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“Moje citlivé
zuby mi berou
radost z jídla
a pití.”
Šimon mnoho let bojuje s pálením žáhy
a odhalením dentinu.^

70,4 % pacientů trpících dentinovou hypersenzitivitou, se ve svém
každodenním životě setkává se stejným omezením jako Šimon.1
Doporučte Sensodyne Repair & Protect s technologií Novaminu® svým
pacientům. Vytváří ještě tvrdší hydroxyapatitu podobnou vrstvu* nad
odhaleným dentinem†. Úleva od citlivosti se projeví do jednoho týdne
a přetrvá 6 měsíců při každodenním používání.**

Sensodyne Repair & Protect: pomáhá Vašim pacientům změnit dopady hypersenzitivity dentinu** www.sensodyne.cz
Zubní pasta Sensodyne Repair & Protect je zdravotnický prostředek.
V případě otázek kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, mail: cz.info@gsk.com, tel: +420 222 001 111.
^ Tento příběh pacienta je pouze ilustrativní. †Sensodyne Repair & Protect napomáhá opravovat citlivé oblasti zubů a vytváří na nich ochrannou vrstvu. Nové vylepšené složení vytváří ještě tvrdší
ochrannou vrstvu na citlivých oblastech zubů. *vs. složení prodávané dříve. **Při čištění zubů dvakrát denně.
Reference: 1. GSK Data on File, RH02026. 2. GSK Data on File, RH01897. 3. Kantar Worldpanel USA, GSK Sensodyne.
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Na přípravě mezinárodního kongresu Pražské dentální dny 2016 se vedle odborného
výboru podílí také nově ustanovený organizační výbor. Jeho členy jsou (zleva) Ing. Hana
Štěpánková, MUDr. Faez Al Haboubi, MUDr. Pavel Chrz, MUDr. Robert Houba, Ph.D.,
MUDr. Rudolf Jakl. Oba výbory se sešly k prvnímu společnému jednání 25. ledna 2016.
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z představenstva ČSK

Informace z jednání představenstva ČSK
15. – 16. 1. 2016

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 lednového zasedání jsme
ve spolupráci s viceprezidentem
ČSK MUDr. Robertem Houbou,
Ph.D., zpracovali následující důležité
a aktuální informace:
zzÚhradové dodatky zdravotních
pojišťoven na rok 2016. Dodatky
projednané se Zubohradem jsou
zveřejněny na www.dent.cz v odkazu
Aktuální informace.
zzJednání ČSK a účast na akcích.
•• Dne 7. 12. se uskutečnilo
setkání dr. P. Chrze a dr. M. Řezáče
k Česko- saskému dotačnímu programu.
Na následnou schůzku dne 6. 1. byl
přizván doc. R. Foltán a dr. R. Houba.
Program financovaný z fondů
EU zahrnuje vzdělávání v oblasti
ortodoncie a čelistní chirurgie v rámci
česko-saského regionu, zúčastnit se
mohou zubní lékaři i z ČR. ČSK bude
spolupráci zastřešovat.
•• Dne 9. 12. se dr. P. Chrz
a dr. R. Houba zúčastnili přednášky
pro studenty 5. ročníku zubního
lékařství LF UK v Plzni. Dne 16. 12.
se dr. P. Chrz a Mgr. J. Slavík zúčastnili
přednášky pro studenty 5. ročníku
zubního lékařství LF MU v Brně.
•• Dne 10. 12. proběhlo tradiční
společenské Setkání profesních
komor. ČSK zastupovali dr. P. Chrz,
dr. R. Houba a dr. M. Švábová.
•• Dne 14. 12. se konal parlamentní
seminář Rekonstrukce Národního
zdravotnického informačního systému
– problémy a vize po prvním roce
práce „nového ÚZIS“. Za ČSK se
zúčastnil dr. R. Houba. Seminář
nepřinesl žádné nové informace.
Opětovně je posunuta lhůta pro
statistická hlášení za rok 2015 a sběr
výkazů bude probíhat v období 1. 4.
až 31. 5. 2016 (viz www.dent.cz,
odkaz Aktuální informace, a rubrika
Právní poradna v tomto vydání LKS
na str. S12).
•• Dne 14. 12. pořádal SÚKL seminář
Ohlašovací povinnost dle nového
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zákona o zdravotnických prostředcích,
kterého se zúčastnil Mgr. J. Slavík.
Informace a podmínky pro členy ČSK,
kteří provozující zubní laboratoř, je
v přípravě (metodika GMDN kódů),
všichni budou včas informováni
a požádáni o součinnost, aby za ně
ČSK mohla tuto agendu vyřídit.
zzKoalice soukromých lékařů (KSL).
Na zasedání dne 12. 1. KSL řešila
zákon o neziskových zdravotnických
zařízeních. Nesouhlasí s tím, že
ambulance, které jsou součástí
nemocnic, budou zvýhodněny proti
ostatním soukromým ambulancím.
Za ČSK se zúčastnil dr. P. Chrz.
zzZahraniční činnost. Doc. J. Zemen
zpracoval přehled zpráv ze CED a FDI.
Celkem bylo zpracováno 13 zpráv ze
zahraničí.
zzInformace RK a ČR ČSK. O činnosti
revizní komise informovala dr.
M. Kraus Kozumplíková, o činnosti
čestné rady dr. L. Liberda.
zzSeznam znalců ČSK. Do seznamu
znalců ČSK byli zapsáni doc. MUDr.
Hana Hubálková, Ph.D., pro obor
protetika, a doc. MUDr. Roman
Šmucler, CSc., pro obor protetika
a obor orální chirurgie.

