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z představenstva ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí PřeDSTAVeNSTVA ČSK
10. – 11. 4. 2015

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

zzDohodovací řízení pro rok 2016. 
Dne 1. 4. se na MZ ČR konalo 
zahajovací jednání k Dohodovacímu 
řízení pro rok 2016 (DŘ), kterého se 
za Zubohrad zúčastnili dr. P. Chrz a dr. 
R. Houba. Proběhlo ověření zástupců 
segmentů a stanovení termínů DŘ. 
Přípravná fáze jednání skončí 26. 7. 
zz Jednání ČSK.
 • Vláda ČR. Dne 16. 3. dr. P. Chrz 

jednal s doc. MUDr. L. Hegerem, CSc., 
který předkládá pozměňovací návrh 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění, o možnosti 
zapracovat do návrhu zákona „ceník 
stomatologické péče“. 

Dne 19. 3. se dr. M. Švábová 
zúčastnila 18. schůze výboru pro 
zdravotnictví v PSP ČR, kde byl 
projednáván: vládní návrh zákona, 
kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů; 
vládní návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně 
a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné 
zdravotní pojišťovně České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů a zákon 
č. 280/1992 Sb., o resortních, 
oborových, podnikových a dalších 
zdravotních pojišťovnách. Projednávání 
bylo odloženo na 19. schůzi výboru.

Dne 3. 4. 2015 proběhl na Úřadu 
vlády ČR ve Strakově akademii seminář 
k legislativnímu procesu pro zástupce 
profesních komor zřízených zákonem. 
Za ČSK se zúčastnili dr. P. Chrz a Mgr. 
J. Slavík.

 • MZ ČR. Dne 25. 3. proběhlo 
setkání ministra zdravotnictví MUDr. 

S. Němečka, MBA, s prezidenty 
profesních komor dr. P. Chrzem, 
dr. M. Kubkem a dr. L. Chudobou. 
Náměstek MUDr. T. Philipp, Ph.D., 
MBA, zpochybnil výpočty minutových 
nákladů, které mu v minulosti byly 
Komorou předloženy. Dr. P. Chrz proto 
požádal Ing. J. Šustu o vypracování 
aktuálních kalkulací, které budou 
dr. T. Philippovi poskytnuty.

 • SÚKL. Dne 18. 3. dr. P. Chrz a Mgr. 
J. Slavík jednali na SÚKL s Ing. Mgr. 
J. Machálkem, pověřeným vedoucím 
Sekce zdravotnických prostředků, 
o kontrolách zdravotnických prostředků 
v zubních ordinacích. Tématem opět 
byly požadavky SÚKL na návody ke 
zdravotnickým prostředkům výhradně 
v českém jazyce. O problematice bude 
ČSK dále jednat i s MZ ČR.

 • ÚZIS. Dne 30. 3. jednali dr. 
P. Chrz a dr. R. Houba s ředitelem 
ÚZIS doc. RNDr. L. Duškem, Ph.D., 
o registru zdravotnických pracovníků 
a zdravotnických zařízení (ČSK již 
novelu zákona č. 372/2011 Sb. 
připomínkovala). K tématu registru 
také proběhla schůzka dr. P. Chrze 
s prezidentem ČLK dr. M. Kubkem.
zz Koalice soukromých lékařů (KSL). 

Na jednání KSL dne 24. 3. bylo 
diskutováno hodnocení pracovní 
skupiny ke kultivaci seznamu 
zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami, kompenzace zrušených 
regulačních poplatků v současnosti 
a v příštích letech a výdejny léků 
v ordinacích. Dne 26. 3. zaslala 
KSL žádost o schůzku s ministrem 
zdravotnictví. 
zzNárodní radiologické standardy 

(NRS). Z pověření ČSK spolupracuje 
doc. J. Zemen s prof. V. Válkem, 
předsedou Radiologické společnosti 
ČLS JEP, na přípravě NRS, konkrétně 
na vypracování standardů pro všechna 
zubní RTG vyšetření a pro OPG 
a CBCT. Materiály, které zpracoval 
doc. J. Zemen, předal prof. V. Válek ke 
zhodnocení na SÚJB, kde prošly téměř 
beze změn.
zzNávrh novely Stanov ČSK. 

Představenstvo schválilo návrh novely, 
týkající se znalců Komory. Návrh bude 
předložen k projednání a schválení 
sněmu ČSK.
zz Sněmy OSK. Jednotliví členové 

představenstva ČSK se zúčastní 

oblastních sněmů, které se budou 
konat v jarním období 2015.
zz Informace RK a ČR ČSK. O činnosti 

revizní komise informovala dr. 
M. Kraus Kozumplíková, o činnosti 
ČR ČSK prof. T. Németh. 
zz Zahraniční činnost. 
 • Doc. J. Zemen informoval 

o činnostech a zprávách z FDI a CED. 
Začátkem dubna byla do CED odeslána 
národní zpráva za ČSK. Novým 
výkonných ředitelem FDI se od května 
stává Enzo Bondioni. 

 • WHO zpracovala brožuru 
věnovanou správnému příjmu cukrů 
u dětí a dospělých WHO Guideline 
on sugars intake. Ke stažení je 
na webových stránkách WHO 
(www. who. int).

 • Veletrhu Krakdent 2015  
(19. – 21. 3., Polsko) se za ČSK 
zúčastnil dr. P. Chrz. Společně s dr. 
R. Houbou se také zúčastnili zasedání 
k 25. výročí obnovení lékařské 
samosprávy regionální lékařské komory 
v Krakově 28. – 29. 3. 
zzVzdělávání. 
 • Představenstvo projednávalo žádosti 

podané VS ČSK týkající se Osvědčení 
odbornosti, akreditace pracovišť 
a příspěvků z Účtu klinik. 

 • Pokračuje diskuse k jednotlivým 
paragrafům navrhované novely ŘCVZL.
zzWebové stránky ČSK. Pokračuje 

příprava tvorby nových webových 
stránek Komory ve spolupráci 
s Mgr. J. Řezáčem. Osnova tvorby 
nového webu bude prezentována na 
květnovém sněmu ČSK.
zzWebinář. Uskutečnil se 12. 3. 

s MUDr. Rudolfem Jaklem na téma 
„Retence třetích molárů aneb kdy 
odstranit a kdy ponechat“. Zájem 
zubních lékařů naplnil kapacitu 
třídy (100 přístupů). Záznam je 
zveřejněn v archivu webinářů 
na e-learningovém portálu 
(http:// moodle.apolenka.cz).
zz Různé. 
 • Představenstvo schválilo poskytnutí 

mediální podpory akci Zdravotnický 
běh 2015 s možností použít logo ČSK 
na propagační materiály.

 • Prezident ČSK poskytl záštitu nad 
odborným programem 9. ročníku 
Mezinárodního dentálního veletrhu 
a konference InDent 2015 pořádaného 
ve dnech 14.–16. 5. 
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z revizní komise ČSK

diář

INFORMACe Z JeDNáNí
RK ČSK 10. 4. 2015

Revizní komise ČSK se na svém 
pravidelném zasedání zabývala 
běžnou agendou a stížnostmi.

K běžné agendě patřila kontrola zasí-
lání ekonomické dokumentace z OSK, 
evidence zaslaných zápisů z jednání 
představenstev a RK OSK, zasílání člen-
ských příspěvků z oblastí a kontrola pl-
nění rozpočtu ČSK. S potěšením jsme 
zjistili, že k 31. 3. 2015 byly do centra 
zaslány členské příspěvky ve výši 97 %. 
Důležitým bodem byla též příprava zprá-
vy RK ČSK pro 63. jednání sněmu ČSK. 

Bohužel se množí počet oblastí, je-
jichž RK nekonají ani po urgencích z na-
ší strany. Jde i o případy, kdy je stížnost 
sledována orgány státní správy (policie, 
krajské úřady, ministerstvo) nebo je pří-
padně těmto orgánům předána. Je třeba 
se těmito záležitostmi zabývat, protože 
se jedná o dobré jméno celé Komory. 
Proti těm, kteří jsou zvoleni do orgánů 
Komory, ale svou funkci nevykonávají 
řádně, by mohlo být zahájeno discipli-
nární řízení podle § 6a, odst. 2, písm. d 
Stanov ČSK. Apelujeme proto na všech-
ny zvolené funkcionáře, aby dodržovali 
časové limity pro řešení stížností.

Podobně se ukazuje, že v seznamu 
ČSK je zapsáno málo znalců Komory 
pro všechny odbornosti. Kolegové, po-
kud splňujete požadované podmínky 
a máte zájem o tuto činnost, přihlas-
te se. 

MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

V nejbližších týdnech jsou plánována 
tato jednání a akce: 

zzOn-line odborná diskuse, webinář 
(4. 6.). Informace o lektorovi, tématu 
přednášky a jak se do diskuse 
zapojit budou rozeslány e-mailem 
a zveřejněny v odkazu Aktuální 
informace na www.dent.cz
zz Zasedání revizní komise ČSK (12. 6.)
zz Zasedání představenstva ČSK 

(12. – 14. 6.). Výjezdní zasedání 
představenstva, revizní komise a čestné 
rady ČSK.

Informace z květnového zasedání 
představenstva ČSK a RK ČSK 
a z 63. jednání sněmu ČSK v Mikulově 
zveřejníme v příštím LKS č. 6/2015.

Mezinárodní kongres Pražské 
dentální dny se koná ve dnech 
8. – 9. 10. 2015 v Národním domě 
na Vinohradech. Hlavním tématem 
je Problematika horního laterálního 
úseku chrupu.

S odborným programem se můžete se-
známit na www.dent.cz nebo v tištěném 
programu, který je rozesílán s tímto LKS. 
Společně s programovou brožurou je ro-
zesílána také přihláška na PDD 2015. 

Upozorňujeme, že i letos je mož-
ná registrace pouze na celý dvouden-
ní kongres, a to do 10. 8. za zvýhodně-
nou cenu, poté za ceny uvedené v při-
hlášce (též možnost on-line registrace 
na www.dent.cz). Studenti zubního lé-
kařství se mohou přihlásit do 10. 9. za 
zvýhodněných podmínek, které platí 
pro prvních 120 přihlášených.

Více informací o koncepci PDD 2015 
najdete v tomto LKS na str. 96 – 97.

Kontaktní adresa:  
Ing. Hana Štěpánková
Kongresové oddělení ČSK – „PDD“ 
Slavojova 22, 128 00 Praha 2
tel.: +420 234 709 613
e-mail: stepankova@dent.cz
Kredity
PZL účast na celém kongresu: 16
Sestry, dentální hygienistky: zažádáno 

NA PDD 2015 Se MůŽeTe PřIHLáSIT JIŽ NyNí

DůLeŽITé INFORMACe NA WWW.DeNT.CZ 
zz Zásady pro uchování zdravotnické dokumentace a postup při jejím 

vyřazování a zničení po uplynutí doby uchování  
(Aktuální informace z 8. 4. 2015)

zzČeský telefonní seznam, s. r. o. – upozornění k fakturám, které rozesílá 
tato společnost zubním lékařům (Aktuální informace z 16. 4. 2015)

zz Pozvánka na kongres evropské protetické asociace 2015, který se koná 
v Praze 3. – 5. 9. Více na www.epa2015.cz (Aktuální informace z 20. 4. 2015) 

zzUpozornění SÚKL k podezření na možný pohyb padělků zdravotnických 
prostředků (Aktuální informace z 30. 4. 2015)

INFORMACe O DISTRIBUCI LKS  
PRO DeNTáLNí HyGIeNISTKy
Vážené dentální hygienistky, členky organizací Asocicace dentálních 
hygienistek ČR (ADH ČR) a sekce DH při České parodontologické 
společnosti (ČPS), informujeme vás, že počínaje letním dvojčíslem LKS 
č. 7 – 8/2015 zrušíme bezplatné rozesílání časopisu na vaše adresy. 

Vede nás k tomu nová možnost, kterou zájemcům o LKS nabízíme od září 
loňského roku, a to přečíst si časopis LKS zdarma v elektronické podobě 
na adrese www. publero. cz.

Pro zájemce o tištěnou verzi LKS samozřejmě nadále existuje možnost stát 
se předplatitelem časopisu. Cena ročního předplatného měsíčníku LKS 
je 460 Kč. Formulář objednávky předplatného najdete na www. dent. cz 
(sekce Pro veřejnost, odkaz Časopis LKS nebo Nabídka komerčních 
služeb). Po vyplnění ho zašlete do ČSK: Ing. Jolana Kunrtová,  
e-mail: kunrtova@dent.cz, tel.: 234 709 630.

Česká stomatologická komora,
vydavatel
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Z VOLeBNíHO SNěMU  
SLOVeNSKé KOMORy ZUBNíCH LéKAřů

KOMORA A JeJí KRAJŠTí MLUVČí

Jarní sněm Slovenskej komory 
zubných lekárov (SKZL) se 
konal 18. 4. 2015 v Martine. 
Těžištěm programu byla volba 
prezidenta- elekta. Po druhém 
kole voleb se stal prezidentem 
na příští funkční období 
MUDr. Igor Moravčík, současný 
viceprezident SKZL.

Na sněmu se nečekaně o post prezi-
denta-elekta ucházel také MUDr. Ma-
xim Stošek, známý jako ambiciózní 
mladý zubní lékař, který svými atrak-
tivními přednáškami o mikroskopic-
ké stomatologii začínal na Kongresu 
mladých zubních lékařů a v součas-
nosti, kromě jiných aktivit, již také vy-
učuje na univerzitě v Košicích u prof. 
Nedy Markovské. V prvním kole vo-
leb nezískal potřebné dvě třetiny hlasů 
žádný z kandidátů. V druhém kole byl 
zvolen MU Dr. Igor Moravčík, který se 
ujme funkce prezidenta SKZL letos na 

podzim. Do podzimního sněmu SKZL, 
na ně mž proběhnou volby do orgánů 
SKZL, zůstává ve funkci současný pre-
zident MUDr. Ján Gašič.

Kromě voleb na sněmu rezonovala ak-
tuální problematika, a to zejména nová 
zákonná povinnost (od 1. 4. 2015) po-
užívání registračních pokladen. Tato po-
vinnost se na Slovensku týká cca dese-
ti tisíc uživatelů včetně zubních lékařů. 

Dalším velkým tématem bylo celo-
životní vzdělávání. V současnosti se na 
Slovensku uzavřel pravidelný povinný 
pětiletý vzdělávací cyklus zubních lé-
kařů (u každého zubního lékaře začíná 
dnem jeho registrace do SKZL!). Z dik-
ce příslušné legislativy vyplývají finanč-
ní pokuty pro zubní lékaře, kteří během 
cyklu nezískali potřebný počet bodů. 
A dokonce hrozba odebrání licence pro 
ty, kteří mají ve vzdělávání resty od roku 
2004, což se týká sedmi zubních lékařů.

Na programu sněmu dále byly zprávy 
jednotlivých výborů SKZL, zprávy o čin-
nosti regionální komor a diskuse k nim.

Mgr. Marta Holečková
Bratislava

Prezidentem SKZL pro příští funkční 
období byl na dubnovém sněmu 
zvolen MUDr. Igor Moravčík. Funkce 
se ujme letos na podzim.

Vytváření jednotného mediálního 
obrazu České stomatologické 
komory jako celistvé a vnitřně 
jednotné organizace je stále 
náročnější a je striktně podmíněno 
shodně prezentovanými stanovisky 
a názory. 

Přibývá tištěných titulů, roste počet 
internetových médií, televizních a roz-
hlasových stanic, a to nejen celoploš-
ných, ale zejména regionálních. S tím-
to trendem také stoupá zájem o infor-
mace, které se týkají konkrétního místa, 
ve kterém tato média působí. Takovému 
požadavku je někdy z centra ČSK ob-
tížné vyhovět, protože v Praze nejsou 
vždy k dispozici aktuální údaje, které 
se týkají regionu, o který média proje-
ví zájem. Proto již před více než dese-
ti lety oslovila ČSK předsedy oblastních 
stomatologických komor s žádostí, aby 
ze svého středu vybrali v každém kraji 
jednoho zástupce, který bude tuto část 
republiky mediálně prezentovat. 

Tak vzniklo seskupení 14 krajských 
mluvčích, které se za léta svého půso-
bení více než osvědčilo. Také zástupci 
sdělovacích prostředků si již zvykli na 
to, že mají možnost obrátit se na zubní-
ho lékaře, který zná nejen situaci v re-
gionu, ale díky komunikaci s vedením 

a Kanceláří ČSK je podrobně obezná-
men i s oficiálními stanovisky Komory. 
Tato komunikace samozřejmě klade na 
krajské mluvčí nároky, vyžadující vel-
kou míru zodpovědnosti a profesionál-
ního přístupu. ČSK si tuto skutečnost 
uvědomuje a snaží se svým mediálním 
zástupcům poskytnout maximální pod-
poru. Komunikace s vedením Komory 
a tiskovou tajemnicí v případě po tře-
by je samozřejmostí a mediální porad-
ce Mgr. Jan Kovařík je připraven po-
skytnout telefonickou konzultaci nebo 
se přímo účastnit řešení těch neože-
havějších situací. Na začátku každého 
funkčního období pořádá ČSK pro kraj-

ské mluvčí mediální školení, jež je pro 
ty, kteří se funkce ujímají nově, cenným 
zdrojem informací, a pro ty, kteří jsou 
již zkušenými partnery médií, užiteč-
nou výměnou zkušeností, protože prá-
ce sdělovacích prostředků se stále vyví-
jí. Je-li to možné, organizujeme setká-
ní krajských mluvčích i před jednáními 
sněmů ČSK.

Být krajským mluvčím je odpověd-
ná a mnohdy nevděčná činnost a všem, 
kteří se dobrovolně rozhodli ji vyková-
vat, patří naše uznání a poděkování.

Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK

Na začátku 
současného 
funkčního 
období se 
školení krajských 
mluvčích konalo 
před květnovým 
sněmem 
v r. 2014 
v Olomouci 
pod vedením 
mediálního 
poradce Mgr. 
Jana Kovaříka.



95LKS 5/2015
10x méně abrazivní než běžné bělící pasty ke každodennímu použití

CH
CS

K/
CH

SE
N

O
/0

02
1/

15

Novinka

Převratné řešení
v bělení 
citlivých zubů

inzerce_true_white_A4_CZ.indd   1 14/04/15   12:03



96 LKS 5/2015

CO NABíDNe 18. ROČNíK 
MeZINáRODNíHO KONGReSU PDD

Mezinárodní kongres Pražské 
dentální dny, který pořádá Česká 
stomatologická komora, bude 
letos opět dvoudenní a koná se ve 
čtvrtek a v pátek 8. – 9. října 2015 
v Národním domě na Vinohradech. 

Organizační výbor se snažil přinést 
pokračování specializovaného zúže-
ní pohledu a koncentraci na jednu ob-
last zájmu zubního lékaře. Nosným té-
matem letošních PDD je Problematika 
horního laterálního úseku chrupu, kte-
rý hned „z okraje“ horním prvním pre-
molárem připravuje často i zkušeným 
zubním lékařům velkou výzvu. 

Dvoudenní jednání kongresu proběh-
ne ve dvou sálech Národního domu na 
Vinohradech – ve velkém reprezentativ-
ním Majakovského sále a v menším Rai-
sově sále.

