů. Při intraorálním vy-
šetření byla patrná masivní hypoplazie kosti hřebene alveolár-
ního výběžku s vlajícím slizničním hřebenem (tzv. žiletkový al-
veolární hřeben). Třetí moláry nebyly prořezány. Interkuspida-
ce byla zajištěna pouze skusem horních dočasných špičáků na 
dolní stálé špičáky a skusem 17 na 47 a 26 na 37 (obr. 4 – 8).

Analýza panoramatického snímku: Byla zjištěna výrazná 
mezera mezi 13 – 23, perzistující 55, 53, 63, 65, vertikální 
ztráta kosti v místě ageneze 14, 24, sklon kořenů 13, 23 me-
ziálně 60 stupňů. Dočasné špičáky i dočasné druhé moláry 
měly plně zachované kořeny, bez viditelné resorpce apexů. 
Dalším zjištěním byla erupce 43 do 83, způsobující resorpci 
korunky a kořene meziálně, viditelná masivní vertikální ztráta 
kosti v lokalizaci premolárů a prvních molárů v dolní čelisti 
oboustranně (obr. 9).

Analýza telerentgenového snímku: I. skeletální třída, nízký 
úhel mandibulární linie a skeletálně hluboký skus.

Analýza CBCT: V horní čelisti v místě ageneze 14, 24 byl vi-
ditelný hřeben alveolárního výběžku s malou hypoplazií verti-
kálně, ale s masivní ztrátou kosti horizontálně. Alveolární vý-
běžek šířky 1 mm byl tvořen pouze kompaktou bez spongiózy 
(obr. 10). V dolní čelisti, v oblasti premolárů a prvních molárů 
oboustranně, vzhledem k rozsáhlé insuficienci kosti vertikálně 
i horizontálně, nelze hovořit o hypoplazii alveolárního hřebe-
ne, neboť ten není vůbec založený. Patrné je pouze tělo dolní 
čelisti. Canalis mandibulae se nachází 2 – 3 mm pod hřebeno-
vou kompaktou těla dolní čelisti (obr. 11).

LéČeBNá ROZVAHA
Je třeba zvážit takovou léčebnou variantu, která by zohled-

ňovala psychologicko-sociální problematiku a která by záro-
veň byla co nejméně invazivní a přitom byla dlouhodobým 
řešením. Důležitým aspektem byla také možnost alternativ-
ních způsobů léčby v budoucnu. Klíčové faktory, které bylo 
třeba brát v úvahu, byly: životnost perzistujících dočasných 
zubů, možnost jejich využití jako pilířů fixní náhrady, reál-
nost implantace v zónách extrémní hypoplazie v dolní čelisti 
a možnost využití stálých zubů v dolní čelisti jako pilířů fixní-
ho můstku. Nejdůležitějším bodem v tvorbě léčebného plánu 
bylo posouzení prognózy zubů dočasné dentice. Jak je z od-
borné literatury známo, kořeny dočasných zubů, které mají 
nezkrácenou délku, případně minimální resorpci po pubertál-
ním růstovém spurtu, perzistují v čelisti dlouhodobě s velmi 
dobrou prognózou (10 – 12). Naprosto zásadní však je, že do-
časné zuby u pacientů s ektodermální dysplazií se navíc cho-
vají jako zuby stálé, nepodléhají resorpci kořenů během orto-
dontických posunů (což je za normální situace běžné) a mo-
hou být dokonce využity jako pilíře zubních náhrad (13).

LéČeBNý PLáN
Léčebný plán zohledňoval věk pacientky a byl sestaven 

v souladu s koncepcí minimální invazivity. To znamená co 
nejmenší snesení tvrdých zubních tkání při preparaci zubů na 
zubní náhrady, ale také zamezení ztráty dočasných zubů a na-
opak jejich protetické využití.

Postup: 
1. Zhotovení diagnostického set-up výsledné artikulace, 

který umožnil posoudit reálnost plánovaného výsledku. Záro-
veň také sloužil ke kontrole posunů zubů během ortodontické 
terapie (obr. 12–13).

2. Rekonstrukce čípkovitých korunek do tvaru středních 
horních řezáků.

3. Nasazení horního fixního aparátu – uzavření diastema-
tu mezi 13 – 23, distalizace dočasných špičáků do Angle I. tř. 
a mezializace druhých dočasných molárů a prvních stálých 
molárů. První dočasné moláry ponechat v zubním oblouku.

4. Nasazení dolního fixního aparátu – napřímení koře-
nů dolních špičáků, následně jejich distalizace a mezializa-
ce druhých molárů do pozice prvních molárů, a tak aby do-
šlo ke zmenšení prostoru mezi pilířovými zuby a k vytvoření 
ideálních mezer pro budoucí mezičleny. Plánovaná artikulace 
v Angle I. tř.

5. Implantace v pozici 12, 22.
6. Celokeramické korunky na zubech 55, 53, 11, 21, 63, 65 

a na implantátech v lokalizaci 12, 22.
7. Fixní můstek v dolní čelisti s pilířovými zuby 46, 43, 33, 

36 a s mezičleny nahrazujícími oboustranně první i druhé pre-
moláry a všechny řezáky.

8. Retenční fáze léčby – fixní retainer 11, 21 a horní a dol-
ní retenční fólie.

LéČeBNý POSTUP
Protetická fáze I

Po minimálně invazivní preparaci pilířů byly na zuby 11, 21 
adaptovány provizorní pryskyřičné korunky ve tvaru středních 
řezáků a extrahován resorbovaný zub 83 (obr. 14).

Ortodontická fáze
1. Ve věku 15,5 let byl pacientce nasazen horní fixní apa-

rát včetně dočasných zubů – ortodontické zámky Elite Mini 
Twin s drážkou .022‘‘x .025‘‘ (OrthoOrganizer, Carlsbead, 
USA) a ortodontickými kroužky Epic (OrthoOrganizer, Carl-
sbead, USA). V první fázi nivelizace probíhala sekvenčně, od 
prvotního .014‘‘ Orthonol Superelastic Nitanium až po .019‘‘-
.025‘‘ Orthonol Superelastic Nitanium (RMO Inc., Denver, 
USA). Následně byly distalizovány dočasné špičáky do Angle 
I. tř. Byla otevřena ideální mezera vpravo a vlevo v místě late-
rálních řezáků na 6,0 mm. V další fázi byly mezializovány do-
časné horní moláry 55, 65 do úzkého hypolastického alveo-
lárního výběžku, s úplným uzávěrem mezer při agenezi 14, 
24, následované mezializací prvních molárů 16, 26 (obr. 15).

2. Dolní fixní aparát byl nasazen ve stejné době jako horní 
fixní aparát. Po primárním napřímení špičáků byla započata 
jejich distalizace k druhým molárům. Ty byly reciproční si-
lou postupně mezializovány (obr. 16). Následkem posunu zu-
bů do úzkého alveolárního výběžku došlo při posunu špičáků 
nejdříve k jejich distálnímu sklonu, po kterém následovalo na-
přímení kořenů 33, 43. Bylo nutné dosáhnout úplné paraleli-
ty zubů, jaká je pro pilířové zuby požadována (obr. 17–19). 

3. Fixní aparát byl sejmut po 18 měsících ortodontické tera-
pie. Výsledný stav po ortodontické terapii: v horní čelisti byly 
dočasné špičáky v „Angle I. tř.“ a byla otevřena mezera 6 mm 
pro implantaci horních laterálních řezáků (obr. 18, 20). Pro-
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Obr. 4 – 8: Intraorální snímky ze vstupního vyšetření.
Obr. 15: Okluzní pohled horní čelisti po distalizaci 53, 63 
a uzavření mezer v místě 14, 24 mezializací dočasných zubů.

Obr. 9: Panoramatický snímek před léčbou.

Obr. 10: CBCT řez v horní čelisti 
v místě 24.

Obr. 12 – 13: Diagnostický set-up stanovený dle léčebného plánu.

Obr. 11: CBCT řez v dolní čelisti v místě 
45 s masivní insuficiencí v místě 45.

Obr. 14: Provizorní pryskyřičné korunky na 11, 21.



Obr. 16: Okluzní pohled dolní čelisti po 
distalizaci 33, 43 a mezializaci 37, 47. 

Obr. 21: Situace v úsměvu – vysoká linie 
3,0 mm.

Obr. 22: Okluzní pohled dolní čelisti 
po sejmutí, ideální mezery na mezičleny.

Obr. 17 – 18: Boční pohled distalizovaného 
zubu 43 před a po napřímení jeho kořene. 

Obr. 20: Frontální pohled po sejmutí fixního 
aparátu, mezery na náhradu 12, 22 6 mm, 
vertikální tvorba kosti v dolní čelisti.

Obr. 25 – 26: Faciální analýza dle 
DSD konceptu a digitální vizualizace 
plánované situace.

Obr. 27: Mock-up pacientky 
zhotovený dle diagnostické 
šablony bez preparace.

Obr. 24: Zavedení fixtury s GTR 
(BioGide, BioOss).

Obr. 19: Napřímené kořeny 33, 43 na OPG snímku, ideální postavení pilířových zubů.

Obr. 23: Stanovení sklonu fixtury implantátu 
přes operační šablonu.
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blémem byla stejně vysoká linie úsměvu jako na začátku léč-
by (obr. 21). Dočasné druhé moláry byly stejně jako stálé hor-
ní moláry mezializovány až k dočasným špičákům a mezery 
po agenezi 14, 24 byly úplně uzavřeny (obr. 15). V dolní če-
listi byly špičáky napřímeny a distalizovány o 5 mm obou-
stranně, dolní druhé moláry mezializovány o 4 – 5 mm do po-
zice prvních molárů, čímž byly vytvořeny ideální mezery pro 
mezičleny fixního můstku (obr. 22). Ve frontálním segmentu 
dolní čelisti byla formována vertikálně a částečně i horizontál-
ně rozsáhlá masa kosti alveolárního výběžku. Výška a šířky to-
hoto hřebene byla rovna úrovni vrcholu hřebene alveolárního 
výběžku posunovaných špičáků (obr. 20). Je známo, že kost 
novotvořená ortodontickým posunem je v čase stabilní (13).

4. Retenční fáze byla z důvodu bezprostředně následující 
protetické fáze omezena jen na horní a dolní retenční fólii 
a fixní retainer 11 – 21.

Nález na OPG snímku po ortodontické léčbě: Napřímené 
kořeny 33, 43. Prostor ageneze 14, 24 uzavřen. Přítomný vý-
razný vertikální kostní defekt mezi 53 – 55 a 63 – 65 odpovída-
jící původní vertikální úrovni hřebene alveolu. Na kořenech 
55, 65 patrná zevní resorpce kořene, a to v místě, kde v zóně 
tlaku mezializovaný zub narážel na vrchol hřebene alveolu 
(místo s tvrdou kompaktou bez spongiózy). Tato resorpce ustá-
vá a částečně se reparuje ihned po ukončení působení orto-
dontické síly (obr. 19). 

Po ukončení ortodontické fáze terapie nevykazoval zub 63 
známky vitality (z důvodu caries pulpae penetrans palatinál-
ně), proto byl před započetím protetické sanace endodontic-
ky ošetřen. Z důvodu širokého foramen apicale byl apikální 
vchod utěsněn pod kontrolou mikroskopu biokompatibilním 
sealerem MTA a následně byl kanálek zaplněn nahřátou gu-
taperčou.

Implantologická fáze 
Implantace proběhla v 17 letech pacientky. Na základě růs-

tové analýzy zápěstí byl u ní růst ukončen (fáze růstu Ru). Im-
plantáty byly zavedeny 3 měsíce před ukončením ortodontic-
ké terapie, tak aby protetická fáze léčby navazovala bezpro-
středně na sejmutí fixního aparátu. Pro určení správné pozice 
fixtur, vhodné pro protetické ošetření, byla použita operační 
šablona, vyrobená z vakuované fólie přes wax-up nahrazova-
ných zubů. Poloha korunky přesně určí středovou pozice fix-
tury i její vhodný sklon. Umístění fixtury bylo označeno před 
odklopením měkkých tkání. Po odklopení mukoperiostálního 
laloku byl pak pilotním vrtákem určen vhodný sklon fixtury 
(obr. 23). Následovala postupná preparace lůžka pro zavede-
ní implantátu (Impladent 2,9 x 14 mm, Lasak, Česká republi-
ka) dle estetických zásad implantace (14).

Vestibulárně viditelná konkavita alveolu a obnažení fixtury 
bylo řešeno pomocí metody řízené tkáňové regenerace (gui-
ded bone regeneration GBR). V tomto případě byla k náhradě 
kostní tkáně použita směs autogenní kosti získané během pre-
parace (bone chips) a materiálu BioOss Colagen (Geistlich, 
Švýcarsko). Po formaci kostního štěpu byla augmentovaná ob-
last překryta BioGide membránou (Geistlich, Švýcarsko), ná-
sledně mukoperiostálním lalokem a byla provedena sutura 
monofilem 5/0 bez jakéhokoliv napětí (obr. 24) (15). Vhojo-
vací válečky byly zavedeny 4 měsíce po zavedení implantátů.

Protetická fáze II
Po vyhodnocení faciálního pohledu s výrazným a silným 

horním a dolním rtem, vysoké linie úsměvu a zejména kon-
kávního tvaru horního rtu při maximálním úsměvu, byla zřej-
má nutnost harmonizovat vztah dento-gingivo-faciální esteti-
ky. K tomu bylo zapotřebí zvětšení rozměrů všech šesti frontál-

ních zubů a korekce průběhu marginální gingivy. Její prodlou-
žení kraniálně bylo možné jen za pomoci apikálně posunuté-
ho laloku se současnou osteoplastikou a gingivektomií.

Postup: 
1. Zhotovené studijní modely byly s pomocí obličejové-

ho oblouku zastaveny do artikulátoru. Pro zpřesnění analýzy 
a stanovení vztahu referenčních linií byly zhotoveny portrétové 
snímky, které byly zpracovány dle DSD (Digital Smile Design) 
konceptu (16) (obr. 25 – 26). V prezentačním programu byla 
vizualizována plánovaná situace a konzultována s pacientkou.

