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NEJlEpší zákazNický sErvis
na trhu zubních imPLantátů

rychlé dodáNí zboží 
od objednání
Praha do 30 minut,
Čr do 24 hodin,
Sr do 48 hodin

zákazNický sErvis 
24 hodin denně,
7 dní v týdnu,
365 dní v roce

sklad
ihned k odběru
PřeS 10 000 PoLožek

přidEJtE sE k spokoJENým uživatElům
nakuPujte za SkvěLé ceny a využijte náš bonuSový SyStém

cena imPLantátu již od 2 208 kč vč. dPh*

odborNá podpora 
týmu kliNiky
asklEpioN  

11 lEt
na trhu

*cena po odečtení maximálního naturálního bonusu - výrobky z produkce novadento, ProceSS For PrF,
LuviS, aSkLePion-trade a dentiS (pouze chirurgické sady).



SLAVÍME 10 LET V ČR
Jako poděkování za Vaši důvěru Vám při této příležitosti
dáváme 10 let záruku na CT sensor*.

Navíc v ceně získáte:
 MagicPan: poslední generace multifokusu u OPG snímků.

Zaostřeno ve všech oblastech!

 EzCodi: 240 videoprezentací pro lepší komunikaci postupu léčby

s pacienty! Všechny specializace!

 EzSmart: software, který za Vás automaticky vyhodnotí OPG snímek

pro eliminaci chyb při snímkování!

  Anatomické FOV 12 × 9 cm zobrazí obě čelisti bez kompromisů

  3D PAN: 3D+OPG jedním skenem  Žádná rekonstrukce z CT snímku!

  Smart MAR: automatická redukce kovových artefaktů

  Green CT technologie: velmi nízká dávka záření

  Rozlišení CT senzoru: 0,049 mm zaručuje vysokou kvalitu snímků

Ez3D-i EzCodiMagicPanProhlédněte si videa:

JPS, s. r. o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5, e-mail: info@jps.cz, www.jps.cz
zelená linka (volání zdarma): 800 111 577 (800 111 JPS)

ORDINACE BEZ STAROSTÍ
kompletní sortiment přístrojů a služeb

800 111 577

      tenké pouze 4,8 mm pro snadné polohování

      rozlišení HD senzoru 33,78 lp/mm pro přesnou diagnózu

      240 videoprezentací pro lepší komunikaci postupu léčby s pacienty!

Nové intraorální senzory Slim

*limitovaná nabídka pro prvních 10 zákazníků

15. – 17. září 2016
Obecní dům, Praha

Odborný program pro zubní lékaře – polytematika
Odborný program pro sestry a dentální hygienistky
Součástí kongresu bude výstava a workshopy

Informace: www.dent.cz

P DENTÁLNÍdnY PrAgueDENTALdAYS

19. rOčník mezinárOdníhO kOngreSu
se koná u příležitosti 25. výročí založení české stomatologické komory 
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z představenstva ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí PřeDSTAVeNSTVA ČSK
8. – 9. 4. 2016

Standardně strukturovaný program 
obsahoval informace za uplynulé 
období, o plánovaných událostech, 
včetně přípravy 65. jednání sněmu 
ČSK, 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 dubnového zasedání 
jsme ve spolupráci s viceprezidentem 
ČSK MUDr. Robertem Houbou, 
Ph.D., zpracovali následující důležité 
a aktuální informace: 

zzDohodovací řízení (Dř) pro rok 
2017. Dne 6. 4. proběhlo první kolo 
DŘ, za Zubohrad se jednání zúčastnil 
dr. P. Chrz. Zdravotní pojišťovny 
nabídly segmentu stomatologie pouze 
3% navýšení úhrad, což není pro 
Zubohrad akceptovatelné. Druhé kolo 
DŘ proběhne 27. 5., za Zubohrad 
se zúčastní dr. P. Chrz, dr. R. Houba, 
dr. T. Vrbková a dr. J. Banková.
zz Jednání ČSK.
 • Nedostatek zubních lékařů. Dne 

22. 3. se dr. P. Chrz zúčastnil jednání 
asociace krajů s ministrem zdravotnictví 
MUDr. S. Němečkem, MBA, 
k motivačnímu programu (finanční 
motivační pobídky) pro obsazení míst 
v lokalitách s nedostatkem lékařů. 
Představenstvo ČSK souhlasí s tím, aby 
Komora spolupracovala s MZ ČR při 
realizaci tohoto záměru.

 • Jednání na MZ ČR. Dne 4. 4. 
proběhlo jednání dr. P. Chrze a Mgr. 
J. Slavíka s legislativním náměstkem 
ministra zdravotnictví ČR JUDr. 
R. Policarem. Řešeny byly informované 
souhlasy a vedení zdravotnické 
dokumentace (je připravována novela 
vyhlášky o zdravotnické dokumentaci), 
kontroly SÚKL a elektronická evidence 
tržeb, zákon o komorách (v tomto 
volebním období nejsou změny zákona 
dle sdělení ministerstva reálné).

 • Koalice soukromých lékařů (KSL). 
Jednání KSL se konalo dne 5. 4., KSL 
připravila prohlášení k vyjádřením 
prezidenta ČLK MUDr. M. Kubka. 
Další části jednání se zúčastnil poradce 
ministra financí pro zdravotnictví 
Mgr. et Mgr. A. Vojtěch.

 • Používání amalgámu. Dne 21. 3. 
jednali dr. P. Chrz a dr. R. Houba 
s Ing. V. Novotným, zástupcem ČR při 

Evropské komisi, o nařízení Rady EU 
k používání rtuti (plánovaný zákaz 
používání nedózovaného amalgámu). 
ČSK zaslala Ing. V. Novotnému 
stanovisko k této tematice.

 • Problematika bisfosfonátů. Dr. P. Chrz 
a dr. R. Houba se sešli se zástupci 
osteologů a maxilofaciálních chirurgů 
k problematice bisfosfonátů a ostatních 
antiresorpčních léčiv. O společných 
závěrech a doporučeních plynoucích 
z jednání budeme informovat po jejich 
zpracování a schválení.

 • Konference CeVRO. Dne 6. 4. se 
dr. M. Švábová zúčastnila konference 
CEVRO na téma „Zdravotnické registry 
dnes a zítra“. Systém bude obsahovat 
data i zpětně od roku 2010.

 • Národní akreditační úřad pro 
vysoké školství. Komora byla oslovena 
ministryní školství Mgr. K. Valachovou 
a požádána o spolupráci při nominaci 
zástupce ČSK v nově vznikajícím 
Národním akreditačním úřadu pro 
vysoké školství. Představenstvo 
nominovalo jako zástupce ČSK dr. 
P. Chrze.  
zz Informace RK a ČR ČSK. O činnosti 

revizní komise informovala dr. M. Kraus 
Kozumplíková, o činnosti čestné rady 
dr. L. Liberda. 
zz Zahraniční činnost. Doc. J. Zemen 

informoval o činnostech, zprávách 
a dotaznících ze CED a FDI, celkem 
bylo zpracováno 22 zpráv a materiálů 
ze zahraničí.
zz Sněmy OSK. Na oblastech se 

uskuteční jarní sněmy OSK, některých 
se zúčastní jednotliví členové 
představenstva ČSK.
zz Projekt Administrativa pro 

disciplinární řízení. Ve výběrovém 
řízení na administrativní pracovní 
pozice byly vybrány Bc. Gabriela 
Kolínová (bude mít na starosti Prahu, 

Středočeský a Karlovarský kraj), 
Bc. Zuzana Růžičková (ostatní kraje 
Čech) a Mgr. Veronika Zábojová 
(moravské a slezské kraje). ČSK se bude 
podílet na nákladech chodu kanceláře 
v Olomouci. V přípravě je elektronický 
spis. Referentky nastoupí od 2. 5. 2016. 
Všechny nově příchozí stížnosti od 
tohoto data budou již řešeny dle 
nového systému. Všechny stížnosti, 
které ČSK obdržela před tímto datem, 
budou dokončeny původním postupem.
zzGMDN kódy. O pomoc při 

přeregistraci laboratoří požádalo 
Komoru 269 členů ČSK. Zaměstnankyně 
Kanceláře ČSK I. Haiserová ukončila 
práci na první nejdůležitější části 
procesu přeregistrace laboratoří, 
zpracovány byly všechny příchozí 
žádosti. Zbývá dokončit druhou část 
procesu – zkonvertovat doručená 
elektronická potvrzení o splnění 
ohlašovací povinnosti do listinné 
podoby a doručit je všem výrobcům, 
kteří svoji ohlašovací povinnost splnili 
prostřednictvím ČSK.
zzVzdělávání. 
 • Představenstvo projednávalo 

žádosti podané VS ČSK týkající se 
Osvědčení odbornosti, akreditace 
pracovišť a registrace vzdělávacích akcí 
pořádaných v zahraničí.

 • Kursy KPR. ČSK jedná se 
spolupracujícími organizátory kursů 
KPR a neodkladných stavů v zubní 
ordinaci o náplni kursů a podmínkách 
registrace do kreditního systému ČSK.
zzWebináře. Dne 31. 3. proběhl 

webinář na téma „Cysty“, který vedl 
MUDr. V. Peřina, Ph.D., a dne 7. 4. 
vedl diskusi MDDr. M. Novosad na 
téma „Ortodontická chirurgie v praxi“. 
Záznam je zveřejněn v archivu 
webinářů na e-learningovém portálu 
(http://moodle.apolenka.cz). 

NAVýŠeNí úHRADy U NěKTeRýCH „I“ KóDů
MZ ČR svým cenovým rozhodnutím 1/2016 navýšilo úhrady u tří 
stomatologických výrobků kategorie „I“, a to u kódů 82001, 82201 a 82211.

K úpravě úhrad u kódu 82001 na 2000 Kč, 82201 na 3900 Kč a 82211 
na 3900 Kč, a to k 1. 4. 2016, postupně přistoupily všechny zdravotní 
pojišťovny: VZP ČR, ZP MV ČR, ČPZP, OZP, ZP Škoda, VoZP ČR, RBP.
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z revizní komise ČSK

V nejbližších týdnech jsou plánována 
tato jednání a akce: 

zz 65. jednání sněmu ČSK  
(14. – 15. 5., Olomouc)
zzOn-line odborná diskuse, webinář 

(2. 6.). 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  

(10. 6., Luhačovice)
zz Zasedání představenstva ČSK 

(10. – 12. 6., Luhačovice). Společné 
výjezdní zasedání představenstva, RK 
a ČR ČSK a zástupců SKZL.

Informace z květnového zasedání 
představenstva ČSK a RK ČSK 
a 65. jednání sněmu ČSK zveřejníme 
v příštím LKS č. 6/2016.

INFORMACe Z JeDNáNí
RK ČSK 8. 4. 2016
Revizní komise ČSK se na dubnovém 
zasedání standardně věnovala běžné 
agendě a stížnostem. 

Zabývali jsme se zasíláním ekono-
mické dokumentace z OSK, zápisů 
z jednání RK OSK atd. S radostí jsme 
konstatovali kompletní zaslání statistik 
stížností za rok 2015 ze všech oblastí. 

Naopak jsme s údivem zjistili, že ke 
dni 8. 4. 2016 dosud některé oblasti ne-
zaslaly členské příspěvky do centra Ko-
mory, z toho 20 OSK nezaslalo potřeb-
né seznamy členů a neodeslalo příspěv-
ky ve správné výši, 4 OSK nezaslaly ani 
zálohu na příspěvky, takže k dnešnímu 
dni chybí v rozpočtu cca 4 mil. Kč. Bo-
hužel v negativní statistice musíme po-
kračovat – 12 OSK dosud nezaslalo pro-
tokoly o inventarizaci za r. 2015 a opa-
kuji, že 19 OSK nebylo usnášeníschop-
ných při schvalování rozpočtu na rok 
2016. Dodržování termínů je věcí RK 
OSK, v jejichž náplni práce je kontro-
la plnění povinností oblastních orgánů. 

MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

MOŽNOST ZVeřeJNIT NA WeBU ČSK  
INFORMACI O ReGISTRACI NOVýCH PACIeNTů

diář

VýZVA PRO LeKTORy WeBINářů
Mnozí z členů ČSK si oblíbili a pravidelně navštěvují on-line diskuse – 
webináře, které jsou s lektory vedeny formou videorozhovoru. Máme zájem 
na tom, aby přednášky byly stále zajímavé a témata pestrá, a proto bychom 
rádi rozšířili okruh lektorů. Obracíme se tedy na vás s výzvou. 

Zařaďte se mezi lektory webinářů a podělte se s kolegy  
o své vědomosti a případy z praxe. 

Obliba webinářů svědčí o tom, že získávání teoretických znalostí a návody 
na řešení konkrétních situací je to, co jejich návštěvníky zajímá. Pomůžeme 
vám s technickou stránkou videopřenosu a vedení webinářů honorujeme.

Přehled webinářů, u nichž lektoři souhlasili s pořízením záznamu, je 
zveřejněn na webových stránkách ČSK (také viz LKS 3/2016, str. 56). 

Kontakt: Mgr. Zina Sladkovská 
e-mail: sladkovska@dent.cz  
tel.: +420 234 709 631, +420 604 607 495

Připomínáme zubním lékařům 
možnost využít jednu ze služeb 
komplexního servisu, který svým 
členům ČSK zdarma poskytuje.

Nabízíme možnost zveřejnit ve ve-
řejné části webových stránek ČSK in-
formace o tom, že vaše zdravotnické 
zařízení registruje nové pacienty a s ja-
kými zdravotními pojišťovnami máte 
uzavřenu smlouvu.

Zájemci o tuto službu vyplní formu-
lář „Oznámení o registraci nových paci-
entů“, který naleznou na www. dent. cz 
(sekce Pro členy – Registrace nových 
pacientů – Zveřejnění informací na 
www. dent.cz – Formulář) a zašlou jej 

do pražské Kanceláře ČSK (e-mailem 
na: seznamclenu@dent.cz nebo poštou 
na adresu ČSK, Slavojova 22, 128 00  
Praha 2).

Pokud již nabídka není aktuální, je 
možné ji kdykoliv zrušit, a to buď tele-
fonicky na čísle +420 234 709 634, ne-
bo písemně (e-mailem, poštou – viz vý-
še). Opravu v seznamu provede Kance-
lář ČSK do druhého dne.

Z důvodu ochrany údajů je nezbytné, 
aby zaměstnanec Kanceláře ČSK ověřil 
v případě pochybností správnost infor-
mací a žadatele.

Kancelář ČSK

KONTROLy SúKL  
V ZUBNíCH ORDINACíCH – NOVINKy
Na www.dent.cz (Aktuální informace z 26. 4. 2016) jsou zveřejněny 
důležité novinky týkající se probíhajících kontrol Státního úřadu pro 
kontrolu léčiv (SúKL) v zubních ordinacích, mj. přehled nejčastějších 
problémů a řešených otázek. 

Věříme, že tyto informace přispějí ke zklidnění situace a poplašných 
zpráv (především z komerčně provozovaných školení), které jsou 
v souvislosti s kontrolami zdravotnických prostředků mezi odbornou 
veřejností šířeny.

ČSK se po dlouhodobých a složitých jednáních podařilo navázat se SÚKL 
spolupráci na připravované novele metodického pokynu k provádění 
kontrol.

SÚKL rovněž připravuje (od podzimu 2016) vlastní přednáškovou činnost 
o náležitostech kontrol zdravotnických prostředků a Komora má přislíben 
harmonogram těchto školení, který ihned po obdržení zveřejníme. 
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DUBNOVé SeTKáNí 
PřeDSeDů OSK 

OTáZKy A ODPOVěDI 
PRO ZUBNí LéKAře
Na základě požadavku 
zubních lékařů a rozhodnutí 
představenstva ČSK je na 
www. dent.cz (Aktuální 
informace z 20. 4. 2016) 
zveřejněn podrobný materiál 
– návrhy odpovědí na často 
kladené dotazy pacientů. 
Tematické okruhy se týkají cen 
stomatologické péče hrazené 
a nehrazené pojišťovnou, 
nedostatku zubních lékařů, 
odmítnutí pacienta zubním 
lékařem, příjmů a nákladů 
stomatologických ordinací.

V průběhu dubna se uskutečnila 
tři pravidelná setkání předsedů 
oblastních stomatologických komor 
se členy představenstva ČSK. Dvě 
setkání proběhla v Apolence v Praze 
dne 15. 4. a jedno v Olomouci dne 
22. 4. 2016.

Představenstvo ČSK reprezentovali 
prezident MUDr. Pavel Chrz a vicepre-
zident MUDr. Robert Houba, Ph.D. Se-
tkání se zúčastnili také právní poradce 
Mgr. Jiří Slavík a za Kancelář ČSK její 
ředitelka RNDr. Marie Švábová a vedou-
cí vnitřního oddělení Ing. Jitka Povolná. 