Čtvrtek 8. 10. V Majakovského sále 
odezní celkem šest přednášek v chirur-
gicko-implantologické sekci. Svojí te-
matikou pokryjí zejména důležité otáz-
ky implantologie, která v této oblas-
ti chrupu hraje významnou úlohu ne-
jenom z hlediska požadavků ze strany 
pacientů, ale také vzhledem ke svým 
reálným úspěchům rozšiřujícím mož-
nosti zavedení implantátu a dosaženým 
výsledkům v oblasti růžové estetiky. 

Na Pražských dentálních dnech se letos sejdeme 8. – 9. října v Národním domě 
na Vinohradech.

Dr. Roberto 
Abundo z Itálie 
připravil pro PDD 
implantologickou 
přednášku, na níž 
bude navazovat 
odborný workshop. 

Členové odborného 
výboru PDD doc. MUDr. 
et MUDr. René Foltán, 
Ph.D., FEBOMFS, 
a MUDr. Daniel Svoboda 
se představí rovněž v roli 
přednášejících.

Pozvání přednášet přijali čeští zkušení 
chirurgové a implantologové (René Fol-
tán, Pavel Kříž, Aleš Váňa, Lukáš Hauer 
a kol.) i zahraniční odborníci – Roberto 
Abundo z Itálie a Arnold Tood McC lain 
z USA.

Raisův sál bude dopoledne patřit pa-
rodontologické sekci. Připravena jsou 
dvě důležitá sdělení: klinická anato-
mie parodontu v horním laterálním úse-
ku (Jaroslav Myšák) a přednáška na té-
ma možností parodontologického léče-
ní vícekořenových zubů s důrazem na 
resektivní chirurgii (Zdeněk Pokorný). 

Tento blok bude doplněn krátkou pře-
hlednou přednáškou o stavu a budou-
cích výhledech povolání dentální hygi-
enistky v ČR (Ladislav Kindl). 

Odpolední program bude v Raisově 
sále věnován ortodonticko-pedostoma-
tologické sekci. K hlavnímu tématu hor-
ního laterálního úseku chrupu se zamě-
ří sdělení: Možnosti ošetření kariézních 
defektů dočasných molárů (Romana 
Koberová Ivančaková); Reinkluze do-
časných molárů z pohledu ortodontisty 
(Wanda Urbanová); Diagnostika a pro-
gnóza léčby retinovaných horních špi-
čáků (Ivana Dubovská a kol.); Vývojo-
vé poruchy molárů horní čelisti (Mag-
dalena Koťová); Proč ošetřovat dočasný 
chrup? (Jana Vašáková a kol.).

Pátek 9. 10. Dopoledne v Majakov-
ského sále bude věnováno protetické 
sekci a odpoledne sekci konzervační 
stomatologie. V protetické sekci odezní 
celkem pět přednášek s aktuální pro-
blematikou, například řešení problému 
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opotřebení kousacích ploch laterálních 
zubů (Radoslav Lacina), problematika 
souvisejících poruch temporomandibu-
lárního kloubu (Jitka Levorová a kol.), 
možnosti použití adhezivních můstků 
ze sklovláknových materiálů (Rudolf 
Novotný, SR), multidisciplinární přístup 
při řešení protetických problémů v této 
oblasti (Taťjana Dostálová a kol.) a fi-
lozofická přednáška o potenciálu kon-
venční protetiky v laterálním úseku 
chrupu (Jindřich Charvát a kol.).

Odpoledne zazní v Raisově sále pět 
přednášek v sekci konzervační stoma-
tologie. Tematicky se zaměří na použi-
tí kompozitních materiálů a rezisten-
ci proti fraktuře (Jozef Minčík, Marce-
la Šatanková, SR), ochranu zbytkových 
tkání v laterálním úseku (Daniel Svobo-
da), velmi aktuální a důležitou proble-
matiku endodoncie premolárů (Rado-
van Žižka, Jiří Škrdlant), resekce koře-
nového hrotu v distální oblasti maxily 
(Ladislav Čechura) a na adhezivní po-
stendodontické ošetření (Daniel Jurga, 
Ronald Jurga, SR). 

Menší Raisův sál bude v pátek tra-
dičně hostit sekci pro sestry a dentální 
hygienistky. Do programu je zařazeno 
celkem osm přednášek – nejprve čtyři 

vystoupení studentů pražských škol pro 
dentální hygienistky a přednáška o mo-
tivaci a komunikaci s pacienty různých 
věkových skupin (Karolína Floryková). 
Tato sekce v druhé části nabídne sdě-
lení o právní problematice (Jiří Slavík), 
přednášku známého psychiatra o pří-
stupu k novému pacientovi (Radkin 
Honzák) a aktuální problematiku péče 
o snímatelné náhrady chrupu (Jana Kr-
ňoulová).

Panelové diskuse. Po loňských zku-
šenostech a dobrých ohlasech nabíd-
nou PDD 2015 opět panelové diskuse, 
které umožní společnou výměnu názo-
rů všech přednášejících vždy na závěr 
dopoledního nebo odpoledního bloku. 
Koordinátor programu povede panelo-
vou diskusi na základě dotazů od po-
sluchačů. 

Závěrem uveďme, že slavnostní za-
hájení PDD proběhne ve čtvrtek 8. 10. 
v 9.00 hod. v Majakovského sále Národ-
ního domu na Vinohradech a téhož dne 
se také bude konat Společenský večer. 

Těšíme se na setkání s vámi na letoš-
ních Pražských dentálních dnech!

MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA
předseda odborného výboru PDD

Součástí doprovodného kongresového programu budou opět workshopy. Loni jeden 
z nejúspěšnějších vedli slovenští kolegové MUDr. Daniel Jurga (na snímku vpravo) 
a MUDr. Ronald Jurga. Letos nabídnou přednášku v sekci konzervační stomatologie. 

Mezi těmi, s nimiž se na PDD 2015 setkáme, budou například (zleva) MUDr. Wanda Urbanová, slovenští autoři MUDr. Marcela Šatanková 
a MUDr. Jozef Minčík, MUDr. Radoslav Lacina, renomovaný psychiatr MUDr. Radkin Honzák, CSc. 

DOPROVODNý PROGRAM PDD
V současnosti je připravován 
doprovodný program PDD, který bude 
oslovovat cíleně jak odbornou, tak 
širokou veřejnost. 

zzOdborné praktické workshopy 
a prezentace novinek z IDS budou 
probíhat v prostorách Národního domu 
na Vinohradech v průběhu celého 
kongresu. Stejně jako v předešlých 
letech budou některá témata přímo 
navazovat na odborný program PDD 
a budou určena zubním lékařům, 
dentálním hygienistkám a sestrám. 
zz Připraven je workshop dr. Roberta 
Abunda (Itálie), který navazuje na jeho 
kongresovou přednášku. 
zz Připraven je praktický workshop Philips 
Sonicare – technologie a praxe.
zz Další plánovaná témata workshopů: 
CAD/CAM technologie v zubní 
ordinaci; Moderní technologie 
v estetické stomatologii; Implantologie; 
Trendy a techniky prevence v dentální 
hygieně; Ekonomická a právnická 
problematika a poradenství.
zzOrganizace workshopů. Praktické 
workshopy jsou koncipovány pro 
15 – 20 účastníků v trvání 3 hodiny 
a zpravidla budou doplněny krátkou 
prezentací. Hodinové prezentace 
nových technologií a oblíbené 
workshopy s právní a ekonomickou 
problematikou budou určené pro 
30 i více účastníků. 
zz Registrace účastníků workshopů 
proběhne prostřednictvím elektronické 
přihlášky umístěné na webových 
stránkách ČSK. 
zz K preventivně koncipovaným akcím 
určeným pro širokou veřejnost bude 
opět patřit projekt Dny dětské prevence 
a již třetí Český den zdravých zubů. 
zz Informace o doprovodném programu 
budou průběžně zveřejňovány na 
www. dent.cz a v časopise LKS.
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odborné sdělení

Ivo Marek 1), 3), Josef Kučera 1), 2)

1) Ortodontické oddělení, Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
2)  Ortodontické oddělení, Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy  

a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
3) Stomatologické centrum STOMMA, Břeclav

TWIST-eFeKT, X-eFeKT A JINé NeOČeKáVANé 
KOMPLIKACe FIXNíCH ReTAINeRů

Původní sdělení

SOUHRN: Fixní ortodontické retainery jsou používány jako 
standardní součást retenční fáze ortodontické terapie. V po-
rovnání s ostatními retenčními aparáty je jejich hlavní před-
ností vysoká efektivita a spolehlivost v dlouhodobém horizon-
tu, a to bez nutnosti spolupráce pacienta. Jejich používání je 
však zatíženo určitou mírou relativně častých běžných kom-
plikací (prasknutí nebo odlepení drátu), ve vzácných přípa-
dech se pak můžeme setkat také s neočekávanými komplika-
cemi, které jsou charakteristické nepředvídatelným pohybem 
zubů v rámci jinak neporušeného fixního retaineru i po něko-
lika letech bezproblémové retence.
Klíčová slova: retence, fixní retainer, komplikace, Twist-efekt, 
X-efekt.

TWIST-eFFeCT, X-eFFeCT AND OTHeR UNeXPeCTeD 
COMPLICATIONS OF FIXeD ReTAINeRS
Original article

SUMMARy: Fixed orthodontic retainers are used as a standard 
device in the retention phase of the orthodontic treatment. In 
comparison to other retention appliances the main advantage 
is their high effectivity and reliability in the long-term, with-
out the need for patient compliance. However, the use of the 
fixed retainers is accompanied by a relatively frequent occur-
rence of common failures (fracture or debonding of the wire), 
very rarely unexpected complications can occur, which are 
characterized by unpredictable tooth movement within oth-
erwise intact fixed retainer even after many years of unevent-
ful retention. 
Key words: retention, fixed retainer, complications,  
Twist-effect, X-effect.
 
LKS, 2015, 25(5): 98 – 106

MUDr. Ivo Marek, Ph.D., ukončil studium 
stomatologie na LF UP v Olomouci v r. 1990. 
V letech 1996 – 1999 absolvoval tamtéž 
postgraduální studium v oboru ortodoncie. V r. 1999 
otevřel v Břeclavi Soukromé stomatologické 
centrum STOMMA, zaměřené na interdisciplinární 
zubní péči, především na spolupráci ortodontisty 
s parodontologem a implantologem. V r. 2008 
ukončil doktorandské studium na LF UP v Olomouci 
(Ph.D.). Jeho dizertační práce Resorpce apexu 

kořene při ortodontické léčbě byla vyhodnocena jako nejlepší odborná 
práce r. 2007 v oboru stomatologie. Spolu s doc. MUDr. Martinem 
Starostou, Ph.D., dosáhli několika výrazných klinických úspěchů. Jako 
první v ČR provedli autotransplantaci premoláru do místa středního 
řezáku (2003), zavedení monokortikálních kotevních mikrošroubů (2002), 
zavedení patrového nitrokostního implantátu (2002), vertikální tvorba kosti 
postupnou extruzí (2003), posun dentálního implantátu fixním aparátem 
(2012). Nadále pracuje jako odborný asistent na Klinice zubního lékařství 
LF UP v Olomouci, jako externí učitel na Ortodontickém oddělení 
VFN v Praze. Publikoval 23 článků a přednesl přes 130 přednášek v ČR 
a zahraničí. Je místopředsedou České ortodontické společnosti, členem 
Evropské ortodontické společnosti, Americké ortodontické společnosti, 
Světové ortodontické společnosti. V r. 2007 byl jmenován čestným členem 
Implantologického klubu ČR za rozvoj spolupráce mezi obory ortodoncie 
a implantologie. Dále je členem redakční rady časopisu Ortodoncie, 
akreditační komise MZ ČR a zástupce České ortodontické společnosti 
v EFOSA (Evropská asociace ortodontických společností) a recenzentem 
časopisu Ortodoncie a Angle Orthodontist.

Kontakt: ortho.marek@email.cz
 Stomatologické centrum STOMMA Břeclav 
 Tř. 1. Máje 3414
 690 02  Břeclav 

MUDr. Josef Kučera ukončil studium stomatologie 
v r. 2004 na 1. LF UK v Praze. Po dvouleté 
přestávce, kdy pracoval v soukromé ordinaci 
jako praktický zubní lékař, absolvoval tříletou 
předatestační přípravu v oboru ortodoncie na 
1. LF UK. Specializační přípravu ukončil atestací 
v r. 2009. Od téhož roku působí jako asistent na 
Ortodontickém oddělení 1. LF UK. Od r. 2010 
pracuje také v soukromé praxi Ortoneo, s. r. o. 
Současně je také studentem doktorkého studijního 

programu na LF UP v Olomouci a hlavním řešitelem grantového 
projektu IGA MZ NT/14189 – 3/2013 na téma Neočekávané komplikace 
ortodontických fixních retainerů. Je členem České ortodontické společnosti. 

Kontakt: josef.kucera@vfn.cz
 Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
 Kateřinská 32
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ÚVOD
Fixní ortodontické retainery slouží pro dlouhodobé udržení 

dosažené pozice zubů po ortodontické terapii. Lze je defino-
vat jako spojení několika zubů prostřednictvím drátu, méně 
často skleněnými vlákny vyztuženými kompozity, přilepené-
ho na povrch zubu nejčastěji kompozitní pryskyřicí. Retaine-
ry, stejně jako snímatelné retenční aparáty, jsou u velké části 
pacientů používány po aktivní ortodontické léčbě standardně, 
protože každý výsledek je možné z dlouhodobého hlediska 
považovat za potenciálně nestabilní (1).

Některými autory je dokonce považováno dosažení dlouho-
dobé stability výsledků ortodontické terapie za nemožné (2). 
Důvodem není pouze recidiva původní ortodontické vady, ale 
také pokračující růst a změny v zubních obloucích, které na-
stávají s věkem a nesouvisejí s proběhlou ortodontickou léč-
bou (3, 4). Little et al. uvádějí, že jediná spolehlivá cesta, jak 
zajistit uspokojivou polohu zubů po léčbě, je trvalá fixní nebo 
snímatelná retence (1). 

Právě poloha zubů před ortodontickou terapií je determi-
nujícím faktorem k indikaci fixního retaineru. Jednou z orto-
dontických vad, která má největší sklon k recidivě, je stěsná-
ní dolních řezáků, doprovázené typicky rotacemi a vestibu-
loorálními inklinacemi zubů. Proto jsou také fixní retainery 
nejčastěji používány v dolním frontálním segmentu chrupu, 
následně pak v horním frontálním úseku a méně často v dis-
tálním úseku chrupu. V literatuře jsou popsány dva základní 
typy dolních fixních retainerů (5), a to buď silnější ocelové 
dráty lepené pouze k dolním špičákům, nebo vícepramenné 
ocelové dráty kulatého či hranatého průřezu fixované kom-
pozitní pryskyřicí na všechny zuby dolního frontálního seg-
mentu v rozsahu 33 – 43, výjimečně v rozsahu zubů 34 – 44. 
V horním frontálním segmentu jsou používány výhradně fixní 
retainery z pružných vícepramenných drátů v rozsahu zubů 
13 – 23 nebo 12 – 22. V laterálních úsecích chrupu jsou pou-
žívány krátké fixní retainery ze silného čtyřhranného ocelo-
vého drátu nebo z tenkých vícepramenných drátů, a to jako 
prevence otevření mezery po jejím předcházejícím ortodon-
tickém uzavření. Vzácněji jsou místo drátu používány skleně-
nými vlákny vyztužené kompozitní pryskyřice nebo plasty (6). 

Výhodou fixních retainerů je bezesporu jejich vysoká efek-
tivita, která není závislá na spolupráci pacienta, jak je tomu 
v případě snímatelných retenčních aparátů (7). Spolehlivost je 
hlavním faktorem, který vedl k jejich masivnímu rozšíření me-
zi ortodontisty (7, 8, 9). Nicméně přesný časový protokol je-
jich ponechání v ústech pacienta není přesně stanoven a pře-
vážná většina ortodontistů fixní retainer ponechává in situ ne-
definovaně dlouho, mluví pak o dlouhodobé až doživotní sta-
bilizaci výsledků ortodontické léčby (8). 

Některé studie uvádějí, že z hlediska stavu okolního paro-
dontu a tvrdých zubních tkání nepředstavuje ani dlouhodobé 
ponechání retaineru na lingválních ploškách frontálních zubů 
pro pacienty žádné riziko (10, 11) a považují jejich použití za 
zcela bezpečné (1) a kompatibilní se zdravím parodontu (11). 
Jiné studie naopak prokázaly zhoršení stavu parodontu v okolí 
fixních retainerů v dlouhodobém horizontu (12, 13). Nicmé-
ně vliv fixních retainerů na stav parodontu je do značné míry 
závislý na kvalitě jeho provedení a na úrovni orální hygieny 
pacienta. Při špatné hygieně se bude zubní plak a následně 
zubní kámen usazovat na zubech a dásních i bez přítomné-
ho retaineru.  

Z hlediska kvality provedení fixního retaineru zdůrazňují 
Årtun (10) a Zachrisson (5) základní pravidla pro zhotovení 
fixního retaineru, v podobě zajištění přístupu pro správné čiš-
tění zubů v okolí fixních retainerů: retainer nemá zasahovat 
do oblasti mezizubní papily; adhezivum nemá být v kontak-

tu s gingivou; okraje adhezivního materiálu mají být důklad-
ně ohlazeny a mají mít plynulý přechod, aby v jejich okolí 
nedocházelo k ukládání plaku; retainer by měl být umístěn 
v incizální třetině korunky, kde je akumulace plaku menší než 
v gingivální třetině (5). Tuto podmínku však v horním zubním 
oblouku, především z důvodu skusových poměrů (řezákové 
a špičákové vedení), není možné vždy dodržet.

Fixní retainery jsou zatíženy určitou mírou selhání, která má 
v literatuře poměrně velký rozptyl, od 0,1 % (14) až do 53 % 
procent (15). Selháním je myšleno uvolnění drátu z adheziv-
ního materiálu, selhání adhezivní vazby mezi zubem a prys-
kyřicí nebo prasknutí drátu. Kromě těchto běžných či obvyk-
lých komplikací se však můžeme setkat také s neočekávaný-
mi komplikacemi fixního retaineru (NKFR), které mohou pro 
pacienty představovat nejen estetické, ale i zdravotní riziko 
vyžadující korekci postavení zubů opakovanou ortodontickou 
léčbou, mnohdy doplněnou i o léčbu parodontologickou spo-
čívající v mukogingivální plastické chirurgii (16). Výskyt těchto 
komplikací je poměrně vzácný (1,1 – 5 %) (7, 17, 18), nicmé-
ně jejich důsledky mohou být klinicky velmi závažné.