2. Na digitální snímky byly zakresleny související referenč-
ní linie a poměry délky vůči šířce korunky zubu a tyto hodno-
ty byly následně přeneseny na voskový model (wax-up) (17). 

3. Wax-up byl odublován a na získaném pracovním mode-
lu byla pomocí vakuované fólie vyrobena diagnostická šablo-
na. Ta sloužila k tomu, aby pacientka získala představu o vý-
sledné rekonstrukci chrupu ještě před preparací zubů (mock-
-up zkouška). Postup byl takový, že šablona se naplnila nízko-
viskózním světlem tuhnoucím kompozitním materiálem a by-
la umístěna na zuby, které byly izolovány tekutou vazelínou. 
Tímto postupem bylo možné přenést obrysy zubu z wax-up na 
zubní oblouk pacientky (18) (obr. 27).

4. Pro lepší orientaci byly před chirurgickým výkonem zho-
toveny provizorní šroubované korunky s plánovaným prů-
během incizálních hran. Implantáty byly otištěny otevřenou 
technikou A silikonem Express XT Penta H (3M ESPE, Ně-
mecko). Provizorní korunky byly našroubovány na implantáty 
a dotaženy na 35 Ncm. Diagnostická šablona sloužila jednak 
k přenosu plánovaného tvaru zubního oblouku z wax-up do 
úst, jednak jako pomůcka chirurga při korekčním výkonu na 
měkkých i tvrdých tkáních. 

5. Dentogingivální komplex byl v některých místech men-
ší než 2 mm, avšak šířka keratinizované gingivy byla větší než 
3 mm. Pro chirurgické prodloužení korunek byl zvolen typ 
operace apikálně posunutého laloku s osteoplastikou a gingi-
vektomií. Chirurg se neřídil pouze šablonou, naopak stěžejní 
pro něj byla pozice marginální gingivy u provizorních koru-
nek na implantátech (18).

6. Preparace byla v souladu s koncepcí minimální invazivi-
ty. Přítomnost perzistujících dočasných zubů s odlišnou ana-
tomií a morfologií oproti stálým zubům vedla k nutnosti velice 
obezřetné preparace, tak aby nedošlo k preparačnímu trauma-
tu a otevření dřeňové dutiny s nutností endodontického ošet-
ření (18). 

Preparace zubů na provizorní korunky v horním zub-
ním oblouku proběhla bezprostředně po chirurgickém vý-
konu. Provizorní korunky byly vyrobeny z materiálu na bázi 
Bis -GMA a velice šetrně bez přebytku nacementovány provi-
zorním cementem, který neobsahoval eugenol – Dentotemp 
(Itena, Francie). 

7. Byly pořízeny nové situační otisky obou čelistí, skusový 
registrát a mezičelistní vztahy obličejovým obloukem. Násled-
ně zhotovená diagnostická šablona pro dolní čelist poslouži-
la k preparaci špičáků a molárů. Díky jejich morfologii a or-
todontickému napřímení byla preparace nepatrná. Vyztužený 
provizorní můstek byl fixován provizorním cementem Dento-
temp (Itena, Francie). V horní čelisti, v období šestiměsíčního 
hojení tkání po chirurgickém výkonu, byl na implantátech 12, 
22 upraven tvar provizorních korunek (obr. 28). Korunky byly 
postupně upravovány po čtyřech, následně pak po dvou mě-
sících. Provizorní protetické práce byly ponechány na zubech 
9 měsíců (obr. 29).

8. Zachované opěrné zóny v distálních úsecích horní čelis-
ti umožnily odstranit provizorní korunky ve frontálním úseku 
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a pomocí individuálních otiskovacích kapen pořídit jednofá-
zovou technikou dvojího míchání A silikonem Express XT Pen-
ta H (3M ESPE, Německo) definitivní otisky, a to jak implan-
tátů, tak vlastních zubů. Během zhotovení definitivní práce se 
zubní technik řídil odlitky provizorních prací pořízených před 
definitivním broušením (16). Korunky na dočasných zubech 
byly vyrobeny z IPS e.max Press (Ivoclar Vivadent, Švýcarsko) 
a korunky na implantáty z IPS e.max Press s hybrid abutmen-
tem a s titanovým dosedem (Lasak, ČR). Korunky byly fixová-
ny pomocí duálně tuhnoucího kompozitního cementu RelyX 
U200 (3M ESPE, Německo). 

9. Následovala finální preparace a otisky zubů v dolní če-
listi. Otisky byly zhotoveny jednofázovou technikou dvojího 
míchání A silikonem Express XT Penta H (3M ESPE, Němec-
ko), a to po retrakci gingivy technikou dvou retrakčních vlá-
ken. Kovová konstrukce metalokeramického můstku byla vy-
frézována z M-CrCO-D100 slitiny (BioCam, Lasak, ČR) a po 
vyzkoušení v ústech pacientky byla konstrukce celá překryta 
keramickým materiálem (Ivoclar Vivadent – IPS InLine, Švý-
carsko). Můstek byl nejprve fixován pomocí dlouhodobého 
provizorního fixačního materiálu Dentotemp (Itena, Francie) 
a za další 2 měsíce byl fixován definitivně pomocí skloio-
nomerního cementu Fuji Plus (GC, Japonsko) (obr. 30 – 38). 
Všechny protetické práce byly zhotoveny Zuzanou Belanskou 
(STOM MA lab Břeclav).

Pacientka byla odeslána na dentální hygienu k optimalizaci 
výběru čisticích dentálních pomůcek a poučena o ústní hygi-
eně s novými protetickými pracemi. Nicméně její dentální hy-
giena měla i po nacementování finálního můstku a v retenční 
fázi léčby značné nedostatky.

DISKUSe
V prezentované kazuistice byl sestaven a realizován inter-

disciplinární léčebný plán, který na jedné straně znamenal 
postup minimálně invazivní, zachovávající všechny přítomné 
zuby (jak stálé, tak dočasné), na druhé straně to byl postup or-
ganizačně, léčebně a časově značně náročný. Proto je dobré 
diskutovat jiné léčebné postupy a alternativy zvoleného léčeb-
ného plánu. V úvahu připadají dvě alternativní varianty sanace 
chrupu prezentované pacientky:

1. Varianta pouze implantologická: Extrakce všech přítom-
ných zubů (dočasných i stálých) v horní a dolní čelisti a kom-
pletní rekonstrukce zubních oblouků šroubovanou – podmí-
něně snímatelnou konstrukcí nesenou na implantátech. V hor-
ní čelisti na šesti implantátech, a to v místě středních řezá-
ků, špičáků a prvních molárů, případně po třech implantá-
tech na obou stranách distálně a na nich nesené šroubované 
či cementované fixní konstrukce. V dolní čelisti by připada-
lo v úvahu zavedení pěti implantátů ve frontálním segmentu, 
kde je dostatek kosti vertikálně, které by nesly šroubovanou 
konstrukci v podobě Brånemarkova mostu s extenzními rame-
ny distálně. Výhodou je relativně krátká doba celkové terapie 
a úzce pojaté mezioborové řešení (implantologicko-protetic-
ké), které není tak náročné na koordinaci jednotlivých kroků 
terapie. Nevýhodou je jeho radikálnost. V případě selhání im-
plantátů a vzniku periimplantitidy, jejímž následkem by došlo 
k další ztrátě kosti jak vertikálně, tak horizontálně, by bylo ve-
lice obtížné, ne-li nemožné, zavést implantáty opětovně. Za 
nevýhodu je možné považovat i finanční náročnost této vari-
anty. Hojně diskutovanou problematikou je zavádění implan-
tátů u rostoucích pacientů. Většina studií uvádí kontraindikaci 
zavádění u pacientů v době skeletálního růstu, a to z důvodu 
„zanoření“, reinkluze implantátu, pokračujícím vertikálním 
růstem čelisti (19 – 25). Nicméně několik autorů uvádí jako je-
dinou výjimku zavedení implantátu u rostoucího pacienta dia-

Obr. 28: Situace po chirurgickém prodloužení klinických 
korunek – provizorní korunky v horní čelisti, provizorní 
můstek v dolní čelisti.

Obr. 29: Zhojení měkkých tkání a modelace gingivy 
kompozitním materiálem 9 měsíců po osteoplastice.

Obr. 32: Celokeramické korunky na implantátech 12, 22 
a zubech 53, 55, 63, 65. Ideální průběh marginální gingivy 
high-low-high a proporcionality velikosti korunek.

Obr. 30 – 31: Přední a boční pohled na artikulaci u finální 
protetické práce.
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Obr. 38: Panoramatický snímek po finální rekonstrukci.

Obr. 34 – 36: An face pohled při pootevřených ústech, emočním úsměvu a poloprofil.

Obr. 37: Situace v úsměvu – ideální vztah mezi linií horního a dolního 
rtu a průběhem marginální gingivy, resp. incisálních hran zubů 
frontálního segmentu maxily.

Obr. 33: Okluzní snímek horní čelisti s kompletním 
uzavřením mezer po sanaci. 
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gnózu ektodermální dysplazie, kde důležitějším faktorem je 
navodit funkci dentice (22 – 28).

2. Implantologicko-protetické řešení s ponecháním zbývají-
cích zubů. V dolní čelisti je možné situaci řešit fixním můstkem 
v rozsahu 33–43 s podmíněně snímatelnou náhradou v distál-
ním úseku se zásuvnými spoji. V úvahu také připadá rekonstruk-
ce snímatelnou náhradou na teleskopických korunkách. Před-
pokladem je vybavení perzistujícího zubu 83. V horní čelisti je 
alternativou prezentované sanace implantace v místě stálých 
špičáků a korunky na dočasných špičácích ve tvaru laterálních 
řezáků. Výhodou tohoto řešení je krátká doba terapie a jedno-
duchost v plánování bez dalších stomatologických oborů. Ne-
výhodou je především zásadní nedostatek kosti pro implantaci 
v lokalitě 13, 23 a nevhodné mezery mezi zuby v celém zubním 
oblouku horní čelisti. V dolní čelisti je velkým problémem roz-
sáhlý prostor mezi špičákem a dolním druhým molárem, který 
je větší než tři mezičleny, dále pak distoinklinace korunek 13, 
23, která znemožňuje nabrousit tyto pilířové zuby paralelně bez 
současné dekapitace korunek. Tedy alespoň lokální ortodontic-
ká intervence v podobě napřímení kořenů je nezbytností.

Možné jsou i kombinace jednotlivých postupů, jako napří-
klad dva implantáty v horní čelisti v lokalizaci 13, 23 s korun-
kami na ostatních zubech a kompletní šroubovaná konstrukce 
nesená na pěti implantátech v dolní čelisti.

ZáVěR
Prezentované řešení oligodoncie u pacientky s ED je za-

loženo na principech minimální invazivity, tedy zachování 
všech přítomných zubů a co nejmenší ztráty tvrdých zubních 
tkání. Při počtu 9 nezaložených zubů v horní čelisti bylo nut-
né zavést pouze 2 implantáty. Tento výsledek je možný jen za 
předpokladu stanovení přesného léčebného protokolu vychá-
zejícího z těsné interdisciplinární spolupráce s významnou 
rolí ortodontického předléčení. Jeho význam tkví především 
v uzávěru mezer při agenezi a vytvoření ideální dentální pro-
porcionality před následnou protetickou sanací díky posunu 
budoucích pilířových zubů. Vedlejším, ale důležitým efektem 
těchto posunů, je formování nové kosti, která bude stabilní 
v čase pro implantaci v budoucnu.
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malé ilustrované repetitorium

JAK ÚSPěŠNě NAPRAVIT NeÚSPěCH

Jan Vojík

DV Dent, spol. s r. o., Vědomice

Téma letošního ročníku Malého ilustrovaného repetitoria 
(MIR) Jak úspěšně napravit neúspěch je vysoce aktuální 
a zároveň nadčasové. Po letech věnovaných více či méně 
přesně vymezeným oblastem, jako je pedostomatologie, 
parodontologie, chirurgie či estetika, se vracíme 
do zubního lékařství v celé jeho šíři. Příslovečnou 
červenou nití, na kterou budeme navlékat pestré korálky 
jednotlivých dílů MIR, je ožehavé, bohužel však časté 
a všudypřítomné, téma neúspěchu a jeho nápravy. 

Sama definice neúspěchu je dosti obtížná a bude na jednot-
livých autorech, aby se s ní vypořádali po svém. Kromě jedno-
značných pochybení a neúspěchů, které hodnotíme stále stej-
ně i s odstupem let, však do popředí vystupuje i skutečnost, 
která mnohým z nás přidělává nejednu vrásku na čele a nu-
tí nás ke kritickému zamyšlení nad naším konáním. Některé 
situace a stavy, které jsme dříve hodnotili jako úspěch, nebo 
jsme je alespoň připouštěli jako přijatelný výsledek léčby, se 
s odstupem i několika málo let stávají neúspěchem, nepřija-
telným výsledkem, zdrojem frustrace a nezřídka i důvodem 

k opakované léčebné intervenci. V pozadí stojí rázný vstup 
nových technologií spolu s novými nebo znovu objevovaný-
mi informacemi, daty a studiemi. Stává se tak, že autoři, kteří 
před několika lety publikovali případ jako úspěšné řešení ur-
čité situace, nyní tuto kazuistiku znovu zveřejňují a ukazují 
na ní své chyby. 

Téma neúspěchu cizího i vlastního tak autora i čtenáře nu-
tí k reflexi a sebereflexi, která nemusí být nutně příjemná. Je 
však zdrojem našeho odborného posunu i obecně lidského 
vyzrávání. Získáváme odstup, zkušenosti a pokoru. Mottem 
by se tak mohlo stát: „Když to není úspěch, je to zkušenost.“

Jsem přesvědčen, že čtenářsky se jedná o velmi zajímavé té-
ma, a věřím, že autoři osvědčení, začínající i potenciální ne-
nechají tuto rukavici ležet, ale zvednou ji a podělí se o své 
zkušenosti s nápravou neúspěchů vlastních či cizích. 