První část programu byla věnována 
předání informací o dění za období od 
posledního setkání. MUDr. Pavel Chrz 
hovořil o průběhu prvního kola doho-
dovacího řízení na rok 2017 (ze strany 
zdravotních pojišťoven navrhováno na-
výšení cca 3 %), o navýšení cen tří vý-
robků kategorie „I“ a přeregistraci zub-
ních laboratoří, kterou Komora zajišťo-
vala pro své členy. Předsedové OSK byli 
informováni o kongresu Pražské dentál-
ní dny 2016, který bude spojen s osla-
vami 25. výročí založení ČSK a s před-
stavením kandidátů na funkci preziden-
ta ČSK pro příští funkční období. 

Dlouho a živě se diskutovalo o kont-
rolách zdravotnických prostředků a k ně-
kterým otázkám se podrobně vyjádřil 
Mgr. Jiří Slavík. Vedení ČSK dlouhodo-
bě se SÚKL a MZ ČR o způsobu a rozsa-
hu prováděných kontrol vyjednává a bu-
de se podílet na připomínkování nového 
metodického pokynu pro provádění kon-
trol. Mezi nejčastější problémy při kon-
trolách patří: a) Chybějící návody v čes-
kém jazyce (není stanoveno, kdo musí 
překlad provést, stačí, že překlad z jaké-
hokoliv světového jazyka je při kontro-
le k dispozici a obsah a rozsah odpovídá 
originálu; nedostupnost návodů u velmi 
starých zdravotnických prostředků bude 
SÚKL řešit individuálně); b) Není pravda, 

že teploměr pro měření teploty prostředí 
pro uchovávání zdravotnických prostřed-
ků musí být kalibrovaný, teplotu je dopo-
ručováno zaznamenávat denně; c) Třetím 
častým nedostatkem jsou chybějící ko-
pie dokladu o oprávněnosti osoby prová-
dět servis zdravotnických prostředků (se-
znam všech společností oprávněných po-
skytovat servis je na www.rzpro.cz). Při 
pochybnostech o přiměřenosti případné 
sankce se lze odvolat na MZ ČR.

Diskusi vzbudily také informace 
o opatření Evropské komise, jímž bude 
od roku 2019 zakázáno v EU používat 
nedózovaný amalgám a stanovena po-
vinnost vybavení všech ordinací odlu-
čovači amalgámu (ČR má v tomto ohle-
du náskok).

MUDr. Robert Houba, Ph.D., a Mgr. 
Slavík představili novelu Řádu o celoži-
votním vzdělávání zubních lékařů, kte-
rá bude předložena na 65. jednání sně-
mu ČSK a v případě schválení začne 
platit od 1. 1. 2017.

Ředitelka Kanceláře ČSK RNDr. Ma-
rie Švábová seznámila přítomné s aktu-
álními informacemi o průběhu projektu 
Administrativa pro disciplinární řízení. 
Projekt se rozbíhá od 2. 5. 2016. Novin-
kou je i zavedení elektronického spisu. 
O jeho používání a spolupráci s referent-
kami budou předsedové RK OSK a před-
sedové a místopředsedové ČR a SČR 
OSK proškoleni v květnu a červnu 2016.

Závěr jednání patřil problematice 
OSK a spolupráci OSK s Kanceláří ČSK. 
MUDr. Robert Houba, Ph.D., shrnul pod-
něty ze zápisů z jednání představenstev 

V Apolence se předsedové OSK sešli ve dvou skupinách. Vlevo je fotografie z dopoledního a vpravo z odpoledního jednání.

Setkání s předsedy OSK 
se zúčastnili (zleva) Mgr. 
Jiří Slavík, viceprezident 
ČSK MUDr. Robert 
Houba, Ph.D., prezident 
ČSK MUDr. Pavel Chrz 
a ředitelka Kanceláře ČSK 
RNDr. Marie Švábová. 
Snímek je z pražského 
jednání.

a sněmů OSK, reagoval na ně a v sou-
činnosti s Ing. Jitkou Povolnou upřesnil. 
RNDr. Marie Švábová navázala informa-
cemi o stavu agendy zasílaných administ-
rativních a ekonomických materiálů OSK 
do Kanceláře ČSK. Závěr jednání opět 
patřil předsedům, kteří informovali cent-
rum Komory o problémech, s nimiž se ve 
svých regionech potýkají. Nejčastěji zmi-
ňovanými problémy byl nedostatek zub-
ních lékařů, připravovaná elektronická 
evidence tržeb, zajišťování pohotovost-
ních služeb, příliv zahraničních zubních 
lékařů, průběh aprobačního řízení a další.

Ing. Jitka Povolná
Kancelář ČSK
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PDD 2016 JSOU SPOJeNy S OSLAVAMI  
25. VýROČí ZALOŽeNí ČSK
Mezinárodní kongres Pražské 
dentální dny, který pořádá Česká 
stomatologická komora, má letos 
několik specifik. Tento 19. ročník 
PDD je třídenní a bude se konat ve 
dnech 15. – 17. září 2016 v Obecním 
domě. Zářijový termín a výjimečné 
místo konání v samém historickém 
centru Prahy byly vybrány proto, že 
PDD 2016 jsou spojeny s oslavami 
25. výročí založení ČSK. Tomuto 
výročí bude věnován také slavnostní 
společenský večer v rámci PDD, 
který bude zdarma přístupný všem 
členům ČSK. 

ODBORNý PROGRAM
Program PDD 2016 bude polytema-

tický a tradičně rozdělen do sedmi od-
borných sekcí, v nichž se představí řa-
da uznávaných a zajímavých osobností 
včetně zahraničních.

Sekce konzervační stomatologie (čtvr- 
tek a pátek 15. – 16. 9.). Tato sekce na-
bídne přednášky na téma všech aktuál-
ních problémů v oboru, jako jsou na-
příklad reendodoncie (J. Vojík), adheze 
(D. a R. Jurgovi), řešení ztráty frontální-
ho zubu adhezivním můstkem (L. Gre-
gor), využití operačního mikroskopu 
(P. Kořínek), současné možnosti a tren-
dy v endodoncii (J. Škrdlant), výběr 
barvy zubu (D. Svoboda). Dojde i na 
zajímavá témata propriocepce zubů 
(V. Doležel), rematurogeneze (R. Žiž-
ka) nebo stálé kontroverze mezi ošet-

řením na pojišťovnu a za přímé platby 
(P. Bednář).

Sekce parodontologická (čtvrtek 15. 9.). 
Dopolední část této sekce bude hodno-
tit současné dosažené výsledky v obo-
ru a zamýšlet se nad jeho budoucností. 
Kolegové I. Dřízhal, J. Myšák, L. Kindl 
a J. Štembírek se budou postupně ve 
svých přednáškách zabývat nejenom 
krátkým historickým přehledem, ale ta-
ké dosaženým stavem a výhledem ta-

NA PDD 2016 Se MůŽeTe PřIHLáSIT JIŽ NyNí
S odborným programem se můžete seznámit na www.dent.cz nebo 
v tištěném programu, který je rozesílán s tímto LKS společně s přihláškou 
na PDD 2016. 

UPOZORňUJeMe:

zz  15. a 16. 9.: ReGISTRACe je možná pouze na celý dvoudenní odborný 
program, a to do 15. 7. za zvýhodněnou cenu, poté za ceny uvedené 
v přihlášce (též možnost on-line registrace na www.dent.cz). 

zz  17. 9.: ZDARMA vstup pro všechny zájemce  
(dopolední odborný program a představení kandidátů na funkci prezidenta 
ČSK pro příští funkční období). 

Kontaktní adresa:  
Ing. Hana Štěpánková 
Kongresové oddělení ČSK – „PDD“, Slavojova 22, 128 00  Praha 2 
e-mail: stepankova@dent.cz, tel.: +420 234 709 613, +420 605 832 185

kových problémů, jakými jsou fokál-
ní infekce, výuka dentálních hygienis-
tek nebo vývoj nových mukoadheziv-
ních prostředků. Odpolední program 
je věnován dvěma základním a zásad-
ním směrům oboru parodontologie. 
M. Roncati z univerzity v Boloni sezná-
mí posluchače se současným pohle-
dem a možnostmi konzervativní léčby 
v parodontologii. M. Starosta naváže 
s tématem chirurgické léčby. Panelovou 
diskusi na závěr tohoto bloku očekává-
me všichni s nadějí na zajímavé kon-
struktivní podněty.

Pedostomatologická sekce (čtvrtek 
15. 9.). Na úvod představí V. Merglo-
vá odbornou společnost pro dětskou 
stomatologii a dále se program nebu-
de vyhýbat aktuálním problémům, jaký-
mi jsou např. autotransplantace (J. Dra-
žan), nevitální zub s nedokončeným 
vývojem (J. Vašáková). Zajímavá bu-
de přednáška R. Koberové Ivančako-
vé s názvem „Od preventivní extenze 
k minimálně invazivnímu ošetření“.

Ortodontická sekce (čtvrtek 15. 9.). 
Tato sekce ve svém úvodu nabídne 
přednášku M. Kamínka „Česká ortodon-
cie koncem 20. a na počátku 21. stole-
tí“. Dále se bude věnovat některým dů-
ležitým otázkám oboru, mezi něž patří 
ankylóza (I. Marek), dlouhodobá stabi-

Obecní dům, pražská secesní perla, bude ve dnech 15. – 17. září dějištěm 
Pražských dentálních dní 2016 a oslav 25. výročí založení ČSK.



103LKS 5/2016

SPOLeČeNSKý 
VeČeR K 25. VýROČí 
ZALOŽeNí ČSK
v pátek 16. 9. od 20.00 hod. 
v pražském Obecním domě 

U příležitosti PDD 2016 se 
uskuteční slavnostní společenský 
večer k jubileu ČSK. Po programu 
ve Smetanově síni bude 
v přilehlých reprezentačních 
prostorách připraven raut.

Srdečně zveme všechny členy 
ČSK, pro něž je vstup zdarma.

Informace o tom, jak se budete 
moci na společenský večer 
přihlásit, zveřejníme v průběhu 
června.

Na sobotní program PDD 2016 je volný vstup pro všechny zájemce. Zajímavé odborné 
přednášky pro široký okruh posluchačů připravili (zleva) MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., 
MBA, (ve spolupráci s MUDr. Robertem Houbou, Ph.D.) a MUDr. Radoslav Lacina.

Mezi přednášejícími, s nimiž se na PDD 2016 setkáme, budou (zleva od shora) 
MUDr. Jana Vašáková, MUDr. Petr Bednář, Ph.D., MUDr. Radkin Honzák, CSc., 
MUDr. Jan Dražan, dr. Daniel Hess (Rakousko), MUDr. Ladislav Gregor, doc. MUDr. 
Martin Starosta, Ph.D.

lita (J. Kučera), a některým metodám ja-
ko např. kortikotomii (K. Iha) nebo ma-
xilární protiakci u pacientů s rozštěpem 
(J. Borovec).

Protetická sekce (pátek 16. 9.). Pro-
gram se zaměří na moderní a velmi ak-
tuální témata: problematika kompletní 
rekonstrukce (P. Myšička), geroproteti-
ka (J. Krňoulová), rozdíly u náhrad kot-
vených na zubech nebo na implantá-
tech (V. Seidler), moderní materiál zir-
konium oxid (J. Hošek).

Sekce chirurgicko-implantologická 
(pátek 16. 9.). Této sekci bude „vévo-
dit“ přednáška D. Hesse z Rakouska 
na téma parodontologická a implanto-
logická péče. Program bude pokračo-

vat sděleními, která hodnotí úspěšnost 
v implantologii (Z. Mazur) a přinášejí 
přehled biomechaniky spojů abutment-
-implantát (G. Pavlíková). Odpoledne 
se budou přednášky věnovat otázkám 
extrakcí zubů moudrosti v dolní čelisti 
(M. Georgiev), metabolismu kostní tká-
ně (V. Palička), osteonekrózy způsobe-
né léčivy (L. Hauer), komplikací stoma-
tochirurgických výkonů (R. Foltán), mo-
derních 3D technologií v traumatologii 
obličejové oblasti (D. Hrušák), preim-
plantologické péče (P. Kříž) a celkové 
rekonstrukce chrupu (F. Georges).

Sekce pro sestry a dentální hygienist-
ky (pátek 16. 9.). Plánováno je celkem 
sedm sdělení, která vznikla spolupra-

cí odborného výboru PDD s kolegy – 
stomatology (situace na poli prevence 
– P. Bednář, vliv lokálně aplikovaných 
proteáz – M. Wald) a se školami pro 
dentální hygienistky (dětský pacient, ne-
slyšící pacient, intraorální RTG, ergono-
mie v ordinaci). V odpolední části před-
nese známý český psychiatr a popula-
rizátor tohoto oboru R. Honzák svoji 
přednášku na téma „Emoce v ordinaci“.

Program sobota 17. 9. – účast zdar-
ma pro všechny zájemce. První část so-
botního dopoledne tvoří odborný pro-
gram. Odezní sdělení R. Laciny „Plá-
nování rekonstrukce frontálních zubů“ 
a přednáška V. Ščigela a R. Houby „Or-
topantomogram jako prediktor kardio-
vaskulární choroby“.

V druhé části sobotního dopoledne 
bude dán prostor pro představení kan-
didátů na funkci prezidenta ČSK pro 
příští funkční období.

Doprovodný program. V současnos-
ti je připravován doprovodný program 
PDD, jehož součástí budou praktické 
a teoretické workshopy a výstava. In-
formace o tématech workshopů budou 
zveřejněny na www.dent.cz a v časopi-
se LKS. Registrace účastníků workshopů 
poté proběhne prostřednictvím elektro-
nické přihlášky na webu ČSK.

Závěrem uveďme, že PDD budou 
slavnostně zahájeny ve čtvrtek 15. 9. 
v 9.00 hod. ve Smetanově síni pražské-
ho Obecního domu.

Těšíme se na setkání s vámi na letoš-
ních PDD 2016 spojených s oslavami 
jubilea ČSK! 

MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA
předseda 

odborného výboru PDD
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odborné sdělení

O AUTOROVI

ZDVOJeNé KONDyLy – eTIOPATOGeNeZe ANOMáLIe
1. ČáST

Přehledové sdělení

Doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc., (*1940), v r. 1964 
absolvoval stomatologický směr a v r. 1974 obor 
všeobecné lékařství na Fakultě všeobecného lékařství 
UK v Praze. Od r. 1971 do r. 2000 pracoval na 
Dětské stomatologické klinice Fakulty dětského 
lékařství UK. Celoživotně se zaměřil na obličejovou 
traumatologii akutní i na problematiku dlouhodobých 
změn. Popsal růstovou asymetrii obličeje po 
zlomenině kloubního výběžku dolní čelisti. Na 

základě poznatků základního výzkumu Biomechanika obličeje 
zavedl léčebnou metodu spočívající v odstupňovaném dynamickém 
přetěžování čelistí, což příznivě ovlivňuje vývoj i ostatních kostí 
obličeje. Vypracoval techniku fixace jazyka u novorozenců s anomálií 
dle Pierre Robina, u kterých hrozí akutní obturace dýchacích cest 
zapadáním jazyka. V r. 1986 a 1988 obdržel Čestné uznání České 
stomatologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně za 4 odborné 
práce. V r. 2015 vydal monografie Tajemství Karla IV. – Čeští panovníci 
ve světle antropologicko-lékařských zkoumání. V současnosti pracuje 
na dvou monografiích: Zlomeniny kloubních výběžků dolní čelisti 
a jejich vliv na vývoj obličeje a Čelistní kloub a jeho modelace funkcí.