zzVzdělávání.
•• Představenstvo projednávalo žádosti
podané VS ČSK týkající se Osvědčení
odbornosti, akreditace pracovišť
a registrace vzdělávacích akcí.
•• Pokračuje příprava „velké“ novely
ŘCVZL. Novela by měla být v rámci
řádného připomínkového řízení
předložena na 65. jednání sněmu ČSK
v květnu 2016.
•• Představenstvo vyslovilo souhlas
s předloženou obsahovou náplní
kursů KPR a neodkladné stavy v zubní
ordinaci. Materiál, jehož cílem je
nastavit podmínky tak, aby zajistily
dostatečnou a dlouhodobou kvalitu
kursů pořádaných různými subjekty,
připravil dr. J. Šváb.
zzWebinář. Dne 14. 1. proběhl
webinář na téma „Ergonomické
minimum pro zubní lékaře“, který
vedla MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D.
Záznam je zveřejněn v archivu
webinářů na e-learningovém portálu
(http://moodle.apolenka.cz).
zzPečeť ČSK. Bylo schváleno udělení
licence na užívání pečeti ČSK
pro produkty společnosti Wrigley,
s. r. o., žvýkačky Orbit for Kids, Orbit
Professional a Orbit.

Důležité upozornění
k novele zákona o dph
Plné znění tohoto upozornění je zveřejněno na www.dent.cz
(Aktuální informace z 20. 1. 2016).
Od 1. 1. 2016 je novelou zákona o DPH zavedena povinnost plátců DPH
podávat tzv. kontrolní hlášení. Z daňových dokladů, které jsou vystaveny na
částku větší než 10 000 Kč vč. DPH, do kontrolního hlášení plátce uvádí
kromě jiného také DIČ odběratele, a to i v případě neplátců DPH.
V této souvislosti začali v lednu požadovat někteří naši dodavatelé po
zubních lékařích sdělení jejich DIČ. Tento požadavek vyvolal u lékařů
obavu z toho, že uvedením jejich DIČ do kontrolního hlášení dodavatele
se z nich rovněž stanou plátci DPH, nebo že jim vzniknou nějaké potíže ve
formě stejných povinností, které mají plátci DPH. Tyto obavy jsou zbytečné.
Neplátci DPH mohou bez obav sdělovat svým dodavatelům svá DIČ, která
mají přidělena od FÚ v souladu s § 130 Daňového řádu.
Žádný zákon ani podzákonnný právní předpis ale nepřikazuje neplátcům
DPH, aby sdělovali svá DIČ plátcům DPH. Na tuto skutečnost reagují
„pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH“ tak, že v případě, kdy
odběratel nesdělí své DIČ, uvede plátce hodnotu zdanitelného plnění bez
ohledu na jejich výši do části kontrolního hlášení, kam uvádí svá plnění do
10 000 Kč. Z uvedeného vyplývá, že pokud lékař nesdělí svému dodavateli
DIČ, nezpůsobí ani jemu žádné obtíže.