Přejeme vám v roce 2016 mnoho úspěchů a zvladatelných 
zkušeností. 

Jménem redakční rady LKS  
MUDr. Jan Streblov

NOVé TéMA MALéHO ILUSTROVANéHO RePeTITORIA PRO ROK 2016

TeST 1
Při vstupním vyšetření jsme na ortopano-

ramatickém snímku zjistili daný obraz zubu 
37 (obr. 1). Pacientka byla subjektivně bez 
obtíží. Zub 37 byl ošetřen výplní, sondáž 
nepřesahovala 6 mm, později po hygienické 
fázi 3 mm. Sliznice v okolí inkriminované-
ho zubu, a to jak lingválně, tak vestibulárně, 
byla bez patologického nálezu. Na rentge-
novém snímku jsme zaznamenali rozsáhlé 
projasnění v okolí kořenů zubu, kořenovou 
výplň, která nedosahuje apexů. Ve střední 
třetině mesiálního kořene můžeme pozoro-
vat drobné zastínění, o kterém lze usuzovat, 
že je s největší pravděpodobností způso-
beno fragmentem endodontického nástroje 
(dále fragment).

Obr. 1: Zub 37 na výchozím rentgenovém snímku. 

Otázky:

1.  Jaké jsou možnosti ošetření?

2.  Je třeba fragment nástroje odstraňovat?

3.  Pokud ano, jakým způsobem?

4.  Jaká je prognóza ošetření?
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TeST 1 – řeŠeNí
Ad 1: Má-li pacientka zájem situaci ře-

šit, nabízí se v zásadě několik možnos-
tí. První a tou radikálnější je extrakce da-
ného zubu, kdy však s příčinou problé-
mu odstraníme i zub. Po zhojení defek-
tu pak může následovat nahrazení zubu. 
Druhou, konzervativní možností, je pro-
vedení reendodontického ošetření (RCRT 
– root canal retreatment), s následnou re-
konstrukcí koronární části zubu. Cílem je 
eliminace infekce, a to alespoň do té mí-
ry, abychom s odstupem času mohli na 
rentgenovém snímku zaznamenat zmen-
šení periapikální léze. Resekci kořenové-
ho hrotu spojenou s retrográdním plně-
ním kořenových kanálků bychom měli 
zvažovat až jako doplnění terapie v pří-
padě, kdy reendodontické ošetření nebu-
de úspěšné. Nutno vyzdvihnout, že toto 
ošetření je pouze doplňkem endodontic-
kého ošetření, nikoliv jeho alternativou. 
Nebude-li mít pacientka zájem, nezbý-
vá než přistoupit k poslední alternativě. 
Poučíme pacientku o možných kompli-
kacích a situaci budeme pouze sledovat.

Ošetření první volby by mělo být kon-
zervativní. Než však přistoupíme k vlast-
nímu endodontickému výkonu, je nutné 
posoudit koronární část zubu. Z hlediska 
dlouhodobé úspěšnosti léčby je limitem 
množství zachovaných tvrdých zubních 
tkání, od kterého se odvíjí rezistence zu-
bu. Zároveň s tím můžeme již v této fázi 

Obr. 3: Nástroje, které lze použít 
k vyjmutí fragmentu z kořenového 
kanálku.

Obr. 4: Fragment vyjmutý 
z kořenového kanálku.

Obr. 2: Vizualizace fragmentu.

uvažovat o způsobu postendodontického 
ošetření. 

Nejprve jsme odstranili původní výplň 
a kariézní dentin. Po preparaci zbylo do-
statečné množství tvrdých zubních tká-
ní, abychom ve finále mohli zub ošetřit 
kompozitní onlayí. Zhotovili jsme preen-
dodontickou dostavbu (1). Zub byl tak 
připraven k reendodontickému ošetření.

Ad 2: Problém odděleného fragmen-
tu spočívá ve znemožnění zprůchodně-
ní části kořenového kanálku apikálně od 
něj. Fragment obvykle neuzavírá celé lu-
men kořenového kanálku, tudíž nebrání 
průchodu mikroorganismů. Při rozhodo-
vání, zda fragment odstranit, či ponechat 
a obejít (bypass), uvažujeme opět o ztrátě 
tvrdých zubních tkání při následné pre-
paraci (analogie s koronární částí). By-
pass obvykle volíme v případě, kde by-
chom preparací štoly k vizualizaci frag-
mentu (viz dále) odebrali příliš mnoho 
tvrdých zubních tkání. V konečném dů-
sledku bychom tak snížili rezistenci, po-
tažmo dlouhodobou prognózu ošetření. 
V potaz musíme též vzít další faktory, kte-
rými jsou: stav pulpy, fáze preparace ka-
nálku, konfigurace kanálku, lokace frag-
mentu, typ nástroje a materiál, z kterého 
je vyroben.

Stav pulpální dutiny: U infikovaného 
kanálku je dobré preparovat razantněji. 
S ponecháním fragmentu by mohlo do-
jít i k ponechání infikovaného dentinu. 
Oproti tomu u zubů pulpitických netřeba 
být tak radikální a fragment lze po obejití 
a následném opracování kořenového ka-
nálku ponechat.

Fáze preparace: Rozdílný výsledek 
ošetření můžeme očekávat v případě, kdy 
je fragment oddělen v jednom z finálních 
kroků preparace, než když k této kom-
plikaci dojde zpočátku preparace. V prv-
ním případě lze předpokládat dezinfekč-
ní účinky výplachového roztoku apikál-
ně od fragmentu, a tudíž lepší prognózu 
ošetření. Naopak u druhé možnosti je vý-
še zmíněná část kanálku jak mechanicky, 
tak chemicky prakticky netknutá.

Konfigurace kanálku: Jak již bylo zmí-
něno, lumen kořenového kanálku není 
přísně kruhového průřezu a fragment ne-
obliteruje celý průsvit. U kanálků ovál-
ného průřezu (horní špičáky, dolní pre-
moláry, distální kanálky dolních molárů) 
je šance na obejití, potažmo odstranění 
fragmentu, podstatně vyšší (2). Dále je 
třeba zhodnotit zahnutí (radius) kanál-
ku, kvůli eventuální vizualizaci fragmen-
tu (viz bod Ad 3). To už ale souvisí s dal-
ším kritériem.

Lokace fragmentu: Relativně snad-
ný přístup k fragmentu skýtají rovné ka-
nálky, i v situacích, kdy je fragment lo-
kalizován v apikální třetině kořene. Stej-
ně tak kanálky zahnuté, kdy je však frag-
ment oddělen koronárně od zakřivení. 

Technicky náročnější je situace, kdy je 
fragment lokalizován apikálně od zakři-
vení. V takovém případě se nabízí obejití 
fragmentu (bypass), a to proto, abychom 
předešli oslabení kořene v důsledku ra-
zantní preparace.

Typ nástroje a materiál: Je dobré vědět, 
v jakém směru rotace jsou břity nástroje 
aktivní, protože během odstraňování po-
stupujeme opačným směrem (viz bod Ad 
3). Dle materiálu lze předpokládat, jak se 
bude fragment chovat při pokusu o jeho 
uvolnění ultrazvukovou koncovkou.

Při sondování kořenových kanálků jsme 
u meziolingválního kanálku nedosáhli pl-
né pracovní délky, na rozdíl od dvou zby-
lých kořenových kanálků. Pracovní dél-
ku jsme stanovili pomocí apexlokáto-
ru. Následně jsme rozšířili meziobukální 
a distální kanál na ISO 25.06, abychom 
výplachovou kanylou dosáhli alespoň na 
délku o 2 mm kratší, než je délka pracov-
ní. Máme-li před sebou takto infikovaný 
systém kořenových kanálků, je žádoucí 
fragment odstranit. Při jeho ponechání by 
na stěně kořenového kanálku, kde je za-
klíněn, mohl zůstat infikovaný dentin. To 
by v konečném důsledku mohlo zhoršit 
prognózu ošetření. Další nevýhodou po-
nechání fragmentu po jeho obejití je rizi-
ko zalomení dalšího nástroje, jestliže dál 
preparujeme strojově.

Ad 3: Pokud se rozhodneme nástroj 
z kanálku vyjmout, naše šance na úspěch 
výrazně zvýší použití lupových brýlí či 
mikroskopu (3). Nabízí se několik tech-
nik provedení, které mají své výhody 
i nevýhody. Často používaná technika je 
staging platform (též Ruddleho technika). 
Spočívá v tom, že si k fragmentu vypre-
parujeme štolu (straight line access), aby 
horní pól fragmentu byl vidět (obr. 2). 
Lze k tomu použít Gatesův vrták, které-
mu odbrousíme tupý hrot, takže se stane 
aktivním. Také lze použít ultrazvukovou 
koncovku (obr. 3) či kořenový nástroj 
s velkou konicitou. Okolo fragmentu pak 
preparujeme ultrazvukovým nástrojem 
proti směru hodinových ručiček (odstra-
ňujeme-li fragment nástroje, který pracu-
je ve směru hodinových ručiček).
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Další možností je braiding technika. 
Kolem fragmentu musíme umístit ales-
poň tři nástroje, které stočíme dohroma-
dy tak, že fragment obemknou. Násled-
ně tahem koronárně je šance fragment 
vyjmout. Dostupné jsou též systémy IRS 
(instrument removal system), Maseran Kit 
atd. Na obnažený fragment nasadíme ka-
nylu, skrz kterou další koncovkou frag-
ment přitlačíme k její vnitřní stěně. Takto 
zafixovaný nástroj se pokusíme vyjmout 
(4). Kanylu lze použít i u techniky tube 
and glue. Než ovšem nasadíme kanylu 
na obnažený fagment jako u předcho-
zí techniky, naplníme kanylu např. che-
micky či duálně tuhnoucím kompozitem. 
Tento materiál po ztuhnutí zafixuje frag-
ment uvnitř kanyly. Následně je fragment 
vyjmut z kanálku zároveň s kanylou.

Než se pokusíme o odstranění frag-
mentu, je dobré si vstupy do zbylých ko-
řenových kanálků utěsnit, aby do nich 
nezapadl právě onen uvolněný fragment. 

V tomto případě, kdy se jednalo o mír-
ně zakřivený kořen s fragmentem lokali-
zovaným na rozhraní koronární a střední 
třetiny kořenového kanálku, jsme zvolili 
Ruddleho techniku. Pro vizualizaci frag-
mentu jsme ultrazvukovým nástrojem 
StartX 3 (Dentsply) vypreparovali štolu. 
Následně jsme preparovali dalším ultra-
zvukovým nástrojem U file (NSK) okolo 
fragmentu proti směru hodinových ruči-
ček. Co se týče fragmentu, resp. nástro-
je, jehož součástí byl, jsme anamnestic-
ky nic nezjistili. Na základě RTG sním-
ku a roku, kdy bylo ošetření provedeno, 
lze usuzovat, že se jedná nejspíš o K file. 
V případě, že by se jednalo o fragment 
reciprokačního nástroje, který pracuje 
proti směru hodinových ručiček, by bylo 
nutné preparovat v opačném směru. 

V první návštěvě se nám z časových 
důvodů fragment nepodařilo odstranit. 
Proto jsme distální, meziobukální a část 
meziolingválního kanálku zaplnili pre-
parátem z hydroxidu vápenatého a pro-
vizorně uzavřeli. Po měsíci následovala 
další návštěva. Po odstranění provizor-
ní výplně jsme pokračovali v preparaci 
okolí fragmentu, až se nám ho podařilo 
uvolnit a vyjmout z kořenového kanálku 
(obr. 4). Nyní se pro verifikaci odstranění 
fragmentu nabízí zhotovení RTG snímku, 
eventuálně měřicího snímku s nástroji. 
Meziolingvální kanálek jsme poté zprů-
chodnili na plnou pracovní délku, rozší-
řili spolu s meziobukálním kanálkem na 
ISO 30, distálně ISO 40. Po dezinfekci 
systému kořenových kanálků jsme kanál-
ky vysušili a zaplnili vertikální kondenza-
cí nahřáté gutaperči v kombinaci se sea-
lerem (Beefill, 2Seal, VDW). Poté jsme 
zhotovili kontrolní RTG snímek (obr. 5). 
Na konci druhé návštěvy jsme dostavěli 
koronární část zubu kompozitem.

Ad 4: Prognóza takovéhoto ošetření 
se odvíjí od množství zachovaných tvr-
dých zubních tkání. V první řadě je to 
koronární část zubu, kterou hodnotíme 
před započetím vlastního endodontické-
ho výkonu. To nás v jistých situacích ve-
de k extrakci zubu, protože fraktura zu-
bu je v důsledku ztráty tvrdých zubních 
tkání velmi pravděpodobná. Vynaložené 
úsilí na endodontické ošetření by neby-
lo adekvátní době, po kterou bychom by-
li schopni zub v ústech pacienta udržet 
funkční. I na tento fakt je dobré pacienta 
upozornit před zahájením terapie.

V druhé řadě je třeba zvážit odprepa-
rované množství tkání v kořeni zubu. Ri-
zikem jsou zahnuté kanály s fragmentem 
umístěným v nebo za zakřivením. Při vi-

Obr. 5: Kontrolní rentgenový snímek. Obr. 6: Kontrolní snímek zhotovený 
s odstupem tří let od výkonu.
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zualizaci fragmentu často hrozí perforace 
kořene, která též výrazně zhoršuje pro-
gnózu. Stejně tak je tomu u konkavit na 
kořenech zubů. Velmi záleží na schop-
nostech ošetřujícího, aby odstranil pouze 
nezbytné množství tvrdých zubních tkání 
a nesnižoval prognózu ošetření.