Kontakt: ramba.jiri@seznam.cz
 Na vrstvách 779/16
 140 00  Praha 4-Podolí

Jiří Ramba
Stomatologické centrum Praha, s. r. o., Praha

SOUHRN: Autor na základě dlouholetých zkušeností se zlo-
meninami obličejového skeletu u dětí vysvětluje mechanismus 
vzniku mandibulární anomálie – zdvojení kondylu, kterou popr-
vé uvedl Dr. Aleš Hrdlička v r. 1941. Ve většině dosud publiko-
vaných prací se zdá, že jde o následek dislokované zlomeniny 
kondylu v dětství. Dříve než v místě zlomeniny naroste chybějící 
část, většinou mediálně skloněného kondylu, zpomalí se růst pří-
slušné poloviny mandibuly a vzniká typická poúrazová asyme-
trie, která je patrná i z obrázků v Hrdličkově práci. Mandibula 
má kratší a vertikálněji směrované rameno a uchýlenou bradu. 
K zdvojení dochází tehdy, když schopnost dosud funkční růstové 
chrupavky, nacházející se mezi kloubní hlavicí a ramenem man-
dibuly, popsané Doskočilem (3 – 5), převáží nad remodelačními 
procesy, takže dojde k tvorbě nového – sekundárního – kondylu 
dříve, než se původní stačí napřímit do původního postavení. Je-
ho kontaktem s lební spodinou vznikne další kloubní jamka, kte-
rá tvarem i velikostí odpovídá oploštěné kloubní hlavici. Podob-
ná situace nastane, když se dislokovaný kondyl, následkem ztrá-
ty kostního kontaktu a výživy, resorbuje. Po několika měsících 
dochází k nárůstu nového kondylu, který je kratší, má deformo-
vanou hlavici s oploštěnou kloubní ploškou a do hrany vytažený-

Věnováno památce prof. MUDr. Jaroslava Komínka, DrSc., prof. MUDr. Milana Doskočila, DrSc.,  
a prof. MUDr. emanuela Vlčka, DrSc.

mi okraji. V období růstové akcelerace roste mediálně a anteriorně, 
přímo na kloubní hrbolek a rovněž i zde vytvoří kloubní jamku. Při 
tomto procesu hraje podstatnou roli po úrazu navyklé nezatěžová-
ní původně poraněné strany při mastikaci. Zkušenosti ukázaly, že 
při fyziologicky přípustném, dynamicky odstupňovaném přetěžo-
vání dochází k rychlejší a dokonalejší remodelaci původního kon-
dylu, či tvorbě a formování kondylu nového.
Klíčová slova: dítě, zdvojený kondyl, etiologie, faciální anomálie, 
mandibulární asymetrie, patogeneze, růstová chrupavka. 

BIFID CONDyLe – eTIOPATHOGeNeSIS OF THIS ANOMALy
PART 1
Review article

SUMMARy: Based on many years of his experience with facial skel-
eton fractures in children, author explains the mechanism lead ing 
to mandibular anomaly – the bifid condyle, for the first time men-
tioned by Dr. Aleš Hrdlička in 1941. In most published reports, it 
seems to be a consequence of dislocated fracture of the condyle 
in childhood. Before the missing part of usually medially inclined 
condyle can grow at the fracture site, the growth of respective half 
of the mandible is slowed down and there generates the typical 
post-traumatic asymmetry, which is also evident from the images in 
Hrdlička’s report. The mandible has shorter and more vertically di-
rected ramus and deviated chin. The duplication occurs when the 
ability of still functional growth cartilage located between the artic-
ular head and ramus mandibulae, as described by Doskočil (3 – 5), 
outweighs the remodelling processes, so that the formation of 
a new, secondary condyle occurs earlier than the original one can 
straighten up its former position. Due to its contact with the base 
of the skull another articular fossa generates, which corresponds to 
the size and shape of flattened articular head. Similar situation oc-
curs when the dislocated condyle resorbs due to the loss of bone 
contact and nutrition. After a few months there is an increase of the 
new condyle which is shorter, has deformed head with flattened ar-
ticular surface and margins stroked to its edge. During the growth 
acceleration, it grows medially and anteriorly, directly on the artic-
ular tubercle and also here it forms an articular fossa. In this pro-
cess, the non-loading of the originally injured part during mastica-
tion, accustomed after the injury, plays an important role. Expe-
rience has shown that the physiologically tolerable, dynamically 
stepped overloading leads to faster and more complete remodel-
ling of original condyle, or creating and forming of a new condyle.
Key words: child, bifid condyle, aetiology, facial anomaly, mandi-
bular asymmetry, pathogenesis, growth cartilage.
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úVOD
Doktor Aleš Hrdlička se narodil 29. 3. 1869 v Humpolci. 

Když mu bylo necelých 14 let, rodina emigrovala do USA. 
Zprvu pracoval v továrně a navštěvoval večerní školy. Pozdě-
ji vystudoval lékařství, pracoval v nemocnici, pak ve výzkum-
ném ústavu. Zajímala ho variabilita tělesných znaků jak ne-
mocných, tak zdravých lidí a soustředil se na získávání norem. 
Od roku 1930 pracoval ve washingtonském Smithsonovském 
institutu, a to až do své smrti 5. 10. 1943. Svůj vědecký věhlas 
podložil Hrdlička nejprve studiem indiánských kmenů, z ně-
hož vyplynula jeho teorie o asijském původu amerických in-
diánů a Eskymáků. Podnikl řadu výprav do Mandžuska, Číny, 
Mongolska a na Sibiř, které vyústily v antropologickém a ar-
cheologickém výzkumu Aljašky a Aleutských ostrovů. Byl to 
bezesporu zlatý hřeb jeho teorie o prapůvodu obyvatel Ame-
riky a důkaz, že eskymácké a indiánské kmeny pocházejí ze 
společného mongoloidního základu a rozšířily se po Americe 
ve vlnách z poloostrova Aljašky.

Profesor Aleš Hrdlička přivezl ze svých cest velké množ-
ství kosterního materiálu, dle něhož vypracoval i teorii ne-
andrtálské fáze, kde pračlověk je přímým předchůdcem člo-
věka.

Zajímavou anomálii, do té doby unikající pozornosti, nalezl 
na 21 lidských dolních čelistech v podobě zdvojení kloubního 
výběžku, častěji jednostranně. Rozštěpení se týkalo kloubní 
hlavice a převážně šlo o čelisti ženského pohlaví (obr. 1a, b). 
Jednalo se o pozůstatky bělochů (6x), amerických indiánů 
(4x), indiánů starého Peru (3x), Eskymáků (3x), původních 
obyvatel ostrova Kodiak (2x), Číňanů (2x) a jednoho Mongola. 
Zastoupeno bylo 13 žen a 8 mužů, ve 3 případech šlo o obou-
stranné zdvojení. Hrdlička uvádí, že podobnou anomálii na-
lezl i u gorilího samce, jinak se s něčím podobným u primátů 
či savců nesetkal (1). Pro tuto vadu nenalezl vysvětlení, ne-
byla nikde popsána, dokonce ani v antropologii. Soudil, že 
se nebude jednat o následek úrazu. Příčinu rozštěpení kloub-
ního výběžku viděl Hrdlička v tom, že jedna z akcesorních 
chrupavek jeví poruchu cévního zásobení v centru hlavice. To 
má za následek její nerovnoměrný růst, projevující se různě 
hlubokou rýhou uprostřed a na samém vrcholku hlavice. Ale 
připouští možnost nějakého mechanického zásahu v období 
osifikace této části mandibuly. Zdvojení hlavice se odrazí ko-
respondující facetou i na kloubní jamce, eventuálně na jejím 
hrbolku (obr. 1c, d). Hrdlička navrhuje termín benigní pato-
logie a současně upozorňuje, že temporomandibulární kloub 
se přizpůsobuje změněným podmínkám. Nevylučuje, že po-
stižení jedinci měli různě těžké potíže, což zdůvodňuje nále-
zem zdvojených kloubních jamek.

SOUČASNé POZNATKy
Pro anomálii se užívá z latiny odvozený výraz bifid, nebo-

li rozštěp na dvě části. Odtud popis zdvojení mandibulárního 
kondylu s rýhou/žlábkem mezi oběma hlavami. V literatuře 
převládají dvě varianty bifid mandibular condyle (BMC), kde 
hlavy mohou být orientovány buď anteroposteriorně, nebo 
mediolaterálně, rýha mezi duplikacemi může být jasně zřetel-
ná, či jen naznačená. 

Po Hrdličkovi se řada dalších autorů věnovala nálezům tak-
to deformovaných kloubních hlavic. Příčinu anomálie se v ro-
ce 1957 pokusil vysvětlit Blackwood (2). Histologicky vyšetřil 
10 lebek fétů ve stáří od 8 do 28 týdnů a zjistil, že přibližně 
ve 20. týdnu intrauterinního života se poprvé objevují fibrózní 
septa v kloubní chrupavce, která zasahují různě hluboko do 
dřeně vyvíjející se větve mandibuly. Blackwood usuzuje, že 
možná perzistence některého z těchto sept či ruptura jeho cé-
vy může způsobit poruchu osifikace kloubního výběžku a je-
ho následné rozdvojení. 

Při našem výzkumu, který řešil otázku vývoje sekundární-
ho kloubního výběžku u dětí, nalezl Doskočil tato septa ješ-
tě před 20. týdnem intrauterinního života a souhlasí, že jedno 
z těchto sept může – jakožto málo mechanicky odolná kom-
ponenta mandibuly – následkem velkého namáhání prask-
nout, a dát tak vznik dvojitému kondylu mandibuly (3 – 5). Do-
dává, že teoreticky by se dalo předpokládat, že následkem de-
fektního vývoje takového septa může vzniknout vrozený con-
dylus bifidus i bez vlivu mechanického namáhání. 

Obr. 1a: Dospělá žena – běloška 
„441“ (Zdroj: Hrdlička A., 1).

Obr. 1b:  Vlevo: nedospělý muž – indián, Old Peru; Vpravo: dospělá žena – Eskymačka 
(Zdroj: Hrdlička A., 1).

Obr. 1c, d: Dospělá žena – indiánka, 
Old Pueblo, „239“, „457“. Zdvojené 
vedle sebe umístěné kloubní 
jamky kopírují povrch hlavic 
(Zdroj: Hrdlička A., 1).
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Obr. 2: Schéma vývoje zdvojeného kondylu. Dívka 6,4 roků 
(Zdroj: Lund K., 14 – upraveno autorem; Ramba J., 33).

Obr. 3c: Umístění hlavic (11).

Obr. 3d: CT 3D rekonstrukce (11).

Obr. 3a: Muž, 64 let, sesunuté části hlavic (Zdroj: Tanner J. M., 11).

Obr. 3b: Axiální CT, oboustranné zdvojení (11).

V roce 1948 uvádí Schier stejnou anomálii u žijícího. Hned 
zkraje sedmdesátých let referuje Stadnicki o 3letém děvčátku, 
a k tomu s ankylózou levého čelistního kloubu (6).

Do roku 2008 bylo o této anomálii zveřejněno 79 prací, 
do roku 2010 se jejich počet zvýšil o 69, tedy na 148 (7, 8, 
9, 10, 11). Statistický přehled sestavený Sahmanem (12) uvá-
dí, že mezi lety 2001 až 2010 bylo zaznamenáno 20 případů 
zdvojení jako následek traumatu, zatímco u 58 se to nepro-
kázalo. Je zajímavé, že všechny do současné doby prostudo-
vané práce uvádějí, že není známa etiopatogeneze této málo 
obvyklé anomálie. Plejáda zahraničních autorů soudí, že pří-
čin může být řada, od možné vývojové odchylky, přes zlome-
niny kondylu, případné perinatální poškození porodnickými 
kleštěmi, či jde o některou z forem teratogenní embryopatie, 
následek prodělané infekční choroby nebo iradiace, případně 
provedené kondylektomie. Sala-Pérez demonstruje 28letého 
muže, u něhož byl nalezen mediolaterálně zdvojený kondyl 
pravé strany (13). Anamnesticky šlo o porod kleštěmi z důvo-
du hrozící hypoxie mozku. Řada autorů se podle svých zku-
šeností přiklání k názoru, že příčinou rozdvojení kondylu je 
prodělané trauma, nebo jde o dosud nepoznanou vývojovou 
anomálii. 

Je pozoruhodné, že do dnešních dnů nebyla dostatečně 
vyhodnocena Lundova monografie (1974) zabývající se růs-
tem mandibuly v souvislosti s remodelací zlomenin kondylů 

u dětí. Lund (14) v souboru 38 dětí demonstruje 6,4letou dív-
ku, která utrpěla nízkou zlomeninu s mediální dislokací, kde 
úlomky svíraly úhel 95°. O pět měsíců později byla angulace 
přihojeného kondylu již 75°, a zde se zastavila. Za dalších de-
set měsíců byla již patrná tvorba sekundární hlavice, a to v pů-
vodní ose. Rentgenologické sledování postupné remodelace 
skončilo po 51 měsících nálezem definitivního tvaru a veli-
kosti mediolaterálně zdvojeného kondylu (obr. 2), takže Lund 
zavádí termín Y-tvarovaný kondyl.

Každopádně je zajímavá pestrost příznaků, které zdvojení 
provázejí. Tanner (11) referuje o 64letém muži, který si stě-
žoval na občasné bolesti v pravém čelistním kloubu (na stup-
nici bolesti hodnoceno 9 – 10). Panoramatický snímek odha-
lil zdvojené kondyly na obou stranách. CT vyšetření (axiální 
i koronární projekce) ukázalo detailní obraz rozdvojení. Obě 
menší nefunkční sekundární hlavice byly uložené anterolate-
rálně, což bylo nejlépe patrné na 3D zobrazení. Zajímavá se 
ukázala dobrá pohyblivost tvarově shodných hlavic, s maxi-
mem otevření úst na 50 mm se středně výraznou krepitací vle-
vo, vlevo však bez zvukových fenomenů. Laterální exkurze 
čelisti do pravé strany činila 10, na opačnou stranu jen 4 mm 
(obr. 3a – d). 

Faisal popisuje 14letou dívku, kterou vyšetřoval s tupou, stá-
le se zhoršující bolestí a otokem v oblasti levého čelistního 
úhlu, kdy tři měsíce předtím byla provedena extrakce první-
ho dolního moláru (9). Provedená snímkování odhalila ante-
roposteriorní zdvojení levého kondylu a současně i zlomeninu 
v úhlu čelisti (obr. 4). Další Faisalovou pacientkou byla 12letá 
dívka s lehkou asymetrií obličeje a podezřením na kloubní an-
kylózu. V anamnéze bylo blíže nespecifikované trauma v ra-
ném dětství, s pozdější pozvolně se vyvíjející deviací čelisti 
do levé strany, provázenou obtížnou mastikací. Vyšetření od-
halilo mediolaterální zdvojení pravé kloubní hlavice (obr. 5). 
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Obr. 4: Dívka, 14 let. Anteroposteriorní postavení hlavic 
(Zdroj: Faisal M., 9).

Obr. 6a: Žena, 46 let. Mediolaterální zdvojení (Zdroj: Gunduz K., 15).

Obr. 6c: Pravděpodobná asymetrie mandibuly (15 – úprava autor). 

Obr. 6b: Vertikálně orientované rameno čelisti levé strany. 
Bifurkace zčásti vyplněná kostí (15).

Obr. 5: Dívka, 12 let. Mediolaterální zdvojení hlavic 
(Zdroj: Faisal M., 9). 

Gunduz prezentuje 46letou ženu s bolestmi a lupáním v če-
listních kloubech (15). Uvedla, že neprodělala žádné trauma, 
zlomeninu, infekci a ve vztahu k zubům neměla žádné sym-
ptomy. CT nález je pozoruhodný nejen proto, že objasňuje 
příčinu pacientčiných potíží v oboustranném mediolaterálním 
rozdvojení, ale odhaluje i další anomálii, která je nám známa. 
Rozdílné je postavení čelistních ramen, zatímco pravé je vy-
hnuté anatomicky správně, levé je ve vertikální poloze. I když 
není zachycena brada, lze s velkou jistotou soudit, že bychom 
ji na dalších řezech viděli uchýlenou do levé strany. Názor-
ná ukázka toho, že pacientka od svého dětství převážně kou-
sala a žvýkala na pravé straně, svědčí pro to i mohutnější m. 
maseter, vše pak dokresluje obrys měkké tváře. Klínovitý pro-
stor mezi hlavicemi levé strany je vyplněn kostí, což je důkaz 
funkční růstové chrupavky a ukazuje to na snahu mladého or-
ganismu o restituci ad integrum (obr. 6a – c). 

Neves a kol. prostudovali 350 panoramatických a CT zob-
razení a nalezli čtyři případy mediolaterálně zdvojených kon-
dylů (16). U tří žen (23 – 51 let) a jednoho muže (72 let) bylo 
v anamnéze trauma, všichni byli bez potíží. V práci jsou de-
monstrovány snímky 25leté ženy s postiženým levým kondy-
lem. Na třech koronárních snímcích CT je zachyceno zdvoje-

ní kondylu, kde na prostředním snímku je mediální obrysová 
linie přerušena v oblasti krčku. Že by nezachycená třetí hlavi-
ce? Naši pozornost si zaslouží i opačná strana snímků, kterou 
autoři nevyhodnotili. Pravý kondyl s výrazně menší hlavicí je 
vyhnutý laterálním směrem pod úhlem 55°. Podle našich zku-
šeností jde o následek dislokované zlomeniny v bázi kondylu, 
kde v průběhu hojení došlo k poruše krevního zásobení a tím 
k atrofii kloubní hlavice (obr. 7).