Neočekávané komplikace fixního retaineru (NKFR) jsou 
značně překvapivým jevem. Projevují se nečekaným pohy-
bem zubu, který je součástí fixního retaineru. Mnohdy jsou 
všechny zuby stále pevně přichyceny kompozitní pryskyřicí, 
retainer nikdy nebyl opravován, neuvolnil se a nedošlo ani 
k fraktuře retainerového drátu. Na rozdíl od běžných kom-
plikací, které jsou typické v prvním roce od sejmutí fixních 
aparátů (19, 20), především v prvních 6 měsících po nalepení 
retaineru, kdy se mohou projevit chyby při pracovním postu-
pu (21), se neočekávané komplikace objevují až po několika 
letech bezproblémové retence, a to bez zjevné příčiny. Zde 
je důležité připomenout, že pacienti jsou v rámci retenční-
ho protokolu instruováni dostavit se během prvního roku po 
skončení aktivní terapie na kontrolu jednou za 3 měsíce, dru-
hým rokem jednou za půl roku a následně 1x ročně. Nicméně 
často pacienti na kontroly přestanou docházet úplně a nástup 
případných komplikací tak může zůstat nerozpoznán. I proto 
je velmi důležité, aby o fenoménu neočekávaných komplikací 
byli informováni praktičtí zubní lékaři a dentální hygienistky, 
kam by pacienti měli přicházet na kontrolu jednou za půl ro-
ku. Včasnost záchytu může ovlivnit stupeň klinické závažnosti 
jak z ortodontického, tak parodontologického hlediska, a tím 
i náročnost a finanční nákladnost následné léčby. 

ROZDěLeNí NeOČeKáVANýCH KOMPLIKACí 
FIXNíCH ReTAINeRů, TeRMINOLOGIe

Základní rozdělení neočekávaných komplikací fixních re-
tainerů uvádějí v roce 2007 Katsaros et al. (17). Dle těchto 
autorů existují dvě zcela typické formy neočekávaných kom-
plikací, Renkemaová et al. (7) uvádějí také možné kombina-
ce obou těchto forem. První formou, kterou popisují Katsaros 
et al. (17), je vestibulární vyklonění jednoho ze špičáků. Ma-
rek a Kučera (18) však tuto formu vestibulárně vykloněného 
špičáku vždy pozorovali s doprovodným opačným (lingvál-
ním) sklonem kontralaterálního špičáku a „překroucením“ 
celého frontálního segmentu kolem horizontální osy. Tento 
typ neo čekávané komplikace Marek a Kučera (18) nazývají 
Twist- efektem (angl. twist – kroutit, překroutit) (obr. 1, 2). Dru-
hou formou je opačná torze dvou sousedních řezáků, u nichž 
dochází k menšímu či většímu vyklonění kořene postiženého 
zubu skrz lamelu kompakty alveolárního výběžku. U závaž-
nějších případů dochází ke vzniku gingiválního recesu, a to 
buď na jednom řezáku vestibulárně, a nebo naopak na dru-
hém lingválně. Míra ztráty vestibulární nebo lingvální kom-
pakty pak může být objektivně hodnocena na CBCT vyšetře-
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Obr. 1: Twist-efekt.  
a) schematické znázornění Twist-efektu s opačným sklonem 
kontralaterálních špičáků; 
b) „překroucení“ celého komplexu podél horizontální osy 
doprovázené gingiválním recesem na prominujícím kořeni 41; 
c) okluzní pohled, sklon kontralaterálních špičáků a odpovídající 
sklony řezáků s opačnou torzí.

Obr. 2: Závažný případ Twist-efektu s frakturou drátu. 
a) Twist-efekt doprovázený aktivním napřímením drátu 
na koncovém zubu 42; 
b) okluzní pohled, na zubu 42 výrazná vestibulární torze, 
naopak na zubu 32 je výrazná lingvální torze; 
c) detailní pohled na rozsáhlý recesus na zubu 32. 

Twist – efekt

1a

2a

1b

2b

1c

2c
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Obr. 3: X-efekt.  
a) schematické znázornění neočekávané změny ve formě opačné 
torze mezi dvěma sousedními řezáky; 
b) gingivální recesus na zubu 31 způsobený výraznou vestibulární 
torzí kořene.

Obr. 4: Příklad extrémního X-efektu. Pacientka se 10 let po 
ortodontické terapii dostavila na kontrolu z důvodu viklavosti 
I. stupně zubu 32. Fixní retainer byl stále pevně uchycen na 
všechny zuby.  
a) výrazné vestibulární vyklonění zubu 32; 
b) na CBCT v transversálním řezu je v oblasti 32 viditelná 
postupná přestavba alveolu lingválně; 
c) na sagitálním řezu je patrná masivní resorpce apexu kořene 
z důvodu posunu zubu přes lamina corticalis na lingvální 
straně, zub 32 se nalézá mimo alveolární výběžek.

ní. Pro tuto formu NKFR (opačná torze dvou sousedních zubů) 
je používáno označení X-efekt (obr. 3, 4). Název, který použil 
poprvé Raiman (22), přesně popisuje postavení dlouhých os 
dvou postižených zubů. Marek a Kučera (18) také rozlišují ne-
specifické formy, například vznik mezer nebo změny ve verti-
kálním směru (extruze, intruze) (obr. 5). 

Příčiny vzniku těchto neočekávaných komplikací nejsou 
dosud přesně známy a názory publikované v odborné literatu-
ře jsou jen hypotetické. Je to dáno tím, že doposud nebyl pub-
likován dostatečně velký soubor, u kterého by bylo možné sle-
dovat interakce s různými parametry. Někteří autoři předpo-
kládají, že příčinou může být nedostatečná mechanická sta-
bilita či nedostatečná rigidita retenčních drátů, což je popi-
sováno zejména u tenčích třípramenných drátů, které mohou 
být méně odolné vůči vnějším mechanickým vlivům, případ-
ně vůči silám působícím recidivu (5, 23, 24, 25). Na rozdíl od 
Pizarra a Jonese (24) však Katsaros et al. (17) udávají, že u vět-
šiny pacientů s NKFR neodpovídá směr neočekávaného pohy-
bu zubů jejich postavení před léčbou, a nemůže tak být pova-
žován za recidivu původního stavu.

Jako další zdroj nečekaných komplikací někteří autoři (17, 
26, 27) uvádějí nedostatečnou pasivitu retainerového drátu při 
jeho adaptaci na povrch zubu (aktivní přitlačení vedoucí k ak-
tivaci drátu). Jako nejčastější příčina je udáváno mechanické 
poškození drátu silami mastikace nebo neopatrnou manipu-

X– efekt
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lací ze strany pacienta. Deformací dojde k nežádoucí aktiva-
ci retenčního drátu, která se může projevit pohyby zubů (17, 
26, 27, 28). Tento faktor může být při delší době trvání retence 
potencován ztrátou či opotřebením vrstvy adhezivní pryskyři-
ce (25), čímž dochází postupně k obnažení delšího úseku drá-
tu. Mezi biologické či anatomické faktory patří nedostatečná 
odolnost podpůrných tkání v okolí dolních řezáků, která mů-
že vést k neočekávaným posunům zubů či vzniku gingiválních 
recesů. Předpokládá se vliv také dalších faktorů, především 
nabídky kosti vestibulární kompakty. Ta je menší u pacientů 
s tzv. hyperdivergentním typem růstu, tedy u jedinců se syn-
dromem dlouhého obličeje (vysoký úhel mandibulární linie 
NSML), u kterých je vlivem dentoalveolárního kompenzač-
ního mechanismu alveolární výběžek značně tenký (29, 30, 
31). Dalším faktorem může být také gingivální biotyp, otáz-
kou je také vliv třetích molárů, a to jak jejich přítomnosti, tak 
sklonu, dostupného místa či erupční fáze, vliv pokračujícího 
růstu dolní čelisti a dalších proměnných. Fenomén NKFR je 
v zahraniční literatuře zdokumentován a popsán pouze v ně-
kolika kazuistických sděleních. Zatím jsme se v odborné lite-
ratuře nesetkali s prací, která by analyzovala potenciální vliv 
léčebného ortodontického postupu na vznik NKFR, ve smyslu 
porušení mezišpičákové vzdálenosti, či nadměrného vykloně-
ní dolních řezáků. Tyto faktory jsou brány jako rizikové z hle-
diska vzniku gingiválních recesů, což s danou problematikou 
okrajově souvisí (32, 33). 

Cílem této studie bylo shromáždit soubor pacientů, u kte-
rých byla v retenční fázi léčby nalezena neočekávaná kompli-
kace fixních retainerů, vytipovat možné příčinné faktory vzni-
ku a připravit tak do budoucna podklady pro další navazující 
výzkum tohoto fenoménu.  

MATeRIáL A MeTODIKA
Do souboru byli zařazeni pacienti v retenční fázi léčby, kte-

ří byli zachyceni screeningovou metodou ve Stomatologic-
kém centru STOMMA Břeclav v období 02/1999 až 07/2011 
s fenoménem neočekávaných komplikací fixního retaine-
ru (NK FR). Jde o pacienty s různými vadami, kteří prodělali 
v daném období aktivní ortodontickou terapii fixním apará-
tem a v rámci retenční fáze byl u nich adaptován fixní retai-
ner z šestipramenného ocelového drátu typu Coaxial průmě-
ru .0175‘‘ (OrthoOrganizer, USA) v dolním, u některých také 
v horním frontálním úseku. Podle druhu vady a průběhu léčby 
byli všichni pacienti, kromě fixního retaineru, vybaveni také 
horní a dolní retenční deskou nebo retenčním monoblokem. 
Během sledovaného období byla ortodontická terapie fixním 
aparátem ukončena u 5800 pacientů (2355 mužů, 3445 žen), 
kterým bylo adaptováno 8640 retainerů v horní a dolní čelisti 
(2840 horních retainerů, 5800 dolních retainerů). 

Jedinci zařazení do souboru museli splňovat tyto podmín-
ky: 1. Přítomnost NKFR ve frontálním úseku chrupu se stá-
le pevně nalepeným retainerem; 2. Fixní retainer v rozsahu 

Obr. 5: Nespecifická neočekávaná komplikace v dolní čelisti 
v podobě otevření mezer u jinak intaktního retaineru bez 
předchozího selhání či opravy.  
a) pohled na vzniklé trema mezi 31 a 41; 
b) okluzní pohled na intaktní retainer.

Obr. 6: NKFR na pozici 12 v podobě výrazné protruze.  
a) výrazné vyklonění zubu 12 vestibulárně; 
b) fraktura retainerového drátu v přechodu mezi zuby 13 a 12, 
bez přítomnosti nákusu zubu 43 do retaineru.

5a

6a

5b

6b
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33 – 43 v dolním zubním oblouku, ev. v horním zubním ob-
louku v rozsahu 13 – 23 či 12 – 22; 3. Studijní modely před 
léčbou a po léčbě. 4. OPG a kefalometrický snímek před a po 
léčbě, fotodokumentace.

Autoři se zaměřili na popis jednotlivých typů NKFR, je-
jich četnost a lokalizaci. U jedinců s NKFR v dolním zubním 
oblouku byly dále sledovány parametry, které by mohly vést 
k objasnění jejich vzniku. Tyto parametry vycházejí z hypo-
téz do tohoto času publikovaných na dané téma v literatuře 
a z hypotéz autorů. Byly sledovány tyty faktory: 

1. Anatomické: přítomnost a sklon třetích molárů, hyper-
divergence obličejového skeletu. Přítomnost třetích molárů 
a mesiální sklon korunek třetích molárů byly otečítány z pano-
ramatického snímku zhotoveného v čase záchytu NKFR. Hy-
perdivergence pacientů byla stanovena analýzou kefalomet-
rického snímku a byla definována jako NSML > 39°.

2. Nežádoucí léčebné změny: zvětšení mezišpičákové 
vzdálenosti, nadměrné vyklonění dolních řezáků k mandibu-
lární linii o více než 1 směrodatnou odchylku (> 7°), případně 
k linii 1-APo o více než 1 směrodatnou odchylku (> 2 mm). 
Změna mezišpičákové vzdálenosti byla odečítána na sádro-
vých modelech pořízených před nasazením fixního aparátu 
(T0) a v den sejmutí fixního aparátu (T1). Inklinace dolních 
řezáků byla odečítána jako rozdíl hodnot z analýz kefalomet-
rických snímků pořízených před a po aktivní ortodontické te-
rapii (čas T0 a T1).

3. Chyba lidského faktoru: v kartě pacienta byl sledován po-
čet návštěv v době retence, čas záchytu NKFR po skončení or-
todontické terapie a po poslední kontrole ve fázi retence. Byl 
sledován čas vzniku NKFR z hlediska možné aktivace drátu 
lékařem při adaptaci fixního retaineru na orální plošky zubů.

4. Chyba materiálu: byly sledovány fraktury drátu a jejich 
četnost, dále četnost oprav z důvodu selhání adhezivní vaz-
by kompozitního materiálu, ev. uvolnění drátu z pryskyřice.

VýSLeDKy
Četnost NKFR

V průběhu 12 let (1999–2011) bylo zachyceno 47 neoče-
kávaných změn fixních retainerů, z toho 17 v horním zub-
ním oblouku a 30 v dolním zubním oblouku. V historii NKFR 
v horním oblouku bylo zjištěno, že ve 4 případech již došlo 
k opakovanému přelepení retaineru v místě defektu a u všech 
jedinců byla, vedle fixního retaineru, po určitou dobu noše-
na i retenční deska. V 6 případech byl zaznamenán skus dol-
ního špičáku do retenčního drátu v místě přechodu horního 
retaineru ze špičáku na laterální řezák hrotem dolního špičá-
ku v Angleově I. třídě (obr. 6). V 10 případech byl při záchy-
tu NKFR nalezen prasklý retainer na laterálním řezáku tam-
též. V dolním zubním oblouku bylo nalezeno 30 NKFR, z to-
ho 19 z nich bylo ve formě Twist-efektu, u 8 bylo ve formě 
X-efektu (rozdílná torze mezi dvěma zuby) a u 3 NKFR šlo 
o jiné netypické komplikace fixního retaineru. Velice zajíma-
vým zjištěním je, že u formy Twist-efekt NKFR v 18 případech 
(94 %) byla nalezena vestibulární inklinace korunky špičáku 
levostranně a lingvální inklinace korunky špičáku pravostran-
ně (obr. 7).

Vlivy sledovaných parametrů  
Anatomické faktory: U Twist-efektu v dolní čelisti byly třetí 

moláry nalezeny ve 13 případech (z 19), stejně jako meziální 
sklon molárů, což je v 68 % případů. Hyperdivergentní růst 
spojený s úzkou symfýzou byl přítomen u 11 případů, v 58 %.

Nežádoucí změny v důsledku léčebného postupu: Ke změ-
ně (zvětšení) mezišpičákové vzdálenosti, která je brána jako 
prvek poléčebné nestability, došlo u 7 jedinců, což je v 37 % 

případů. Průměrná změna byla 1,3 mm a nejvýraznější zvět-
šení o 2,9 mm (případ extrakce premolárů v dolní čelisti).

Nadměrná inklinace dolních řezáků k mandibulární linii 
o více než 1 směrodatnou odchylku byla nalezena v 7 přípa-
dech (37 % případů). Vyklonění řezáků před linii A-Po o více 
než 1 směrodatnou odchylku bylo zjištěno u 9 jedinců (47 % 
případů).

Chyba lidského faktoru: Vznik neočekávaných změn fixní-
ho retaineru byl zaznamenán v dolní čelisti v průměru 2,7 ro-
ků po sejmutí fixního aparátu (nejkratší doba po sejmutí 6 mě-
síců, nejdelší 6 let). V horním zubním oblouku to bylo v prů-
měru 2,6 roků po sejmutí fixního aparátu (nejkratší interval 
8 měsíců, nejdelší 5 let). 

Chyba materiálu: Ze všech 47 případů NKFR byla v době 
záchytu nalezena fraktura drátu u 5 jedinců, tedy v 10,2 % pří-
padů. Všechny byly přítomny v horním zubním oblouku a to 
mezi špičákem a laterálním řezákem (17 % všech NKFR v hor-
ní čelisti). Selhání adheziva fixujícího drát k zubu a přelepení 
retaineru bylo nalezeno u pacientů s NKFR ve 24,1 % v dolní 
čelisti a u 23,5 % v horní čelisti.

DISKUSe
Výskyt neočekávaných komplikací je naštěstí velmi vzác-

ný, tvoří přibližně 2,7 – 5 % případů pacientů v retenční fá-
zi léčby (7, 17). Katsaros et al. však udávají, že až u poloviny 
z těchto pacientů byla nutná následná ortodontická terapie, 
která svou náročností a délkou odpovídala závažnosti projevů 
NKFR (17). V naší čistě empirické studii, kde pacienti s NKFR 

Obr. 7: NKFR v dolním oblouku typu Twist-efekt.  
a) výrazný vestibulární sklon zubu 33; 
b) CBCT vyšetření odhalilo na lingvální straně vyklonění kořene 
mimo alveolární výběžek.

7a

7b
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byli zachyceni náhodně, představoval výskyt pouze 0,5 % ze 
všech retainerů adaptovaných na zuby v průběhu 12 let. 

Příčiny vzniku neočekávaných komplikací fixního retaineru 
nejsou dosud přesně známy. Dle názoru autorů je však nutné 
rozlišovat faktory biologické či anatomické, které se vztahu-
jí především ke kvalitě a kvantitě podpůrných tkání, faktory 
související se způsobem terapie a faktory související s mecha-
nickými vlastnostmi retenčních drátů. Mezi biologické či ana-
tomické faktory pravděpodobně můžeme zařadit potenciální 
vliv třetích molárů, vliv pokračujícího mandibulárního růstu 
nebo poléčebné recidivy hloubky skusu a především odolnost 
podpůrných tkání v okolí dolních řezáků. 

Otázka vlivu třetích molárů na stěsnání dolních řezáků, 
a tím i jejich případného tlaku na frontální segment spoje-
ný fixním retainerem, se zdá býti vyřešena. Je několik studií, 
které tento vliv jednoznačně vylučují (34, 35). Jednou z nej-
průkaznějších je randomizovaná studie Lindqvista a Thilan-
derové (34). Do souboru bylo zařazeno 23 chlapců a 29 dí-
vek s oboustranně retinovanými moláry. Na jedné straně byl 
retinovaný molár extrahován a na druhé straně byl ponechán 
jako kontrolní. Jedinci byli sledováni po dobu 15 let a to po-
mocí ortopantomogramu a studijních kontrolních modelů. Ve 
výsledku nebyla shledána žádná vazba na rozvoj stěsnání ře-
záků v dolní čelisti, kde by pacienti reagovali příznivě či ne-
příznivě na extrakci třetího moláru. Ades et al. (35) si položili 
otázku, zda preventivní extrakce třetích molárů zamezí stěs-
návání dolních řezáků. Soubor studie tvořili pacienti rozdě-
lení do 4 skupin – s extrakcemi premolárů v léčebném plánu 
z důvodu výrazného stěsnání, s neextrakčním plánem léčby 
a mezerovitým chrupem, s neextrakčním plánem léčby a se 
stěsnáním dolních řezáků a jedinci, kteří nebyli léčeni vůbec. 
Ve všech čtyřech skupinách zároveň byli jedinci, u kterých 
třetí moláry byly retinovány nebo naopak prořezány a funkč-
ní, případně nezaloženy či extrahovány do 10 let věku (ger-
mektomie). Výsledkem studie bylo zjištění, že nebyla naleze-
na žádná korelace mezi léčebným postupem a polohou či pří-
tomností třetích molárů a stěsnáním v dolním zubním oblou-
ku. Odstranění třetích molárů jako prevence před stěsnáním 
dolních řezáků je dle této studie neoprávněné. V prezentova-
né studii byly třetí dolní moláry přítomny u 68 % pacientů 
s NK FR a u 23 % nebyly přítomny vůbec, přesto u nich k ne-
žádoucím komplikacím došlo. 