V tomto konkrétním případě se koře-
nová výplň nejeví přespříliš extendova-
ná, oslabení kořene není nijak zjevné. 
Co se týká koronární části, ani zde ne-
byla ztráta tvrdých zubních tkání nijak 
výrazná. Jako postendodontické ošetření 
jsme plánovali kompozitní overlay. Avšak 
k dalším sanacím se pacientka nedostavi-
la. Kontrolní snímek jsme zhotovili s od-
stupem tří let od výkonu (obr. 6). Defekt 
v okolí kořene zubu 37 lze považovat za 
zhojený, nicméně i přes poučení o riziku 
podélné fraktury zubu pacientka další fá-
zi ošetření zubu odmítla. Krytím okluzní 
plochy zubu bychom mohli docílit ještě 
lepší dlouhodobé prognózy. Z endodon-
tického hlediska lze případ hodnotit ja-
ko úspěšný, ovšem na celkové hodnoce-
ní případu je i po téměř pěti letech ješ-
tě brzy.

SUMMARy
HOW TO ReTRIeVe FAILURe 
SUCCeSFULLy
TeST 1: SePARATeD FILe
File breakage is a reality of life. If anyone 
says, he doesn’t separate the tip of file in 
the canal, don’t trust him. He doesn’t do 
much endo. OK, file broke in the canal. 
What should we do? In this article author 
sumarises the factors, which are needed 
to be taken into the consideration, while 
trying to solve “separated file” case. In 
the first place anatomy of root canal, 
location of the fragment, vitality of the 
pulp, type of broken instrument. All these 
information show us the way we can fol-
low. Of course, having adequate skills 
together with adequate tools, including 
magnification and ultrasonic.

Vojík J. Jak úspěšně napravit neúspěch. 
Test 1: Zalomený nástroj. 
LKS, 2016, 26(1): 19 – 21
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POSTIŽeNí DUTINy ÚSTNí ONKOLOGICKýCH PACIeNTů

recenze

Samuel Vokurka et al.

Current Media, s. r. o., Praha 2014. 1. vydání 
ISBN 978-80-260-6359-9, vázáno, 144 stran, 70 barevných obrázků, cena neuvedena

Záslužná publikace kolektivu 
plzeňských autorů se zabývá 
sekundárním postižením ústní 
sliznice pacientů s nádorovými 
chorobami, podrobujících se 
agresivní protinádorové chemo- 
a radioterapii. Popisuje však i řadu 
dalších příbuzných témat, neboť 
pojata je mnohem šířeji.

Kniha sestává z úvodu, 12 kapitol do-
plněných seznamem použitých zkratek, 
českým a anglickým souhrnem a věc-
ným rejstříkem. Úvodní kapitola se vel-
mi příhodně zabývá anatomickými po-
měry. Ocení ji zejména lékaři jiných 
oborů než stomatologie a otorinolaryn-
gologie. Stomatolog by jistě mohl dis-
kutovat o určitých drobnostech (např. 
počty kořenů premolárů). Samostat-
nou podkapitolu by snad byly zaslou-
žily mízní uzliny v oblasti hlavy a krku 
a stručný popis jejich spádových oblas-
tí. Velice pěkně je popsán žvýkací a po-
lykací akt. 

Ve druhé kapitole je jen stručně zmí-
něna mikroflóra dutiny ústní. Třetí ka-
pitola je věnována vyšetření dutiny úst-
ní a hltanu, a to z pohledu onkologa, 
stomatologa, otorinolaryngologa a ra-
diologa. Je dosti stručná, správně po-

ukazuje na určitou chudost klinických 
nálezů v dutině ústní spojenou se sliz-
ničními chorobami. Terminologie uží-
vaná jednotlivými autory se poněkud 
liší, ve stomatologické stati chybí popis 
základního vyšetření pro hodnocení 
stavu parodontu (který by určitě neměl 
být redukován jen na pohled na pano-
ramatický rentgenogram – pozn. recen-
zenta). Na druhou stranu některé infor-
mace se v jednotlivých statích opakují. 
Více prostoru by snad zasloužila pro-
blematika moderních hybridních vyšet-
řovacích metod (PET/CT, PET/MR) a ta-
ké stať věnovaná provádění bioptických 
vyšetření. 

Další, stěžejní kapitoly, se zabýva-
jí mukositidami ústní sliznice vznikají-
cími ve spojení s protinádorovou che-
moterapií a radioterapií ve všech jejich 
aspektech (patofyziologie – diagnosti-
ka – klinika – terapie – prevence). Vy-
nechána byla snad jen zmínka o urči-
tých výhodách brachyterapie ve vztahu 
ke vzniku postiradiačních potíží v duti-
ně ústní a slinných žlázách. Čtenáře při 
jejich studiu mohou poněkud mást ně-
které opakující se informace. Z pohle-
du stomatologa je záslužné, že velký 
důraz je oprávněně kladen na ošetření 
dentice a řádnou ústní hygienu, naopak 
jen nevelká pozornost je věnována vli-
vu poruch salivace. Tento text je prová-
zen velice zdařilou klinickou fotodoku-
mentací. 

V následujících kapitolách jsou po-
pisovány přidružené medicínské pro-
blémy rozvíjející se někdy v ústech on-
kologických pacientů – virové a myko-
tické infekce, peritonzilární hnisavé zá-
něty. Subkapitoly věnované tzv. dentál-
ní fokální infekci a jejímu významu pro 
lidský organismus s oslabenou obrany-
schopností zčásti směšují dva odlišné 
problémy, jimiž je možnost metastatic-
kého rozsevu orální mikroflóry krevním 
řečištěm a potřeba radikálního ošetře-
ní chrupu jedinců, kteří se mají podro-
bit onkologické léčbě, u nichž existen-
ce zubů se špatným biologickým fakto-
rem a nedobrou prognózou quoad vi-
tam může později vést k velice nežá-
doucímu šíření této infekce per conti-

nuitatem. Poněkud matoucí může být 
pro nestomatologa užívání vícevýzna-
mového pojmu periodontitida namísto 
jednoznačného a obecně preferované-
ho pojmu parodontitida. Dosti podrob-
ně je v další kapitole zmíněna proble-
matika slizničních projevů reakce štěpu 
vůči hostiteli (GVHD), spíše však měla 
následovat již po kapitolách o mukosi-
tidách. V ostatních kapitolách je struč-
ně popsána onkologická problematika 
primárně se týkající dutiny ústní, nek-
róz čelistních kostí, orálních leukoplakií 
a krvácivých projevů. 

Závěrečné kapitoly se zabývají výži-
vou onkologických pacientů s potíže-
mi v dutině ústní (zájemci o podrobněj-
ší informace jistě využijí literární odka-
zy na konci kapitoly) a možnostmi tera-
peutického ovlivnění bolestí spojených 
s nádorovou chorobou a postižením du-
tiny ústní, úzce souvisejícím s předcho-
zí kapitolou (bolesti spojené s příjmem 
potravy). Je konstatováno, že potřeba 
a efektivita jednotlivých léčiv a léčeb-
ných prostředků, jejichž sortiment je 
u nás omezený a neřešitelný magistra-
liter předepisovanými mixturami, je ve-
lice individuální. Stať o lokální terapii 
mohla být z pohledu recenzenta obsáh-
lejší a konkrétnější.

Jak píše hlavní autor v předmluvě, pů-
vodní skromný záměr vytvořit stručný 
text věnovaný relativně úzké, avšak zá-
služné medicínské problematice, se pro-
měnil v publikaci pojatou mnohem šíře-
ji a také mezioborově. To však byla je-
diná cesta, která umožňuje komplexní 
náhled na toto téma pro lékaře různých 
odborností, kteří se musí při své práci 
dutinou ústní onkologických pacientů 
zabývat. Mnohá poučení v ní však na-
jdou i praktičtí zubní lékaři, jejichž ru-
tinní pracovní náplň naštěstí není tou-
to problematikou častěji dotčena. I oni 
však mohou být postaveni před otázku, 
jak těmto pacientům pomoci, ať již ve 
smyslu rozpoznání příčin a závažnosti 
patologických změn v dutině ústní, tak 
ve smyslu jejich léčby a prevence.

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
Hradec Králové
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historie

CeMeNT JAKO DeNTáLNí MATeRIáL

Nápis „Cement odonthal“, ještě čitelný, činí ze štítku 
této lahvičky pozoruhodný – a vzhledem k datování do 

období řádově před dvěma sty lety – vzácný, unikátní 
exponát. Lahvička včetně uzávěru je asi 10 cm vysoká, 
s průměrem 3,5 cm, a byla vyrobena kolem roku 1820. 

Tenkrát se označovaly jak amalgámy, tak výplňové 
cementy jako „Cement“, a tak zůstává tajemstvím, co 

lahvička skutečně obsahovala.

„Gryps“ cement na provizorní výplně firmy 
dr. Jacobsen & Co., továrny na chemické dentální 
zboží v Greifswaldu, která po r. 1945 přešla pod 
státní správu. Balení pochází z r. 1969, k dispozici 
bylo opět několik barev, zde je číslo 2 (žlutobílá).

„Treyolit“, zapsaná značka zboží č. 296602, je 
silikátový cement firmy De Trey ve Waldshutu 
a Berlíně z období kolem r. 1935. Jde o velké 
klinické balení s barvou hnědošedou a nezbytnou 
lahvičkou tekutiny. Vyrábělo se 14 barev.

„Syntrex“, resp. De Trey's Synthetic Porzellan-
Zement, je chráněná značka firmy De Trey, GmbH, 
v bádenském Waldshutu a v Berlíně z r. 1929. 
V balení se nacházejí tři barvy cementu, dvě 
lahvičky tekutiny, v uzavřené ampulce je lak 
k povrchové ochraně výplně. Celé příslušenství 
je dobře zachovalé. Nabízela se balení s celkem 
16 barvami cementu.

Použití cementu pro upevnění 
inlejí známe už nějaká tři tisíciletí. 
A dnes nejstarší zobrazený 
exponát – lahvička s nálepkou 
„Cement odonthal“ pochází teprve 
z období kolem r. 1820. Přesto 
můžeme hovořit o malé senzaci. 
V zschadrasském muzeu však 
můžeme obdivovat řadu dalších 
podobných exponátů.

Už staří Mayové vyvinuli technolo-
gii používání cementů v péči o chrup. 
Potom byla převzata Aztéky (viz LKS 
10/2012). Složení těchto cementů by-
lo následující: Ca 23,5 %, P 30,4 %, Al 
0,35 %, Si 1,51 %, Fe 2,8 %, Mg 1,5 %, 
Mn a Cu jen jako „stopové“ prvky. Ana-
lýza může totiž postihnout i sebemenší 
znečištění z výroby. Přes tři tisíciletí dr-
žely ozdobné kamínky, „zacementova-
né“ do svých kavit. 

Kolem r. 1800 byla známá mnohá slo-
žení cementů na vyplnění zubů včetně 
amalgámů. Cementy sloužily nejen pro 
upevnění korunek a můstků, ale zhoto-
vovaly se i ryze cementové výplně, dnes 
používané spíše jako provizorní. Prof. 
Dr. Hoffmann-Axthelm psal o amalgá-
mech a cementech ve své publikaci Die 
Geschichte der Zahnheilkunde (Berlín, 
1973): „V r. 1840 chválil pražský prof. 
zubního lékařství Franz Nessel Wolf-
sohnův zubní tmel z Berlína jako nej-
lepší pro jeho rychlé ztuhnutí. Skládal 

se z pryskyřice stromu sandarak, křídy 
a v éteru rozpuštěného mastixe.“

První skutečně použitelný cement 
byl vyráběn v Drážďanech A. Rostain-
gem a jeho synem chemikem Charlesem 
Rostaingem v r. 1858 jako „Cäment“, 
přičemž se jednalo o fosfátový cement 
s kysličníkem zinečnatým. Oba ovšem 
krátce po sobě zemřeli a vzácnou recep-
turu si vzali s sebou do hrobu.

Zajímavý je vývoj Harvard-cementu 
dr. Otty Hoffmanna v r. 1892. Aby se vý-
robek uplatnil nejen na německém, ale 
i evropském trhu, zvolili „americký“ ná-
zev, který sliboval větší úspěch při pro-
deji. Oba majitelé firmy se později ro-
zešli, a tak dodnes vedle sebe existu-
jí cementy Harvard a Hoffmannův. Mi-
mochodem, právě tato firemní historie 
je zatím do jisté míry obestřena tajem-
stvím, a teprve další bádání, doufejme, 
odhalí okolnosti partnerství v obou těch-
to zajímavých společnostech. V ka ždém 
případě jak cementy pod značkou 
Harvard, tak pod jménem Hoffmann's, 
najdete na současném dentálním trhu.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi pa-
nu Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi- 
-Ra ineru Fischerovi za odbornou pomoc při přípra-
vě tohoto seriálu.

Vzorník barev silikátového cementu „Super 
Syntrex“ firmy De Trey Gesellschaft MBH, 
Wiesbaden (kolem r. 1960). Dobře viditelné jsou 
barevné odstíny, umožňující volbu té správné 
směsi pro budoucí výplně. Je možné si vybrat 
z devíti barev. V muzeu se nachází několik typů 
těchto vzorníků v různé podobě: jako tabulky, 
kolečka nebo barevné klíče.

„Drala Zahnzemente“ je stále 
vyráběn firmou Detax GmbH & 
Co. KG v Ettlingenu. Reklamní 
tabule vznikla malbou nebo tiskem 
na sklo kolem r. 1955. Tato rarita 
má velikost 26 x 32 cm.