Lopéz-Lopéz (2010) shromáždil 30 případů zdvojení, pub-
likovaných šestnácti autory během posledních deseti let (17). 
Zastoupeno je zde i jedenáct dětí ve věku 5 – 17 let, u deseti 
bylo v anamnéze trauma. Szentpétery, Kocsis a Marcsik (1990) 
informují o vyšetření 1882 prehistorických a historických le-
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bek (18). U 2077 kondylů nalezli sedm zdvojených, u jedné 
čelisti bylo zdvojení na obou stranách. Autoři předpokládají, 
že v případech, kde hlavice jsou v anteroposteriorním posta-
vení, jsou na vině zlomeniny v časném dětském věku, a tam, 
kde jsou umístěné mediolaterálně, je na vině perzistence ně-
kterého ze sept v kloubní chrupavce.

Zajímavosti, získané přehledem literatury, nekončí. V roce 
2003 jako první v historii referovali Artvinli a Kansu o 25leté 
ženě, která ve třech letech upadla na obličej a u níž nalezli 
trojitý kondyl, vpravo pak dvojitý (19). Doporučují užívat ter-
mín trifid. O dva roky později Cagirankaya a Hatipoglu učinili 
stejný nález na pravé straně vyšetřované ženy, kde pozorova-
li asymetrii obličeje a uchylování čelisti při otvírání úst (20). 
Údajně nešlo o trauma, pacientka neprodělala infekci a nešlo 
ani o radiační zátěž. Některé případy naznačují, že jde o vý-
vojovou vadu, nicméně stále není shoda mezi studiemi kolem 
hlavní příčiny vzniku anomálie. 

Sezgin a Kayipmaz uvádějí 31letou ženu, u které byla pozo-
rována exkurze čelisti do pravé strany, bolesti či zvukové fe-
nomény neměla (21). V 11 letech byla účastnicí dopravní ne-

hody, utrpěla blíže nespecifikované trauma hlavy a krku, a ně-
kolik dalších týdnů měla bolesti při jídle. Při 3D vyšetření byly 
nalezeny tři oddělené hlavice lokalizované anteriorně, poste-
riorně a mediálně. Tvar kloubní jamky odpovídal abnormální 
kondylární morfologii (obr. 8a – c). Obrázek trojitého kondylu 
pravé strany u 20 let staré ženy, s klinicky němou anamnézou, 
nacházíme v práci Sala-Péreze (13). Maximum otevření úst či-
nilo 47 mm s lehkou deviací čelisti doprava, laterální exkurze 
na stejnou stranu a doleva činila 12, resp. 11 mm. S trojitý-
mi kondyly jsme se dosud nesetkali, ale z obrázku se zdá, že 
prostřední výběžek je jiné denzity (hustoty), možná tedy další 
projev aktivity růstové chrupavky směřující k vyplnění mezery  
v bifurkaci (obr. 9). Téměř shodný obraz nacházíme u Corche-
ra-Martína a kol., kde na MR zdvojeného anteroposteriorního 
kondylu je i na reprodukci patrný, v bifurkaci se nacházející 
stín nižší denzity (22) (obr. 10). V roce 2011 Warhekar a kol. 
zjistili stejně deformované kondyly u 37leté ženy, která nej-
prve negovala jakýkoli úraz, až její rodiče uvedli, že ve třech 
měsících spadla z výšky 3,5 metru (23). K viditelnému zranění 
nedošlo, lékařské vyšetření nebylo zapotřebí. O dva roky poz-

Obr. 7: Žena, 25 let. Zdvojení vlevo, vpravo deviace kondylu laterálně s angulací 55° (Zdroj: Neves F., 16).

Obr. 10: Žena, 34 let. Anteroposteriorní zdvojení. V bifurkaci patrný stín nížší denzity 
(Zdroj: Corchero-Martin G., 22).

Obr. 9: Žena, 20 let. V bifurkaci 
patrný třetí výběžek jiné denzity 
(Zdroj: Sala- Pérez S., 13).

Obr. 8a–c: Žena, 31 let. Trojitý kondyl pravé strany upřesněný 3D rekonstrukcí CT (Zdroj: Sezgin Ö., 21).
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Obr. 11: Žena, 34 let. Vícečetné výběžky pravé kloubní hlavice 
(Zdroj: Sahman H., 12).

ději Jha, Khalid a Sahoo, jako šestí v pořadí, uvedli 6leté dítě, 
jež dva roky předtím utrpělo úraz obou kondylů, po kterém se 
vytvořila i oboustranná ankylóza (24). 

Ale v roce 2011 publikují Sahman a kol. (12) unikátní případ 
čtyřnásobně rozdělené pravé hlavice u 34leté ženy s klinicky 
němou anamnézou a maximálním otvíráním úst na 44 mm, 
přičemž pravý maseter byl jen jemně palpovatelný. Autoři 
hovoří o tetrafid kondylu. Podle tvaru hlavice soudím, že by 
mohlo jít o následek rozdrcení jejího povrchu (obr. 11). Na 
panoramatickém snímku nacházíme obvyklý tvar čelisti po-
stižené ankylózou kloubu, tj. mohutným a krátkým ramenem 
(vpravo 78, resp. 94 mm při zvětšení), jako i typickým antego-
niálním zářezem na spodní hraně. 

Za zmínku stojí i rozpor v tom, co je v literatuře považováno 
za „pravé“ rozdvojení kondylu. Dennison a kol. jsou toho ná-
zoru, že „pravé“ rozdělení mandibulárního kondylu zname-
ná rozdělení hlavice v sagitální rovině, neboli mediolaterálně, 
ale jsou si vědomi, že etiologie je i nadále neznámá, a nejistá 
je i patogeneze (25). Usuzují, že na začátku všeho je trauma 
při užití porodnických kleští. Při vyšetření 107 jedinců nalezli 
zdvojení kondylu v 10 případech. O dva roky později, v roce 
2010 Lopéz-Lopéz (17) deklaruje, že bez ohledu na prostoro-
vou orientaci normální a sekundární kloubní hlavice vycháze-
jící z krčku kondylu mají být právě tyto považovány za „true“ 
bifid mandibular condyle (BMC). 

Práce Haghnegahdara a kol. z konce roku 2014 uvádí, že 
etiologie této jednotky je stále kontroverzní, ačkoli je před-
poklad traumatického nebo vývojového původu (26). Autoři 

prohlédli panoramatické snímky 1000 jedinců (767 žen, 233 
mužů) starších osmnácti let, s cílem nalézt zdvojené kondyly. 
Výsledek splnil očekávání, odhalili 32 jednostranných přípa-
dů a 3 oboustranné. U 5 pacientů šlo o následek úrazu v dět-
ství, u 30 nebyl původ zjištěn. 

Druhá část tohoto přehledového sdělení  
bude publikována v následujícím LKS č. 6/2016.
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SOUHRN: NiTi rotační kořenové nástroje mají v současné do-
bě v endodontické terapii široké zastoupení. NiTi slitina má 
výjimečné vlastnosti, jakými jsou tvarová paměť a vysoká fle-
xibilita. Dalším zpracováním NiTi slitiny se zvyšuje životnost 
nástrojů a snižuje se četnost nepříjemných komplikací v prů-
běhu ošetření, zvláště zalomení nástroje v kanálku. Ošetření 
se tak stává rychlejším, efektivnějším a bezpečnějším. V naší 
studii jsme zjišťovali, zda technika zpracování NiTi slitiny má 
vliv na delší životnost nástroje. 
Klíčová slova: NiTi rotační kořenové nástroje, zpracování NiTi 
slitiny, cyklická únava.

COMPARISON OF CyCLIC FATIGUe OF NiTi ROTARy 
INSTRUMeNTS; IN VITRO STUDy
Original article

SUMMARy: NiTi rotary endodontic instruments are current-
ly very popular in endodontic practice. NiTi alloy has excep-
tion al characteristics such as shape memory and great flexibil-
ity. Further processing of NiTi alloy increase lifespan of the in-
struments and prevents complications during endodontic treat-
ment, especially instrument separation inside the root canal. 
Treatment becomes faster and more efficient. In our study we 
examined whether technique of processing NiTi alloy has an 
effect on the longer lifespan of the instrument.
Key words: NiTi rotary endodontic instruments, manufactu-
r ing of NiTi alloy, cyclic fatigue.
 
LKS, 2016, 26(5): 110 – 114

úVOD 
Pro výrobu kořenových nástrojů se od roku 1988 využíva-

jí NiTi slitiny, vyvinuté v laboratořích amerického námořního 
dělostřelectva v roce 1960, odkud také pochází název sliti-
ny Nitinol (Nickel-Titanium-Naval-Ordnance-Laboratory) (1). 
Ni Ti slitiny obsahující obvykle 56 hm. % niklu a 44 hm. % ti-
tanu (3) a mají řadu neobvyklých vlastností – tvarovou paměť, 
vysokou elasticitu, jsou biokompatibilní a vůči korozi odol-
nější než nástroje z nerezavějící oceli (4, 5). 

Zdánlivě trvale deformovaný kov se v důsledku jevu ozna-
čovaného jako tvarová paměť vrátí po zahřátí do původního 
tvaru. Vysoký rozsah elastických deformací těchto slitin, ozna-
čovaný jako superelasticita, zajišťuje návrat nástroje do pů-
vodního tvaru po odstranění působícího napětí (6). Tyto vlast-
nosti jsou důsledkem existence slitiny ve dvou fázích – za vyš-
ších teplot austenitu a nižších teplot martenzitu. Austenit má 
strukturu s vysoce symetrickou kubickou krystalovou mřížkou, 
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martenzit s méně symetrickou například monoklinickou mříž-
kou. Martenzitická transformace, tedy přechod z krystalové 
mřížky austenitu do martenzitu, může být u NiTi slitiny vyvo-
lán změnou teploty nebo působením napětí. Při zahřátí slitiny 
nebo uvolnění napětí dochází ke zpětné transformaci marten-
zitu do austenitu (7). Martenzit, který je stabilizován vlože-
ným napětím, je obecně flexibilnější než austenit (3, 8). Díky 
tvarové paměti a vysoké elasticitě martenzitu respektují NiTi 
nástroje anatomii systému kořenových kanálků, a jsou proto 
obzvláště vhodné pro opracování zahnutých kořenových ka-
nálků. Jejich použití minimalizuje riziko transportace (změ-
na tvaru při opracování kořenového kanálku) a vzniku zářezu 
ve stěně kořenového kanálku (9) a zmenšuje se též množství 
preparační drtě, která je přetlačena přes apex (10, 11). Jelikož 
NiTi nástroje mají dobrou řeznou účinnost, ošetření se stává 
rychlejší a efektivnější (11).

I přes tyto nesporné výhody NiTi slitin zůstává zalomení ná-
stroje v opracovávaném kanálku stále jejich největším problé-
mem. K zalomení NiTi nástroje dochází totiž bez předchozích 
viditelných znaků trvalé deformace známé u nástrojů z nereza-
vějící oceli, které se obvykle deformují dříve, než dojde k jejich 
lomu. Trvalá deformace nástroje naznačuje, že mez pružnosti 
kovu byla překročena a nástroj by měl být vyřazen (12).

Fraktura nástroje vzniká především v důsledku torzního za-
tížení a cyklické únavy materiálu. Torzní zatížení je způso-
beno odporem dentinu vůči řezu při krutu nástroje. Cyklická 
únava (cyclic fatigue), při zatížení ohybem označovaná jako 
ohybová únava (flexural fatigue), je způsobena opakovaným 
namáháním nástroje při preparaci kanálku. Je hlavním důvo-
dem fraktur NiTi nástrojů při jejich opakovaném používání 
(13). Při ohybu nástroje dochází k opakovanému tahovému 
a tlakovému zatížení slitiny v místě jeho maximálního ohybu. 
Tato zatížení mají kumulativní efekt, postupně oslabují nástroj 
a vedou k jeho lomu (10, 14, 15). Mezi faktory ovlivňující ži-
votnost NiTi kořenových nástrojů patří složení slitiny, ze které 
jsou vyrobeny, technologie výroby a geometrický tvar nástro-
je. Porozumění vlivu těchto proměnných je důležité pro před-
cházení vzniku lomu nástroje (16).

Technologie výroby NiTi nástrojů se neustále zdokonaluje, 
přičemž snahou výrobců je získat nástroje s lepší flexibilitou 
a vyšší odolností proti cyklické únavě (2). Pro zvýšení efektivi-
ty a bezpečnosti NiTi nástrojů dochází nejenom ke zlepšování 
výrobního procesu, ale i užití nových slitin (8). V roce 2007 by-
la vyvinuta NiTi slitina nazvaná M-wire (Dentsply Tulsa Den-
tal Specialties, USA), která je před broušením tepelně ošetřena 
pro zlepšení jejích vlastností. V roce 2008 pak byl vyvinut úpl-
ně odlišný výrobní proces NiTi nástrojů s názvem Twisted Files 
(SybronEndo, USA) (8). Využívá zkroucení polotovaru NiTi drá-
tu trojúhelníkového průřezu. Následným zahříváním a ochla-
zováním se mění krystalická mřížka NiTi drátu, aby se zlepšila 
elasticita nástroje. Přeměnu krystalické mřížky tohoto nástroje 
označují jako R-fáze (rombická). Jedná se o formu austenické 
fáze, která se transformuje do martenzitické fáze. Nástroje jsou 
tak značně flexibilnější a odolnější vůči cyklické únavě (2, 17). 
SybronEndo svými výzkumy se nejen snaží zlepšit flexibilitu 
a pevnost nástrojů tepelným zpracováním, ale snaží se také 
snížit velikost vnitřního pnutí slitiny při broušení změnou krys-
talické struktury (8). Nedávno byla vyvinuta nová výrobní me-
toda s označením CM wire (controlled memory), která je zalo-
žena na speciálním tepelném ošetření NiTi slitiny. Tato metoda 
je patentovaná. Představitelem nástrojů vyrobených touto tech-
nologií je Hyflex (Coltene, Švýcarsko) (18). 

Cílem naší in vitro studie bylo pomocí měření času do lomu 
několika NiTi nástrojů v maketě kanálku zjistit, do jaké míry 
má technologie výroby vliv na jejich životnost. 

MATeRIáL A MeTODIKA
V předložené práci jsme porovnávali nástroje kontinuálně 

rotační i reciproční vyrobené různou technikou zpracování 
Ni Ti slitiny. Do testování jsme zvolili nástroje z tepelně ne-
opracované slitiny (ProTaper – Dentsply Maillefer, Švýcarsko; 
MTwo – WDV, Německo; Wizard Navigator – Medin, ČR) a ná-
stroje vyrobené z tepelně upravených slitin (WaveOne – Dent-
sply Maillefer, Švýcarsko; Reciproc – WDV, Německo) pod ná-
zvem M-wire, a další nástroje (Unicone – Medin, ČR; Twisted 
files – SybronEndo, USA). Nástroje byly rozděleny do 2 skupin. 
První skupinu tvořily nástroje rotační, a to ProTaper (Dentsply 
Maillefer, Švýcarsko), MTwo (WDV, Německo), Wizard Navi-
gator (Medin, ČR) a  Twisted files (SybronEndo, USA). Druhou 
skupinu tvořily nástroje reciproční, a to WaveOne (Dentsply 
Maillefer, Švýcarsko), Reciproc (WDV, Německo) a Unicone 
(Medin, ČR). Všechny nástroje byly velikosti ISO 25, kde kóni-
cita nástrojů byla dle údajů výrobce 6 % nebo 8 %. Od kaž-

Obr. 1: Zkušební zařízení.

Obr. 2: Detail zkušebního zařízení.

Obr. 3: Nerezový blok 
s maketou kořenového kanálku.

Obr. 4: Detail na kořenový 
nástroj zavedený do kanálku. 
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dého nástroje jsme porovnávali 10 vzorků. Testování probíhalo 
na zkušebním zařízení zkonstruovaném pro tento účel (obr. 1). 
Jedná se o kompaktní zařízení pro pevné uchycení kolénka en-
domotoru a bloku s maketou kořenového kanálku. Malá kame-
ra umístěná v blízkosti nástroje slouží k zachycení detailnější 
situace. Je připojena přes PC k náhledovému monitoru (obr. 2).

Zařízení umožňuje precizní a reprodukovatelné nastavení 
vzájemné polohy kanálku a nástroje ve třech osách. Maketa 
kořenového kanálku se zakřivením pod úhlem 60°, polomě-
rem 5 mm v místě zakřivení a stoupáním 6 % byla zhotovena 
v bločku z nerezavějící oceli (obr. 3). 

Kořenové nástroje byly uchyceny v endodontické koncovce 
(Sirona Dental Systems, Inc., USA) s redukcí otáček v pomě-
ru 6 : 1 s pohonem endomotoru WaveOne (Dentsply Maillefer, 
Švýcarsko). Testovaný nástroj byl zaveden do makety kanálku 
tak, aby jeho špička dosahovala ke hraně kruhového otvoru ve 
spodní části makety kořenového kanálku. Nástroj byl v kanál-
ku vycentrován a lubrikován olejem (WD40, Rocket Chemical 
Company, USA) pomocí injekční stříkačky a jehly, aby se mini-
malizovalo torzní zatížení nástroje. Maketa byla překryta prů-
hlednou plastovou destičkou pro její uzavření po mazání kanál-
ku a zachycení fragmentu nástroje. Zavedení nástroje do koře-
nového kanálku a průběh testování jsme sledovali pomocí in-
stalované kamery připojené k náhledovému monitoru (obr. 4). 