PDD 2016 budou v září
v národním domě na vinohradech
Letošní 19. ročník mezinárodního
kongresu Pražské dentální dny bude
věnován oslavám 25. výročí založení
České stomatologické komory a bude
se konat v termínu 15.–16. 9. 2016
v Národním domě na Vinohradech.
Program PDD 2016 je připravován
ve spolupráci s odbornými společnostmi a s uznávanými osobnostmi, jejichž
přednášky jsou odbornou veřejností vyhledávány.
Program bude rozdělen standardně
do sekcí podle oborů zubního lékařství.
V současnosti odborný výbor PDD
vybírá zajímavé přednášky a je sestavován konkrétní obsah jednotlivých sekcí. Zároveň je připravován doprovodný
program kongresu.
O finální náplni PDD 2016 budeme
včas informovat v časopise LKS a na
www.dent.cz.
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18. ročník mezinárodního kongresu

8. – 9. října 2015

Národní dům na Vinohradech
náměstí Míru 9, Praha 2

PRAGUEDENTALDAYS

Téma: Problematika horního
laterálního úseku chrupu

Slavnostní společenský večer PDD
2016 se uskuteční ve čtvrtek 15. 9. 2016.
Odborný program pro zubní lékaře
Odborný program pro sestry
a dentální hygienistky
Posterová sekce
Informace: www.dent.cz

Kongresové oddělení ČSK

20. Březen: Světový den ústního zdraví
Čím ČSK přispěje k oslavám v týdnu 14.–20. 3. 2016
Pro letošní ročník Světového dne
ústního zdraví zvolila FDI heslo:
Zdravá ústa, zdravé tělo. Z nabídky
plakátů si ČSK pro rok 2016 vybrala
dva s podtituly: „Zdravá ústa jsou
víc než hezký úsměv“ a „Naučme
děti správným návykům – pro zdravý
úsměv, pro zdravé tělo“.
Od těchto hesel se odvíjí i zaměření
letošního ročníku na pravidla správné
ústní hygieny a zdravých stravovacích
návyků. Připravovaná odborná sdělení
jsou určena všem pacientům od malých
dětí po seniory.
Přípravy oslav Světového dne ústního
zdraví pokračují pracovními schůzkami
ČSK s generálními partnery FDI – Wrigley, Philips a Henry Schein – a o účast

na oslavách projevily zájem i Listerine a řetězec lékáren Dr.Max. ČSK opět
oslovila Asociaci dentálních hygienistek ČR a Sdružení studentů stomatologie ČR, nabídla jim možnost spolupráce
a obě organizace se do přípravy oslav
také zapojí.
Propagační spoty přislíbil Český rozhlas a jednáme i s rádiem Junior. Společně s aktualizovanými webovými stránkami, informacemi poskytnutými prostřednictvím médií na připravované tiskové
konferenci a komunikačními kanály lékáren Dr.Max se nám jistě podaří oslovit ještě širší část veřejnosti než v loňském roce. Oslavy proběhnou v týdnu
14.–20. 3. 2016.
Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK

KRAKDENT
24. stomatologický veletrh 10. – 12. 3. 2016, Krakov, Polsko
Více než 300 vystavovatelů z 20 zemí. V rámci veletrhu se uskuteční
XV. ročník Mezinárodní konference DENTAL SPAGHETTI. Informace:
www.dent.cz (Aktuální informace)
www.krakdent.pl, www. dentalspaghetti.pl

z revizní komise ČSK

Informace z jednání
RK ČSK 15. 1. 2016
Revizní komise ČSK se sešla na prvním
letošním zasedání.
Zabývali jsme se běžnou agendou, k níž
patří kontrola zasílání ekonomické dokumentace, zpráv o hospodaření, zápisů
z OSK apod. S politováním jsme byli nuceni konstatovat, že dosud nebyly doručeny zápisy ze shromáždění (pokud proběhla)
OSK (uvádím pouze bývalé SPZ) JH, LT, Praha 1, 2, 4, západ–východ, PV, PB, TA, UH,
UL, ZN. Stejně tak nemáme ani jeden zápis
z jednání představenstva OSK z LT, Praha
1, PV, PB, TA. Chceme věřit, že jde pouze
o administrativní zádrhel a doklady postupně získáme.
Bohužel stále neexistuje ani minimální
spolupráce s RK OSK Zlín a Praha 1. I přes
opakované urgence jsme nezískali materiály ke stížnostem, kterými už se zabývá policie nebo krajské úřady. Kvůli tomu nevypadáme navenek jako důvěryhodní partneři,
byť pouze v úředním styku.
Výsledkem řešení stížností je také opětovné upozornění kolegů – smluvních lékařů ZP – na nutnost nabídnout pacientovi ošetření plně hrazené ze zdravotního
pojištění. Rovněž upozorňujeme všechny
kolegy na nutnost informovat ČSK o změnách bydliště, případně místa výkonu povolání apod.
Dalším bodem jednání bylo plnění rozpočtu centra ČSK za měsíce 1–11/2015,
k němuž nebyly námitky.
MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