„Jotas Silicats“ výhradního výrobce Jota Werke, 
A. G., bratrů Funkeových v Düsseldorfu 
kolem r. 1935. Kompletní velké balení se všemi 
nabízenými 20 barvami, třemi lahvičkami tekutiny 
a vzorníkem barev. V jedné lahvičce byl podle 
nápisu „Neutracid“, přípravek, jenž snad neutralizuje 
kyselost výplňového materiálu a chrání tak otevřené 
kanálky v zubovině před působením kyseliny.
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přijme stomatologa/žku
nová klinika v českých budějovicích

otevíráme již 1. 7. 2016
klinika České Budějovice

požadujeme:
 důraz na excelentní stomatologii
 pečlivost a důslednost, sympatické vystupování
 chuť se vzdělávat a osobnostně růst

koNtaktujte NÁs a iNformujte se
      +420 724 589 519, vodhanil@dentalcarecb.cz
www.dentalcarejobs.cz, www.dentalcarecb.cz

Nabízíme:
 vysoké mzdové ohodnocení - provize z obratu (50 000 - 80 000 kč/měs. čisté mzdy)
 profesní růst a odborné vzdělávání
 zavedená klientela - vše na přímé platby
 mladý a příjemný pracovní kolektiv
 špičkové technologické vybavení + moderní materiály
 zajištění bydlení v místě kliniky
 podpora silné značky
 moderní koncept kliniky = práce bez stresu

Asklepion – Trade s.r.o., Londýnská 39, 120 00 Praha 2
 +420 724 873 750, info@dentis-implant.com

www.facebook.com/dentis.implantaty | www.dentis–implant.com

Patří mezi nejkvalitnější materiály na trhu (švýcarský výzkum & německá kvalita výroby).
Poskytuje maximální dosažitelnou kvalitu za cca polovinu ceny nejznámější značky na trhu.

Cenou mohou konkurovat i českým výrobcům.

•  ekonomická alternativa výplně alveolu po extrakci zubů
•  nejlepší prostředek na stavění poextrakčního krvácení i do INR 4.0
•  vynikající pro ochranu sliznice čelistí dutiny                    (5 ks v balení)

3 a více balení 2 200 Kč vč. DPH

•  špičková klasická membrána pro GTR, ale za rozumnou cenu
3 a více balení 2 300 Kč vč. DPH

•  revoluční (tekutý) materiál na augmentaci dutin
•  není schopen držet tvar a také jej nepoužívat 
   na augmentaci povrchu alveolu
•  ideální pro sinus-lift, dutiny po odstranění cyst, velké extrakční rány
•  při krestálním nebo laterálním sinus-liftu dokonale vyplní všechny záhyby sliznice
•  můžete je aplikovat v průběhu preparace a materiál „odpreparuje” hydraulickou 
   preparací sliznici od kosti
•  zcela hladký, nehrozí protržení sliznice na konci sinus-liftu ostrým augmentačním 
   materiálem jako u granulí
3 a více balení  3 200 Kč vč. DPH

2 450 Kč
vč. DPH

od 2 581 Kč
vč. DPH

od 3 561 Kč
vč. DPH
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blahopřejeme

vzpomínáme

„Co se divíte? Holt nejsou lidi…“

zzDoc. MUDr. Otto Svoboda, CSc., 
zemřel 14. 12. 2015 ve věku 89 let.

Členem OSK Jihlava se stal v r. 1991 
a až do r. 1997 pracoval na Poliklini-
ce v Telči. S úctou vzpomínají kolegyně 
a kolegové z OSK Jihlava.

Upřímné blahopřání ČSK 
patří jubilantům z řad 
funkcionářů Komory:
zzMUDr. František Hauser  

slaví v lednu 65. narozeniny. Byl 
dlouholetým členem a předsedou 
RK OSK Příbram. V letech 2001 – 2005 
působil v RK ČSK a v období 
2001 – 2004 byl jejím předsedou.
zzMUDr. Marcel Pekárek  

slaví v lednu 60. narozeniny. Je 
dlouholetým členem sněmu ČSK, kde 
zastupuje OSK Pardubice.

zzMUDr. Olga Stecherová  
slaví v lednu 70. narozeniny. 
Věnuje se čelistní ortopedii a ošetřuje 
pacienty s rozštěpovými vadami. 
Pracovala v Krajské nemocnici České 
Budějovice, v současnosti působí 
ve své soukromé praxi. Od r. 2009 
je nositelkou komorového čestného 
titulu Osobnost české stomatologie. 
Jubilantce upřímně blahopřeje ČSK.

zzMUDr. Jaroslav Caras  
slaví v lednu 70. narozeniny. 
Do dalších let přejí hodně zdraví 
Daniela Lettavová a kolegové z Karviné.

zzMUDr. Zbyněk Baier 
slaví v lednu 60. narozeniny.  
Kolegové z OSK Ústí nad Labem 
přejí vše nejlepší, zdraví a pohodu 
do dalších let.

OSK Praha 3 přeje pevné zdraví 
a pohodu do dalších let svým 
členkám, které v lednu slaví 
významné životní jubileum:
zzMUDr. Ivana Caňková
zzMUDr. Renata Radová

K blahopřání se připojují také kolegyně 
a kolegové z Olšanské 7.

OSK Brno přeje hodně zdraví 
a životního elánu svým členům, 
kteří v lednu slaví významné životní 
jubileum:
zzMUDr. eva Zouharová
zzMUDr. Miluše Hirtová
zzMUDr. eva Pernicová

Kolegové a kolegyně z OSK 
Ostrava přejí hodně zdraví, pohody 
a životního elánu svým členům, 
kteří v letošním roce slaví významné 
životní jubileum:
zzMUDr. Šárka Večerková
zzMUDr. Milena Bezecná
zzMUDr. Adéla Divišová
zzMUDr. eva Zaťková
zzMUDr. Miroslava Němcová
zzMUDr. Jana Janušková
zzMUDr. Ludmila Dufková
zzMUDr. Květoslava Hrbáčková
zzMUDr. Šárka Sujová
zzMUDr. Jana Hajdučková
zzMUDr. Janka Grundmannová
zzMUDr. Josef Sobotka
zzMUDr. Miloslav Diviš

SKUPINOVé 
PROFeSNí POJIŠTěNí
Připomínáme, že od 1. 1. 2014 je 
v platnosti rámcová pojistná smlouva 
8601750275, která reaguje na 
změny právní úpravy občanského 
zákoníku a nabízí adekvátní možnosti 
pojistného krytí. 

zz K přechodu na tuto rámcovou 
smlouvu uzavřenou mezi Českou 
stomatologickou komorou 
a Kooperativou pojišťovnou, a. s., je 
nutná nová přihláška. Člen ČSK, který 
novou přihlášku nepodá, je i nadále 
pojištěn podle staré (předcházející) 
rámcové smlouvy 8601750250. 

zz Znění rámcové smlouvy a formulář 
pro přihlášení najdete na www.dent.cz 
(sekce Pro členy, odkaz Provozování 
zubní praxe, link Kooperativa 
pojišťovna, a. s. – pojištění profesní 
odpovědnosti).

zz Podepsanou přihlášku a kopie 
potřebných dokladů zašlete na e-mail: 
profesnipojisteni@dent.cz nebo na 
adresu ČSK (Slavojova 22, 128 00  
Praha 2). Poté vám budou zaslány 
informace o úhradě.

Úhrada pojistného na rok 2016
a) Máte datum vzniku pojištění 
v lednu? Úhradu pojistné částky 
proveďte do 31. ledna.
b) Máte datum vzniku pojištění v jiném 
měsíci? Úhradu proveďte nejpozději do 
prvního dne kalendářního měsíce, ve 
kterém byla smlouva uzavřena.
Způsob placení pojistného:  
převodem na č. ú. 3655040277/0100,  
VS – identifikační kód člena 
nebo rodné číslo,  
KS – 3558.

Agendu profesního pojištění 
u Kooperativa pojišťovna, a. s., 
Vienna Insurance Group, vede:
Libuše Císařová 
Úřední hodiny:  
úterý a středa (9.00–13.00 hod.)
tel.: 234 709 629  
e-mail: profesnipojisteni@dent.cz



S 2 LKS 1/2016

profesionalita

Ze ZASeDáNí SNěMU CeD V BRUSeLU

VOLeBNí SNěM SKZL
Ve dnech 20. – 21. 11. 2015 se v Čilistově nedaleko Bratislavy 
uskutečnil sněm Slovenské komory zubních lékařů (SKZL). 

Celodenní jednání sněmu CeD (Rada 
evropských zubních lékařů) se konalo 
dne 20. 11. 2015 v Bruselu. Za ČSK 
se zúčastnili MUDr. Pavel Chrz, doc. 
MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., a MUDr. 
Robert Houba, Ph.D.

Tento sněm – CED General Meeting 
– naposledy řídil v pozici preziden-
ta CED dr. Wolfgang Doneus, kterému 
končilo funkční období. Sněm schválil 
program jednání a pak i závěry z jar-
ního zasedání v Rize. Dr. W. Doneus 
ve svojí zprávě o činnosti ocenil mezi-
národní workshop, který ČSK pořádala 
v říjnu v Praze při PDD 2015. Zdůraz-
nil, že ČSK vybrala velmi aktuální té-
ma workshopu – evropská standardi-
zace v zubním lékařství (podrobně viz 
str. 6 – 7). Další zprávy o činnosti před-
nesly pracovnice bruselského sekretari-
átu CED N. Bernot, S. Roda, A. Sanak. 
Pokladnice CED dr. S. Sanderson před-
nesla zprávu o hospodaření. 

O komunikační politice CED v letoš-
ním roce a o plánech na r. 2016 hovo-
řila N. Bernot. Stále se doplňují webové 
stránky CED, rozběhla se komunikace 
na sociálních sítích (Twitter), je vydáván 
CED Newsletter. Proběhlo setkání ná-
rodních delegátů pro komunikaci a ta-
ké komunikační semináře on-line, byly 
organizovány tiskové konference, pub-
likována výroční zpráva CED. 

Host z Evropské komise Martin Fro hn 
představil plány EK na novelizace směr-
nice o profesní kvalifikaci a dalších 
předpisů, plán na evropský průkaz zdra-
votníka (zřejmě jen v elektronické for-
mě), zlepšování poskytování přeshra-
niční péče.

Na sněmu proběhly tajné volby nové-
ho prezidenta CED a tří členů předsta-
venstva (Board). Novým prezidentem 
byl zvolen dr. Marco Landi (Itálie). Do 
představenstva byli zvoleni dr. P. Väli 
(Estonsko), dr. A. Tolmeijer (Nizozemí) 
a dr. H. Schrangl (Rakousko). 

Z pracovních skupin (WG) CeD a te-
maticky zaměřených skupin z předsta-
venstva CeD (BTF):
zzWG Amalgam. Zpracované výsledky 

dotazníku o užívání amalgámu jsou pu-
blikovány na webu CED. Amalgám zů-
stává respektovaným výplňovým mate-
riálem. 
zzWG Infection Control and Waste 

Management. Skupina připravila sta-
novisko k problematice odpadních vod 
v zubní péči a bude dále aktivní v pří-
pravě postupů správné hygieny v zub-
ních praxích s přihlédnutím k součas-
ným infekčním rizikům. 
zzWG Patient Safety. Skupina je aktiv-

ní v PASQ (European Union Network 
for Patient Safety and Quality of Care). 
Bezpečnost pacienta je úměrná vzděla-
nosti, zkušenosti a odpovědnosti zubní-
ho lékaře. 
zzWG Tooth Whitening. Pro bělení zu-

bů u osob do 18 let by měl být vypra-
cován zcela konkrétní postup a dávko-
vání. Na tomto spolupracuje skupina 
s výzkumnými pracovišti. Skupina také 
zpracovává informace o nežádoucích 
účincích bělení. V evropské legislativě 
zůstává v platnosti, že používání prepa-
rátů s koncentrací vyšší než 6 % peroxi-
du vodíku k bělení zubů je nelegální. 
zzWG education and Professional Qua-

lifications. Zazněly informace o jedná-
ních s Evropskou komisí a o problema-

tice European Professional Cards. Skupi-
na spolupracuje s ADEE, s ESCO (Euro-
pean Skills/Competences, qualifications 
and Occupations) a EDSA (European 
Dental Students Association). V disku-
si se ukázala potřeba definovat kompe-
tence dentálních hygienistek, u zubních 
lékařů je tématem popromoční praxe, 
která by měla předcházet samostatné-
mu výkonu povolání. 
zzWG e-Health. V r. 2015 začala akti-

vita Evropské komise v e-Health. CED 
se účastní pouze pasivně a situaci mo-
nitoruje. 
zzWG Medical Devices. Skupina sledu-

je a reaguje na probíhající revizi evrop-
ské směrnice o zdravotnických prostřed-
cích. Stále aktuálním tématem je užívá-
ní nanomateriálů v medicíně, to se týká 
např. i zubních výplňových materiálů. 
Problematicky se jeví snahy organizace 
CEN o standardizaci ve zdravotnictví. 
zzWG Oral Health. Skupina připravila 

mítink v Evropském parlamentu na té-
ma orálního karcinomu a materiály pro 
European Oral Health Day, který byl 
12. 9. 2015 věnován diabetu a orální-
mu zdraví. 
zz BTF Antibiotics in Dentistry. Vzhledem 

k rostoucí mikrobiální rezistenci a ome-
zené nabídce antibiotik má stále větší vý-
znam jejich zodpovědné používání, což 
se týká také zubních lékařů. Skupina bu-
de nadále sledovat vývoj situace.

Příští zasedání sněmu CeD se budou 
konat 20. – 21. 5. 2016 v Haagu, 
na podzim pak 2. 12. 2016 v Bruselu.

doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
člen představenstva ČSK

MUDr. Jozef Hudec, nově 
zvolený viceprezident SKZL.

Po čtyřech letech to byl opět voleb-
ní sněm. V jeho průběhu se uskutečni-
ly volby do orgánů komory, konkrétně 
do Prezídia SKZL, Rady SKZL, Kontrol-
ního výboru SKZL a Disciplinární komi-
se SKZL.

Zároveň se své funkce ujal nový 
prezident SKZL MUDr. Igor Morav-
čík, který převzal „žezlo“ po dlouho-
letém prezidentovi MUDr. Jánu Gaši-
čovi. K dosavadnímu viceprezidentovi 

MUDr. Matúšovi Usínymu přibyl no-
vý viceprezident MUDr. Jozef Hudec 
z Regionální komory SKZL Banská Bys-
trica (SKZL má na rozdíl od ČSK dva vi-
ceprezidenty). 

Na nejbližším zasedání Rady SKZL 
proběhnou volby nových členů jednot-
livých výborů.