Pro nástroje s kontinuálně rotačním pohybem byl zvo-
len program s 250 otáčkami za minutu a torzním momentem 
3,0 N.m- 2 a pro nástroje s recipročním pohybem program „Re-
ciproc“ pro nástroje Reciproc a Unicone a „WaveOne“ pro 
nástroj Wa veOne. Reciproční pohyb představuje oscilační 
pohyb, při kterém nástroj vykonává střídavě pohyb ve směru 
a proti směru hodinových ručiček v různém poměru tak, že 
ve výsledku nástroj rotuje o 360°. Použití recipročního pohy-
bu si klade za cíl snížit torzní zatížení a riziko lomu nástroje. 
Charakteristiky oscilačního pohybu jsou dány výrobcem a není 
možné je individualizovat. Program „Reciproc“ spočívá v po-
hybu nástroje o 180° proti směru hodinových ručiček, následo-
vaným otočením o 40° ve směru hodinových ručiček. Výsledná 
hodnota jednoho kmitu je tedy otočení o 140°. Program „Wa-
veOne“ spočívá v pohybu nástroje o 150° proti směru hodino-
vých ručiček, následovaným otočením o 30° ve směru hodino-
vých ručiček. Výsledná hodnota jednoho kmitu je tedy otočení 
o 120°. Po třech kmitech se nástroj tedy otočí 1x kolem své osy. 
Při rychlosti 10 cyklů reciprokace za vteřinu bychom mohli vý-
počtem uvést rychlost odpovídající 300 otáčkám za minutu. 

Po spuštění endomotoru jsme měřili čas rotace, popř. reci-
prokace, nástroje v kanálku do jeho lomu. Nástroje jsme tes-
tovali vždy jako skupinu. Měření probíhalo se vzorky vybra-
ného nástroje od prvního až po desátý. Měření probíhalo za 
laboratorních podmínek při teplotě 20–25 °C, 65% vlhkosti 
vzduchu. Samotný test prováděl vždy stejný pracovník, aby 
byl eliminován případný subjektivní vliv různých pracovníků. 

Jelikož získané výsledky nesplňovaly předpoklady normál-
ního rozdělení, byl pro statistické hodnocení použit nepara-
metrický Kruskal-Wallise test s následnými Mann-Whitney 
U -testy mnohonásobného porovnání a Bonferroniho korekcí, 
vše na hladině významnosti 5 %.

VýSLeDKy
Obrázky 5–11 dokumentují testované kořenové nástroje 

spolu s jejich fragmenty po ukončení zkoušky. 
Obrázky ukazují, že u všech nástrojů došlo k lomu ve vzdá-

lenosti 5,0–6,1 mm od jejich špičky, vždy v místě ohybu ko-
řenového kanálku. 

Získané výsledky měření času do lomu nástroje jsme hod-
notili zvlášť pro skupinu kontinuálně rotačních a recipročních 

nástrojů. Pro skupinu nástrojů s kontinuálním pohybem shr-
nuje výsledky tab. I, z níž je patrné, že doba do lomu jed-
notlivých typů nástrojů nabývala hodnot v širokém rozmezí 
96,0–159,9 sekund. 

Kruskal-Walliseovým testem bylo prokázáno, že časy do lo-
mu jednotlivých nástrojů se významně liší (p = 0,0001). Ná-
slednými Mann-Whitney U-testy mnohonásobného porovná-
ní s Bonferroniho korekcí byla prokázána statisticky význam-
ně nižší ohybová životnost nástroje ProTaper ve srovnání s ná-
stroji Twisted files (p = 0,003), MTwo (p = 0,015) a Wizard Na-
vigator (p = 0,009). Mezi ostatními porovnávanými dvojicemi 
nástrojů významné rozdíly prokázány nebyly. 

I u skupiny recipročních nástrojů bylo prokázáno, že ča-
sy do lomu nástrojů se významně liší, p = 0,0003. Významně 
nižší byly hodnoty času do lomu u nástroje WaveOne v porov-
nání s nástroji Unicone (p = 0,003) a Reciproc (p = 0,0008). 
Mezi nástroji Unicone a Reciproc významné rozdíly prokázá-
ny nebyly (tab. II).

DISKUSe
Při in vivo opracovávání kořenového kanálku působí na ko-

řenový nástroj silná mechanická zatížení. V této práci jsme 
se v jednoduchém experimentu soustředili na charakterizaci 
odolnosti různých kořenových nástrojů proti ohybové únavě, 
která spolu s torzním zatížením představuje jednu z hlavních 
příčin lomu nástroje. Jako charakteristiku únavové odolnosti 
jsme použili časový údaj do okamžiku lomu nástroje, který je 
způsoben cyklickým tahovým a tlakovým zatížením v místě 

Nástroj ProTaper TF MTwo Wizard

Průměrná 
hodnota doby 
do lomu

96 159,9 119,8 133,7

Směrodatná 
odchylka 

14,3 35,1 12,4 20,6

Minimum 79 106 107 82

Maximum 119 213 146 155

Percentily 25 (Q1) 83,2 129,5 110,5 127,3

50 (medián) 94,5 167 117 138

75 (Q3) 107,8 186,8 125 147

Tabulka I: Popisná statistika času do lomu pro skupinu 
kontinuálně rotačních nástrojů ProTaper, Twisted files (TF, 
elektrogalvanická úprava), MTwo, Wizard Navigator (Wizard) 
– kontinuálně rotační pohyb. údaje jsou uvedeny v sekundách, 
počet testovaných vzorků je 10.

Tabulka II: Popisná statistika času do lomu pro skupinu 
recipročních nástrojů s tepelnou úpravou Unicone, WaveOne, 
Reciproc. údaje jsou uvedeny v sekundách, počet testovaných 
vzorků je 10.

Nástroj Unicone WaveOne Reciproc

Průměrná 
hodnota doby 
do lomu

172,4 127,4 171,6

Směrodatná 
odchylka

21,2 14,9 16

Minimum 125 112 150

Maximum 206 157 200

Percentily 25 (Q1) 165,75 112,75 159,25

50 (medián) 175,5 127,5 168,5

75 (Q3) 182,75 135,5 188,25
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maximálního ohybu. Zatímco vnější část nástroje je vystavena 
tahovému zatížení, část na vnitřní straně zahnutého kanálku 
je zatížena tlakem. Opakované cykly tahového a tlakového 
zatížení způsobené rotací nástroje v zahnutém kanálku jsou 
důležitým faktorem vedoucím k lomu nástroje (19).

Odolnost rotačních NiTi kořenových nástrojů proti cyklic-
ké únavě je ovlivněna několika faktory. Jednak přítomnos-
tí defektů a mikrotrhlinek na povrchu nástrojů, které vznikají 
v různé míře v důsledku jejich rozdílné výroby. Dřívější studie 
odhalily, že zvláště výroba nástrojů broušením NiTi slitiny 
má mnoho nevýhod. Broušení způsobuje vznik mikrotrhlinek 
a defektů na povrchu nástroje a též uvnitř jeho vnitřní struk-
tury (20). Více povrchových defektů bylo nalezeno na nástro-
jích větší kónicity (4). Tyto defekty působí jako koncentrátory 
napětí, iniciující lomový proces. V důsledku jejich přítomnosti 
dochází k šíření trhliny a k náhlé a nečekané fraktuře nástro-
je i při nižším zatížení nástroje, než je obvyklé při opraco-
vávání kořenového kanálku (20). Povrchová elektrogalvanická 
úprava (elektropolishing) zvyšuje homogenitu povrchu, elas-
ticitu a následně i odolnost nástroje. Nástroj (anoda) je při ní 
ponořen do elektrolytického roztoku (obvykle směs kyselin) 
s negativně nabitou katodou. Elektrický proud prochází rozto-
kem, čímž dochází k rozpouštění a selektivnímu odstraňování 
vyčnívajících povrchových defektů NiTi slitiny. Výsledkem je 
hladší povrch nástroje a zacelení malých defektů. Takto upra-
vené nástroje jsou odolnější proti cyklické únavě, ale odol-
nost proti torzní fraktuře byla podobná jako u nástrojů bez 
elektrogalvanicky upraveného povrchu (4, 5). Bylo prokázá-
no, že nedochází ke změně jádra nástroje, které je zodpověd-
né za většinu mechanických vlastností (21). Tepelná úprava 
NiTi slitiny díky speciálním technologiím zpracování ukazuje 
ve výsledcích zvýšení odolnosti nástrojů. Kombinace tepelné-
ho zpracování slitiny a následně nástroje vyrobeného krouce-
ním poukazuje na zvýšenou odolnost proti cyklické únavě než 
u nástrojů, které byly vyrobeny broušením NiTi slitiny (22, 23). 
Získané výsledky naší studie potvrdily tyto skutečnosti. Dalším 
zdrojem defektů mohou být inkluze, například částic oxidů, 
začleněné během výroby do NiTi slitiny a oslabování slitiny 
na hranicích zrn. Na povrchu slitiny mohou vznikat i duti-
ny kvůli malému množství kyslíku, dusíku, uhlíku nebo vo-
díku, které se rozpustí ve slitině a vytvoří precipitáty. K šíření 
fraktury pak může docházet podél nich (1).

Dalším významným faktorem, který se podílí na fraktuře ná-
stroje, je torzní síla. Torzní odolnost endodontických nástrojů 
je ovlivněna velikostí, kónicitou a průřezem nástroje, slože-
ním a rigiditou slitiny, dále způsobem výroby a rychlostí ro-
tace. Její hodnota se zvyšuje úměrně s velikostí a kónicitou 
nástroje (24). Nástroje vystavené při ohybové zátěži zároveň 
i torzi jsou náchylné k fraktuře při nižším počtu cyklů, přičemž 
odolnost proti torzi je nižší u použitých nástrojů (25). Torzní 
síla, která působí na nástroj při preparaci, závisí na mnoha pa-
rametrech. Možná nejdůležitější je velikost kontaktní plochy 
mezi nástrojem a dentinem kořenového kanálku (24). Za po-
moci lubrikantů a dostatečného výplachu minimalizujeme to-
to tření. Ovšem aby se tyto faktory dále minimalizovaly a do-
cházelo tak k důkladnějšímu a rychlejšímu odstraňování den-
tinové drti, výrobci upřednostňují nástroje s proměnlivou kó-
nicitou (např. nástroj Protaper). Upřednostňována je také me-
toda crown-down před step-back, protože při ní dochází ke 
kontaktu menší části nástroje se stěnou kořenového kanálku 
a je tak sníženo riziko lomu nástroje (24). Podobně reciproč-
ní pohyb nástroje brání „taper lock“ fenoménu nesymetric-
kým otáčením nástroje po a proti směru hodinových ručiček 
(25), který může ovlivnit a zlepšit odolnost NiTi nástrojů proti 
cyklické únavě (26). Torzní sílu jsme v průběhu pokusu mini-

malizovali lubrikantem (olej WD40, Rocket Chemical Com-
pany, USA).

V literatuře je též často diskutován vliv sterilizace a koncen-
trovaných vyplachovacích roztoků na životnost NiTi nástrojů. 
Sterilizace nástrojů je nezbytná pro zabránění přenosu 
infekce. Současně se však předpokládá, že fyzikální vlastnos-
ti nástrojů, jako je řezací účinnost, flexibilita a odolnost proti 
lomu, by neměly být sterilizačním postupem ovlivňovány. Ste-
rilizační teplota není dostatečně vysoká, aby způsobila závaž-
né změny ve struktuře slitiny. Nicméně je možné, že po sobě 
jdoucí sterilizační cykly vedou ke kumulujícímu efektu a ná-
růstu tvrdosti rotačních NiTi nástrojů po sterilizaci. V jiných 
studiích ale toto potvrzeno nebylo (3). NiTi nástroje přicházejí 
při opracovávání a dezinfekci kořenového kanálku také do 
styku s NaOCl, který je korozivní ke kovům. Jeho působením 
dochází k selektivnímu odstranění niklu z povrchu, čímž se 
mohou vytvořit mikrostrukturální defekty, které mohou vést 
k hromadění napětí a vzniku trhliny a oslabení struktury ná-
stroje. I přes tyto předpovědi se ukazuje, že drobná koroze 
NiTi nástrojů vlivem NaOCl podstatně neovlivní mechanické 
vlastnosti a výkon nástrojů (27).

Životnost nástrojů záleží i na konfiguraci kanálku, zvláště na 
úhlu a poloměru jeho zakřivení. Poloměr zakřivení kořenového 
kanálku je hlavním faktorem, který se podílí na cyklické únavě. 
Poloměr zakřivení ukazuje, jak bude velká plastická deformace 
nástroje. Malý poloměr vede k velké plastické deformaci a vel-

Obr. 5: Kontinuálně rotační NiTi nástroj ProTaper. 

Obr. 6: Kontinuálně rotační NiTi nástroj Twisted files. 

Obr. 7: Kontinuálně rotační NiTi nástroj MTwo. 

Obr. 8: Kontinuálně rotační NiTi nástroj Wizard Navigator.

Obr. 9: Reciproční NiTi nástroj Unicone. 

Obr. 10: Reciproční NiTi nástroj WaveOne. 

Obr. 11: Reciproční NiTi nástroj Reciproc. 
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kému zatížení nástroje v místě ohybu. Celkově se snižuje odol-
nost nástroje vůči cyklické únavě (21, 28). Naopak velký polo-
měr zakřivení má menší plastickou deformaci (4, 10). 

Odolnost vůči cyklické únavě je ovlivněna také průměrem 
a kónicitou nástroje (14). Nástroje s větším průměrem a větší 
kónicitou mají nižší flexibilitu a podléhají cyklické únavě dří-
ve. Čím je velikost nástroje větší, tím dříve dochází k selhání 
nástroje v důsledku cyklické únavy. Nástroje většího průměru 
však mohou být odolnější proti torznímu selhání (4, 8). Zatím-
co nástroje s větší kónicitou a větším průměrem podléhají lomu 
spíše v důsledku cyklické únavy, nástroje s nižší kónicitou jsou 
méně odolné vůči torzi (27). Záleží však i na průřezu a desig-
nu nástroje. Nástroje, které mají na průřezu žlábky ve tvaru pís-
mene U („U-flute design“) a menší průřez, jsou flexibilnější než 
nástroje trojúhelníkového průřezu, jsou však méně odolné pro-
ti torzi (4). Design nástrojů je v naší studii převážně trojúhelní-
kového tvaru. Výsledky ale poukazují na limity použité slitiny. 
Každá použitá slitina v naší studii má určité procentuální za-
stoupení prvků Ni a Ti. Od toho se odvíjejí i odlišné vlastnosti 
krystalické mřížky slitiny. Ukazuje se, že tepelně opracovaná 
NiTi slitina má odlišnou vnitřní strukturu a to přímo ovlivňuje 
fyzikální vlastnosti nástroje. Vyšší flexibilitu nástroje předpoklá-

dáme u nižší tuhosti jádra. Vyšší flexibilita dovoluje pracovat 
nástrojem v kanálku déle, popř. opracovat náročný kanálek se 
sníženým rizikem zalomení nástroje. Pokud budeme brát v po-
taz anatomický tvar kanálku, je u flexibilnějších nástrojů men-
ší možnost transportace (přemístění, posun) tvaru kanálku a re-
spektování průběhu kanálku v celé jeho délce. 

ZáVěR
Naše in vitro studie prokazuje rozdílnou životnost různých 

NiTi nástrojů při stejném zatížení. Test byl zaměřen pouze na 
jeden měřitelný údaj (čas do lomu nástroje). Ukázalo se, že 
navzdory různorodosti použitých nástrojů se ve vynucené 
poloze nástroj láme téměř vždy ve stejném místě. Nejedná 
se o programovaný zlom nástroje, nýbrž o výsledek cyklické 
únavy nástroje. Test vypovídá o průměrných hodnotách času, 
za kterých můžeme v kanálku nástrojem pracovat bezpečně. 
Vzhledem k tomu, že NiTi rotační kořenové nástroje jsou ši-
roce používány, bylo by třeba zavést standardizaci jejich tes-
tování. Naše výsledky ukazují, jak obtížné je toto hodnocení, 
stejně jako vliv řady technologických proměnných, které je 
třeba při plánování těchto experimentů zvažovat a které úna-
vovou životnost ovlivňují. 
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JAK úSPěŠNě NAPRAVIT NeúSPěCH
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Centrum zubní implantologie, Praha

TeST 5
Náhrada zubů pomocí implantátů 

je spolehlivou alternativou konvenč-
ního fixního řešení. Jednou z podmí-
nek úspěšnosti a dlouhodobé stability 
je kvalitní vhojení fixtury. To se může 
lišit kromě jiného podle typu povrchu 
implantátu, jeho designu a kvality okol-
ní kosti. Zejména díky stabilní oseoin-
tegraci a spolehlivému spojení implan-
tátu a suprakonstrukce se úspěšně vy-
užívají koncepty, které by před něko-
lika lety byly přinejlepším považovány 
za odvážné. Podobné je to s implanta-
cí do čerstvé extrakční rány a zatížením 
implantátu ještě dříve, než dojde k je-
ho vhojení oseointegrací. Limity zatíže-
ní implantátů nejsou pro různé průměry 
a délky fixtur stejně jako pro jednotli-
vé indikace ještě definitivně stanoveny. 
Pokud se však náš léčebný plán liší od 
dostatečně ověřeného postupu, mohou 
se vyskytnout komplikace ve větší míře.