Dalším sledovaným faktorem bylo stanovení správného lé-
čebného protokolu, především z pohledu nežádoucí změny 
mezišpičákové vzdálenosti během léčby a nadměrné protruze 
dolních řezáků. Zvětšení mezišpičákové vzdálenosti během 
ortodontické expanzní terapie je v období retence zatíženo 
tendencí k recidivě. Hypoteticky by tedy bylo možné před-
pokládat, že síly vedoucí k recidivě mohou mít vliv na celý 
anteriorní segment s nalepeným fixním retainerem a tím mo-
hou vést k jeho deformaci. Nejrozsáhlejší výzkum na téma 
vlivu léčebného plánu na recidivu a terciální stěsnání předlo-
žil v roce 1999 Little, který na UW v Seattle shromáždil 800 
případů po ortodontické terapii s úplnou dokumentací a v re-
tenční fázi nejméně 10 let po aktivní léčbě (36). V souboru 
byli zařazeni pacienti s extrakcí premolárů, extrakcí jednoho 
řezáku, případy neextrakční s mezerami před léčbou, soubor 
pacientů s expanzní terapií a neléčené případy s fyziologický-
mi změnami. Výsledkem studie bylo zjištění, že délka oblouku 
se po ortodontické léčbě zmenšuje, mezišpičáková vzdálenost 
se po léčbě zmenšuje (ať byla extrakční či neextrakční terapie) 
a stěsnání dolních řezáků pokračuje kontinuálně do věkové 
skupiny 40 let a i déle. Závěrem Littleovy studie tedy je, že stu-
peň stěsnání řezáků v retenci je nepředvídatelný a různorodý 
bez možnosti stanovení indicií, které na ně upozorní. V pre-

zentované studii došlo k změně mezišpičákové vzdálenosti 
u 7 jedinců, což je v 37 %. Průměrná změna byla 1,3 mm 
a nejvýraznější zvětšení 2,9 mm, což byl dokonce případ ex-
trakce premolárů v dolní čelisti, nikoliv případ expanzní te-
rapie. Vliv větší tendence k recidivě, a tím možné deforma-
ce frontálního segmentu s fixním retainerem, je u případů ze 
změnou mezišpičákové vzdálenosti nepravděpodobný.

Jinou otázkou je vliv nadměrné protruze dolních řezáků bě-
hem ortodontické terapie na vestibulární lamelu alveolárního 
výběžku a tím na snížení kostní podpory zajišťující stabilitu 
řezáků. V prezentované studii byla nadměrná inklinace dol-
ních řezáků k mandibulární linii nalezena u 7 případů (37 %). 
Vyklonění řezáků před linii A-Po bylo shledáno u 9 jedinců 
(47 %). Lze předpokládat, že samotné vyklonění dolních ře-
záku může být jedním z faktorů stojícím za vznikem NKFR. 

Nicméně excesivní protruze dolních řezáků je některými 
autory uváděna jako rizikový faktor vzniku gingiválních rece-
sů (32, 33). Stejně tak je však jinými autory tato souvislost po-
pírána (37, 38). I když bylo prokázáno, že při protruzi dolních 
řezáků dochází k rozvoji dehiscencí (38, 39), nemusí vždy do-
jít k rozvoji gingiválních recesů. Nabídka kosti je menší u pa-
cientů s hyperdivergentním typem růstu, u kterého alveolár-
ní výběžek bývá výrazně tenčí než u pacientů normodiver-
gentních či hypodivergentních (29, 30, 31, 40). V prezentova-
né studii byl hyperdivergentní růst spojený s úzkou symfýzou 
přítomen u 11 případů, tedy v 58 %. Dalším důležitým fakto-
rem vzniku gingiválních recesů je gingivální biotyp. U tenké-
ho bi otypu je ve srovnání se silným či přechodným biotypem 
větší riziko vzniku gingiválních recesů (41). V naší studii bio-
typ tkáně nebyl sledován. 

Někteří autoři zmiňují jako možnou příčinu NKFR nedo-
statečnou mechanickou stabilitu či nedostatečnou rigiditu re-
tenčních drátů, především pak u třípramenných drátů, které 
jsou méně odolné vůči vnějším mechanickým vlivům, případ-
ně vůči silám působícím recidivy (5, 23, 24, 25). Dahl a Za-
chrisson (25) nalezli frakturu fixního retaineru z třípramenné-
ho drátu v horní čelisti u 23 % pacientů, zatímco u pětipra-
menného drátu jen ve 3 %. V dolní čelisti pak frakturu pěti-
pramenného drátu nezaznamenali žádnou, u třípramenného 
drátu naopak až v 10 %. Tato zjištění odpovídají výsledkům 
prezentované studie, kde byly taktéž všechny fraktury retai-
neru přítomny v horním zubním oblouku, a to mezi špičákem 
a laterálním řezákem (17 % všech NKFR v horní čelisti). Ně-
kteří autoři navrhují používání silných monofilních rigidních 
drátů (17), které však neumožňují fyziologickou pohyblivost 
zubů ve fixním retaineru. 

Nežádoucí změny torze byly také popsány u příliš krátkých 
(dvoučlenných) retainerů. Na horních centrálních řezácích je 
doporučeno fixovat minimálně 4 zuby frontálního úseku (26). 
Nicméně většina pacientů v prezentované studii měla NKFR 
přítomen na dolních frontálních zubech, které jsou součástí 
šestičlenného retaineru (18). 

Jako další zdroj nečekaných komplikací někteří autoři (17, 
26, 27) uvádějí nedostatečnou pasivitu při samotném lepení 
drátu (např. aktivní přitlačení nepřiléhajících konců drátu či 
pevná fixace lepeného drátu ocelovými či jinými pomocnými 
ligaturami), byť většinou autoři udávají, že retainer byl vyro-
ben na studijních modelech a zcela pasivně adaptován a le-
pen na povrch zubů. Lidský faktor jako zdroj vzniku NKFR tato 
studie vylučuje, neboť komplikace fixního retaineru byly za-
znamenány v dolní čelisti v průměru 2,7 roků po sejmutí fixní-
ho aparátu (nejkratší doba po sejmutí 6 měsíců, nejdelší 6 let). 
V případě, že by vznik NKFR byl způsoben chybou při lepení 
fixního retaineru a aktivací drátu, došlo by k projevení změn 
v krátkém časovém intervalu několika měsíců po adaptaci re-
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taineru. V horním zubním oblouku došlo ke vzniku NKFR prů-
měrně 2,6 roků po sejmutí fixního aparátu (nejkratší interval 
8 měsíců, nejdelší 5 let).

Jako další možná příčina NKFR je udáváno mechanické po-
škození drátu silami mastikace nebo neopatrnou manipulací 
pacienta. Deformací dojde k nežádoucí aktivaci retenčního 
drátu, která se může projevit pohyby zubů (17, 26, 27, 28). 
Tento faktor může být především při delší době trvání retence 
potencován postupnou ztrátou či opotřebením vrstvy adheziv-
ní pryskyřice (28), čímž dochází k obnažení delšího úseku drá-
tu. Tyto úseky jsou pak více vystaveny vnějším deformujícím 
silám. Síly vznikající i při malém vychýlení drátu nejsou roz-
hodně zanedbatelné a mohou při vychýlení drátu o 0,2 mm 
dosáhnout až velikosti 100 cN (g) (42). Posouzení toho, jaký 
vliv má typ drátu, jeho průměr, výše a symetrie jeho nalepení, 
je předmětem rozsáhlého současného výzkumu autorů (43). 

Z výše uvedených faktů se lze domnívat, že za vznikem ne-
očekávaných komplikací fixních retainerů stojí spíše nežádou-
cí aktivace drátu vznikající jeho poškozením především tvr-
dými složkami potravy, případně rozplétání vícepramenných 
drátů. Mechanické faktory mohou být potencovány anatomic-
kými faktory, a to zejména nedostatečnou nabídkou vestibu-
lární kosti a slabým biotypem gingivy (18). 

řešení neočekávaných komplikací
Řešení neočekávaných komplikací závisí na závažnosti pro-

jevu. Katsaros et al. (17) udávají, že v jejich souboru až 50 % 
pacientů s NKFR bylo indikováno k opakované ortodontické 
léčbě. Rozsah ortodontické léčby pak závisí na stupni závaž-
nosti komplikace. 

1. stupeň: Při vzniku malých nepravidelností bez poškození 
okolních tkání (např. malé rotace, sklony či mezery) je mož-
né po sejmutí fixního retaineru zhotovit otisky, v laboratoři 
provést set-up do plánované pozice zubů a dle něj následně 
zhotovit vakuově lisovanou dlahu z měkčí termoplastické fó-
lie (např. Bioplast nebo Durasoft). Po korekci postavení zubů 
může být stejná dlaha ponechána jako retenční, popřípadě je 
zhotoven nový fixní retainer. 

2. stupeň: Jestliže dojde ke vzniku větších nepravidelností 
bez poškození tvrdých a měkkých tkání v okolí zubů, je indi-
kováno opětovné nasazení fixního aparátu v různém rozsahu. 
V závislosti na počtu postižených zubů a závažnosti jejich po-
stavení může být použit fixní aparát v redukovaném či plném 
rozsahu. Stejně tak může být fixní retainer odstraněn v plném 
rozsahu nebo pouze z jednoho či dvou problematických zubů 
(v případě X-efektu). U Twist-efektu, u kterého jsou postiže-
ny všechny zuby frontálního segmentu, je nutné nasadit fixní 
aparát v plném rozsahu, neboť nároky na kotvení jsou v tom-
to případě vyšší.  

3. stupeň: V případě rozsáhlejších komplikací, které se pro-
jevují také současným poškozením okolních měkkých a tvr-
dých tkání a vznikem různě velkých gingiválních recesů, je 
kromě opětovné ortodontické léčby fixním aparátem nutné 
konzultovat stav s parodontologem a zvážit rekonstrukční mu-
kogingivální chirurgickou terapii s překrytím defektu (16). 

Cílem všech těchto postupů je upravit postavení zubu do pů-
vodní polohy. V závažnějších případech je klíčové dosáhnout 
ideálního postavení zubu vzhledem k okolním tvrdým a měkkým 
tkáním. Prominuje-li kořen výrazně nad niveau kortikalis, což je 
způsobeno přílišným vestibulárním či orálním vykloněním koře-
ne, je nutné úpravou torze a polohováním zubu dosáhnout jeho 
polohy uprostřed alveolárního výběžku. Engelking a Zachrisson 
(44) prokázali, že úpravou postavení prominujícího zubu dochá-
zí ke zmenšení rozsahu dehiscencí vestibulární kompakty a také 
k částečnému zmenšení gingiválního recesu. Tohoto efektu je vy-
užíváno jako přípravy před následnou parodontologickou rekon-
strukční terapií. Rozsah recesu je zmenšen a následné překrytí 
recesu je pak méně rozsáhlé. Pro krytí těchto typů gingiválních 
recesů jsou nejčastěji využívány pojivové štěpy, případně klasic-
ké metody krytí recesů, jako je laterálně nebo koronárně posunu-
tý lalok (45). Dalším způsobem krytí recesů jsou pak minimálně 
invazivní techniky (obálková a tunelová technika) (46). Výhodou 
těchto technik je oproti epitelovým štěpům ideální estetický vý-
sledek, kdy augmentovaná tkáň je zcela nerozeznatelná od okol-
ní tkáně. Nicméně je možný i přenos epiteliálního štěpu, díky 
kterému dojde k vytvoření dostatečně široké připojené gingivy 
a tím k zabránění dalšího ústupu gingivy.

ZáVěR
Fixní retainer je u naprosté většiny pacientů bezpečným 

a tím nejspolehlivějším prostředkem pro dlouhodobou retenci 
výsledků ortodontické léčby. Komplikace spojené s jeho uží-
váním jsou velmi vzácné (0,5 – 5 %). Vznik je pravděpodob-
ně způsoben nežádoucí aktivací drátu mechanickým poško-
zením, případně rozplétáním vícepramenných drátů. 

Neočekávané komplikace fixních retainerů mohou pro pa-
cienta i pro lékaře představovat závažný problém vyžadující 
okamžité řešení. Je tedy důležité, aby o těchto možných kom-
plikacích byli informováni jak pacienti, tak zejména praktičtí 
zubní lékaři a hygienistky, aby byli schopni tyto komplikace 
včas rozeznat při pravidelných kontrolách pacientů. Dlouho-
dobá retence pomocí fixního retaineru vyžaduje také dlou-
hodobou zodpovědnost za jeho stav. Fixní retainery je nutné 
v pravidelných intervalech kontrolovat, podobně jako výplně, 
protetické práce nebo implantáty.

Práce byla podporována grantem IGA MZ ČR:  
IGA MZ NT/14189 – 3/2013.
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Obr. 1: Extraorální klinický nález. 

Obr. 3: CBCT, panoramatická rekonstrukce 
frontálního úseku horní čelisti.

Obr. 2: Intraorální klinický nález. Pohmatově pružné vyklenutí 
v ústní předsíni horní čelisti, místy s hmatnou fluktuací.

TeST 5
Na Stomatologickou kliniku LF UK 

a FN v Plzni byl praktickým zubním lé-
kařem (PZL) doporučen 72letý muž pro 
zduření ve vestibulu ve frontálním úse-
ku horní čelisti, které bylo příčinou i ob-
ličejové asymetrie. Jednalo se o náhodný 
nález, pacient byl subjektivně bez obtíží. 

Po odebrání anamnézy jsme zjistili, 
že jde o polymorbidního nemocného 
s chronickými diagnózami: ischemická 
choroba srdeční, stav po trojnásobném 
aortokoronárním bypassu, stav po opa-
kovaných infarktech myokardu, lehká 
systolická dysfunkce dilatované pravé 
srdeční komory, středně těžká plicní hy-
pertenze, středně těžká mitrální regurgi-
tace, arteriální hypertenze, smíšená hy-
perlipoproteinemie a diabetes mellitus 
2. typu. Pacient užíval jako svoji chro-
nickou medikaci: kyselinu acetylsalicy-
lovou, rosuvastatin, ramipril, bisoprolol, 
trimetazidin, furosemid, famotidin, iso-

Obr. 4: CBCT, axiální řez. Obr. 5: CBCT, sagitální řez vlevo.

sorbid-mononitrát, amlodipin a metfor-
min. Alergická anamnéza byla negativní 
a ostatní anamnéza byla nevýznamná. 

Při klinickém vyšetření jsme extrao rál-
ně zjistili asymetrii horního rtu vlevo 
s nadzvihlým nosním křídlem, která by-
la způsobena rezistencí v ústní předsíni 
frontálního úseku maxily (obr. 1). Kůže 
horního rtu byla fyziologického vzhle-
du. Regionální lymfatické uzliny byly 
pohmatově nezvětšené. Otvírání úst ne-
bylo omezené. V dutině ústní bylo patr-
né vyklenutí v ústní předsíni horní čelisti 
přibližně v rozsahu 13 až 24, které by-
lo na pohmat pružné, v určitých místech 
až s hmatnou fluktuací. Sliznice kryjící 
toto vyklenutí byla nezánětlivého fyzio-
logického vzhledu (obr. 2). Obě čelisti 
byly dle klinického vyšetření bezzubé. 
Pacient užíval pouze dolní celkovou sní-
matelnou náhradu. Zhotovili jsme CBCT 
vyšetření maxily (obr. 3, 4, 5).

Otázky:

1.  O jakou diagnózu se 
s největší pravděpodobností 
jedná? 

2.  Jaká je diferenciální 
diagnostika takto 
vyhlížejících lézí? 

3.  Jaká je terapie?

4.  Jaké je nejvhodnější 
„screeningové“ vyšetření 
v rámci sekundární prevence 
lézí čelistních kostí?
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TeST 5 – řeŠeNí
Ad 1: Na CBCT je patrná retence ma-

xilárních špičáků v jinak bezzubé čelis-
ti. Korunky obou zubů jsou zavzaty do 
expanzivně rostoucích, vestibulárně se 
propagujících homogenních nitrokost-
ních lézí, místy již s chybějícím krytem 
kortikální kosti. Podle klinického a pře-
devším zobrazovacího vyšetření je tak 
nejpravděpodobnější diagnózou reten-
ce obou špičáků v horní čelisti s obou-
strannými folikulárními cystami.

Folikulární cysta je po cystě radiku-
lární druhou nejčastější odontogenní 
cystou (1). Vzniká z dentálního foliku-
lu retinovaných nebo vyvíjejících se zu-
bů pravděpodobně nahromaděním te-
kutiny mezi redukovaným sklovinným 
epitelem a sklovinou nebo přímo uvnitř 
sklovinného orgánu (1, 2). Je tak řaze-
na mezi cysty vývojové. Může vznikat 
i v souvislosti s nadpočetnými zuby ne-
bo odontomem. Klinickými varianta-
mi folikulární cysty jsou cysta erupční 
a paradentální (1). Nejčastější lokali-
zací výskytu je oblast mandibulárních 
třetích molárů následována právě ma-
xilárními špičáky (1, 2). Jedná se o ex-
panzivně rostoucí léze, které mohou 
dosahovat i značných rozměrů. Zpo-
čátku jsou asymptomatické, obtíže činí 
až v případě infekce. Mohou být i příči-
nou patologické zlomeniny dolní čelis-
ti nebo maxilární rinosinusitidy. Klinic-
ky je v zubním oblouku patrná absence 
zubu, z jehož dentálního folikulu cysta 
vzniká a s nímž je spojena v oblasti ce-
mentosklovinné hranice. 

Při menších rozměrech jsou folikulár-
ní cysty většinou zjištěny jako náhodný 
nález při vyšetření zobrazovacími me-
todami, větší cysty se pak projevují vy-
klenutím kortikální kosti čelistí, kterou 
postupně ztenčují. U rozsáhlých lézí 
pak již kostní kryt může zcela chybět 
a cysta se tak propaguje do měkkých 
tkání obličeje, což se může projevo-
vat obličejovou asymetrií. Růst cysty je 
vždy cestou nejmenšího odporu. V hor-
ní čelisti často dochází k útlaku maxilár-
ního sinu, který může být cystou i zcela 
vyplněn. Poruchy čití z postižení senzi-
tivních nervů (především alveolaris in-
ferior, infraorbitalis) jsou přítomny pou-
ze v případě komplikací (infekce, pato-
logická zlomenina). 

Radiologicky se folikulární cysta pro-
jevuje jako dobře definované a ohrani-
čené unilokulární projasnění spojené 
s korunkou neprořezaného zubu, který 
může být růstem cysty dislokován (vě-
tev nebo dolní hrana mandibuly, nosní 
spodina, čelistní dutina apod.). Dochází 
také k posunům nebo i resorpci kořenů 

(až v 50 % případů) prořezaných sou-
sedních zubů nebo také dislokaci man-
dibulárního kanálu (1, 2). U větších cyst 
je i vzhledem k následnému chirurgic-
kému výkonu výhodné 3D zobrazovací 
vyšetření (CBCT, CT). 