Mgr. Marta Holečková
Bratislava
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V BRNě Se KONALO DeVáTé  
PODZIMNí STOMATOLOGICKé FóRUM 

Zubní lékaře přivedla do Brna celodenní 
přednáška s názvem Implantologický pacient, 
kterou připravil rodinný tandem MUDr. Jiří Krug, 
Ph.D., a MUDr. Alena Krugová. Jejich vystoupení 
bylo rozděleno na chirurgickou a protetickou 
část a stejně jako na jaře k oběma autorům 
směřovaly konkrétní dotazy posluchačů.

Při organizaci jarních a podzimních stomatologický fór 
Vzdělávací středisko ČSK uváženě sází na žádaná témata 
a erudované lektory, kteří bez problému „utáhnou“ 
celodenní přednášku. Fotografie je ze zaplněného sálu 
v sekci pro sestry a dentální hygienistky.

MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., 
MBA, patří k vyhledávaným 

lektorům, protože jeho sdělení 
jsou vždy obsahově zajímavá, 

vycházejí z aktuálních odborných 
poznatků a zkušeností i potřeb 

praxe. Na PSF přednášel na 
téma Rizikový pacient – výzva 

pro dentální hygienistku i sestru 
v zubní praxi. 

Účastníky PSF jménem 
ČSK už tradičně 

přivítal „brněnský“ 
člen představenstva 

MUDr. Jaroslav Vostrejž.

U prezence byla možnost zakoupit si odborné publikace 
vydané Komorou v rámci její ediční činnosti. Zájem byl 
rovněž o výtisky zubního průkazu dítěte, který zubní lékaři 
v ordinacích potřebují pro své nejmenší pacienty.

Možnost oslovit široký okruh odborné veřejnosti 
využilo na letošním PSF deset firem a společností. 
V předvánočním období se prodeji dařilo.

Celodenní polytematické akce určené stomatologickým týmům pravidelně 
pořádá Vzdělávací středisko ČSK vždy v březnu a v listopadu. Tuto koncepci 
mnohé týmy vítají jako vhodnou příležitost společně a v jeden den se vydat za 
novými poznatky, bez složitých organizačních komplikací v provozu ordinací. 
V pořadí deváté Podzimní stomatologické fórum (PSF) se konalo v pátek 
27. listopadu 2015 tradičně v Brně a po loňských zkušenostech opět nabídlo 
obdobný program, jaký měli možnost sledovat účastníci předchozího pražského 
jarního fóra. V hotelu Continental se sešlo více než sto padesát zubních 
lékařů, sester a dentálních hygienistek. V každé ze dvou tematických sekcí, 
rozdělených podle profesního zaměření účastníků, zazněla obsáhlá přednáška, 
po níž byl otevřen prostor pro dotazy a diskusi posluchačů. 

Připravila redakce



S 4 LKS 1/2016

odborné akce

4D IMPLANTOLOGIe ANeB  
NeVyTRHNeŠ CeLéHO ZUBU BLIŽNíMU SVéMU

Každý implantolog se s radostí 
postaví za oblíbené tvrzení, že 
nekvalitní práce lékaře se projeví 
v prvních letech po aplikaci 
implantátu, pak už za stabilitu 
ošetření zodpovídá pacient svojí 
pečlivou hygienou dutiny ústní. Rád 
to podepíšu, neb mě to vyviňuje, leč 
celá pravda to není. 

Nové a nové studie podtrhují nutnost 
pochopení biologických principů posta-
vených zejména na parodontologii, což 
není právě populární věda (dle mé zku-
šenosti) u většiny zubních lékařů, kteří 
zavádějí zubní implantáty. Periimplan-
titida, tedy zánětlivá ztráta tkání v okolí 
zubního implantátu, je novodobou sto-
matologickou epidemií, která zaplňuje 
ordinace lidmi, kteří žili v přesvědče-
ní, že když si zakoupí za nemalý peníz 
zubní implantáty, získají dokonalou, 
bezbolestnou a věčnou variantu ošet-
ření. Statisticky však implantologické 
ošetření v průměru v USA či v Evropě 
nevydrží ani deset let… Co s tím?

Řadu nových faktů poskytl kongres 
IFeD – The International Federation 
of esthetic Dentistry. Tentokrát se ko-
nal pod heslem The big 5 – A Paradigm 
Shift ve dench 5. – 7. 11. 2015 v Kap-
ském městě v Jihoafrické republice. Ak-
ce pojednávala o estetické stomatologii 
v celé její šíři, ale právě v implantologii 
toho bylo nejvíce nového, a tak se na 
ni omezím. Klíčové poznatky na cestu 
domů?

1. Periimplantitida a parodontitida 
jsou dvě rozdílná onemocnění, která 
musíme i rozdílně léčit. Okolí zubního 
implantátu je mnohem méně vaskulari-
zované, významně zranitelnější a naše 
možnosti v léčbě jsou tedy omezeněj-
ší. Za klíčové se považuje riziko těchto 
onemocnění minimalizovat správným 
naplánováním implantátu. Nejde pouze 
o správnou polohu šroubu v kosti, jak se 
traduje, ale i o maximum připojené sliz-
nice, eliminaci syndromu tahu a nepo-
užívání zbytečně mnoha fixtur. Nejlep-
ší minimalizací rizika je, pokud mož-
no se implantátům úplně vyhnout tím, 
že maximálně dlouho udržíme vlastní 
chrup pacienta. Pokud periimplantitida 
propukne, musíme jí věnovat intenzivní 
péči. Máme řadu konzervativních i chi-
rurgických možností, jak situaci stabili-
zovat a někdy i zlepšit. Kdo tyto postupy 

neovládá, měl by se zavádění implantá-
tů vyhnout, neboť kdo bude za cca čtyři 
roky řešit problém?

2. Pro udržení výše alveolárního vý-
běžku je nutná dostatečná vaskulari-
zace. Tu udržíme nejlépe, pokud zuby 
vůbec neextrahujeme. Nepotřebné ko-
řeny můžeme „zanořit“, ale je zbyteč-
né je zcela odstraňovat. Pokud už mu-
síme zavést zubní implantát, zkusme 
zachovat alespoň vestibulární část zu-
bu. Není to snadné. Pro mnoho lékařů 
bude šokující objevovat „zapomenuté“ 
kořeny a části zubů vedle implantátů 
a pod můstky, ale nejedna studie už ny-
ní ukazuje, že parciální extrakce (shield 
extractions) jsou podle všeho krokem 
vpřed. Mnohým z nás to půjde asi „pro-
ti srsti“, vždyť kolik alveolárních výběž-
ků jsme v životě doslova zdemolovali, 
abychom vydolovali zalomený střípek 
kořene! A zdá se, že zhola zbytečně! 
První publikaci na toto téma uveřejnili 
Hürzeler, Zuhr a kolektiv v roce 2010 
(socket -shield technique). V USA má 
největší zásluhy na tomto výzkumu vel-
ká skupina lékařů známá pod názvem 
Team Atlanta, která přednášela v Kap-
ském městě několik hodin, a měli jsme 
tak šanci poznat tyto novinky do vel-
kých detailů. K vidění byly tyto postupy 
i na dřívějších kongresech, ale až nyní 
je k dispozici více multicentrických stu-
dií, které dávají naději, že jdeme správ-
ným směrem (tedy i my v ČR, kteří jsme 
tomuto postupu propadli).

3. Obě čelisti se celoživotně mění jak 
ve svém tvaru, tak i ve vztazích mezi 
sebou. Zuby (i transplantované) se apo-

zičnímu růstu přizpůsobují (pamatujete 
na obrázky z Topografické anatomie?), 
ale implantáty vesměs ne… Takže sice 
můžeme s pomocí úžasných navigač-
ních technik umístit fixturu s přesností 
na zlomky milimetru, kam ji potřebuje-
me, ale čelist během několika let změ-
ní polohu o několik milimetrů a fixtu-
ra je najednou v místě, kam by ji ne-
zavedl nikdo soudný. Mnohokrát jsem 
se divil, kam mí zkušení kolegové (a i já 
při dlouhodobých kontrolách) zaved-
li šroub před deseti lety. Někdy udělali 
chybu, ale jindy (a to jsem si i potvrdil) 
prostě nedomysleli vektor růstu, což by-
lo dáno tím, že se o tom vůbec nemlu-
vilo. Tedy implantologie musí být 4D, 
ne jenom 3D. Implantát musíme vložit 
tam, kde bude optimálně usazen niko-
li pro dnešek, ale i pro mnoho následu-
jících let. Vyžaduje to znalosti z anato-
mie stárnutí, které dnes nejlépe mají es-
tetičtí lékaři a chirurgové a úplně nejví-
ce je najdeme v pracích ze soudního lé-
kařství. Ukazuje se, že často je předpo-
kládaný růst čelisti tak veliký, že prostě 
pacient i lékař musí automaticky před-
pokládat přepracování po několika le-
tech. Nesouvisí to s kvalitou implantátů 
té či oné firmy, ale s biologií stárnutí. Ve 
Velké Británii tak už specialisté požadu-
jí, aby zubní implantáty byly vyrobeny 
opět s leštěnými hladkými povrchy (ja-
ko kdysi a jako v ortopedii), aby je bylo 
možno po letech vyjmout bez destrukce 
čelisti, s tím, že se takový povrch i lépe 
čistí. To jsou věci, že…?

Celý kongres se nesl ve znamení mi-
nimální invazivnosti. Pokud možno ne-
odstraňovat zubní tkáně. Kde je to mož-
né, raději adhezivní techniky před roz-
sáhlými preparacemi na korunku. My-
sleme na dlouhý život našich pacien-
tů a oddalme radikální ošetření pokud 
možno co do nejvyššího věku. Zvláště 
by toto mělo zaznít u nás, kde se ne-
málo indikují implantáty a rozsáhlé ke-
ramické práce na zubech, neb zde pa-
cienti jsou srozuměni s vysokými cena-
mi, což při drobnějších výkonech zda-
leka neplatí, byť čas ošetření je nezřídka 
delší. Musíme se ale vrátit k onomu ni-
hil nocere a uvědomit si, že nic neničí 
chrup pacienta tak rychle, jako naduží-
vané radikální stomatologické výkony. 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Praha, Plzeň, Košice, New York

Čeští zástupci na kongresu IFED 
(zleva) doc. MUDr. Roman Šmucler, 
CSc., MUDr. Petr Barták, MUDr. 
Filip Šmucler. 
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odborné akce

PARODONTOLOGICKé DNy V LIBeRCI

Kompletní řešení Vaší ordinace za 999 Kč měsíčně
Nulové počáteční náklady | Převod dat a zaškolení ZDARMA | Bezplatná podpora | Doživotní aktualizace ZDARMA

MODERNÍ STOMATOLOGICKÝ SOFTWARE

tel.: 607 072 767
obchod@xdent.cz

www.XDENT.cz

Ve dnech 23. – 24. 10. 2015 se 
v Liberci uskutečnil kongres České 
parodontologické společnosti (ČPS), 
dvoudenní odborné setkání zubních 
lékařů.

Odborný program zahájil přednáš-
kou dr. J. Krug (Praha). Hovořil na té-
ma Vertikální insuficience alveolárního 
výběžku, doplnění tvrdé a měkké tkáně 
a zajímavou formou na klinických pří-
padech prezentoval možnosti, které na-
bízí moderní stomatochirurgické a im-
plantologické postupy při řešení tohoto 
problému. Potřeba těchto výkonů neu-
stále stoupá, zvláště ve frontálním úse-
ku chrupu, kde je estetika, vedle pri-
mární stability implantátů, požadavkem 
č. 1. Techniky odběru štěpu tvrdé a měk-
ké tkáně a jejich aplikace na místo na-
hrazovaného defektu, vysvětlení, kdy 
a proč používat tyto techniky, včetně 
precizní obrazové dokumentace, to vše 
charakterizovalo tuto přehlednou před-
nášku. Z hlediska parodontologie bylo 
přínosem zejména téma použití jednot-
livých technik přenosu štěpů měkkých 
tkání do místa defektu.

Dr. P. Barták (Praha) v přednášce Tře-
tí rozměr při plánování nejenom v im-
plantologii – každodenní potřeba CBCT 
v běžné stomatologické praxi, překva-
pení, které může použití či nepoužití 
CBCT způsobit (retinované zuby, če-
listní dutiny atd.) prezentoval možnos-
ti a výhody při použití tohoto vyšetření. 
Přímo na klinických případech ukázal, 
že dnes již téměř samozřejmé používá-
ní 3D vyšetření v implantologii má ne-
zastupitelné místo nejenom při řešení 
některých klinických případů ve stoma-

tochirurgii, ale také v endodoncii a pa-
rodontologii. Dobře zdokumentované 
kazuistiky naznačily velkou pomoc při 
řešení komplikovaných případů.

Následovalo vystoupení dr. P. Abe-
lovského (Zvolen) na téma Implantáty 
– součást protetické rehabilitace paci-
enta v běžné stomatologické praxi, léč-
ba, korekce tvrdých a měkkých tkání. 
Autor na klinických případech pouká-
zal na nutnost individuálního přístupu 
k jednotlivým pacientům, potřebu ře-
šení komplikovaných stomatochirurgic-
kých případů např. pomocí endoskopie, 
CBCT atd. Zároveň uvedl, jak lze jedno-
duše začlenit implantologické ošetření 
do běžného konzervačně-protetického 
plánu léčby tak, aby vše působilo na-
prosto harmonicky.

Druhý den přednášek začal dr. P. Har-
sa (VFN Praha) sdělením Psychologické 
aspekty při léčbě pacientů a prevence 
proti psychickým zátěžovým faktorům 
u lékaře. Zabýval se vztahem mezi paci-
entem a zubním lékařem a zdůraznil vý-
znam empatie na straně lékaře, aby po-
chopil problémy pacienta a mo hl je ře-
šit. Přispívá to také k získání důvěry pa-
cienta. Dále autor nastínil riziko syndro-
mu vyhoření u zubních lékařů a mož-
nosti prevence.