diář
V nejbližších týdnech jsou plánována
tato jednání a akce:
zzOn-line odborná diskuse, webinář
(3. 3.). Informace o přesném termínu,
o lektorovi, tématu přednášky a jak se do
diskuse zapojit budou rozeslány e-mailem
a zveřejněny v odkazu Aktuální informace
na www.dent.cz
zzZasedání revizní komise ČSK (11. 3.)
zzZasedání představenstva ČSK
(11. – 12. 3.)
zzJarní stomatologické fórum
(11. 3., Kongresové centrum Praha),
pořádá VS ČSK, více viz str. S9
zzZasedání vědecké rady ČSK
a Stomatologický den (18. 3., Praha)
zzSvětový den ústního zdraví (20. 3.).
Informace z únorového zasedání
představenstva ČSK a RK ČSK zveřejníme
v příštím LKS č. 3/2016.
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Zubní průkaz dítěte v roce 2016
Zubní průkaz dítěte vydává Česká stomatologická komora ve spolupráci se
Státním zdravotním ústavem a olomouckou tiskárnou Epava již 11 let. Tiskárna
zajišťuje tisk zubních průkazů a jejich vkládání do Zdravotního a očkovacího
průkazu dítěte a mladistvého, Státní zdravotní ústav poskytuje kvalifikovaný
odhad počtu nově narozených dětí v daném roce a oba materiály distribuuje
do všech porodnic v ČR.

zvýšit povědomí o důležitosti ústní hygieny a významu preventivní péče.
Na vydání zubního průkazu pro rok
2016 finančně přispěly Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Všeobecná
zdravotní pojišťovna ČR, Wrigley, s. r. o.,
a Česká lékárna holding, a. s., prostřednictvím loga Dr.Max. Za podporu dobré
věci jim patří náš dík.
Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK

Tabulka: Přehled počtu vydaných
zubních průkazů dítěte od roku 2005
Rok

Výsledky několika šetření prokázaly,
že většina rodičů zubní průkaz používá a chápe jej jako užitečnou pomůcku
při péči o zoubky svých dětí. Současně však bylo zjištěno, že někteří z různých důvodů zubní průkaz stále nevyužívají, a proto jsme se rozhodli v letošním roce tento preventivní projekt

ČSK podpořit propagací zubního průkazu dítěte v rámci programu Světového dne ústního zdraví (World Oral Health Day – WOHD), který se slaví každý
rok 20. března. Svátek organizuje Světová dentální federace (FDI) s národními dentálními asociacemi ve spolupráci s globálními partnery a jeho cílem je

Vyzkoušejte kvalitu a přesnost
celozirkonových korunek a můstků

Počet vydaných
zubních průkazů

2005

110 000

2006

205 000

2007

230 000

2008

57 520

2009

140 000

2010

130 000

2011

135 000

2012

110 000

2013

110 000

2014

110 000

2015

110 000

Celkem

1 447 520

• Vhodné do distálního úseku chrupu
– nulová možnost chipingu.
• Celozirkon je možné zhotovit
i na bezschůdkovou preparaci.
• Vyšší platba pojišt´ovny za celokeramický
kód 81115.
• Kurýr vyzvedne balíček s otisky přímo u vás
v ordinaci kdekoli v ČR i na Slovensku.
• Záruka na celokeramiku 5 let.

První 2 celozirkonové korunky
za akční cenu 1190,- Kč
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Od roku 2009 jsme zhotovili 13 609 celokeramických členů.
Od roku 1994 jsme zhotovili 68 580 metalokeramických členů.