Ad 2: Při zjištěném výše popsaném ra-
diologickém nálezu pomýšlíme v rámci 
diferenciální diagnózy vzhledem k čet-
nosti výskytu nejdříve na folikulární 
cystu. Dále musíme zvažovat i kerato-
cystický odontogenní tumor, ameloblas-
tom, v oblasti maxilárních špičáků pře-
devším u mladých pacientů pak i ade-
nomatoidní odontogenní tumor. Může 
se samozřejmě jednat i o řadu jiných, 
ale vzácnějších benigních či maligních 
lézí. Definitivní diagnóza je stanovena 
až na základě histologického vyšetření.

Ad 3: Léčba folikulární cysty je chi-
rurgická, spočívající v exstirpaci celé 
cysty včetně extrakce neprořezaného 
příčinného zubu s šetřením důležitých 
okolních anatomických struktur (n. al-
veolaris inferior, okolní zuby nebo je-
jich zárodky apod.) (obr. 6, 7, 8). 

Marsupializace cysty, u níž existuje 
riziko ponechání nebo vzniku benig-
ní či maligní neoplastické transformace 
cystické výstelky a u níž dochází i k po-
malejšímu hojení, se připouští pouze ve 

dvou indikacích. První indikací jsou pří-
pady, kdy je reálná šance na spontánní 
nebo ortodonticky asistované prořezání 
příčinného zubu s jeho funkčním zařa-
zením do zubního oblouku (1, 2). Dru-
hým případem, kdy lze marsupializaci 
zvážit, je předpokládané vysoké rizi-
ko poškození důležitých anatomických 
struktur při exstirpaci cysty (1). Jedná se 
však o indikaci relativní, závisející do 
značné míry i na zkušenostech a schop-
nostech chirurga. V každém případě je 
i při tomto způsobu ošetření nutné his-
tologické vyšetření. 

Pokud by byla histologicky stanovena 
jiná diagnóza, další postup by měl být 
v souladu s doporučovanou terapií pro 
danou lézi (exstirpace, resekční výkon 
aj.). Je třeba zdůraznit, že ve většině pří-
padů není možné na základě klinického 
a radiologického obrazu stanovit dia-
gnózu čelistní léze. Proto někteří autoři 
doporučují u rozsáhlých patologických 
nálezů (i cystických) nejdříve probator-
ní biopsii a až po histologickém stano-
vení diagnózy příslušenou terapii (větši-
nou chirurgickou). 

Kompletní odstranění folikulární cys-
ty je kurativní, recidivy jsou vzácné. 
Hojení kostního defektu po exstirpaci 
cysty kontrolujeme radiologicky.

Obr. 6: Ambulantně v lokální anestezii byla provedena exstirpace cystických 
lézí s chirurgickou extrakcí obou špičáků. Na obrázku je stav po odpreparování 
mukoperiostálního laloku. Vlevo, v místě, kde jsou tkáně žlutě zbarvené, již chybí 
kortikální kostní kryt cysty.
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Ad 4: Nejvhodnějším vyšetřením 
v rámci sekundární prevence lézí če-
listních kostí, které v podstatě splňuje 
podmínky vyšetření screeningového, je 
ortopantomogram. Jedná se o jednodu-
ché, rychlé, levné a dostupné vyšetře-
ní s vysokou senzitivitou a nízkou spe-
cificitou, která je ale z hlediska čelist-
ních lézí společná i pro další zobrazo-
vací vyšetření. V podstatě každý paci-
ent, který je v péči PZL, by měl mít to-
to vyšetření zhotoveno. Mohou tak být 
detekována časná, asymptomatická stá-
dia nejen cyst, ale i ostatních lézí čelist-
ních kostí. Prezentovaný 72letý pacient 
neměl toto vyšetření nikdy provedeno.

SUMMARy
DeNTOALVeOLAR SURGeRy
TeST 5: DeNTIGeROUS CyST
The author presents a case report of pa-
tient with an incidental finding of bilat eral 
dentigerous cysts associated with un-
erupted maxillary canines. The eti ol ogy, 
clinical and radiological signs, differential 
diagnosis, therapy and prognosis of these 
lesions are discussed. 
 
Hauer L. Dentoalveolární chirurgie. Test 5: 
Folikulární cysta.
LKS, 2015, 25(5): 107 – 109
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Obr. 8: Extrahované špičáky s cystickými vaky. 
Histologicky byla potvrzena diagnóza folikulárních cyst. 

Obr. 7: Stav po odstranění obou cyst včetně retinovaných špičáků.
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SOUHRN: Druhé sdělení ze seriálu Ergonomie v ordinaci 
zubního lékaře pojednává o pravidlech pro typy a rozmístě-
ní nástrojů a pomůcek v okolí pracovního pole lékaře. Hlavní 
zásadou je zajištění dostupnosti nástrojů. Velmi významnou 
úlohu pro správné držení těla při práci hraje pracovní stolička 
lékaře. Hlavní zásadou pro ergonomicky vhodné zubní křeslo 
je vedle pohodlí pacienta i lehké ovládání a tvar křesla. Ruční 
i rotační nástroje by měly být lehké a dobře vyvážené. Ostré 
nástroje a jejich držení způsobem modifikovaného držení pe-
ra (pen grip) snižují zatížení prstů ruky a zápěstí. Ergonomic-
ké práci lékaře významně napomáhá dobré osvětlení a zvět-
šení pracovního pole. Pro každodenní pobyt lékaře v ordina-
ci je třeba dbát na příznivé pracovní prostředí a volit správný 
pracovní oděv a ochranné pomůcky. Kromě práce u zubního 
křesla by měl lékař dbát i na správné umístění počítače s pří-
slušenstvím a držení těla při práci s ním. Závěr druhé části tvo-
ří opět desatero pravidel.
Klíčová slova: ergonomie, zubní lékař, pracovní prostředí, pra-
covní pomůcky.

eRGONOMICS IN THe DeNTAL OFFICe
PART II.
Review article

SUMMARy: The second article of the series Ergonomics in the 
dental office deals with the recommendations concerning the 
types and layout of the instruments and equipment around the 
dentist’s working field. The accessibility of the instruments is 
essential. The dentist’s stool plays an important role in holding 
the correct work posture. Ergonomically appropriate dental 
chair should be comfortable for the patient, easily controlled 
and suitably shaped. Both hand and rotary instruments should 
be light-weight and balanced. Sharpness of the instruments 
as well as holding them by modified pen grip decreases load-
ing of the fingers and wrist. Good lighting and operation field 
magnification are helpful. As the attendance at the workplace 
is every-day, it’s important to maintain a favourable work envi-
ronment and to choose suitable working clothes and personal 
protective equipment. The correct posture should be held also 
during the work with a computer, which should be suitably 
laid out. The conclusion of the second part again brings ten 
basic recommendations.
Key words: ergonomics, dental practitioner, work environ-
ment, equipment.
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ÚVOD 
V první části našeho sdělení [LKS, 2015, 25(4): 82 – 87] jsme 

se krátce dotkli historie ergonomie, pracovních pozice léka-
ře, polohy pacienta a popsali jsme správné držení těla (postu-
ru) lékaře při práci. V druhé části se zaměříme na úlohu ergo-
nomie při uspořádání pracoviště zubního lékaře, rozmístění 
a dostupnosti nástrojů, volbě pracovních pomůcek, vytváření 
ergonomicky správného pracovního prostředí.

ROZMíSTěNí A DOSTUPNOST NáSTROJů
Základním pravidlem je umístění instrumentária v zorném 

poli lékaře a zajištění jeho dostupnosti bez překročení maxi-
málních limitů při pohybech rukou, paží, hlavy a trupu. 

Umístění instrumentária mimo zorné pole lékaře vyžaduje 
vždy zbytečný pohyb očí, následovaný pohybem hlavy a ná-
sledně rotací trupu. Zorné pole pro umístění nástrojů se na-
chází v rozmezí 30° na obě strany od sagitální roviny těla lé-
kaře (1).

Pro rozmístění nástrojů a přístrojů lze v zubní ordinaci vy-
užít některé z těchto typů (2) (obr. 1):
zzUmístění instrumentária i mikromotorů za hlavou pacienta 
(rear delivery).
zzUmístění instrumentária i mikromotorů vedle pacienta 
(side delivery).
zzUmístění instrumentária i mikromotorů nad pacientem 
(split unit/cart).
zzUmístění instrumentária a motorů přes hrudník pacienta 
(transthorax delivery).

Umístění nástrojů i mikromotorů za pacientem (rear delive-
ry) je koncipováno pro čtyřruční práci s plnou asistencí. Sys-
tém ponechává dostatek místa pro vstup pacienta na zubní 
křeslo. Nepřekáží zde systém přípojných hadic, lze jej kon-
vertovat pro levorukého lékaře. Pacient nevidí na používané 
nástroje. Systém však eliminuje práci v pozici 12, neumožňu-
je použití mikroskopu. Je také zcela nevhodný pro práci léka-
ře s minimální asistencí, neboť vyžaduje rotace těla lékaře při 
dosahování pomůcek a mikromotorů a jejich uchopování ne-
dominantní rukou s přesunem do ruky dominantní.

Umístění nástrojů i mikromotorů vedle pacienta (side de-
livery) je systém spojený s tradičním „dolním vedením“. Je 
vhodný pro lékaře pracující převážně samostatně, s minimál-
ní asistencí. Omezuje prostor pro vstup pacienta na křeslo. Fi-
xuje lékaře do jedné pozice, každá změna pozice kolem hla-
vy pacienta vyžaduje torzní pohyby trupu lékaře. Je tolerová-
na pro ošetřování dětských pacientů. Čtyřruční práci s plnou 
asistencí nebo ošetření s mikroskopem tento systém umožňuje 
jen velmi obtížně. Je využíván při pozici lékaře vsedě i vstoje.

Umístění nástrojů a mikromotorů nad pacientem (split unit/
cart), je nejčastější způsob, nazývaný kontinentální, nebo též 
jako systém „bičového horního vedení“. Je vhodný pro částeč-
nou i plnou čtyřruční práci. Umožňuje volný pohyb lékaře ko-
lem hlavy pacienta vstoje i vsedě. Instrumentárium dostupné 
pro lékaře může být na pohyblivém tácku nad pacientem nad 
dlouhým, pohyblivým ramenem nesoucím mikromotory, instru-
mentárium podávané asistencí je na pojízdném stolku na stra-
ně asistence vedle od hlavy pacienta. Nevýhodou systému je, 
že pacient vidí na instrumentárium, pozicí pojízdného ramena 
s motory a instrumenty je „uzavřen“ v zubním křesle, což může 
být problematické u malých dětí, starších pacientů a těhotných 
žen. Systém je méně vhodný pro výškově malé lékaře s krátký-
mi pažemi a velmi závisí na kvalitě, délce a plynulém pohybu 
bičů nesoucích motory. Tento systém je velmi variabilní.

Umístění nástrojů a mikromotorů přes hrudník pacienta 
(transthorax delivery), je modifikací systému nad pacientem. 

Jednotka s mikromotory s kontinentálním „bičovým vedením“ 
je na pohyblivém rameni před pacientem vlevo na straně asi-
stence. Zde je i podnos pro instrumentárium. Tento systém je 
určen pro plnou čtyřruční práci s asistencí s podáváním mik-
romotorů, instrumentária a materiálů asistentkou. Umožňuje 
volný vstup pacienta na zubní křeslo, lékaři ponechává volný 
prostor na jeho pracovní straně pro konverzační posazení pro-
ti pacientovi, pacienta „neuzavírá“ v zubním křesle.

Výběr vhodného systému rozmístění a uspořádání nástrojů 
a mikromotorů je dán zejména volbou způsobu práce a po-
dílem asistence při provádění jednotlivých výkonů. Souvisí 
s „návykem“ lékaře na určitou pracovní pozici vůči hlavě pa-
cienta. Úlohu při něm hrají také antropometrické parametry 
lékaře, prostorové možnosti v dané zubní ordinaci i ekono-
mické možnosti provozovatele. Nejvíce variabilním uspořá-
dáním pro práci s plnou či částečnou asistencí je systém kon-
tinentálního „bičového vedení“ s umístěním nad pacientem 
(split unit/cart), případně systém transthorax.

PROFeSNí VyBAVeNí ZUBNí ORDINACe
Důležitým vybavením ordinace zubního lékaře jsou z hle-

diska ergonomie práce zejména pracovní stolička, zubní křes-
lo, ruční instrumentárium, násadce pro rotační nástroje, osvět-
lení a zvětšení pracovního pole, rentgenový přístroj pro intrao-
rální snímkování a počítač.

Obr. 1: Schéma způsobů rozmístění nástrojů a přístrojů.
Zdroj: http://www.dentistryiq.com/articles/dem/ 
print/volume-11/issue-3/equipment/ 
let-ergonomics-and-true-four-handed-dentistry-help-you.html
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Pracovní stolička
Z hlediska ergonomie je pro zubního lékaře nejdůležitější po-

jízdná otočná stolička s bederní opěrkou, případně též s opěr-
kami předloktí. Stolička musí mít pět měkkých, lehce pohybli-
vých koleček, nastavitelný sedák a nastavitelnou opěrku zad. 
Sedák musí být dostatečně, ale přiměřeně široký a hluboký. Při 
sedu hýžděmi maximálně dozadu musí být mezi okrajem sedá-
ku a zadní stranou kolena prostor pro 2 – 3 prsty. Doporučová-
na je stolička se sklonem přední části sedáku 6° – 10°. Sedák též 
musí být nastavitelný na výšku, která umožňuje zajistit pozici 
kyčlí lékaře výše, než jsou jeho kolena. Opěrka zad musí být 
dostatečně široká a nastavitelná na výšku dosahující maxima 
bederní lordózy, nastavitelná na sklon proti zádům sedícího. 
Povrch tvrdšího polstrování musí být omyvatelný a neklouzavý.

Alternativou pro použití v zubním lékařství je sedačka typu 
„koňské sedlo“ (obr. 2). Je určena pro extrémní antropomet-
rické parametry lékaře. Nevyžaduje opěrku zad, zvětšuje úhel 
ohnutí v koleni. Váha je více přenesena do plosek nohou, na-
pomáhá udržení optimálního zakřivení bederní páteře obdob-
ně jako při stoji. Sedátko umožní přiblížení lékaře k pacien-
tovi, zejména pokud nelze zasunout dostatečně kolena pod 
zádovou opěrku zubního křesla. Tento typ sedátka je možno 
použít individuálně po poradě s odborníkem u lékařů již trpí-
cích obtížemi s bederní páteří (3, 4).

Výběr vhodné pracovní stoličky pro lékaře je zcela indivi-
duální, závisí na vlastním vnímání aktivního stabilizovaného 
sedu. Výběru stoličky je však potřeba věnovat nejvyšší pozor-
nost. Nevhodná stolička může velmi negativně ovlivnit roz-
voj a intenzitu WRMSDs (Work-related Musculoskeletal Di-
sorders) a naopak. Doporučenou, ale ekonomicky náročnou 
variantou, je střídavé použití obou typů stoličky.

Zubní křeslo
Hlavním ergonomickým kritériem pro volbu vhodného zub-

ního křesla není pohodlí pacienta, nýbrž pohodlí zubního lé-
kaře. Křeslo musí být lehce ovladatelné a jednoduše nastavi-
telné do potřebné výšky pro práci vsedě i vestoje. Podhlav-
ník musí být nastavitelný na potřebnou vzdálenost od zádové 
opěrky a flexibilní pro nastavení pozice hlavy pacienta. Opěr-
ka zad musí být úzká, aby nebránila pohybu lékaře v rozme-
zí poloh 9 – 12, a tenká bez ovládacích šroubů, aby umožni-
la vsunutí kolen pod opěrku. Područky pro pohodlí pacien-
ta by měly být odnímatelné. Podstavec pro stabilizaci křesla 
musí být co nejmenší, dovolující pohyb nohou při manipula-
ci s nožním ovladačem křesla. Povrchová úprava polstrování 
křesla musí být snadno omyvatelná. Textura by měla minima-
lizovat klouzání pacienta v křesle.

Ruční instrumentárium 
Design zubního instrumentária hraje velice důležitou roli 

v prevenci negativního vlivu práce zubního lékaře na nadměr-
né zatížení prstů a zápěstí. Pro minimalizaci tohoto zatíže-
ní musí být ruční instrumentárium vyvážené, duté, odlehčené 
na hmotnost menší než 15 g. Z ergonomického hlediska je 
vhodnější okrouhlý tvar rukojetí ručních nástrojů s průměrem 
10 – 11 mm. Povrchová úprava je vhodnější hrubší, neklou-
zavá, matná. Je výhodné používat nástroje oboustranné, pro 
přehlednost odlišené barevným kódem. Pro snížení námahy 
drobných svalů ruky je podmínkou, aby nástroje byly ostré 
a tím i dostatečně efektivní při vynaložení menší síly (5).

Při práci s ručními nástroji je kladen velký důraz na správné 
držení nástroje. Pro různé typy nástrojů a způsoby jejich pou-
žití rozeznáváme držení jako pero, modifikované držení pera 
– tzv. pen grip (obr. 3), a držení nástroje v dlani. Pro zmírnění 
námahy svalů ruky a prevenci vzniku syndromu karpálního tu-

Obr. 2: Otočná stolička typu „koňského sedla“.
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nelu se doporučuje pro práci se zubním instrumentáriem drže-
ní způsobem modifikovaného držení pera s oporou prstů (6).

Násadce pro rotační nástroje
Pro výběr násadců platí pravidla obdobná jako při výběru 

ručního instrumentária. Násadce musí být vyvážené, opatřené 
neklouzavým povrchem, se snadnou manipulací potřebnou pro 
uchycení preparačního rotačního nástroje. Pro přehled operač-
ního pole jsou vhodnější násadce světelné, je třeba však počítat 
s jejich větší váhou. Násadce též musí být dostatečně výkonné. 
Pro minimalizaci vibrací je třeba dodržovat maximální velikost 
a průměr preparačních rotačních nástrojů v souladu s počtem 
otáček v příslušném násadci a mikromotoru.

Osvětlení pracovního pole
Pozice světla pro osvětlení pracovního pole může významně 

ovlivnit posturu lékaře během ošetřování. Světelný svazek ope-
račního světla by měl být paralelní se směrem pohledu a nesmí 
nevytvářet stín. Světlo operační lampy musí mít dostatečnou 
intenzitu v rozsahu 8000 – 20 000 luxů. Rameno nesoucí ope-
rační světlo musí být dostatečně dlouhé a pohyblivé ve třech 
směrech. U pravorukého lékaře je operační světlo umístěno 
z levé strany nad hlavou lékaře ve směru pohledu očí na ope-
rační pole. Kombinace světelných zdrojů v ordinaci, od světla 
v místnosti přes operační světlo až po světlo v preparačním ná-
sadci mikromotoru, by mělo vytvářet celkové osvětlení přízni-
vé pro zrakovou i psychickou pohodu lékaře (7).

Zvětšení pracovního pole
Zvětšení operačního pole s použitím zvětšovací optiky ne-

sené úchytem kolem hlavy, lupových brýlí nebo mikroskopu 
napomáhá kromě detailního rozlišení také udržení ergono-
micky žádané stabilizované aktivní pozice lékaře při ošetření. 
Výběr vhodného způsobu zvětšení je zcela individuální. Závi-
sí na přizpůsobivosti, vůli a trpělivosti lékaře i na jeho ekono-
mických možnostech. Výběr lupových brýlí i operačního mi-
kroskopu musí být veden odborně a zodpovědně příslušným 
specialistou. Nejdůležitějším parametrem je správná pracovní 
vzdálenost, která umožní maximální přehled operačního po-
le, přičemž hlava pacienta je udržována v hodnotách maxi-
málního limitu sklonu 25° (8, 9).