Další přednášku Stomatologové a oč-
ní vady, moderní možnosti léčby prezen-
toval dr. J. Ventruba (oční odd. LF MU 
Brno). Posluchači se mohli seznámit se 
současnými možnostmi korekce vadné-
ho zraku. Na přehledné obrazové do-
kumentaci byly demonstrovány moder-
ní trendy ve vyšetřovacích a operačních 
technikách, které umožňují výborné ko-
rekce zraku.

Na závěr se představil dr. L. Korá-
bek (Praha) se sdělením Současné tren-
dy v parodontologii. Autor se snažil 
o shrnutí širokého spektra přednášek na 
EU RO-PERIO v Londýně. Hojně pozor-
nosti bylo věnováno objasnění procesů 
probíhajících v parodontu, ale byla ta-
ké zdůrazněna neměnná péče cílená na 
hygienu a její význam. Četné diskuse 
byly o problémech stoupající frekvence 
periimplantitid.

Po odborném programu se na konci 
prvního dne konalo plenární zasedání 
ČPS. Přítomní byli seznámeni se změ-
nami v organizaci a konání příštích pa-
rodontologický dnů, hovořilo se o změ-
nách ohledně dalšího postgraduálního 
vzdělávání zubních lékařů v parodonto-
logii, o webových stránkách ČPS, roz-
počtu atd.

Parodontologické dny v Liberci potvr-
dily nejenom vysokou odbornou a spo-
lečenskou úroveň těchto již tradičních 
setkání, ale i vzrůstající zájem z řad pa-
rodontologů a praktických zubních lé-
kařů.

Příští parodontologické dny se budou 
konat ve dnech 27. – 28. 5. 2016 v Br-
ně, kde hlavním přednášejícím bude dr. 
Daniel Hess. Více na www.perio.cz.

Za výbor ČPS
MUDr. Michal Kania
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právní poradna ekonomická poradna

Odpovídá 
Mgr. Jiří Slavík

Odpovídá 
Ing. Alena řeháková

PRáVNí PORADNA  
PRO ČLeNy ČSK
Dotazy označené heslem 
Právní poradna pro členy ČSK 
zasílejte poštou na adresu
Mgr. Jiří Slavík, advokát
Zborovská 49, 150 00 Praha 5  
nebo na e-mail:
pravni.poradna@advokatvpraze.cz 

Rozsah dotazu:  
max. 50 řádek strojopisu.
Finanční spoluúčast tazatele:
400 Kč/1 dotaz.

Spoluúčast se hradí na účet ČSK:
č. ú. 3655120277/0100
Podmínky pro poskytování 
Právní poradny pro členy ČSK jsou 
k dispozici na www.dent.cz

eKONOMICKá PORADNA  
PRO ČLeNy ČSK
Dotazy v rámci bezplatné poradny 
(ekonomika a účetnictví) 

přijímá každé pondělí  
v 16.00 – 18.00 hod.
Ing. Alena řeháková
na tel.: 222 592 419 nebo osobně 
na adrese Jeseniova 81, Praha 3

Zaměstnankyně se v průběhu ledna 2016 
přehlásí k jiné zdravotní pojišťovně. 
Od kdy budu odvádět zdravotní pojištění 
nové zdravotní pojišťovně a jaké mám jako 
zaměstnavatel s touto změnou povinnosti?

Změnu zdravotní pojišťovny může pojiš-
těnec učinit k 1. lednu nebo k 1. červenci. 
Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně je nut-
né podat v termínu od 1. ledna do 31. břez-
na, aby ke změně došlo k 1. červenci, ne-
bo od 1. července do 30. září a ke změně 
zdravotní pojišťovny dojde k 1. lednu ná-
sledujícího roku. Zaměstnanec je povinen 
oznámit svému zaměstnavateli změnu zdra-
votní pojišťovny v zákonné osmidenní lhů-
tě. Zaměstnavatel v souvislosti s touto změ-
nou musí zaměstnance u staré zdravotní po-
jišťovny odhlásit na hromadném oznámení 
prostřednictvím kódu „O“ a u nové zdravot-
ní pojišťovny přihlásit prostřednictvím kódu 
„P“. První odvod zdravotního pojištění nové 
zdravotní pojišťovně zaměstnavatel provede 
od následujícího pololetí. V tomto případě 
od vyplacené mzdy za červenec 2016.

Podle vyhlášky je třeba každé 
pracoviště vybavit mimo jiné 
i pomůckami pro poskytnutí první 
pomoci, přičemž tyto pomůcky mohou 
sloužit i pro potřeby více ordinací. 
Mám ordinaci na stejném patře jako 
kolegové. Můžeme se o resuscitační 
pomůcky dělit?

Vyhláška č. 92/2012 Sb. stanoví, že 
ordinace zubního lékaře musí být vyba-
vena mimo jiné pomůckami a léčivými 
přípravky pro poskytnutí první pomoci 
včetně kardiopulmonální resuscitace, 
tj. resuscitační rouškou nebo samoroz-
pínacím vakem včetně masky, vzducho-
vody, rukavicemi, výbavou pro stavění 
krvácení a prostředky k zajištění žilní-
ho vstupu. Podle výslovného ustanove-
ní citované vyhlášky toto vybavení mů-
že být společné pro více ordinací lékařů 
a pracovišť dalších zdravotnických pra-
covníků a jiných odborných pracovní-
ků a lze je umístit v ordinaci, v zákroko-
vém sálu nebo v přípravně pro výkony. 

Podle citované vyhlášky tak přede-
vším platí, že pomůcky a léčivé pří-
pravky pro poskytnutí první pomoci lze 
umístit jen v prostorách, které jsou uve-
deny výše, tedy nikoliv např. v denní 
místnosti, v šatně, v čekárně, v recep-
ci apod.

Zdravotnickým zařízením se rozumí 
prostory určené pro poskytování zdra-
votních služeb. Zdravotnické zařízení 
musí tvořit provozně uzavřený a funkč-
ně provázaný celek. Požadavky na věc-

né a technické vybavení zdravotnické-
ho zařízení je nutno vztahovat na zdra-
votnické zařízení jednoho poskytovate-
le. Umožňuje-li vyhláška, aby resusci-
tační vybavení bylo společné pro více 
ordinací, je nutno takovou úpravu chá-
pat tak, že u poskytovatele, jehož zdra-
votnické zařízení zahrnuje více ordina-
cí, lze do jedné z nich umístit vybavení, 
které bude sloužit i dalším ordinacím 
v rámci téhož zdravotnického zařízení. 
Uspořádání, kdy několik poskytovatelů 
sdílí jedno resuscitační vybavení, neod-
povídá právním předpisům.

MODERNÍ ORDINACE JE TU!
Online služby pro Vás i Vaše pacienty

PC DENT® | DENTIST+® | MEDICUS®

www.cgm-life.cz
eservices.cz@cgm.com, 246 007 828

• objednání
• recepty

• výsledky vyšetření
• konzultace
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připravujeme

NA TéMA IMPLANTOLOGICKýCH KONCePTů

fotoúsměv

TRH ORDINACÍ
C o m m e r c i a l  S o l u t i o n s  s . r . o .

www.trhordinaci.cz

jako JEDINÍ V ČR OCEŇUJEME
LÉKAŘSKÉ PRAXE v souladu
s Mezinárodními oceňovacími standardy
a exkluzivně nabízíme převzetí / prodej
praxe systémem job-sharing

zajištění FINANCOVÁNÍ a daňové 
optimalizace na základě našeho ocenění

KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY
zajištění kompletních právnách služeb při 
převzetí/prodeji praxe

SLEDUJTE

KONTAKTUJTE

Commercial Solutions s.r.o., Žitavského 496,
Praha – Zbraslav, gsm: +420 724 586 766,
e-mail: krabec@trhordinaci.cz

Výsledky výzkumu aplikujeme v praxi:

Zlomený skelet a můstek opravíme 
technickým laserem v rámci kódů VZP

I v blízkosti pryskyřice a keramiky. Opravíme také 
defekty korunek a skeletů, krátké a rozříznuté korunky. 
Opravy skeletů 82341 – 980 Kč,
opravy korunek 81631 – 450 Kč + poštovné,
82341 + 82331 přidání zubu do skeletu 1300 Kč.
ZNZ DENT, s. r. o., Na Chrupavce 422, 250 65 Líbeznice

tel.: 283 981 302, 603 491 090, znzdent@post.cz
ukázky na www.znzdent.cz

PROTETIKA PRO PRAKTIKY 6.–7. května 2016                      
Znojmo – areál Louckého kláštera

dr. Urs Brodbeck dr. Ignazio Loi

w w w . s w i s s c o n c e p t . c z

B.O.P.T
Biologicaly oriented preparation
Renesance bezschůdkové preparace

All-Ceramic Restorations
A concept out of practice – for the practice
Celokeramický koncept z praxe pro praxi

* bude zažádáno o přidělení 2× 50 bodů do systému celoživotního vzdělávání

CeNíK INZeRCe V LKS 
NA ROK 2016
je zveřejněn na www.dent. cz (Sekce pro 
veřejnost, odkaz Nabídka komerčních 
služeb nebo Časopis LKS).

CENÍK A PODMÍNKY INZERCE V LKS NA ROK 2016(K uvedeným cenám bude připočtena příslušná DPH.)
LKS je stavovský a recenzovaný odborný časopis, který vydává Česká stomatologická komora jako měsíčník a distribuuje adresně zubním lékařům v České republice. Dále se časopis LKS rozesílá studentům posledních ročníků zubního lékařství, dentálním hygienistkám, školám v oblasti zdravotnictví a předplatitelům dle aktuálního adresáře. tištěný náklad cca 10 600 kusů.

Plošná inzerce v LKS
Slevy
●  5 % za úhradu inzerce předem
●  10 % za 3–4 opakování inzerce na  

základě uzavřené Závazné objednávky
●  15 % za 5–6 opakování inzerce na 

základě uzavřené Závazné objednávky
●  25 % za 7–8 opakování inzerce 

na základě uzavřené Závazné objednávky
●  30 % za 9 a více opakování inzerce na 

základě uzavřené Závazné objednávky
●  Slevy za platbu předem 

a za opakování lze sčítat
Podklady pro tisk

Elektronicky dodané podklady e-mailem 
nebo na CD zpracované pro finální for-
mát k tisku v rozlišení 300 dpi. Inzeráty 
v rozměrech na spad dodat s přídavkem 
3 mm na ořez, v souboru pdf, popř. tif. 
Inzeráty na spad musí být opatřeny oře-
zovými značkami tak, aby nezasahovaly 
do oblasti spadu.

Malé formáty inzerce (označené 1–5) 
může na základě zadání klienta zpracovat 
grafik LKS. Tato služba je v ceně inzerce. 

Veškerá inzerce v LKS je celobarevná.
Opakování inzerce

V případě dlouhodobé objednávky je 
nutné před uzávěrkou každého čísla LKS 
vyrozumět Oddělení ekonomiky a služeb 
o případné změně podkladů inzerce do 
daného čísla (jinak je automaticky opako-
ván naposledy zveřejněný inzerát).

Vkládaná inzerce
Zásilka se vkládá přímo do časopisu či 

do fólie společně s měsíčníkem LKS.
●  Jedna strana tištěného textu ve formá-

tu A4 do 10 gramů hmotnosti – cena 
1,80 Kč

●  Každá další strana tištěného textu – ce-
na 1,20 Kč (např. A4, tisk po obou stra-
nách, celkem 3 Kč)

●  Katalogy nebo tiskoviny o více stranách 
do hmotnosti 50 gramů – cena zásilky 
bude vždy kalkulována individuálně po 
zaslání vzorku do Oddělení ekonomiky 
a služeb

●  Vklady plochých 3D předmětů do 1 cm 
výšky – cena zásilky bude kalkulována 
individuálně po zaslání vzorku do Od-
dělení ekonomiky a služeb.
Maximální počet vkládaných inzertních 

tiskovin do jednoho čísla LKS je omezen. 
Při větším zájmu rozhoduje datum přijetí 
objednávky.

Vkládání zásilky do vymezeného regis-
tru je po dohodě možné.

Vzorek (1 kus) vkládané inzerce je nut-
né s dostatečným předstihem dodat přímo 
do Oddělení ekonomiky a služeb.

Klient dodá zásilku určenou pro vklá-
dání do LKS přímo na následující adresu: 
Helma Beta, spol. s r. o., Nademlejn-
ská 600/1, 198 00  Praha 9. Před návozem 
kontaktujte, prosím, paní Lenku Fotulovou 
na telefonu +420 602 285 335. Zásilka mu-
sí být dodána na tuto adresu v týdnu, kdy 
je uzávěrka návozu příloh, a to nejpozději 
do tohoto termínu (viz tabulka termínů, 
sloupec UZÁVĚRKA NÁVOZU), mezi 
9.00 a 16.00 hod., opatřena dodacím lis-
tem a označena takto: jméno kli enta; typ 
inzerce (např. „leták A4“); počet kusů; spe-
cifikace vkládání (např. „LKS č. 1/2016“).

Pro inzerci ve formě souvislých textů je 
určena rubrika Reklamní prezentace. Je 
to firemní či odborný text dodaný zada-
vatelem, který obsahuje informace o fir-
mě a jejích službách nebo výrobcích. Re-
klamní prezentace je zpracována redakcí 
v souladu s grafickou úpravou redakčních 
stránek LKS. Textové a obrazové podklady 
dodává zadavatel.

Redakce si vyhrazuje možnost předložit 
Reklamní prezentaci ke schválení redakční 
radě LKS.
● Cena za 1/1, celostranu A4: 20 000 Kč

Při objednávce jedné strany Reklamní 
prezentace dostane zadavatel slevu 35 % 
na současně nebo v nejbližším čísle LKS 
otištěnou inzerci, maximálně v rozsahu 
1 celostrany A4.

Reklamní prezentace

FAKTURACE
Objednaná inzerce se platí na základě 

vystavené faktury. Daňový doklad s do-
kladovým výtiskem časopisu je zaslán do 
14 dnů po vydání příslušného čísla LKS.