Kazuistika: V dubnu 2014 se ke kon-
zultaci dostavila zcela zdravá pacient-
ka (34 let) se žádostí o posouzení sta-
vu a možnosti využití implantátů v po-
zici prvního a druhého premoláru vpra-
vo nahoře. Implantáty byly zavedeny 
přibližně 1 rok před naším vyšetřením 
a údajně okamžitě po vytažení zubů 15 
a 14. Současně s implantací byla pro-
vedena řízená kostní regenerace, kte-
rá byla zopakována ještě jednou asi 
po 6 měsících. Protetické ošetření však 
nebylo provedeno. Za posledního půl 

roku byla pacientka vyšetřena další-
mi dvěma implantology, kteří odmít-
li osadit zavedené implantáty protetic-
kou prací, a bylo zhotoveno CBCT. Ještě 
před naším vyšetřením podala pacient-
ka na ošetřujícího lékaře stížnost. 

Při klinickém vyšetření jsme v oblas-
ti chybějících zubů 15 a 14 nalezli dva 
exponované implantáty. Přední implan-
tát měl z distální strany v délce 3 mm 
obnažené závity. Meziodistální vzdá-
lenost mezi zuby 16 a 13 byla 12 mm 
v úrovni okluze a 13,5 mm v úrovni krč-
ků. Implantáty o průměru 3,5 mm byly 
uzavřeny krycím šroubkem (14) a vho-
jovacím válečkem (15). Mezi implantá-
ty v oblasti jejich krčků byla vzdálenost 
jen 1 mm. Vestibulárně a zčásti i orál-
ně chyběla kolem obnažených implan-
tátů keratinizovaná sliznice. Při sondá-
ži jsme se u obou implantátů dostali do 
hloubky až 5 mm a z těchto kapes se 
uvolňovala zrnka patrně augmentační-
ho materiálu. Zuby 13 a 16 byly vitální 
a ošetřeny kvalitními kompozitními vý-
plněmi. Alveolární hřeben byl v místě 
mezery ve směru vestibuloorálním zú-
žený a při úsměvu byl patrný vertikální 
úbytek výšky hřebenu (obr. 1, 2). Ústní 
hygiena byla velmi dobrá – plak index 
= 1, index krvácivosti = 0 (1). Na rekon-
struovaném panoramatickém zobrazení 
z CBCT se apikální třetina zadního im-
plantátu projikovala do čelistní dutiny 
(obr. 3a, b).  

Otázky: 
1.  Jakým způsobem lze ošetřit 

mezeru po ztrátě zubů 14 a 15? 
2.  Je možné využít zavedené 

implantáty pro zhotovení zubní 
náhrady?

3.  Pokud se rozhodneme pro 
vyjmutí implantátů, jak náročná 
je náprava stávajícího defektu 
a celkové nové ošetření, kolik 
návštěv a času ošetření vyžaduje?

Obr. 1: Nevhodně zavedené implantáty 
v místě prvního a druhého premoláru 
vpravo nahoře.

Obr. 2: Bukálně od obou implantátů chybí 
keratinizovaná sliznice.

Obr. 3a: Panoramatický RTG. Obr. 3b: 2D rekonstrukce CBCT se zavedenými implantáty.
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Obr. 9: Implantát osazený vhojovacím 
válečkem zavedený do augmentované 
kostní masy.

TeST 5 – řeŠeNí

Ad 1: Mezeru po ztrátě dvou zubů 
lze ošetřit dvěma implantáty a dvěma 
korunkami, které mohou být buď od-
dělené, nebo spojené, anebo jedním 
implantátem a korunkou s volným čle-
nem; záleží na velikosti mezery, hori-
zontální a vertikální nabídce kosti a sta-
vu chrupu v protilehlé čelisti. 

Pro zavedení dvou úzkých fixtur (vět-
šina renomovaných firem nenabízí im-
plantáty tenčí než 3 mm) je zapotřebí 
minimální mezera 12 mm v oblasti krč-
ků sousedních zubů, ale i mezi jejich 
kořeny. Dva implantáty vedle sebe pak 
musí být zavedeny minimálně 1,5 mm 
od sousedního zubu a mezi fi xtura-
mi musíme ponechat mezeru nejméně 

Obr. 4: Plastika kráteru epitelopojivovým 
štěpem po explantaci fixtur.

Obr. 5: Zhojení měkké tkáně po 10 dnech.

Obr. 6: Defektní alveolární hřeben 
v místě chybějících zubů s naznačeným 
výbrusem (šipky).

Obr. 8: Plně konsolidovaný autologní 
kostní štěp 6 měsíců po jeho fixaci.

Obr. 7: Kostní štěp po adaptaci a fixaci, do 
jeho okolí vložen kostní substituent.

3 mm. Zachováním tohoto prostoru se 
minimalizuje resorpce okrajové kosti 
a zvyšuje se pravděpodobnost udrže-
ní kostního podkladu pro měkkou tkáň 
mezi oběma implantáty (2). Nevýhodou 
implantace v tak úzké mezeře je nut-
nost naprosté přesnosti při zavedení im-
plantátů, často obtížná čistitelnost v úz-
kém prostoru mezi dvěma fixturami ne-
bo mezi implantátem a zubem a vyšší 
cena ošetření. 

Korunka s volným členem fixovaná 
na jednom implantátu je spolehlivé ře-
šení, pokud není volný člen svým me-
ziodistálním rozměrem příliš velký. Ze-
jména dlouhodobé zkušenosti s delší-
mi volnými členy však chybí (3). Palmer 
zhodnotil úspěšnost sólo Astra implantá-
tů zatížených šroubovanými metaloke-
ramickými korunkami s volným členem 

v oblasti premolárů. Po 3 letech k žád-
ným biologickým komplikacím nedošlo, 
ale u 10 z 29 pacientů došlo k uvolnění 
fixačního šroubku a u šesti z nich dochá-
zelo k uvolňování opakovaně (4).

Ad 2: Pro úspěšné dokončení prote-
tického ošetření zavedených implantá-
tů je nezbytné zajistit, aby náhrada byla 
funkční při žvýkání, aby byla dobře čis-
titelná a ve viditelných úsecích by mě-
la být i esteticky vyhovující. Implantáty 
musí být stabilní, bez přítomné infekce 
v okolí a v postavení, které dovoluje ná-
hradu vyrobit. 

Implantáty u pacientky nebyly pro-
teticky využitelné, protože byly příliš 
blízko u sebe. U obou fixtur určených 
k zavedení do niveau okolní kosti byl 
u krčku přítomný ústup kosti a nekon-
solidovaný augmentační materiál a chy-
běla keratinizovaná sliznice. Implantát 
v pozici druhého premoláru svou api-
kální částí zasahoval do čelistní dutiny. 

Zvažovali jsme explantaci jednoho 
implantátu a zhotovení korunky s vol-
ným členem na ponechaném implantá-
tu, ale pro takové zatížení se nám neje-
vil vhodný ani jeden z nich. Přední im-
plantát byl zaveden nedostatečně hlu-
boko. Obnažené závity lze zakrýt plas-
tikou, ale doplnit kostní tkáň na jednou 
exponované závity již prakticky nelze. 
Zadní implantát byl umístěn příliš ve 
středu mezery a navíc apikální část byla 
zcela bez kontaktu s kostí. 

Doporučili jsme vyjmout oba im-
plantáty. Následně bylo možné meze-
ru rekonstruovat buď konvečně fixním 
můstkem, anebo opět zavést implantá-
ty. Pacientka byla vyzvána, aby ukonči-
la léčbu u svého původního implantolo-
ga, kde po jednání bylo dosaženo smíru 
a dohody mezi oběma stranami.

Ad 3: Vyjmutí kvalitně vhojených 
zubních implantátů není snadnou zále-
žitostí a často vyžaduje odstranění kosti 
v okolí celého těla fixtury například po-
mocí explantační frézy či chirurgického 
vrtáku. Existují i univerzální explantač-
ní sety pro vyšroubování jakéhokoli im-
plantátu. U námi ošetřované pacient-
ky byly po excizi okrajové sliznice oba 
nekvalitně vhojené implantáty snadno 
vytaženy řezákovými kleštěmi. Vzniklý 
kostní defekt včetně oroantrální komu-
nikace v místě zadního implantátu byl 
okamžitě zakryt epitelopojivovým ště-
pem o velikosti 14 x 8 mm a tloušťce 
5 mm, který jsme odebrali z oblasti tu-
ber maxillae (obr. 4, 5). Tím jsme sou-
časně zvětšili objem měkké tkáně. 

Při explantaci jsme odstranili uvol-
něný augmentační materiál a zjistili, že 
vestibulárně je výrazný horizontální de-
fekt hřebene. Pacientka chtěla mezeru 
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ošetřit zubními implantáty, a proto jsme 
po 3 měsících od explantace přistoupili 
k augmentaci tohoto kostního defektu. 
Jako augmentační materiál jsme použi-
li autologní kostní blok odebraný z re-
tromolárové oblasti dolní čelisti. Kost-
ní blok o velikosti 10 x 11 mm a tloušť-
ce 3 mm jsme horizontálně fixovali do 
frézou naznačeného výbrusu v místě 
kostního defektu a fixovali dvěma kor-
tikálními šroubky (BoneFix/Straumann) 
(obr. 6, 7). Kostní blok byl po stranách 
ohlazen a do štěrbin pod kostní blok 
byl vložen kostní substituent (Bio-Oss S/
Ge istlich). Celá augmentovaná oblast 
byla překryta kolagenovou membránou 
(Resodont/Resorba). Po šesti měsících 
nekomplikovaného hojení byl augmen-
tovaný hřeben odkryt a odstraněny dva 
kortikální šroubky. Kostní blok byl velmi 
dobře konsolidován bez patrné resorp-
ce (obr. 8). 

Distálně 5 mm od krčku zubu 13 by-
lo preparováno kostní lůžko a zaveden 
implantát (Straumann Roxolid SLActive 
Bone Level Regular Crossfit). Svým krč-
kem o průměru 4,1 mm byl implantát 
usazen 2,5 mm pod volný okraj dásně 
u zubu 13 a současně přibližně 0,5 mm 
pod okraj okolní kosti (obr. 9). Implantát 
byl uzavřen vhojovacím válečkem, ver-
tikálně byla měkká tkáň navýšena poji-
vovým štěpem a mukoperiostální lalok 
byl hermeticky sešit. Alveolární kost-
ní hřeben byl velmi dobře rekonstruo-
ván a i vertikálně doplněná měkká tkáň 
nabízela dostatečný objem k následné 
modelaci. Celá vestibulární strana hře-
bene však byla kryta pouze pohyblivou 

Obr. 12: Čtyři týdny po plastice stabilní 
keratinizovaný pruh na vrcholu hřebene.

Obr. 10: Pohyblivá sliznice táhnoucí se 
až na vrchol výběžku.

Obr. 13: Provizorní kompozitní 
korunka s volným členem na 
dočasném abutmentu.

Obr. 15: Provizorní náhradou upravená 
sliznice do tvaru mezizubní papily na 
konci období stabilizace.

Obr. 11: Fixovaný epitelový štěp.

Obr. 14: Stabilní měkká tkáň v okolí 
dosedu provizorní korunky s volným 
členem.

Obr. 16: Formovaná sliznice 
u krčku implantátu a místo 
dosedu volného členu.
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sliznicí (obr. 10). Pacientka souhlasila 
s další plastikou a 7 týdnů po implanta-
ci jsme odebrali epitelový štěp s tenkou 
vrstvou vaziva o velikosti 11 x 7 mm 
a tloušťce 1,3 mm. Štěp byl umístěn do 
místa krčkového uzávěru implantátu 
a tam, kde byl plánován dosed distální-
ho volného členu (obr. 11, 12). 

Po 4 týdnech jsme implantát odkry-
li a změřili vysokou hodnotu stability 
(ISQ 85,85). Za další týden jsme otis-
kovali na provizorní korunku s vol-
ným členem (obr. 13). Modelace pro-
vizorní kompozitní šroubovanou náhra-
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Obr. 17: Virtuální návrh zirkoniové 
šroubované suprakonstrukce.

Obr. 20: Šroubovaná suprakonstrukce 
před dosazením.

Obr. 18: Okluzální pohled na finální 
korunku s volným členem na pracovním 
modelu.

Obr. 21: Kontrola po 5 měsících od 
finálního usazení náhrady.

Obr. 19: Celokeramická korunka 
s volným členem spojená s titanovou 
bází.

Obr. 22: IO RTG po 5 měsících od 
odevzdání náhrady.
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dou probíhala po dobu 4 týdnů a cel-
kem byl její tvar upravován třikrát. Po 
poslední úpravě bylo provizorium po-
necháno 3 měsíce ve stabilizační fá-
zi (obr. 14 – 16). Jako finální fixní ře-
šení jsme zvolili šroubovanou korunku 
s volným členem. Konstrukce byla vyro-
bena z keramiky z oxidu zirkoničitého 
(LAVA Zirkoni a/3M Espe) a vestibulár-
ně fazetována fluorapatitovou kerami-
kou technikou build -up. Ke konstrukci 
byla přilepena titanová báze (Varioba-
se/Straumann) pomocí cementu (Multi-
link/3M Espe) (obr. 17–19). Po nasazení 
náhrady na implantát a jejím dotažení 
(35 Ncm) byl fixační šroubek izolován 
teflonovou páskou a vstupní otvor poté 
adhezivně uzavřen (Porcelain Etch& Si-
lane/Ultradent, Ena Bond&Seal/Mice-
rium, Filtek Supreme Flow/3M Espe) 

(obr. 20). Prostor mezi korunkou a vol-
ným členem byl čistitelný mezizubním 
kartáčkem 0,45 mm. 

Na závěr byla provedena kontrola ar-
tikulace a okluze artikulačními papírky 
o síle 100 µm a 12 µm (Bausch). Při arti-
kulaci fixní náhrady se kontroluje statická 
a dynamická okluze a pomocí artikulač-
ních papírků se zaznamenává počet, síla 
a rozložení artikulačních bodů. Měla by 
být respektována následující doporuče-
ní: rovnoměrné rozložení okluzních kon-
taktů, nepřítomnost artikulačních překá-
žek při dynamické okluzi (laterální a pro-
truzní pohyby). Volný člen by měl být 
upraven tak, aby byl v mírné infraokluzi 
(0,1 – 0,2 mm) a bez prematurních kon-
taktů během lateropulze a protruze (5).

Pacientka byla s výsledkem jak po 
funkční, tak i po estetické stránce spo-

kojena (obr. 21, 22). Dle jejího sdělení 
by o implantátech uvažovala i při pří-
padné další ztrátě zubů i přesto, že ošet-
ření defektu po ztrátě zubů 15 a 14 by-
lo tak náročné. Ošetření v našem cent-
ru, od doby explantace původních im-
plantátů po odevzdání finální protetic-
ké práce, trvalo 16 měsíců a pacientka 
absolvovala celkem 17 návštěv. Finální 
keramickou náhradu zhotovil Jakub Šo-
pinec, DiS. (JS Ceramic, Mělník).

SUMMARy
HOW TO ReTRIeVe FAILURe 
SUCCeSFULLy
TeST 5: MANAGeMeNT OF TWO 
MISSING ADJACeNT BICUSPIDS
Management of two adjacent missing 
teeth in the aesthetic area includes ap-
part from conventional treatment, the 
possibility of either two implants with 
solitary or connected implant crowns or 
one implant and an implant crown with 
a cantilever. The alternatives are usually 
not suitable for immediate implant pla-
cement. Conversely, frequent limit ed 
bone offer and an absence of keratini-
zed mucosa demand augmentation pro-
cedures prior or simultaneously with 
implant insertion.
 