Rentgenový přístroj pro intraorální snímkování
Ve snaze zlepšit dostupnost všech přístrojů a pomůcek k vy-

šetření i ošetření pacienta převládá v moderních zubních or-
dinacích způsob umístění rentgenového přístroje (případně 
i s obrazovkou k přenosu digitalizovaného obrazu) v blízkos-
ti zubního křesla. Tato provozně komfortní kombinace však 
z pohledu ergonomie podporuje dlouhodobé setrvávání léka-
ře v jedné poloze kolem zubního křesla nejen při vyšetření 
a ošetření, ale i při pořizování rentgenových snímků. Umístění 
obrazovky závisí na poloze pacienta, při které obraz demon-
strujeme. Při konzultaci by měl být střed obrazovky ve výši očí 
sedícího pacienta, jestliže pacient při ošetření leží, obrazovka 
je příslušně skloněna nad hlavou pacienta.

Počítač v zubní ordinaci
Většina zubních lékařů v současnosti používá při vedení 

zdravotní dokumentace počítač. Pro práci s ním platí shodná 
pravidla stabilizovaného aktivního sedu, který umožňuje ne-
jen individuální vnímání vlastní pozice, ale i správné umístění 
komponent patřících k práci s počítačem (obr. 4). Obrazovka 
musí být umístěna ve výši očí při přímém pohledu. Její střed 
je ve středu těla lékaře, klávesnice se nachází ve výši lokte. Ve 
stejné horizontální rovině umístíme myš po pravé či levé stra-

Obr. 4: Pozice lékaře při práci s počítačem.

Obr. 3: Modifikované držení pera (pen grip).
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ně klávesnice. Pro přirozenou pozici zápěstí je doporučena 
podložka zápěstí. Dostupnost všech komponent by měla být 
v rozsahu maximálních limitů pohybu rukou a paží. Pro sta-
bilizovaný aktivní sed je možno v zubní ordinaci použít i při 
práci s počítačem pojízdnou otočnou stoličku.

Pracovní prostředí a hygienické požadavky
Práce vsedě představuje nižší energetický výdej a menší 

množství vytvářeného tepla než práce vstoje. Podle toho je 
nutné pro patřičné prokrvení zatížených svalů udržovat v or-
dinaci optimální teplotu, která by měla činit 20–23 °C. Do-
statečná výměna vzduchu by měla být zajištěna pravidelným 
nárazovým větráním. Při vybavení zubní ordinace klimatizací 
je třeba věnovat pozornost odborné instalaci klimatizačních 
jednotek a směru chlazeného vzduchu, a to s ohledem na sta-
ticky zatížené svalové skupiny při práci u zubního křesla (10).

Nepříznivý vliv na lidské zdraví má i nadměrná intenzita 
hluku. Pro osmihodinovou pracovní dobu je přípustnou hod-
notou hluku 85 dB. Po překročení této hodnoty dochází ke 
ztrátě duševní pohody a může docházet i k problémům typu 
nespavosti či bolestí hlavy (11). V ordinaci zubního lékaře, ze-
jména při práci na více zubních křeslech umístěných v jediné 
místnosti, může docházet k překračování přípustných hodnot 
hluku. Nadměrný hluk může vznikat i při provozu sterilizáto-
ru, autoklávu a dalších přístrojů umístěných v ordinaci.

Při ergonomickém návrhu pracoviště je třeba zohlednit 
i barvy v interiéru. Fyziologicky nejpříznivěji působí žluto-
zelená barva. Vhodné jsou zejména kombinace barev zele-
ná, šedá, žlutá, hnědá, světle modrá, růžová (11). V průběhu 
pracovní doby, zejména v letních měsících, je nutné zajistit 
dostatečný příjem tekutin. Pro tzv. pitný režim jsou vhodné 
nesycené vody s obsahem minerálních látek nižším než 500 
mg/l. Množství tekutin přijímaných během pracovní doby je 
individuální.

Z ergonomického hlediska je třeba nahlížet i na ochran-
né pracovní pomůcky. Ochranné pracovní rukavice je tře-
ba správně zvolit nejen s ohledem na kontaktní alergii, ale 
i s ohledem na dostatečné prokrvení a volnou pohyblivost prs-
tů a ruky v zápěstí. Rukavice musí být patřičné velikosti, elas-
tické a ohebné, pečlivě nasazené, nesmí být těsné a shrnu-
té v zápěstí. Pro déle trvající výkony se doporučují rukavice 

v rozlišení levá/pravá, které, na rozdíl od rukavic nerozliše-
ných, nebrání volnému pohybu palce při uchycení nástrojů. 
Dobře volené pracovní rukavice jsou preventivním opatřením 
vzniku syndromu karpálního tunelu (4).

Další ochrannou pomůckou, která hraje důležitou roli, jsou 
brýle. Brýle dioptrické i ochranné je třeba udržovat čisté. Vo-
líme je co nejlehčí a dobře nastavitelné. U lékařů s dioptric-
kými brýlemi jsou nutné pravidelné kontroly zraku odborným 
lékařem. Dobře volené brýle jsou prevencí bolestí hlavy z ná-
mahy zraku a napomáhají k udržení polohy hlavy v rozmezí 
přípustných limitů.

Pracovní oděv lékaře musí být pohodlný, volný v pase, ko-
lem ramen a paží. Ženám se doporučuje jako prevence lokál-
ního zatížení svalů ramen osobní prádlo se širokými ramén-
ky. Vhodné není ani nošení tašky na jednom rameni. Pracov-
ní obuv musí umožňovat snadnou práci s nožním ovladačem 
zubního křesla a bezpečný pohyb kolem hlavy pacienta vsedě 
i vstoje. Měla by být uzavřená, s páskem kolem paty a nesme-
kavou podrážkou s klínem vysokým cca 2 cm. Pracovní po-
nožky pro snadné prokrvení dolních končetin musí mít široký 
a volný lem, podkolenky jsou méně vhodné.

ZáVěR ČáSTI II – eRGONOMICKé DeSATeRO
Také v závěru druhé části našeho sdělení nabízíme důležité 

ergonomické desatero:
1. Typ zubní soupravy volíme dle svého způsobu práce 

a podílu asistence.
2. Věnujeme velkou pozornost výběru pracovní stoličky.
3. Instrumentárium vybíráme odlehčené, okrouhlé.
4. Dbáme na dokonalé osvětlení pracovního pole.
5. ergonomické pozici těla napomáháme i vhodně voleným 

zvětšením operačního pole.
6. Dodržujeme ergonomická pravidla i při práci 

s počítačem. 
7. Dbáme na teplotu místnosti, větrání a vhodné umístění 

klimatizace. 
8. eliminujeme nadbytečný hluk v ordinaci (autokláv, 

sterilizátor).
9. Volíme v pracovních místnostech příznivé barvy a jejich 

kombinace.
10. Vybíráme vhodné pracovní pomůcky a pohodlný oděv.
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historie

VRTáM, VRTáŠ, VRTáMe…

Dvojitý vrták pro „rychlozubaře“? Ne. 
Jde o nástroj určený k paralelní preparaci 
drážek pro polokorunky a pro zásuvné 
spoje. Technologie je známá od r. 1910, 
používaná do 30. let.

Toulec se 16 ručními vrtáčky s různými 
hlavicemi, ručně vypilovanými (kolem 
r. 1860). Perla sbírky!

Firma Drendel + Zweiling jako první 
vyvíjela způsob, jak galvanizací nanášet 
diamantový povrch. Vyráběla tzv. Imperator 
s klidným chodem. Zachovala se úplná 
sada diamantů z 30. let 20. stol.

Waropa – technologie vyvíjená ve 
Švýcarsku kolem r. 1950. Násadce 
a kolénka měly spojení s lahví kysličníku 
uhličitého sloužící k chlazení během 
vrtání. Technologie se neprosadila.

Ruční vrtačka s vyměnitelnými vrtáčky. Podobné byly rozšířeny 
po Evropě i USA (kolem r. 1870).

Ruční nástroj s rukojetí ze slonoviny a mosaznou spojovací částí 
pro duté trepanační vrtáčky (kolem r. 1870).

Balení diamantových brousků. 
V originále bohužel už nejsou, 
ale balení svědčí o jejich někdejší 
existenci (kolem r. 1910).

Většina laiků má zubního lékaře 
spojeného s trháním zubu nebo – 
s vrtáním. Není divu! Pokusy o cílené 
vrtání do zubu zaznamenáváme už 
před více než osmi tisíci lety.

První zubní vrtáky byly poháněny lid-
skou silou prostřednictvím smyčce, ne-
bo, chcete-li, tětivy luku. Podobně jako 
to známe z obrázků primitivního rozdě-
lávání ohně. Tímto „zařízením“ se roztá-
čely vrtáky osazené zprvu pazourkem či 
obsidiánem. 

Seth Borenstein z Washingtonu popsal 
v r. 2006 v časopisu Nature na devíti leb-
kách nalezených v Pákistánu jedenáct na-
vrtaných zubů. Nálezy pocházejí z obdo-
bí od 7000 do 5500 let př. n. l. V mu-
zeu Harvardovy univerzity se nachází lid-
ská dolní čelist s dvěma umělými kavita-
mi, resp. trepanacemi, z období kolem 
r. 2600 př. n. l. Někdy před 3000 lety si 
nechali vrtat přední zuby Mayové a Inko-
vé, a to z důvodů estetických. Přesné in-
laye z jadeitu a tyrkysu byly „pacientům“ 
vsazovány do chrupu jako ozdoba a sym-
bol jejich bohatství či statusu. Možná vás 
překvapí, že tehdejší cementy byly po-
dobné těm dnešním… 

Kolem r. 100 n. l. poprvé popisuje řím-
ský lékař Archigenes vyvrtání bolestivých 
zubů. Ovšem první skutečně použitel-
ný ruční vrták vyvinul Cornelius Solin-
gen teprve kolem r. 1700. Zubní vrtačka 
hodná skutečně svého jména se objevila 

v Americe v r. 1790. Zkonstruoval ji John 
Greenwood, mimochodem osobní lékař 
prezidenta G. Washingtona. Zařízení by-
lo kombinací domácího kolovrátku a ho-
rizontální turbíny poháněné stlačeným 
vzduchem. Dne 7. 2. 1871 ohlásil James 
Beall Morrison patent na nožní vrtačku – 
vynález v pravdě průkopnický. Zaveden 
byl v Německu prof. dr. Breslauerem od 
r. 1873. Ze začátku s 2000 ot./min. a od 
r. 1882 už s 6000 ot./min. V tomto obdo-
bí se už také rodí myšlenky, jak zajistit 
chlazení vrtáčků u výkonnějších strojů.

Constant Doriot vyvinul v r. 1893 le-
gendární a příznačné kloubové tyčo-
ví s přenášením točivého momentu na 
násadce, resp. kolénka. Další vývojový 
skok přichází pak v r. 1948, kdy Švéd 
Sten - Ivar Norlén zkonstruoval první po-
užitelnou vzdušnou turbínu s neuvěři-
telnými 200 000 ot./ min. V r. 1974 za-
znamenáváme na některých pracovištích 
pokus o zavedení laserových „vrtaček“. 
Nicméně nakonec zvítězila „stará dobrá 
mechanika“ a laser si v medicíně našel ji-
né domény než ono prosté „vrtání zubů“.

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fis cherovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.
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SeRVIS

blahopřejeme

vzpomínáme

„Hele, parodontóza útočí…“

média a my

zzMUDr. emilie Prokorátová  
zemřela po těžké nemoci 20. 3. 2015 
ve věku 73 let.

Byla členkou OSK Brno. Čest její 
památce!

zzMUDr. Melánie Vacková  
zemřela 27. 4. 2015 ve věku 
nedožitých 74 let.

Působila v OSK Písek a v období 
2002 – 2005 byla členkou čestné rady 
ČSK. S úctou vzpomínají kolegové 
z OSK Písek a ČSK. 

zzDoc. MUDr. eva Záhlavová, CSc.,  
slaví v květnu 80. narozeniny. 

Od r. 1958 působila na Stomatologic-
ké klinice LF UK v Plzni a vychovala řa-
du českých i zahraničních zubních léka-
řů. Podílela se na tvorbě učebnic a učeb-
ních textů zejména z oboru záchovné 
stomatologie, je autorkou mnoha vědec-
kých publikací a řešitelkou výzkumných 
projektů, zaměřených zejména na one-
mocnění zubní dřeně a apikálního pe-
ri odoncia. Od r. 2005 je nositelkou ko-
morového čestného titulu Osobnost čes-
ké stomatologie. Do dalších let dobré 
zdraví, hodně pohody a úspěchů přejí 
spolupracovníci a ČSK.

zzMUDr. Vladislav Filip 
slaví v květnu 80. narozeniny.

Během své profesní dráhy se výrazně 
zapsal do rozvoje parodontologie v Jiho-
českém kraji. Zastával funkci předsedy 
čestné rady OSK České Budějovice. Od 
r. 2013 je nositelem komorového čestné-
ho titulu Osobnost české stomatologie. 
Jubilantovi upřímně blahopřeje ČSK.

zzMUDr. František Urban, CSc., 
slaví v květnu 65. narozeniny.

Je uznávaným specialistou v oboru  
ÚČOCH a implantologie. Působil na 
pražské Stomatologické klinice 1. LF UK 
a poté na Stomatologické klinice FNKV. 
V současnosti vede privátní praxi. Od 

r. 2013 je nositelem komorového čestné-
ho titulu Osobnost české stomatologie. 
Jubilantovi upřímně blahopřeje ČSK.

zzMUDr. Josef Smetana 
slaví v květnu 80. narozeniny.

Do dalších let jubilantovi přejí bývalé 
kolegyně a kolegové z Olšanské 7 a OSK 
Praha 3 hodně zdraví a životního elánu.

zzMUDr. eva Machová  
slaví 70. narozeniny. 

Hodně zdraví, spokojenosti a pracov-
ních úspěchů přejí kolegyně a kolegové 
z OSK Třebíč.

zzMUDr. Josef Šimek 
slaví v květnu 65. narozeniny.

Kolegové z OSK Ústí nad Labem pře-
jí do dalších let hlavně zdraví, pohodu 
a spokojenost.

OSK Brno přeje hodně zdraví 
a životního elánu svým členům, 
kteří v květnu slaví významné 
životní jubileum:
zzMUDr. eva Moravcová
zzMUDr. Lada Brzobohatá
zzMUDr. Marie Zuchová
zzMUDr. Luboš Štětka
zzMUDr. Marie Mrázková
zzMUDr. Marie Nesvadbová
zzMUDr. Ivo Mohler
zzMUDr. František Adam
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FALeŠNá ZUBNí LéKAřKA
Příběh edity Porebské se začal psát 
v roce 2010, kdy vyšlo najevo, 
že pracuje v jednom pražském 
zdravotnickém zařízení jako zubní 
lékařka, aniž by obor vystudovala. 

Při zápisu do seznamu členů České sto-
matologické komory se prokázala ověře-
ným diplomem, o jehož pravosti nebyl 
důvod pochybovat. Později se ukázalo, že 
byl falešný. Když vyšla pravda najevo, Ko-
mora na ni podala trestní oznámení. A vý-
sledek? Obvodní soud usnesením trestní 
stíhání zastavil. Pozměňování a padělá-
ní veřejné listiny kvalifikoval jako proml-
čené a pro výkon povolání bez odborné 
kvalifikace ji státní zástupce ani neobža-
loval. Edita Porebská tehdy ukončila člen-
ství v Komoře. 

V letošním roce jsme zjistili, že opět 
pracuje jako zubní lékařka. Obrátili jsme 
se proto na příslušný krajský úřad s podně-
tem k prošetření a na případ upozornili též 
redaktora FTV Prima Josefa Klímu, který 
ordinaci Edity Porebské navštívil a na mís-
tě natočil reportáž, odvysílanou v pořadu 
Očima Josefa Klímy v úterý 14. 4. 2015. 
Na podkladě reakcí diváků pak reportér 
Klíma natočil ještě další reportáž, která by-
la v jeho pořadu vysílána dne 28. 4. 2015. 

S poznatky, které máme nyní k dispo-
zici, se znovu obrátíme na orgány činné 
v trestním řízení. Příslušné revizní komisi 
pak bude předložen podnět k prověření, 
zda se členka Komory, která falešnou zub-
ní lékařku zaměstnávala, nedopustila dis-
ciplinárního provinění. 

Pořady s reportážemi je možné 
zhlédnout v archivu FTV Prima:  
• http://play.iprima.cz/ocima-josefa-klimy/
ocima-josefa-klimy-2015 – 16 
• http://play.iprima.cz/ocima-josefa-kli my/
ocima-josefa-klimy-2015 – 18. 

Kancelář ČSK
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VyUŽITí LOKáLNě APLIKOVANýCH eNZyMů Ve STOMATOLOGII

reklamní prezentace

Již více než sto let se v medicíně 
využívají proteolytické enzymy 
(např. trypsin, chymotrypsin, 
bromelain a papain) pro svou 
schopnost modulovat průběh 
zánětlivého procesu. Ve stomatologii 
našly širší uplatnění od druhé 
poloviny 20. století, kdy byly 
podávány pacientům při operacích 
v dutině ústní. Díky jejich aplikaci 
došlo ke zkrácení doby hojení na 
polovinu. V 80. letech byl studován 
příznivý efekt proteolytických enzymů 
na potlačení potraumatického 
a pooperačního otoku.

Uvedené proteolytické enzymy (pro-
teázy) díky své biologické miniinvazivitě 
nenarušují fyziologické pochody na sliz-
nicích a dásních dutiny ústní, zlepšují je-
jich obranyschopnost a podporují jejich 
hojení, redukují krvácení a otok, a také 
omezují růst bakterií a zubní plak. 

Tyto efekty jsou zajištěny především 
optimalizací průběhu zánětlivé reakce 
a jejího rozsahu, zlepšenou mikrocirku-
lací krve, resp. lymfy, a imunomodulač-
ním účinkem v zánětem postižené tkáni.

Zlepšení mikrocirkulace je dáno jed-
nak redukcí otoku, jednak vlastní proteo-
lytickou aktivitou protáz, která umožňu-
je degradaci mikrotrombů v krevních ka-
pilárách a bílkovinných zátek v lymfatic-
kých cévách. 

Imunomodulační efekt proteáz je re-
alizován ovlivněním lokálně působících 
cytokinů a ovlivněním exprese některých 
adhezních molekul. Proteázy tak zkra-
cují akutní zánětlivou reakci na nezbyt-
ně nutnou míru a snižují riziko přechodu 
zánětu do chronického stadia se všemi 
negativními důsledky.

Proteolytické enzymy kromě pozitivní-
ho vlivu na tkáně ovlivňují také mikroor-
ganismy. Inhibují schopnost bakterií ad-
herovat k povrchu zubu, sliznici a tkáním 
parodontu. Omezují tvorbu bakteriálního 

biofilmu jak G+, tak G– bakterií. Při apli-
kaci proteolytických enzymů na již vytvo-
řený biofilm jsou enzymy schopné zvyšo-
vat efekt antibiotik a antiseptik na bakterie 
obsažené v biofilmu.