Podmínky pro zveřejnění
ČSK si vyhrazuje právo odmítnout inzer-

ci či vkládanou inzerci z důvodů:
●  obsahu
●  zařazení inzerce třetích stran na distri-

buovaných materiálech
●  rozporu s platnými právními předpisy
●  rozporu se zájmy České stomatologic-

ké komory
●  rozporu se zájmy zubních lékařů
●  v případě, že nebude dodána v ter-

mínu a v technických parametrech 
uvedených pro daný typ inzerce

Manžeta
Papírový pás přes LKS umístěný buď 

horizontálně (šířka 40–100 mm, délka 
450 mm (z toho 390 mm reklamní plo-
cha + 30 mm na každém konci na slepení) 
nebo vertikálně (šířka 40–100 mm, délka 
620 mm (z toho 560 mm reklamní plocha 
+ 30 mm na každém konci na slepení). 
Použitý materiál: do hmotnosti 150 g/m2. 

Zadavatel dodá hotové (vytištěné) pásky 
v plochém stavu. Pásky budou slepeny do 
manžety a na časopis umístěny při distri-
buci LKS na náklady vydavatele.
●  Cena 50 000 Kč pro náklad do ČR

KONtAKt
Česká stomatologická komora
Slavojova 22, 128 00  Praha 2
www.dent.cz
 

Inzerce
Ing. Renáta Bělíková
tel.: +420 234 709 614
fax: +420 234 709 639
mobil: +420 603 825 154
e-mail: belikova@dent.cz

Informace o dalších možnostech propagace získáte v Oddělení ekonomiky a služeb nebo v Nabídkovém listu 2016 na www.dent.cz

CENÍK A PODMÍNKY INZERCE V LKS NA ROK 2016

(K uvedeným cenám bude připočtena příslušná DPH.)

16 000 Kč

58 x 254
1/3  69 x 29710

16 000 Kč

1/3  184 x 90 9

9 000 Kč

1/4  184 x 65 8

9 000 Kč

1/4  90 x 125 7

8 000 Kč

121 x 100 6

1 000 Kč

58 x 301

2 500 Kč

58 x 65 2

3 000 Kč

58 x 100  3

3 000 Kč

121 x 30 4

5 000 Kč

121 x 65 5Přehled formátů inzerce (šířka x výška v mm)

2/1  420 x 297

55 000 Kč – dvoustrana uvnitř
 13

70 000 Kč – 1. strana obálky (vyklápěcí 410 x 297)
 1420 000 Kč

184 x 125
1/2  210 x 148 11

45 000 Kč
2. strana obálky

40 000 Kč
3. strana obálky

50 000 Kč
4. strana obálky

 17

 16

 15

obálka  
časopisu

35 000 Kč

184 x 254
1/1  210 x 297 12

LKS

UZáVěRKA  

ObjEDNáVEK 

 INZERCE

UZáVěRKA PřEDáNÍ 

PODKLADů PRO 

„REKLAMNÍ PREZENtACI“

UZáVěRKA 

PřEDáNÍ HOtOVé  

INZERCE (PDF)

UZáVěRKA NáVOZU 

VKLáDANé INZERCE 

DO tISKáRNY

tERMÍN  

DIStRIbUCE  

LKS

1/2016 08. 12. 2015 14. 12. 2015 17. 12. 2015 07. 01. 2016 18. 01. 2016

2/2016 12. 01. 2016 19. 01. 2016 26. 01. 2016 04. 02. 2016 15. 02. 2016

3/2016 09. 02. 2016 16. 02. 2016 23. 02. 2016 03. 03. 2016 14. 03. 2016

4/2016 15. 03. 2016 22. 03. 2016 29. 03. 2016 07. 04. 2016 18. 04. 2016

5/2016 12. 04. 2016 19. 04. 2016 26. 04. 2016 05. 05. 2016 16. 05. 2016

6/2016 10. 05. 2016 17. 05. 2016 24. 05. 2016 02. 06. 2016 13. 06. 2016

7 – 8/2016 07. 06. 2016 14. 06. 2016 21. 06. 2016 14. 07. 2016 25. 07. 2016

9/2016 02. 08. 2016 09. 08. 2016 16. 08. 2016 25. 08. 2016 05. 09. 2016

10/2016 13. 09. 2016 20. 09. 2016 27. 09. 2016 06. 10. 2016 17. 10. 2016

11/2016 11. 10. 2016 18. 10. 2016 25. 10. 2016 03. 11. 2016 14. 11. 2016

12/2016 08. 11. 2016 15. 11. 2016 22. 11. 2016 01. 12. 2016 12. 12. 2016

1/2017 06. 12. 2016 13. 12. 2016 19. 12. 2016 05. 01. 2017 leden 2017

Vydavatel si vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu. Uvedené termíny jsou rámcové a mohou se bez dalšího upozornění posouvat o týden.

ON-LINe FORMULář 
pro zadávání inzerátů do Přílohy LKS 
(rubrika Příležitosti) najdete zde: 
• http://domino.dent.cz/prilezitosti 
• www.dent.cz v odkazech
Příležitosti – inzerce v LKS
Časopis LKS 

Redakce

Původní sdělení Implantologický kon-
cept All-on-X připravili pro LKS králové-
hradečtí autoři Antonín Šimůnek a Da-
na Kopecká spolu s Ladislavem Čechu-
rou z Plzně. Fixní náhrada celého hor-
ního zubního oblouku je jedním z nej-
obtížnějších úkolů dentální implantolo-
gie. Autoři předkládají přehled koncep-
tů, které jsou nejčastěji za tímto účelem 
používány. Žádný z nich však není op-
timální a všeobecně akceptovaný. Proto 
jako méně invazivní, rychlejší a levnější 
variantu nabízejí kombinaci čtyř až os-
mi svisle a šikmo zavedených implantá-
tů, kterou souhrnně nazývají All-on-X.

Mgr. Libuše Hudecová je naší dlou-
holetou jazykovou konzultantkou, stej-
ně jako PhDr. Anna Černá z Jazykové 
poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR. 
Poslala nám fotografii s krátkým příbě-
hem, který bezmála skončil zlomeným 
zubem a návštěvou v zubní ordinaci. 
Však si ho přečtěte:

„Vážená redakce LKS, posílám vám 
svůj fotografický úlovek z předvánoční-
ho setkání se svou kamarádkou v jed-
né chebské kavárně. Nechybělo mno-
ho a Maruška se mohla stát advent-
ní pacientkou svého stomatologa. Její 
cheesecake totiž zdobil oříšek. Ale ne 

tak ledajaký! Pistáciový! A kupodivu byl 
– jak to tak u pistáciových oříšků bývá – 
ve skořápce. V šeru kavárny a bez brýlí 
si však Maruška myslela, že jde o běžný 
oříšek lískový. Šel do její pusy jako prv-
ní. Pak něco chrouplo a Maruška vyvalila 
oči... Dobře to dopadlo a obě jsme se na-
smály, jakou lapálii může přinést drobný 
hřích – dát si ke kávičce něco na zub. 
A to my už něco pamatujeme, včetně to-
ho, když kamínky v čočce a rýži musela 
pečlivá hospodyňka ručně vytřídit.“

Fotografie s výstižným textem zasílej-
te na e-mail: zakova@dent.cz nebo poš-
tou na adresu redakce časopisu LKS.
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Přípravy letošního mezinárodního kongresu PDD, 
který se bude konat v září u příležitosti oslav 
25. výročí založení ČSK, jsou již v plném proudu, 
a tak jako naladění na události budoucí přijměte toto 
ohlédnutí za událostmi nedávno minulými. V této 
první části představujeme některé z přednášejících 
z prvního dne PDD ve čtvrtek 8. října 2015.

PřeDNáŠeJíCí NA PDD (I.) 

Pro posluchače v parodontologické sekci 
připravil průřez historií profese dentální 
hygienistky v ČR MUDr. Ladislav Kindl 
(Soukromá VOŠ zdravotnická pro DH, s. r. o., 
Praha). Svoji přednášku, která zároveň byla 
i zamyšlením na budoucností této profese, 
výstižně nazval „Quo vadis, ars hygienae 
dentalis in Bohemia?“.

Na otázku „Proč ošetřovat dočasný chrup?“ 
se v ortodonticko-pedostomatologické sekci zaměřila 
MUDr. Jana Vašáková (1. LF UK Praha).

O klinické anatomii horního laterálního úseku chrupu hovořil v parodontologické sekci MUDr. Jaroslav Myšák (1. LF UK Praha, vlevo). 
MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D., (3. LF UK Praha, uprostřed) se v ortodonticko-pedostomatologické sekci věnovala reinkluzi dočasných molárů 
z pohledu ortodontisty. Podruhé se na PDD představil MUDr. Aleš Váňa (AV Dental, s. r. o., Praha, vpravo), tentokrát s tématem „Krátké implantáty 
ve vertikálně omezené kostní nabídce“ v chirurgicko-implantologické sekci. 

V panelové diskusi chirurgicko-implantologické sekce směřovala řada dotazů na MUDr. et MUDr. Lukáše Hauera (LF UK Plzeň, vlevo) k jeho sdělení 
„Využití stopkatého tvářového tukového laloku při léčbě osteonekróz maxily různé etiologie“. Diagnostika a prognóza léčby retinovaných horních 
špičáků byla obsahem vystoupení MUDr. Ivany Dubovské (LF UP Olomouc, uprostřed) v ortodonticko-pedostomatologické sekci. Parodontologickou 
problematiku „Resektivní chirurgie furkačních defektů horní čelisti“ prezentoval MUDr. Zdeněk Pokorný (LF UP Olomouc, vpravo). 



V roce 2016 si připomíná
25. výročí svého založení

v termínu 
15. – 17. září 2016

Této příležitosti bude věnován 
mezinárodní kongres

ČESKÁ 
STOMATOLOGICKÁ 
KOMORA

inz 25 let ČSK ok_Sestava 1  5.1.2016  9:35  Stránka 2

Dovolujeme si Vás pozvat na 20. ročník odborného semináře IMPLANTOLOGIE, po-

řádaného společností LASAK. Seminář bude v roce 2016 ve znamení dvojitého výročí 

– 20. ročník semináře a 25. výročí založení společnosti LASAK. U této významné pří-

ležitosti jsme změnili formát i místo konání akce. Předpokládaný začátek programu je 

ve 13.30 hod., od 19.00 hod. bude následovat koktejl pro všechny účastníky s možností 

prohlídky soukromého muzea s uměleckými sbírkami rodiny Lobkowiczů.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ
• Dr. Arturo Bilbao Alonso, Ph.D., Ph.D. (E)

• Dr. Stefan Fickl, Ph.D. (D)

• MUDr. Dana Kopecká (CZ)

• Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D. (CZ)

• Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, Ph.D. (CZ)

• MUDr. Tomáš Vosáhlo (CZ)

CENA
• 2 000 Kč při registraci do 29. února 2016

• 2 500 Kč při registraci od 1. března do 8. dubna 2016

• 1 400 Kč pro studenty (po předložení platného indexu)

PŘIHLÁŠKA
• Elektronickým formulářem na www.lasak.cz v sekci Školení

• E-mailem na prochazkova@lasak.cz; do mailu napište prosím 

Vaše celé jméno a fakturační údaje

• Telefonicky +420 296 184 202

VÝROČNÍ ODBORNÝ 
SEMINÁŘ LASAK
20 let vám přinášíme novinky z oboru

Pátek 15. dubna 
2016 

Dr. Arturo Bilbao Alonso, Ph.D., Ph.D. Dr. Stefan Fickl, Ph.D. MUDr. Dana Kopecká

prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. MUDr. Tomáš Vosáhlo

TÉMATA
• Rozdílný přístup v ošetření měkkých tkání v estetické a funkční zóně

• Rekonstrukce distálního úseku atrofované horní čelisti pomocí pterygoideálních implantátů

• Subjektivní faktor v práci implantologa 

• Implantáty 2.9 – spolehlivé a estetické řešení

• Moderní koncepce fixního protetického ošetření

LASAK s.r.o. • Českobrodská 1047/46 • 190 01 Praha 9 – Hloubětín 
tel.: +420 224 315 663 • fax: +420 224 319 716 • e-mail: info@lasak.cz • www.lasak.cz

Těšíme se na setkání.

Rezervujte si termín 

15. 4. 2016

Lobkowiczký palác 
na Pražském hradě



DENTIS JIŽ MÁM (S-CLEAN/I-CLEAN)
CHCI DENTIS ONEQ

Asklepion – Trade s.r.o., Londýnská 39, 120 00 Praha 2, +420 724 873 750, info@dentis-implant.com 
www.facebook.com/dentis.implantaty  |  www.dentis–implant.com

DENTIS V 10 SEKUNDÁCH

CHCI ZAČÍT S DENTISEM

SADA ONEQ
BEZ IMPLANTÁTŮ

za 36 300 Kč vč. DPH

SADA ONEQ
+ 20 IMPLANTÁTŮ ZDARMA

za 70 277 Kč vč. DPH

SADA S-CLEAN/I-CLEAN
+ 20 IMPLANTÁTŮ ZDARMA

za 70 277 Kč vč. DPH

SADA ONEQ
+ 15 IMPLANTÁTŮ ZDARMA

za 70 277 Kč vč. DPH

S DENTISEM JSEM SPOKOJENÝ A DOPORUČIL JSEM KOLEGOVI 
= 5 IMPLANTÁTŮ ZDARMA DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU

4 000 000
PRODANÝCH
IMPLANTÁTŮ

25 % 
PRŮMĚRNÝ 
MEZIROČNÍ RŮST

15 % 
Z PŘÍJMŮ DÁVÁME 
ZPĚT DO VÝZKUMU 
A VÝVOJE

LED TECHNOLOGIE 
– NEJVĚTŠÍ 
TOVÁRNA 
V KOREJI

VLASTNÍ 3D 
TISKÁRNA 
“ZENITH”

VLASTNÍ SYSTÉM 
NAVIGOVANÉ 
IMPLANTOLOGIE 
“SIMPLE GUIDE“ 

LED

i

NOVÁ NABÍDKA