Krug J, Krugová A. Jak úspěšně 
napravit neúspěch.  
Test 5: Ošetření mezery po ztrátě 
dvou sousedních zubů.
LKS, 2016, 26(5): 115 – 118



119LKS 5/2016

VýZVA LKS:  
PřISPěJTe SVOJí KAZUISTIKOU DO MALéHO ILUSTROVANéHO RePeTITORIA 

Téma letošního ročníku Malého ilustrovaného repetitoria (MIR) 
JAK úSPěŠNě NAPRAVIT NeúSPěCH je vysoce aktuální, 
všudypřítomné a zároveň nadčasové. 
Toto téma vede autora i čtenáře k reflexi a sebereflexi, která 
nemusí být vždy příjemná. Je však zdrojem našeho odborného 
rozvoje i obecně lidského vyzrávání. Získáváme odstup, zkušenosti 
a pokoru. Vzletně řečeno: Když to není úspěch, je to zkušenost.
Vážení a milí kolegové, máte ze své praxe případ, který toto nové 
téma naplňuje? Chcete se o svoji zkušenost s kolegy podělit? 
Neváhejte a přispějte svojí kazuistikou do seriálu Malé ilustrované 
repetitorium! 

S důvěrou se obraťte na redakci a jejím 
prostřednictvím na redakční radu LKS. My vám 
poskytneme potřebné informace a podklady pro 
zpracování článku formou testu MIR. A pokud 
se obáváte, že nemáte dostatek publikačních 
zkušeností, rádi vám poskytneme metodickou 
pomoc při tvorbě koncepce a při finalizaci testu. 

Své nabídky zasílejte na e-mail: zakova@ dent.cz

 Redakce a redakční rada LKS

www.dentist.cz, dentist@cgm.cz, 246 007 820

Moji pacienti už nezmeškají 
objednaný termín!

Starám se o ně já a DENTIST+.
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KARCINOMy DUTINy úSTNí A HLTANU
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Pavel Smilek, Jan Plzák, Jan Klozar a kolektiv 
Tobiáš, Havlíčkův Brod, 2015, ISBN 978-80-7311-153-3; vázáno, 377 stran, cena 490 Kč

ordinace na PH 5 - Smíchov

přijme zubařku/ře
 nabízíme
• zavedený režim ordinace s pacienty
• asistenci sestry, recepce, vrchní sestry
• konzultační činnost vedoucího lékaře
• vzdělávácí budget
• 6ti hodinovou ordinační dobu - ranní/odpolední
• standardní vybavení ordinace
• 23 dní dovolené
• odměna přiznána dle výkonu + základní plat

 chceme
• znalost oboru a profesionalitu
• pracovní nasazení a teamového ducha
• dlouhodobou spolupráci
• u zahr. uchazečů dokončený proces povolení

Kontakt s CV zašlete, prosím na adresu:

stom@centrum.cz

PŘIJMEME ZUBAŘE

Publikace vydaná v edici Medicína 
hlavy a krku je věnována mezioborové 
lékařské problematice. Pojednává 
komplexně o problematice nádorů rtu, 
dutiny ústní a hltanu.

Uvádíme část recenzního posudku prof. 
MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., ředitele a on-
kochirurga Masarykova onkologického ústa-
vu v Brně:

„Zhoubné nádory hlavy a krku představují 
velmi závažnou onkologickou problematiku, 
která byla v naší odborné literatuře zpraco-
vána naposled v osmdesátých letech minulé-
ho století a od té doby se nepochybně mož-
nosti diagnostiky a léčby významně posunu-
ly. Autorský kolektiv se zde nyní správně za-
měřil jen na část onkologické problematiky 

nádorů hlavy a krku, tedy karcinomy dutiny 
ústní a hltanu. To umožnilo zpracování díl-
čí problematiky do větší hloubky a může dát 
základ podobně koncipovaným monogra-
fiím zpracovávajícím další skupiny nádorů.

Po úvodních obecně onkologických kapi-
tolách následuje podrobně pojatá diagnos-
tika, poté obecný popis léčebných modalit 
a následují speciální části probírající po-
drobně čtyři diagnostické okruhy, tedy ná-
dory rtu, dutiny ústní, orofaryngu a nasofa-
ryngu, zvlášť ovšem i problematiku krčních 
metastáz a prognostických faktorů ve vazbě 
na tyto nádory. Autoři neopominuli ani pro-
blematiku prevence a v závěru pak shrnu-
jí kromě poučení pro praxi také současné 
trendy a perspektivy diagnostiky a léčby té-
to části nádorů hlavy a krku.  

Monografie je koncipována velmi moder-
ně, přehledně, texty doprovázejí výrazně 
označené souhrny, které rekapitulují každou 
kapitolu. Obsah je umocněn bohatou doku-
mentací ve schématech a velmi kvalitních 
fotografiích, nálezech zobrazovacích metod 
a mikroskopických obrazů, které významně 
zvyšují informační hodnotu díla. 

Didaktická hodnota monografie je velmi 
vysoká. Kromě práce každého z autorů je 
třeba velmi ocenit také práci ediční, neboť 
monografie působí velmi uceleně a vyváže-
ně, což při tak široké spoluautorské účas-
ti nebývá pravidlem ani snadné dosáhnout. 

Za cenné lze pokládat také informace o au-
torech zúčastněných na vytvoření mono-
grafie, neboť je tím vlastně popsána skupina 
špičkových odborníků, kteří jsou jako nej-
kvalifikovanější v ČR k dispozici pro vysoce 
odbornou pomoc či konzultaci. Tento druh 
odborných monografií využívající celý po-
tenciál odborníků na jasně definované té-
ma je spolu s příkladnou ediční prací ne-
pochybně nejpřínosnějším jak pro speciali-
zační vzdělávání, tak pro další edukaci pro-
fesionálů. Dává také přehled o stavu oboru 
v dané době i prostor pro tříbení názorů na 
témata nová nebo dosud neuzavřená.

Celkově hodnotím monografii jako po 
všech stránkách výborně zpracovanou 
a jako významný a komplexní příspěvek 
k tuzemskému onkologickému písemnic-
tví. Nelze než doporučit ji všem studujícím, 
vzdělávajícím se a hledajícím v problema-
tice nádorů dutiny ústní a hltanu nejmoder-
nější informace v jazyce českém, a to ve 
vysoce kvalifikovaně a technicky dokonale 
zpracované podobě.“ 

Publikaci plně doporučujeme zubním lé-
kařům a především stomatochirurgům pro 
postgraduální vzdělávání. Informace o dal-
ších monografiích edice jsou uvedeny na:
www.tobias-ucebnice.cz. 

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
Hradec Králové
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historie

MULáŽe

Nákladně provedené muláže s četnými detaily a informacemi, zhotovené firmou 
Lehrmittelwerke Berlinische Verlaganstalt GmbH kolem r. 1910. Vlevo: sagitální řez 
v rovině symetrie. Vpravo: sagitální řez, muláž se skleněným modelem oka. Barevné nitě 
ukazují cévy, nervy a lymfatický systém.

Muláž části lebky se zobrazením cévního 
zásobování zubů, zhotovena anatomickým 
muzeem v Paříži. Vzhledem k nižší kvalitě 
provedení byla určena spíš pro kabinet hrůzy. 
Lebka je z plastické hmoty, nitě ponořené do 
barevného vosku imitují cévní svazky.

Muláž, kde se na přirozených zubech 
demonstrují nejrůznější patologické 
procesy (kolem r. 1910).

Skládací model patologicky pozměněné dolní 
čelisti, dále zdokonalován do 50. let (vyrobeno 

firmou Frasaco, kolem r. 1935). V popisu lze 
číst: „Cenná pomůcka pro rychlou osvětu 
pacienta, zvlášť před a po RTG snímcích 

vykonává velké služby.“ 

Anatomický model dolní čelisti 
z kolorované sádry, zhotovený ve 
spolupráci anatoma Bocka a výrobce 
Stegera. Demonstruje řezy zubů, nervy 
a vývoj zubů (kolem r. 1880, Lipsko).

Pracně vytvořený model dolní čelisti 
s vyjímatelnými zuby a odnímatelnými 
modely měkkých tkání a alveolární kosti 
ve frontálním i laterálním úseku (edice 
muzea hygieny v Drážďanech, kolem 
r. 1960).

Dějiny muláží počínají v polovině 
19. stol. ve vzdělávacích ústavech 
a na univerzitách. Tyto otisky, často 
také odlitky, sloužily lékařské výuce 
jako názorná trojrozměrná ukázka 
patologických stavů – ale také 
anatomických poměrů. Chorobné 
projevy byly přímo na pacientovi 
otištěny a tyto otisky byly vylévány 
voskem nebo sádrou. K docílení nejvyšší 
autenticity byly muláže na místě podle 
pacienta co nejvěrněji vybarveny. Tato 
zobrazovací technika se zdokonalovala 
až do 50. let 20. století. 

Bohužel jenom málo těchto někdy 
až uměleckých prací se zachovalo do 
současnosti. Rozvoj fotografie a rentge-
nologie v 1. pol. 20. století utlumoval 
zájem o muláže, až tato „reprodukč-
ní“ technika upadla téměř v zapomně-
ní. Zejména na přelomu tisíciletí, kdy 
se spolu s holografií, rozšířením počí-
tačů a s ním spojenými 3D simulace-
mi, ultrazvukovými přístroji apod. zce-
la proměnil svět zobrazovacích a do-
kumentačních technik. Mnoho muláží, 
nezřídka velmi vzácných onemocně-
ní a anomálií, vzalo v průběhu času za 
své. Dnes si už naštěstí začínáme uvě-
domovat, o jak pozoruhodný a zároveň 
autentický dokument se jedná, a tak po-
malu narůstá zájem o muláže nejen ja-
ko raritní dekoraci kabinetů či ordinací, 

ale i jako studijní pomůcku chorob, kte-
ré se s časem staly vzácnými. 

Přesto v Evropě i jinde stále ještě ojedi-
něle existují sbírky uchovávající i mnoho 
set těchto prací, např. v Aténách, Dráž-
ďanech, Freiburgu, Madridu, Paříži, Tem-
pli (Texas), Vídni. 

Ve sbírce muláží našeho muzea a vě-
deckého střediska je jich 30 z vosku, sád-
ry a plastické hmoty. Nejstarší je z r. 1880. 
K tomu přiřaďme např. demonstrační vit-
ríny s objekty podobnými mulážím, ale 
osazenými přírodními zuby. Světově je-
dinečná kolekce pochází z ústavu dentis-
tů ve Vídni a obsahuje více než 600 de-
sek, na kterých jsou namontované zub-
ní a čelistní anomálie, konkrementy, mo-
dely, fotografie, RTG snímky, protetické 
a ortodontické práce a nástroje – vše ve-
směs výtečně vědecky zpracováno. Ob-
jekty jsou obohaceny popisy a vědecký-
mi komentáři. Spolu s dalšími podobný-
mi exponáty se tak rozrůstající se zschad-
rasská sbírka i v této oblasti řadí k největ-
ším a nejvýznamnějším v Evropě.

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Mu zea historie zubního lékařství v Zschadrassi pa-
nu Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.
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Zařaďte používání zubní pasty parodontax® mezi svá doporučení
a pomozte svým pacientům předcházet problémům s dásněmi.3

Reference:
1. GSK Clinical Study E5931015. Data on file. January 2011. 2. GSK Clinical Study E5930966. Data on file. January 2011 
3. Yankell SL, et al. J Clin Dent 1993;4(1):26–30. 
 
parodontax® je registrovaná ochranná známka a ostatní grafické prvky jsou ochrannými známkami skupiny firem GlaxoSmithKline. 
 
Zubní pasta parodontax® Fluoride je zdravotnický prostředek.

V případě otázek kontaktujte prosím: 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, mail: cz.info@gsk.com, tel: +420 222 001 111

Zubní pasta
parodontax® 
odstraňuje
zubní plak již po
60sekundovém
čištění.1,2

CHCSK/CHPDX/0003/15(1)
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SeRVIS

blahopřejeme

vzpomínáme

„Jaképak: Dědku, nepředbíhej! Já nejsem pacient, ale ošetřující lékař…“

informace

Upřímné blahopřání ČSK patří 
jubilantům z řad funkcionářů Komory:
zzMUDr. Hana Fenclová 

slaví v květnu 70. narozeniny. 
Od r. 2001 byla předsedkyní čestné 
rady OSK České Budějovice a poté 
v letech 2005 – 2009 členkou společné 
čestné rady OSK České Budějovice, 
Jindřichův Hradec, Písek, Tábor.
zzMUDr. Jan Knára 

slaví v květnu 75. narozeniny. 
Od založení Komory se aktivně podílel 
na její činnosti. Dlouhá léta, až do 
r. 2009, byl předsedou OSK Karlovy 
Vary a tuto oblast zastupoval také jako 
člen sněmu ČSK. V letech 2009 – 2013 
působil jako člen čestné rady OSK 
Karlovy Vary.   
 
OSK Brno přeje hodně zdraví 
a životního elánu svým členům, kteří 
v květnu slaví životní jubileum:
zzMUDr. Soňa Dvořáčková
zzMUDr. Jitka Kvíčalová
zzMUDr. Alena Vondráková
zzMUDr. Václav Slavíček

zzMUDr. Stanislav Mičaník  
zemřel dne 16. 4. 2016 ve věku 82 let.
Vždy stál na špici ostravské 
stomatologie, byl odborníkem 
v protetické stomatologii 
a stomatochirurgii. Dlouhé roky 
pracoval jako vedoucí lékař zubního 
oddělení Závodní nemocnice 
Vítkovických železáren v Ostravě. 

Pro své rozsáhlé medicínské znalosti, 
pedagogickou činnost i lidské vlastnosti 
byl váženým kolegou. Byl členem 
představenstva OSK Ostrava a poté 
OSK Frýdek-Místek. Od roku 2013 byl 
nositelem komorového čestného titulu 
Osobnost české stomatologie.
S úctou vzpomínají OSK Ostrava, 
OSK Frýdek-Místek a ČSK.

zzMUDr. Miluška Dráždilová 
slaví v květnu životní jubileum.
Hodně zdraví, štěstí a pohody 
přeje OSK Praha 7.

zzMUDr. Blanka Götzová 
slaví v květnu 60. narozeniny.
Je dlouholetou členkou oblastní 
čestné rady. Jubilantce blahopřeje 
OSK Třebíč.

zzMUDr. Lenka Kadlecová  
slaví v květnu životní jubileum.
Pevné zdraví a optimismus 
do dalších let přeje OSK Praha 3.

zzMUDr. Helena Stříteská  
slaví v květnu životní jubileum. 
Do dalších let přeje hodně zdraví 
a radosti OSK Praha 9.

zzMUDr. Jarmila Sárazová  
slaví v květnu životní jubileum.
OSK Vyškov přeje své člence 
do dalších let hodně zdraví 
a životního elánu. 

SLAVNOSTI OTCe VLASTI

Letos si připomínáme 700. výročí 
narození Karla IV., „Otce vlasti“, krále 
českého a císaře Svaté říše římské. 
Univerzita Karlova a její jednotlivé 
fakulty připravily k výročí svého 
zakladatele důstojné oslavy. 
Součástí je například shromáždění 
akademické obce za účasti vrcholných 
státních představitelů, konference 
mezinárodních univerzitních asociací, 
semináře nebo výstavy. 
Výstava Druhý život Karla IV. je 
přístupná v Křížové chodbě Karolina 
(14. 5. – 31. 8. 2016). 
Další výstavu Medicína od dob Karla IV. 
po současnost (3. – 31. 5. 2016, 
Novoměstská radnice, Praha 2) připravila 
1. LF UK v rámci Slavností Otce vlasti. 
Do série těchto akcí 1. LF UK patří také 
zajímavé semináře a přednášky, například 
Záhadná nemoc Karla IV. na podzim 
roku 1350 v podání doc. MUDr. Jiřího 
Ramby, DrSc. (18. 5. 2016, posluchárna 
Purkyňova ústavu, Praha 2).
Podrobné informace o akcích, na nichž 
se UK podílí, najdete na
http://karel700.cuni.cz 
https://www.facebook.com/700karel.

Redakce

Socha Karla IV. ve Velké aule Karolina.

Akreditovaný
kvalifi kační kurz:

ZUBNÍ 
INSTRUMENTÁŘKA

Cena kurzu: 13 900 Kč
Termín: 13. 9. 2016 – 26. 4. 2017

Po absolvování osvědčení 
vydané se souhlasem MZ ČR

Pořádá NZZ Ing. Mário Urban – PROSPORT 
Hrušovská 11, 702 00  Ostrava

Tel.: 596 612 214
www.skola-prosport.cz
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Objednávejte zde
tel.: 727 865 486     www.jsdentshop.cz

Otiskovací hmotu Sildent rozhodně doporučuji. 
Funguje, je přesná a dobře se mi s ní pracuje.

Jsem opravdu spokojený.