Chlorhexidin se ve stomatologii vyu-
žívá jako lokální antiseptikum v koncen-
traci 0,12 % a vyšší, což s sebou nese 
řadu nežádoucích účinků, včetně dočas-
né poruchy chuti a žloutnutí zubů. Dí-
ky kombinaci chlorhexidinu s proteoly-
tickými enzymy lze efektivně snížit kon-
centraci chlorhexidinu na 0,035 % při 
zachování stejné antimikrobiální aktivity 
jako u koncentrace 4krát vyšší, ale s pod-
statně redukovanými nebo eliminovaný-
mi nežádoucími účinky. 

Na českém trhu jsou k dispozici proteo-
lytické enzymy k lokální aplikaci do dutiny 
ústní ve formě zubní pasty a mukoadheziv-
ního gelu pod názvem eNZyMeL® a jsou 
připravovány ve dvou řadách.

řada eNZyMeL® PARODONT (červe-
ná řada) obsahující proteolytické enzy-
my trypsin, bromelain a chymotrypsin, 
je určena pro dlouhodobou každodenní 
péči o dutinu ústní. 

řada eNZyMeL® INTeNSIVe 35 (mod-
rá řada) obsahující patentovanou směs 
proteolytických enzymů a chlorhexidinu 
v koncentraci 0,035 % s anti-
mikrobiálním účinkem je ur-
čena pro intenzivní až  
8týdenní použití. 

Zubní pasta obsahuje 
flu oridy, má jem-
nou nedráždivou 
mentolovou chuť 
a nízkou abrazi-
vitu. Mukoadhe-
zivní gel na dásně 
je jediným gelem na 
trhu, který je zcela bez 
příchuti. Díky tomu ne-
vyvolává slinění a rychlé 
odplavení gelu a účinných 

lá tek z místa aplikace. Tím je zajištěno 
významně delší působení aktivních látek 
v místě aplikace. Produkty byly vyvinuty 
a jsou vyráběny v České republice spo-
lečností Wald Pharmaceuticals. 

Kromě využití zubní pasty eNZyMeL® 
PARODONT ke každodenní hygieně zu-
bů a dutiny ústní je vhodné použít pří-
pravky eNZyMeL® u lidí, kteří trpí akut-
ním nebo chronickým zánětem v dutině 
ústní, afty, gingivitidou, stomatitidou, pa-
rodontidou/parodontózou, a dále u imu-
nokompromitovaných nemocných nebo 
diabetiků. Stejně tak efektivní je použití 
přípravků eNZyMeL® u stavů po extrakci 
nebo implantaci zubů, stomatochirurgic-
kých výkonech nebo traumatech v duti-
ně ústní obecně. 

Výběr jednotlivých produktů je dán 
intenzitou zánětlivých změn a tím po-
třebou délky působení účinných látek 
(zubní pasta, resp. mukoadhezivní gel). 
V případě, kdy hlavní příčinou zánětlivé-
ho procesu je mikrobiální agens nebo ho 
lze předpokládat, je na místě použít řadu 
eNZyMeL® INTeNSIVe 35 s antimikro-
biálním účinkem. 

Wald Pharmaceuticals, s. r. o.
www.enzymel.cz
info@enzymel.cz
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Ze STáŽe NA FAKULTě DeNTáLNíCH STUDIí V MONTPeLLIeR 
U PROFeSORA PAULA TRAMINIHO

VYUŽÍVEJTE SVŮJ ČAS 
EFEKTIVNĚ!
Online služby pro Vás i Vaše pacienty

PC DENT® | DENTIST+® | MEDICUS®

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

• objednání
• recepty

• výsledky vyšetření
• konzultace

odborné akce

Ve dnech 15. – 28. 3. 2015 jsem 
s podporou příspěvku z Účtu 
klinik ČSK absolvovala stáž na 
Fakultě dentálních studií (Faculté 
d‘Odontologie), resp. v Univerzitní 
nemocnici, v Montpellier u prof. Paula 
Traminiho. Cílem stáže bylo seznámit 
se s možnostmi farmakologického 
zajištění obtížně spolupracujících 
dětí při stomatologickém ošetření 
a navázat spolupráci mezi 
Stomatologickou klinikou 1. LF UK 
a VFN Praha a Fakultou dentálních 
studií v Montpellier.

Profesor Paul Tramini je členem ra-
dy organizace ORCA (European Organi-
sation for Caries Research, Evropská or-
ganizace pro výzkum v oblasti zubního 
kazu), vědecké rady Fakulty dentálních 
studií v Montpellier a vedoucím Oddě-
lení pro ošetření pacientů s bolestí v oro-
faciální oblasti Univerzitní nemocnice 
v Montpellier.

Během stáže jsem měla možnost vi-
dět děti ve věku 3 – 6 let úspěšně ošetře-
né v sedaci při vědomí inhalací továrně 
připravené směsi oxidu dusného a kyslí-
ku v poměru 1 : 1 pod názvem Kalinox® 
(obdoba Entonoxu®). Byla jsem přítom-
na i u ošetření dětí v celkové anestezii, 
které probíhá ve starší části Univerzitní 
nemocnice poblíž centra města (Hôpital 
Gui de Chauliac).

Sedace při vědomí inhalací smě-
si oxidu dusného a kyslíku se provádějí 
v Montpellier dvě odpoledne v týdnu, po-
každé přibližně u tří dětí. Výkonu se vždy 
účastní lékař z Oddělení dětské stomato-
logie, který prošel speciálním výcvikem 
(zakončeným ústní zkouškou) pro ošet-
ření v sedaci při vědomí inhalací směsi 

oxidu dusného. Pod jeho dohledem pro-
vádějí jednodušší výkony i studenti šes-
tého ročníku zubního lékařství. Ošetření 
probíhá bez přítomnosti anesteziologa. 
Každé dítě je sanováno s lokální aneste-
zií, v indikovaných případech s kofferda-
mem. Jsou zhotovovány stejným dílem 
skloionomerní, kompozitní a amalgá-
mové výplně. Lokální anestezie je apli-
kována pouze stříkačkami pro karpule. 
Jako anestetikum je používána slouče-
nina articainu. U indikovaných pacien-
tů je možnost aplikace intraoseální ane-
stezie přístrojem QuickSleeper, která eli-
minuje pro dítě nepříjemné pocity spoje-
né s an estezovanými měkkými tkáněmi. 
Zajímavostí je, že sedace je zpoplatněna 
částkou 90 euro (kromě pacientů ze sku-
pin s nízkým příjmem). Výplně, stejně ja-
ko kofferdam, jsou u dětí hrazeny z ve-
řejného zdravotního pojištění. Není vý-
jimkou, že dítě je ošetřeno v několika se-
zeních, tak aby byl sanován celý chrup.

V sedacích jsou prováděny jak výko-
ny záchovné stomatologie (výplně, pul-
potomie), tak extrakce. Celkové aneste-
zie jsou nejčastěji používány pro ošetře-
ní dětí s disabilitami, kterých je – vzhle-
dem k umístění univerzitní nemocnice na 
okraji města a zvyšujícímu se počtu nově 
přicházejících obyvatel z oblasti severní 
Afriky – mnoho. Celkové anestezie jsou 
prováděny jedním lékařem jeden den 
v týdnu, ošetřeny jsou 2 – 3 děti.

Hlavním výzkumným záměrem prof. 
P. Traminiho je v anglicky psané literatuře 
dental fear a dental anxiety (strach z ošet-
ření u zubního lékaře). Proto jsme pro 
další spolupráci s naším pražským praco-
vištěm zvolili téma, které si klade za cíl 
zmapovat možný vliv přítomnosti strachu 

ze zubního ošetření u předškolních dětí 
na kvalitu jejich života. Po schválení pro-
jektu Etickou komisí VFN Praha bychom 
rádi provedli validizaci české a francouz-
ské verze dotazníku užívaného pro zhod-
nocení vlivu dětského ústního zdraví na 
kvalitu života ECOHIS (Early Childhood 
Oral Health Impact Scale).

Vážím si toho, že mi byla dána mož-
nost strávit díky finančnímu příspěvku 
ČSK dva týdny na Fakultě dentálních stu-
dií v Montpellier. Stáž potvrdila účinnost 
i námi používané sedace při vědomí smě-
sí oxidu dusného a kyslíku pro ošetření 
hůře spolupracujících dětí předškolního 
věku. Jednoznačný je také závěr, že apli-
kace lokální anestezie stříkačkami pro 
karpule je pro dětské pacienty šetrněj-
ší a vhodný postup. Navázání osobních 
vztahů a možnost společného projektu 
se zahraniční univerzitou vnímám jako 
příležitost pro rozvoj odborné činnosti, 
která se týká aktuálního tématu zlepšo-
vání kvality života. Věřím, že získané vě-
domosti, obdobně jako zkušenosti získa-
né během mé loňské stáže na KU Leu-
ven (viz LKS č. 7 – 8/2014, s. S51), budou 
impulsem jak pro další možnosti ošetření 
pacientů na našem pracovišti, tak pro vý-
uku studentů zubního lékařství, na níž se 
podílím. Pokud vezmeme v úvahu počet 
českých dětí, které potřebují stomatolo-
gické ošetření, a rozsah postižení chrupu 
kazivým procesem, ošetřuje Univerzitní 
nemocnice v Montpellier velmi podob-
nou skupinou pacientů jako my.

MUDr. Jana Vašáková
Oddělení dětské stomatologie

Stomatologická klinika 1. LF UK  
a VFN Praha
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odborné akce

POSTřeHy Z LeTNí DeNTáLNí ŠKOLy V INDONéSII
V pořadí 5. ročník International 
Dental Summer School (IDSS) se 
konal 8. – 23. 8. 2014 na ostrově Jáva 
v Indonésii ve městě yogyakarta. 
Akce byla organizována lékařskou 
fakultou Dental School of University 
Muhammadiyah yogyakarta Indonesia. 
Cílem stáže bylo seznámit účastníky 
z jiných zemí s místním zdravotnickým 
systémem. Mezinárodní letní škola 
nás zasvětila do chodu studia 
zubního lékařství a dala nám možnost 
vykonávat dobrovolnickou práci.

KONCePCe PROGRAMU
Program byl koncipován do dvou sek-

torů. Odborná část obsahovala přednášky, 
praktická cvičení, návštěvu klinik, nemoc-
nic včetně zdravotnických center. Pozná-
vací část zahrnovala návštěvu památek, 
nahlédnutí do indonéských tradic a kultur. 
Nejvíce účastníků bylo z České a Slo-
venské republiky, na čemž mělo velkou 
zásluhu Sdružení studentů stomatologie 
ČR (SSS ČR), které velice dobře informuje 
studenty o těchto akcích. Řada zájemců 
se našla i mezi kolegy z Rumunska, Slo-
vinska, Itálie, Maďarska, Polska, Francie, 
Íránu, Indie a Malajsie. Počet místních 
studentů a lékařů, kteří měli stážisty na 
starost, je významně převyšoval.

INDONéSKé ZDRAVOTNICTVí 
A STOMATOLOGIe

V indonéském zdravotnictví fungují 
privátní i státní nemocniční zařízení. Na 
100 000 obyvatel připadá 70 lůžek, kte-
rá jsou paradoxně využita jen z 50 %. 
Mimo nemocnice fungují v Indonésii 
zdravotnická centra PUSKESMAS (1 na 
30 000 obyvatel) a subcentra POSYAN-
DU (1 na 10 000 obyvatel), kde probíhá 
základní vyšetření a registrace pacientů. 
Jsou to centra, která umožňují obyvate-
lům lepší dostupnost preventivních pro-

Při ošetřování pacientů si museli dobrovolníci 
z řad studentů vystačit s baterkou.

Účastníci 5. ročníku International Dental Summer School v Indonésii 
s přednášející lékařkou.

hlídek. Za zmínku stojí i zajímavost, že 
na jednoho zubního lékaře připadá asi 
12 000 obyvatel.

Jako studentky zubního lékařství jsme 
se zajímaly hlavně o průběh praktických 
cvičení v nemocnici. Studium stomato-
logie je zde rozvrženo do šesti let. Prv-
ní dva roky zahrnují pouze všeobecné 
předměty, následující dva roky jsou věno-
vány preklinické oblasti, v pátém roční-
ku studenti získávají praktické dovednosti 
a mají možnost vycestovat do jiných ze-
mí, např. Číny nebo Singapuru. V posled-
ním ročníku nastupují do ambulantní pra-
xe. Vybavenost ordinací je podobná jako 
v České republice. Jediným specializova-
ným odvětvím je pedostomatologie, jinak 
se všechny případy řeší na jednom oddě-
lení v několika ordinacích. Endodoncie 
není příliš v kurzu, lékaři provádějí spí-
še extrakce, protože pacienti nemají zá-
jem docházet ve více návštěvách. Výpl-
ňová terapie je zde relativně běžná, např. 
z kompozitního materiálu přijde pacienta 
v přepočtu na 100 Kč. Amalgámové výpl-
ně se zde nedělají. RTG se vyskytuje jen 
v některých nemocnicích a CT či mikro-
skopem jsou nemocnice vybaveny velmi 
zřídka.

NAŠe DOBROVOLNICKá 
ČINNOST

Hlavním úkolem pro účastníky stáže 
bylo vykonávat dobrovolnickou činnost. 
Ta spočívala v ošetřování místních oby-
vatel v menších vesnicích. Po provedení 
základního vyšetření (měření tlaku, gly-
kemie, preventivní prohlídka dutiny úst-
ní) byli pacienti odesláni s konkrétním 
problémem k všeobecnému lékaři nebo 
k nám, medikům. Měli jsme za úkol pro-

vádět základní výkony jako extrakce, pe-
četění fisur u dětí, ART ošetření (atrauma-
tic restorative treatment). 

K dispozici nám byly vyšetřovací ná-
stroje, extrakční kleště a páky, anestezie, 
materiály (SIC Fuji). Roušky a rukavice 
zde byly samozřejmostí. Jako ordinační 
„křeslo“ posloužila plastová židle, ved-
le které se nacházel odpadkový koš. Mís-
to lampy jsme si museli vystačit s bater-
kou. Dorozumívání mezi námi a pacienty 
probíhalo prostřednictvím základních vět 
a slov v indonéštině. 

Po dobu dobrovolnické činnosti by-
lo ošetřeno přes 600 pacientů. Naši po-
moc uvítalo několik zdravotnických cen-
ter, kde se vážily a měřily děti. V několika 
případech jsme perorálně aplikovali vita-
min A, protože indonéská strava je velice 
chudá na tuto látku a do roku 1994 zde 
trpělo přes dva miliony lidí slepotou a po-
ruchou imunity. Vláda v kooperaci s or-
ganizací UNICEF zajistila pro obyvatele 
Indonésie kapsle s vitaminem A, které se 
aplikují dětem do 6 let v pravidelných in-
tervalech a také matkám po porodu. Díky 
tomuto systému byla onemocnění souvi-
sející s hypovitaminózou vymýcena. Za-
vítali jsme také do škol a školek, abychom 
zde demonstrovali správnou techniku čiš-
tění zubů. Měli jsme k dispozici modely 
chrupu, velké kartáčky, ilustrovanou po-
hádku o zubu a spousty dalších plyšových 
pomůcek na názorné ukázky pro nejmen-
ší. Edukace probíhala opět v indonéštině.

Z PřeDNáŠeK LeTNí ŠKOLy
Součástí IDSS bylo také několik před-

nášek. První z nich vedla dr. Tetiana Ha-
niastuti, která nás seznámila s jednou 
z možností ošetření infikované pulpy po-
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mocí LSTR 3 MIX-MP, tj. LSTR – lesion ste-
rilization and tissue repair, 3MIX – kombi-
nace tří antibiotik (metronidazol, minocy-
klin, ciprofloxacin), smíchaných s vehiku-
ly makrogolem a propylenglykolem (MP). 
Tento způsob ošetření má cíleně odstranit 
bakterie a obnovit tak přirozenou repara-
tivní a regenerativní funkci pulpy. Výho-
dou této terapie je bezbolestnost, léčba 
probíhá v jedné návštěvě a neodstraňuje 
tkáň dřeně. Principem je vytvoření „masti“ 
z rovných dílů zmíněných antibiotik a ná-
sledné přidání MP v poměru 7 ATB : 1 MP. 
Změklý dentin se neodstraňuje, ošetřuje-
me pouze jeho stěny pomocí 12% ED TA 
a na takto připravené pole přidáváme 
v tenké vrstvě směs antibiotik. Pokud je 
pulpa otevřená, aplikujeme na ni NaOCl. 
Nakonec kavitu utěsníme skloionomer-
ním cementem a vyplní me kompozitním 
materiálem. Dle statistik dr. T. Haniastuti 
má terapie 95% úspěšnost. Tato léčba je 
sice vzdálená metodám evropského kon-
zervačního lékařství, ale je třeba si uvědo-
mit odlišné možnosti tamější terénní sto-
matologie. 

Další lektorkou byla dr. Irene Adyat-
maka, která přednášela o technice ART 
(atraumatic restorative treatment). Léč-
ba spočívá v odstranění kariézního lo-
žiska ručními nástroji a následné aplika-
ci skloi onomerního cementu. Pozitivem 

je její bezbolestnost, menší strach z ošet-
ření, cenová dostupnost a snadnost pro-
vedení. Je praktikována ve vzdálenějších 
zdravotnických centrech a školách. 

Pozvání na stáž přijal také lékař dr. Sa-
giran, který nám přiblížil základní princi-
py akupunktury. Na téma přírodní medi-
cína navázala lékařka dr. Dewi Agustina 
se zajímavostmi z oblasti bylinek v zub-

ním lékařství. Bohaté využití v Indonésii 
má Salvadora persica, jejíž extrakt z ko-
řenů působí antibakteriálně. Populární 
jsou také žvýkací tyčinky z keře Azadi-
racta indica. Látky v něm obsažené půso-
bí proti S. mutans a S. faecalis. Jejich uží-
vání je doporučeno dokonce již v Korá-
nu. Další zajímavostí je působení esenci-
álních olejů ze skořice s chlorhexidinem. 
Jejich kombinace zvyšuje účinek inhibi-
ce S. mutans. Obecně se také využívá sla-
ná voda k dezinfekci či peppermint s heř-
mánkem protizánětlivě. 

ZáVěReM
Stáž hodnotíme jako velice přínos-

nou. Prováděly jsme jednoduché a efek-
tivní metody ošetření, které zbavily paci-
enty bolesti, aniž by museli řešit finanč-
ní stránku. Nabyly jsme také zkušenosti 
v oblasti vzdělávání v cizím jazyce. Vráti-
ly jsme se obohaceny základními větami 
a slovy v indonéštině. Také přednášky by-
ly velmi poutavé a řada věcí v nich stála 
rozhodně za zamyšlení.

Více informací o stáži můžete nalézt 
na: http://idssofficial.wix.com/home

Barbora Brožová
Martina Michaličová

studentky 5. ročníku zubního lékařství
LF UK v Plzni

Jako zubní křeslo sloužila pouhá plastová 
židle. Vlevo je naše studentka Barbora 
Brožová, vpravo Martina Michaličová.

jednoduchost  a  e fekt i v i t a

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

*zdroj: Millenium Research Group, provider of strategic information

VOLTE ŠPIČKOVÝ SYSTÉM TUZEMSKÉHO VÝROBCE

1 implantologického trhu ČR*

více než 250 nových 

uživatelů
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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:

Akreditovaný 
kvalifikační kurz:

ZUBNÍ 
INSTRUMENTÁŘKA

Cena kurzu: 13 900 Kč
Termín: 15. 9. 2015 – 27. 4. 2016

Po absolvování osvědčení  
vydané se souhlasem MZ ČR

Pořádá NZZ PROSPORT 
Hrušovská 11, 702 00  Ostrava

Tel.: 596 612 214 
www.skola-prosport.cz

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

MODERNÍ STOMATOLOGICKÝ SOFTWARE

tel.: 607 072 767
obchod@xdent.cz

www.XDENT.cz

STOMAT, spol. s r. o., se sídlem v Praze 9

zaměstná zubního lékaře

Požadujeme: pozitivní přístup k práci, 
dlouhodobější pracovní poměr, příjemné vystupování.

Nabízíme: dobrý výdělek, práci v mladém kolektivu, 
příspěvek na vzdělávání, obědy i sportovní aktivity.  

Špičkové vybavení (Cerec, PRGF, moderní endodoncie...).

K dispozici služební byt v rezidenci Eliška s dotovaným nájmem.

Nástup dle dohody.
Sídlíme ve Vysočanské nemocnici v Praze 9

tel: 603 266 616, 775 576 570, e-mail: info@stomat.cz

www.stomat.cz

STOMATs.r.o.
NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

mediální partner:

pořadatel akce: odborní partneři:

Zlatí partneři: Stříbrní partneři:

Generální partner: mediální partner:

pořadatel akce: odborní partneři:

Zlatí partneři: Stříbrní partneři:

Generální partner:
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reklamní prezentace

Společnost Planmeca nabízí ucelenou 
řadu otevřených CAD/ CAM systémů 
pro stomatology a zubní techniky, 
která zahrnuje i přístroj Planmeca 
PlanScan® – první intraorální scanner 
na světě, který lze plně integrovat 
do zubní soupravy. Tato unikátní 
integrace do zubních souprav 
Planmeca umožňuje hladký průběh 
ošetření, neboť provedené snímky jsou 
v reálném čase okamžitě dostupné 
v tabletu zubní soupravy. Průběh 
snímkování lze kontrolovat pomocí 
bezdrátového nožního ovladače, ruce 
tak zůstávají volné pro práci.

HLADKý PRůBěH SNíMKOVáNí
Mimořádně rychlý a přesný scanner 

Planmeca PlanScan® lze nyní snadno 
integrovat do jakékoliv digitální zubní 
soupravy Planmeca. Díky jejímu tabletu 
s Full HD rozlišením má ošetřující tým 
stále přístup k vytvářeným snímkům 
v reálném čase, lékaři se tak mohou pl-
ně soustředit na oblast ošetření bez ja-
kýchkoliv rušivých vlivů. Scanner má 
také praktický zvukový signál pro de-
tekci optimálního snímku.

UNIKáTNí SKeNOVáNí POMOCí 
NOŽNíHO OVLADAČe

Dalším prvkem, který scanner Plan-
meca PlanScan® odlišuje od jiných, je 
možnost jeho pohodlného ovládání po-
mocí nožního ovladače zubní soupravy. 
Vaše ruce jsou tak stále volné pro vlast-
ní snímkování a ošetřování pacienta. 
Nožní ovladač umožňuje snadné pře-
pínání mezi průzkumnými, skusovými 
a tvářovými náhledy, stomatolog se tak 
může plně soustředit na vlastní snímko-
vání. Tím, že ovládání scanneru pracuje 
bez použití rukou, je také zajištěna mi-
mořádně vysoká ochrana před infekcí. 

SNADNé A FLeXIBILNí 
POUŽíVáNí

Scanner Planmeca PlanScan® byl na-
vržen tak, aby zajistil hladký a efektiv-
ní průběh ošetření – lze jej používat ja-
ko kterýkoliv jiný stomatologický ná-
stroj a sdílet jej s dalšími uživateli. Ten-
to přístroj typu plug-and-play lze snad-
no instalovat do různých zubních sou-
prav v různých ambulancích. Flexibil-

ní licenční politika umožňuje, aby růz-
ní uživatelé prováděli různé CAD/CAM 
operace (snímkování, tvorbu návrhů, 
výrobu) simultánně. 

„Je to opravdu inovativní výrobek, 
který garantuje hladký průběh ošetření 
a umožňuje stomatologům soustředit se 
na samotné pacienty. Systém je založen 
na naší softwarové platformě Planmeca 
Romexis® – je to první software na svě-
tě, který kombinuje CAD/CAM operace 
a rentgenové snímkování. To znamená, 

že všechny obrázky a snímky jsou po-
hodlně dostupné z jediného uživatel-
ského rozhraní,“ říká Jukka Kanerva, 
viceprezident Divize zubních souprav 
a CAD/CAM ve společnosti Planmeca. 
„V kombinaci s dalšími řešeními v ob-
lasti CAD/CAM, která naše společnost 
nabízí, přispívá k lepší péči o pacien-
ty a napomáhá zvyšovat efektivitu ce-
lé kliniky.“

Planmeca

PLANMeCA PLANSCAN® Je PRVNí INTRAORáLNí SCANNeR 
NA SVěTě, KTeRý LZe INTeGROVAT DO ZUBNí SOUPRAVy
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právní poradna ekonomická poradna

Odpovídá 
Mgr. Jiří Slavík

Odpovídá 
Ing. Alena řeháková

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

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

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

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

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

Revizní lékař – stomatolog
Náplň práce:
• provádění kontroly poskytnutých 

zdravotních služeb, oprávněnosti výše 
úhrady a účelnosti 

• provádění revizní činnosti u smluvních 
poskytovatelů zdravotních služeb 
ZP MV ČR 

• schvalovací a povolovací činnost 
(zdravotní výkony, zdravotní služby, 
léčivé přípravky, léčebné pomůcky) 

• poradenská činnost, spolupráce 
s poskytovateli zdravotních služeb 
a zdravotními pojišťovnami 

Požadujeme:
• VŠ vzdělání lékařského směru 

v oboru stomatologie 
• odborná praxe ve zdravotnictví 

minimálně 5 let 
• minimálně atestace I. stupně 
• uživatelská znalost práce s PC (minimálně 

MS Offi  ce, znalost dalších aplikací vítána) 
• znalost problematiky zdravotního 

pojištění – výhodou 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní 

řidič – výhodou 

Nabízíme:
• zázemí společnosti s významným 

postavením na trhu 
• zaměstnanecké výhody a benefi ty 
• systém aktivního vzdělávaní 
• příjemné pracovní prostředí a kolektiv 
• pracoviště: Praha 
• nástup: dohodou 
• pracovní poměr: hlavní pracovní 

poměr – úvazek 1,0 

Kontakt:
Zdravotní pojišťovna 
ministerstva vnitra ČR
Mgr. Zuzana Nová
tel.: 725 056 261
e-mail: zuzana.nova@zpmvcr.cr
Kodaňská 1441/46, 100 10  Praha 10

Pořídil jsem si osobní vozidlo 
s přestavbou na alternativní pohon 
(LPG). Jaká se platí u tohoto vozidla 
silniční daň?

Vozidla s přestavbou na alternativní 
pohon LPG nebo CNG jsou od silniční 
daně osvobozena. Podle ustanovení § 3 
písm. f) bod 3 zákona o silniční dani, 
jsou od daně osvobozena vozidla pro 
dopravu osob nebo vozidla pro dopra-
vu nákladu s největší povolenou hmot-
ností méně než 12 tun, která používají 
jako palivo LPG nebo CNG. Od silnič-
ní daně budou osvobozena i vozidla, 
která jsou přestavěna na LPG nebo na 
CNG a přitom mohou i nadále používat 
původní palivo. Osvobození od silniční 
daně lze uplatnit již od měsíce, ve kte-
rém přestavba byla uskutečněna. Pro-
vozovatel vozidla má povinnost podat 
daňové přiznání k silniční dani a tepr-
ve zde uplatnit nárok na osvobození od 
daně. Zálohy se neplatí.

Zrušila jsem svoji praxi a ukončila 
činnost v souvislosti s odchodem 
do důchodu. Mohu v této situaci 
vystavovat recepty na léky 
hrazené z veřejného zdravotního 
pojištění?

Zubní lékař je oprávněn vystavovat 
recepty pro sebe, svého manžela, ro-
diče, prarodiče, děti, vnuky a souro-
zence, jestliže jeho odbornost zaruču-
je Česká stomatologická komora a jest-
liže k tomuto účelu uzavřel s příslušnou 
zdravotní pojišťovnou zvláštní smlouvu. 

Záruku odbornosti vyjadřuje Česká 
stomatologická komora vydáním po-
tvrzení. Toto potvrzení se vydává na 
žádost člena ČSK, ke které se vyjadřu-
je Oblastní komora, v jejímž seznamu 
je žadatel zapsán. Neuvede-li Oblast-
ní komora závažné důvody proti vydá-
ní potvrzení, zašle Kancelář Komory do 
14 dnů doporučeným dopisem žadateli 
potvrzení, které je podkladem pro uza-

vření konkrétní smlouvy se zdravotní 
pojišťovnou. Vydaná potvrzení Kance-
lář Komory eviduje.

Vydané potvrzení předá žadatel pří-
slušné zdravotní pojišťovně (případně 
zdravotním pojišťovnám), která mu ná-
sledně předloží návrh zvláštní smlouvy 
o preskripci léků. Po jejím uzavření mů-
že zubní lékař pro vlastní potřebu a pro 
potřebu svých výše uvedených příbuz-
ných předepisovat v rámci své odbor-
nosti léky, které zdravotní pojišťovna 
uhradí. Při předepisování léků je zubní 
lékař povinen dodržovat všechny před-
pisy, což mimo jiné znamená, že je po-
vinen o preskripci vést přiměřenou do-
kumentaci. 
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fotoúsměv

Fotografii krásného sběratelského úlov-
ku, hodného obdobných historických sbí-
rek v muzeu v německém Zschadrassi, 
nám poslal MUDr. Libor Hlavsa z Bělé 
nad Radbuzou:

„Chci se s vámi podělit o radost ze 
skvostu, který jsem zakoupil v jednom an-

tíku. Ze dřeva vyřezané figurky vtipně zná-
zorňují proces stomatologického ošetření. 
Myslím, že pocházejí z období první re-
publiky a jde opravdu o unikátní kolekci.“

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

AULIN: S: Nimesulidum 100 mg v 1 tabletě. Nimesulidum 100 mg v 1 sáčku s granulátem pro přípravu perorální suspenze. IS: Nesteroidní an-
tirevmatikum. CH: Nimesulid, nesteroidní antifl ogistikum s funkční sulfonanilidovou skupinou, je preferenčním inhibitorem izoenzymu COX-2. 
Působí také analgeticky a antipyreticky. I: Léčba akutní bolesti, primární dysmenorrhoea. KI: Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kterouko-
liv pomocnou látku, aktivní krvácení, poruchy krvácivosti nebo srážlivosti, aktivní vřed nebo recidivující ulcerace v GIT, hepatotoxické reakce 
na podání nimesulidu v anamnéze, hepatální insufi cience, těžké renální nebo srdeční selhání, pacienti s přecitlivělostí na jiná NSAID, pacienti 
s horečkou a/nebo s příznaky podobnými chřipce, děti mladší 12-ti let, třetí trimestr těhotenství a kojení. ZU: Zvýšený výskyt gastrointestinálního 
krvácení a perforací u starších pacientů. V případě známek poškození jater a pacientům, u nichž se zjistí abnormální výsledky vyšetření jater-
ních funkcí, by měla být léčba vysazena. V průběhu léčby se současně nesmějí podávat léky s hepatotoxickým účinkem a je též nutné vyhnout 
se konzumaci alkoholu. Maximální délka užívání je 15 dnů. Tablety obsahují laktosu, granule pro přípravu perorální suspenze obsahují sacha-
rosu. NÚ: Nauzea, zvracení, průjem, zácpa, nadýmání, peptické vředy, perforace nebo gastrointestinální krvácení, gastritida; vzestup jaterních 
enzymů, hepatitida; hypertenze, edém; dyspnoe; pruritus, vyrážka, zvýšené pocení. Riziko výskytu nežádoucích účinků je možné snížit použitím 
přípravku po co nejkratší možnou dobu. IT: Pacienti užívající perorální antikoagulancia nebo kyselinu acetylsalicylovou mohou mít zvýšené riziko 
krvácivých komplikací. Nimesulid inhibuje CYP2C9.TL: V průběhu prvního a druhého trimestru těhotenství nesmí být nimesulid podán, pokud 
to není zcela nezbytné, ve třetím trimestru a u kojících žen je kontraindikován. D: Dospělí a děti od 12 let 1 tabletu nebo 1 sáček 2x denně po jídle. 
B: Tablety 15x100 mg a 30x100 mg, sáčky 15x100 mg a 30x100 mg. 
Datum poslední revize textu SPC: 15. 10. 2014. Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen zdravotními pojišťovnami. Seznamte 
se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, tel.: 546 123 111, fax: 546 123 112, www.angelini.cz
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l Nesvětelné i světelné turbíny 3 200 – 11 500 Kč
l  Opravy starších turbín (plast, planžeta) 

500 – 800 Kč a úpravy na tlačítkové 2 700 Kč
l Výměna rotorů, turbín Satur a KaVo

Objednávky a opravy zasílejte na adresu:
Ing. Karel Sluka – DENTOS, Havlínova 1113, 182 00  Praha 8
Email: dentos.sluka@tiscali.cz  Mobil: 603 745 694
Tel., fax, záznam: 284 682 922  www.dentos.cz

DENTOS nabízí:
K uvedeným 

cenám 
účtujeme 

21 % DPH

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

Intraorální skenery

Krbec Dent s.r.o. , Úněšovská 20, 323 00 Plzeň
oficiální zastoupení pro ČR společnosti:

Zpracujeme Vám
nezávazné cenové nabídky

Pro více informací nás kontaktujte:

www.krbec.cz, info@krbec.cz
telefon: +420 377 22 33 80
mobil: +420 777 22 33 80
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8. BUDěJCKý RARáŠeK 
Ve STOMATOLOGII

fotoalbum

Sporthotel Zátoň ve dnech 24. – 26. 4. 2015 hostil tradiční vzdělávací akci 
Jihočechů. Navštívil jsem první den a mohu jen potvrdit tu nejlepší pověst, 
kterou se Budějcký Rarášek může pochlubit. Název vymyslel – inspirován 
zvíkovským pivem, možná ale i Stroupežnického operou – primář MUDr. 
Pavel Střihavka. Podle jiných – MUDr. Zuzana Vystrčilová. Nebo...? Nejspíš 
je to však dílo „kolektivního vědomí“ nadšenců, kteří vědí, co chtějí. 
Přijměte tedy několik momentek a informací z inspirativních vystoupení 
pátečních přednášejících na akci OSK České Budějovice.

MUDr. Libor Zdařil organizuje 
s představenstvem OSK České Budějovice 
„Raráška“ s lehkostí a profesionalitou – 
a ještě stačil přednést úvodní přednášku.

Sál nabitý pozornými posluchači provázel prakticky všechna 
vystoupení lektorů. Nechyběla ani diskuse. Navzdory 
nádhernému slunečnému počasí v zátoňském údolí.

Kateřina Galová, DiS., 
informovala o zkušenostech 
s přednáškami v oblasti 
kolektivní dětské prevence na 
základní škole z projektu Dětský 
úsměv. MUDr. Jan Špiller 
zevrubně rozebral 
problematiku plánování při 
rozsáhlých implantologických 
rekonstrukcích.

MUDr. Daniel Svoboda v tandemu s následujícím vystoupením „své“ 
dentální hygienistky Veroniky Měřičkové, DiS., mimo jiné přesvědčivě 
ukázal, jak důležitá je v životě stomatologické praxe spolupráce lékaře 
a DH v dentálním týmu a manažerská jistota v jeho řízení a organizaci.

MUDr. Jan Dražan (vlevo) předložil  
zřídka diskutované téma Augmentace při 

rozsáhlém parodontologickém postižení chrupu 
(zpracované s MDDr. Davidem Hillem).  

MUDr. Petr Klimeš (vpravo) z Hradce Králové 
prezentoval netradičně pojatá komplexní 

ošetření pacientů.
Ze sobotního bloku přednášek musíme zmínit 

alespoň výjimečného zahraničního lektora – 
implantologa MUDr. Igora Čecha. Za velkého 

zájmu účastníků prezentoval své zkušenosti 
s použitím neresorbovatelných membrán při 

implantologickém ošetření.

Připravil Ladislav Šolc



www.planmeca.com

Výhradní zástupce pro ČR a SR:
PRODENTA s.r.o.
Tel. ČR: +420 605 756 950
Tel. SR: +421 910 302 329
info@prodenta.cz | www.prodenta.cz

Planmeca PlanScan®

Maximální zážitek z 
digitálního otiskování

•	Intraorální skener digitálních otisků  

integrovaný na zubní soupravu

•	Integrovaný Full HD tablet pro neustálý 

přístup k naskenovaným datům

•	Bezdrátový nožní spínač pro  

ovládání skeneru “hands-free”

Planmeca Romexis®

Snímkování a 
CAD/CAM v 

jediném software

EPA 2015, PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA
39. VÝROČNÍ KONGRES EVROPSKÉ PROTETICKÉ ASOCIACE
3. – 5. ZÁŘÍ 2015
Konferenční centrum U Hájků, Designhotel Elephant Prague, Na Florenci 29 

www.epa2015.cz
POŘÁDÁ ČESKÁ SPOLEČNOST PROTETICKÉ STOMATOLOGIE 
VE SPOLUPRÁCI S ČESKOU STOMATOLOGICKOU KOMOROU

POD ZÁŠTITOU REKTORA UNIVERZITY KARLOVY

www.fdi2015bangkok.org
www.fdiworldental.org

Annual World Dental Congress
22 - 25 September 2015 - Bangkok Thailand

FDI 2015BANGKOK



 

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

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

    
  K

OLAGENOVÁ MEBRÁNA               A-PRF/i-PRF CENTRIFUGA           PARODONTÁLNÍ A KOSTNÍ REGENERACE              C
H

X
 Ú

STN
Í V

O
D

A
/G

EL                         DENTÁLNÍ LASERY                       IMPLANTAČNÍ SYSTÉM    
    

   
   

   
   

 R
EG

EN
ER

A
C

E
 K

O
ST

I  
   

   
   

   
   

Š
K

O
LE

N
Í A

 P
O

D
PO

R
A

 L
ÉK

A
ŘŮ

PRF DUO
od 63 222 Kč

vč. DPH

Dentis
od 2 300 Kč

vč. DPH

Cleandent
od 77 Kč
vč. DPH

Osteora
od 1 694 Kč

vč. DPH

Elexxion
od 6 100 Kč

vč. DPH měsíčně

SinossMem
od 2 045 Kč

vč. DPH

SinossInject
od 2 580 Kč

vč. DPH

NEJLEPŠÍ KVALITA A PŘITOM LEVNĚ!