MDDr. Ondřej Kříž
Brno

Vyzkoušejte kvalitní A-silikon
za cenu C-silikonu

„
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SeTKáNí IMPLANTOLOGIe A PARODONTOLOGIe 
NA ITI STUDIJNíM KLUBU PRAHA 

odborné akce

Dne 18. 3. 2016 se uskutečnilo 
4. zasedání ITI studijního klubu 
Praha, který je jedním ze dvou 
lokálních – pražských klubů 
celosvětově rozšířené organizace 
profesionálů v implantologii ITI 
(International Team for Implantology). 
Tématem byla Mukogingivální 
chirurgie parodontu – krytí 
gingiválních recesů. Přednášejícím 
byl MUDr. Ivo Nekvinda z Pardubic, 
zabývající se ve své privátní praxi 
parodontologií, stomatochirurgií, 
implantologií a mikrochirurgií. 

Prezentace byla rozdělena do dvou 
bloků. V první části byla demonstrová-
na fotografická dokumentace klinických 
případů. Ve druhé části pak následoval 
videozáznam výkonu s komentovaným 
sdělením přednášejícího.

Úvodem dr. I. Nekvinda představil 
dvě techniky krytí gingiválních recesů. 
První technikou je koronálně posunu-
tý lalok s pojivovým štěpem z patra dle 
Zuccheliho. Druhou pak tunelová tech-
nika dle Zuhra. Na začátku prezenta-
ce byla zmíněna Müllerova klasifika-
ce gingiválních recesů a zatím ne zcela 
jasná etiologie. Tou mohou být jednak 
nevhodná technika čištění zubů, tenký 
biotyp gingivy, ortodontické důvody či 
bruxismus. Technika posunutého laloku 
vychází z kombinovaného štěpeného 
laloku, odběru a přenosu pojivové tká-
ně z patra a koronálním posunem ště-
peného laloku. Následuje závěsná su-
tura laloku ke kompozitům na soused-
ních zubech. Povrch kořene je před vý-
konem zahlazen diamantem a ošetřen 
EDTA. Přednášející se detailně zabýval 
mikroskopickou technikou sutury o ve-
likosti 6/0 a 7/0. K fixaci pojivového ště-
pu pak využívá vstřebatelné stehy. Autor 
se krátce vyjádřil k aplikaci flow kom-
pozitu v mezizubním prostoru, kdy lep-
tá jen labiální plochy sousedních zubů, 
aby byl kompozit snáze odstranitelný.

Následovaly kazuistiky zaměřené od 
sólo recesů po mnohočetné gingivální 
recesy v celé čelisti. U takto rozsáhlých 
výkonů se dr. I. Nekvinda zabýval frak-
cionovanou aplikací lokální anestezie.

Samostatnou kapitolou pak byl od-
běr pojivového štěpu z patra. Jednodu-
chou incizí je veden paramarginální řez 
od druhého moláru po první řezák. Po 
odběru pojivového štěpu je místo zajiš-
těno zkříženým matracovým stehem in-

Tématem zasedání ITI 
studijního klubu Praha bylo 
krytí gingiválních recesů.

terdentálně do vestibula. Tloušťka epi-
telového krycího laloku byla doporuče-
na minimálně 1,5–2 mm, aby nedošlo 
k nekróze a sekundárnímu hojení na 
patře. Anestezie je aplikována v oblasti 
foramen palatinum, foramen incisivum 
a v oblasti špičáku. Živá diskuse se strh-
la nad průběhem arteria palatina a je-
jím případném peroperační krvácení. 
„Je třeba respektovat anatomické pomě-
ry ve vztahu k arteria palatina,“ uklid-
nil přednášející auditorium na základě 
svých více než 10letých zkušeností – 
s vážným krvácením se dosud při tomto 
výkonu nesetkal.

Dále byla diskutována expozice poji-
vového štěpu v místě recesu. Dr. I. Ne-
kvinda uvedl, že navzdory literatuře ne-
má dobré zkušenosti s expozicí pojivo-
vého štěpu. Doporučeno bylo komplet-
ní překrytí pojivového štěpu volně mo-
bilizovaným lalokem. Následovala ka-
zuistika extrémních recesů zasahujících 
po apex postranního řezáku v horní če-
listi. Zde se přednášející zamýšlel nad 
problematikou mělkého vestibula jako 
následku koronálně mobilizovaného la-
loku. Pokud mělké vestibulum vznik-
ne, doporučil přednášející prohloubení 
s epitelovým štěpem až ve 2. fázi, což 
demonstroval na klinických situacích. 
Zde poukázal na nutnost apikálně vede-
né incize jako prevence malnutrice po-
jivového štěpu. Výrazně horší prognóza 
je, pokud nejprve prohloubíme vestibu-
lum a ve 2. fázi kryjeme recesy.

„Dolní čelist je vždy výzva,“ zahájil 
sérii kazuistik věnovaných především 
dolním řezákům. V této souvislosti také 
otevřel problematiku dehiscence kosti 
skloněných zubů zejména v dolní fron-
tální oblasti. Ke krytí recesů přistupuje 
až po řádně ukončené ortodontické te-
rapii. 

Tunelová technika byla představena 
jako alternativa koronálně posunutého 
laloku. Podstatou je speciálním mikro-
chirurgickým instrumentáriem vytvo-
řit tunel, do kterého je vsunut pojivový 
štěp. Výhodou je absence vertikálních 
nářezů a tím i minimalizace rizika ji-
zev. Za jistou nevýhodu dr. I. Nekvin-
da označil nemožnost vizuální kontro-
ly operačního pole a potenciální riziko 
vzniku hematomu. Dalším rizikem je 
jistě nešetrné protržení interdentální pa-
pily a tím nutnost ukončení celého vý-
konu. Tunelová technika se tak jeví ob-
tížnější a více náročná na preciznost. 
Využívá se u recesů do 2 mm a hlav-
ně při zesílení tenkého biotypu gingivy. 

Po krátké přestávce následoval detail-
ně komentovaný videozáznam krytí re-
cesu technikou koronálně posunutého 
laloku. Výkon byl velmi pěkně natočen 
operačním mikroskopem. Z chirurga se 
tak stal i kameraman a střihač v jedné 
osobě.

Setkání proběhlo v pražském hotelu 
Sheraton a diskuse pokračovala po spo-
lečné večeři všech zúčastněných. Dal-
ší zasedání se uskuteční v květnu opět 
v Praze a bude se jednat o společné za-
sedání obou pražských ITI studijních 
klubů.

MUDr. Aleš Váňa
Praha

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
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právní poradna ekonomická poradna

Odpovídá 
Mgr. Jiří Slavík

Odpovídá 
Ing. Alena řeháková

Mohu rozvázat pracovní poměr 
s těhotnou zaměstnankyní?

Těhotné zaměstnankyně jsou zákoníkem 
práce chráněny před skončením pracovní-
ho poměru ze strany zaměstnavatele. Na 
dobu těhotenství patří tzv. ochranná doba, 
viz § 53, odst. 1, písm. d). Výjimkou z toho-
to zákazu rozvázání pracovního poměru ze 
strany zaměstnavatele je výpověď z důvodu 
rušení zaměstnavatele či jeho části a z důvo-
du, pro který může zaměstnavatel okamžitě 
zrušit pracovní poměr, viz § 54, písm. a) a c) 
zákoníku práce. 

Pracovní poměr v době těhotenství mů-
že skončit dohodou o rozvázání pracovní-
ho poměru či výpovědí ze strany těhotné 
zaměstnankyně. Dále zrušením ve zkušeb-
ní době, a to jak ze strany zaměstnavatele, 
tak zaměstnance, a uplynutím sjednané do-
by určité. V těchto případech končí pracovní 
poměr bez ohledu na ochrannou dobu. 

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 době 16.00 – 18.00 hod.
Ing. Alena řeháková
na tel.: 222 592 419 nebo osobně 
na adrese Jeseniova 81, Praha 3Z médií jsem se dozvěděla, že byl 

schválen zákon o elektronické 
evidenci tržeb. Bude se povinnost 
evidovat tržby vztahovat i na 
zubní lékaře a případně od kdy?

Zákon o evidenci tržeb nabude 
účinnosti částečně v září a částeč-
ně v prosinci 2016. Některé sku-
piny podnikatelů (jde o podnika-
tele poskytující ubytovací a stravo-
vací služby) budou povinny evido-
vat tržby již od prosince 2016, další 
pak (maloobchod, velkoobchod) od 
března 2017. Pokud se nic nezmě-
ní, zubním lékařům vznikne povin-
nost evidovat tržby od 1. března 
2018, tedy s více než ročním od-
stupem od účinnosti zákona. Po-
vinnost evidovat tržby se bude týkat 
jak hotovostních plateb, tak plateb 
kartou. 

Na základě dvaceti let zkušeností s používáním úzkých implantátů v klinické praxi rozšiřuje LASAK nabídku implantologického systému BioniQ® o implantáty 

s průměrem 2,9 mm. Implantáty BioniQ® S2.9 nabízejí optimální řešení v situacích, ve kterých je léčba konvenčními implantáty problematická nebo nemožná, 

nejčastěji ve frontálním úseku s omezenou nabídkou kosti nebo malou mezerou mezi zuby či implantáty. Implantáty jsou vyráběny z vysokopevnostního čistého 

titanu a opatřeny hydrofilním, nanostrukturovaným BIO povrchem. Pro úzké implantáty o průměru 2,9 mm byla speciálně vyvinuta žlutá protetická platforma 

QN (Q-Lock® Narrow) obsahující všechny obvyklé protetické komponenty.

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

2,9 mm
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připravujeme

ANKyLóZA ZUBů JAKO KOMPLIKACe 
ORTODONTICKé TeRAPIe 

fotoúsměv

Dnešní příspěvek nás opět zavede 
do dalekých krajů a dokonce nás také 
vtáhne do bájného světa bohů. Fotogra-
fii nám zaslala MUDr. Milada Trojáko-
vá z Bystřice nad Pernštejnem s tímto 
komentářem:

„Při své výpravě do Kambodže jsem 
navštívila majestátní chrám Angkor Vat. 
Mnoho let jsem toužila nahlédnout za 
oponu tajemství hinduismu a buddhis-

mu. Poblíž nejvyšší chrámové věže jsem 
se setkala s božskou tanečnicí Apsa-
rou, a to zřejmě jedinou, která se usmí-
vá a ukazuje při tom zuby. Prý je to ob-
raz štěstí, radosti a životní spokojenosti, 
a tak se chci s vámi o tento zážitek po-
dělit.“ 

Fotografie s výstižným textem zasílej-
te na e-mail: zakova@dent.cz nebo poš-
tou na adresu redakce časopisu LKS.

Čtvrtý díl seriálu Interdisciplinární 
spolupráce u složitých kazuistik, který 
pro LKS připravuje kolektiv autorů pod 
vedením MUDr. Ivo Marka, Ph.D., do-
kumentuje ošetření pacienta se vzác-
nou formou generalizované ankylózy 
postihující kompletní dentici. Tato ano-
málie byla diagnostikována až v průbě-
hu ortodontické terapie, což si vyžádalo 
zásadní modifikaci původního ortodon-
ticko-protetického plánu léčby.

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:

Žitomírská 26, Praha
tel.: 777 84 85 84

dentika@dentika.cz
www.dentika.cz

Zirkonová korunka (mezičlen)
metodou CAD/CAM

za 2.300 Kč (1.950 Kč)

Celokeramická korunka

za 2.200 Kč

Dentika, s. r. o.
zubní laboratoř  
zaměřená na  
keramiku

Zubní laboratoř DENTIKA

Doprava po celé České republice

Turbínky
Násadce
Mikromotory
Implantologie

Získejte slevu
15 + 15 %

bienair.cz

Na základě dvaceti let zkušeností s používáním úzkých implantátů v klinické praxi rozšiřuje LASAK nabídku implantologického systému BioniQ® o implantáty 

s průměrem 2,9 mm. Implantáty BioniQ® S2.9 nabízejí optimální řešení v situacích, ve kterých je léčba konvenčními implantáty problematická nebo nemožná, 

nejčastěji ve frontálním úseku s omezenou nabídkou kosti nebo malou mezerou mezi zuby či implantáty. Implantáty jsou vyráběny z vysokopevnostního čistého 

titanu a opatřeny hydrofilním, nanostrukturovaným BIO povrchem. Pro úzké implantáty o průměru 2,9 mm byla speciálně vyvinuta žlutá protetická platforma 

QN (Q-Lock® Narrow) obsahující všechny obvyklé protetické komponenty.

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

2,9 mm
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fotoalbum

V pátek 22. dubna 2016 se víc než dvě desítky zájemců o sbírky Muzea 
historie zubního lékařství v Zschadrassi vypravily na toto malebné 
místo blízko těžiště trojúhelníka Lipsko-Drážďany-Chemnitz. Břímě 
organizace na sebe vzala obětavá Mgr. Hedvika Wünsch, DiS., z pražské 
Stomatologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady. 

VýLeT DO ZSCHADRASSe

Ve vstupním sále expozice uvítal 
českou výpravu symbolický andílek 
s nemocným chrupem.

Zájezdu se vedle dentálních 
hygienistek a studentů 
zubního lékařství zúčastnilo 
i několik zubních lékařů, 
mezi nimi také MUDr. Blanka 
Dvořáková, která měla 
speciální poslání projednat 
s Andreasem Haeslerem 
možnosti historické výstavy 
na zářijovém ortodontickém 
kongresu v Praze.

V tomhle nenápadném 
cihlovém domku na 
zschadrasské výšině najdete 
v těsné blízkosti legendárního 
městečka Colditz 
Dentalhistorisches Museum. 
V krásném jarním odpoledni 
jsme u jeho vstupní brány 
zakončili náš výlet společnou 
fotografií „účastníků zájezdu“.

Zpáteční cestu do Prahy si na 
drážďanské dálnici krátila jedna 
paní doktorka četbou LKS. Počkali 
jsme si, až dolistovala k pravidelné 
rubrice HISTORIE…

Zasvěcenou přednášku o jednotlivých sekcích zschadrasské expozice poskytl, jak je dobrým zvykem, ředitel muzea Andreas Haesler. 
Pochopitelně v tandemu s nerozlučným překladatelem, waldheimským zubním lékařem Dr. Hansem-Rainerem Fischerem (na fotografii 
uprostřed). Jeho čeština s lehkým moravským přízvukem (pan doktor studoval na univerzitě v Olomouci) zprostředkovala návštěvníkům 
z Prahy detailní odborné informace o unikátních exponátech místní sbírky.

Připravila redakce LKS



SLAVÍME 10 LET V ČR
Jako poděkování za Vaši důvěru Vám při této příležitosti
dáváme 10 let záruku na CT sensor*.

Navíc v ceně získáte:
 MagicPan: poslední generace multifokusu u OPG snímků.

Zaostřeno ve všech oblastech!

 EzCodi: 240 videoprezentací pro lepší komunikaci postupu léčby

s pacienty! Všechny specializace!

 EzSmart: software, který za Vás automaticky vyhodnotí OPG snímek

pro eliminaci chyb při snímkování!

  Anatomické FOV 12 × 9 cm zobrazí obě čelisti bez kompromisů

  3D PAN: 3D+OPG jedním skenem  Žádná rekonstrukce z CT snímku!

  Smart MAR: automatická redukce kovových artefaktů

  Green CT technologie: velmi nízká dávka záření

  Rozlišení CT senzoru: 0,049 mm zaručuje vysokou kvalitu snímků

Ez3D-i EzCodiMagicPanProhlédněte si videa:

JPS, s. r. o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5, e-mail: info@jps.cz, www.jps.cz
zelená linka (volání zdarma): 800 111 577 (800 111 JPS)

ORDINACE BEZ STAROSTÍ
kompletní sortiment přístrojů a služeb

800 111 577

      tenké pouze 4,8 mm pro snadné polohování

      rozlišení HD senzoru 33,78 lp/mm pro přesnou diagnózu

      240 videoprezentací pro lepší komunikaci postupu léčby s pacienty!

Nové intraorální senzory Slim

*limitovaná nabídka pro prvních 10 zákazníků



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

NEJlEpší zákazNický sErvis
na trhu zubních imPLantátů

rychlé dodáNí zboží 
od objednání
Praha do 30 minut,
Čr do 24 hodin,
Sr do 48 hodin

zákazNický sErvis 
24 hodin denně,
7 dní v týdnu,
365 dní v roce

sklad
ihned k odběru
PřeS 10 000 PoLožek

přidEJtE sE k spokoJENým uživatElům
nakuPujte za SkvěLé ceny a využijte náš bonuSový SyStém

cena imPLantátu již od 2 208 kč vč. dPh*

odborNá podpora 
týmu kliNiky
asklEpioN  

11 lEt
na trhu

*cena po odečtení maximálního naturálního bonusu - výrobky z produkce novadento, ProceSS For PrF,
LuviS, aSkLePion-trade a dentiS (pouze chirurgické sady).