Více informací na tel.: 725 530 205, 777 553 226
e-mail: sedlacek@jslab.cz, parak@jslab.cz | www.jslab.cz

VYUŽÍVEJTE SVŮJ ČAS
EFEKTIVNĚ!
Online služby pro Vás i Vaše pacienty
• objednání
• výsledky vyšetření
• recepty
• konzultace
www.cgm-life.cz, eservices.cz@cgm.com, 246 007 828
PC DENT® | DENTIST+® | MEDICUS®

Mezinárodní
dentální veletrh
a konference
26.-28.5. 2016
Výstaviště Brno
•

•
•
•
•

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

Konference InDent 2016 (pátek,
sobota) - zubní lékaři, zubní technici,
dentální hygienistky, ortodontisté.
Témata konference: ortodoncie,
implantologie, endodoncie,
parodontologie, červená estetika,
protetická stomatologie
Prekurz (čtvrtek)
Výstava dentálních materiálů,
přístrojů, služeb a technologií
Praktické ukázky a workshopy
InDent párty
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Vinohradský
stomatologický den
byl polytematický
Odborná celodenní konference s názvem Vinohradský
stomatologický den se konala v Praze 26. 11. 2015.
Hlavním tématem setkání zubních lékařů, dentálních
hygienistek a zdravotních sester bylo: Zubní lékařství
v praxi – polytematika.

Účastníky přivítala odborná garantka konference
doc. MUDr. Eva Gojišová společně s náměstkem FNKV
MUDr. Janem Votavou, MBA.

Doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., (snímek vlevo) uvedl konferenci pro zubní lékaře
přednáškou Endodoncie a apikální prostor. Doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., (snímek
vpravo) obohatil program v obou blocích, a to tématy Recidivující afty a Jak racionálně
vyšetřovat parodont. MUDr. Silvia Timková, Ph.D., z Košic sestrám předestřela otázku
bílých ploch v dutině ústní.

V obou blocích vystoupila s ortodontickou problematikou MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.,
(snímek vlevo). Přednášku pro sestry o správných technikách čištění zubů a o zubní
hygieně připravil MUDr. Petr Bednář, Ph.D.

Vinohradský
stomatologický den
nabídl také výstavu
dentálních firem
a společností.
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Pořadatelem konference, která se pravidelně koná každým rokem, byla opět
Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV
v Praze, jejíž přednostka doc. MUDr.
Eva Gojišová převzala odbornou garanci nad akcí.
Přednášky se tentokrát pro velký zájem konaly souběžně ve dvou sálech.
V odborném bloku pro zubní lékaře
zaznělo šest sdělení (autory byli doc.
L. Peřinka, dr. M. Koťová, doc. I. Dřízhal, doc. E. Gojišová, dr. G. Pallay, společnost GlaxoSmithKline). Do programu pro sestry bylo zařazeno sedm vystoupení (autory byli doc. I. Dřízhal, dr.
P. Bednář, doc. E. Gojišová, dr. M. Koťová, dr. S. Timková, dr. E. Herzová a Bc.
Radek Smíšek, společnost Gla xoSmithKline).
V odpoledních hodinách si účastníci
mohli vybrat ze dvou workshopů. Jedním z nich byl Philips Sonicar – technologie a praxe. Druhý workshop Nácvik kursu první pomoci vedli lektoři ze
Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.
Připravila redakce

odborné sdělení

Implantologický koncept All-on-X
Původní sdělení
Antonín Šimůnek1), Ladislav Čechura2), Dana Kopecká1)
1) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2) OptiDent, s. r. o., Plzeň

O autorovi
Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.,
promoval v r. 1977 na LF UK v Hradci Králové.
Od té doby pracuje na královéhradecké
stomatologické klinice. Dvacet let se
plně věnuje dentální implantologii a je
jedním z průkopníků tohoto oboru u nás.
V implantologii se vzdělával v několika
západoevropských zemích a v USA. Působí
jako vedoucí univerzitního implantologického
pracoviště, největšího v České republice. Se
svým kolektivem zavedl 32 000 implantátů,
napsal 245 publikací v tuzemském
i zahraničním odborném tisku a přednesl
přes 400 odborných přednášek, převážně na
implantologické téma. Je vědeckým sekretářem
Implantologického klubu ČR a vedoucím
kolektivu autorů první české učebnice dentální
implantologie, která vyšla poprvé v r. 2001,
získala Cenu rektora Karlovy univerzity za
nejlepší publikaci roku, a poté vyšla v r. 2008
v druhém, přepracovaném vydání.
Kontakt: simunek@email.cz
Stomatologická klinika LF UK a FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

SOUHRN: Fixní náhrada celého horního zubního oblouku je
jedním z nejobtížnějších úkolů dentální implantologie. Autoři předkládají přehled konceptů, které jsou nejčastěji za tímto
účelem používány. Žádný z nich však není optimální a všeobecně akceptovaný. Proto jako méně invazivní, rychlejší a levnější variantu nabízejí kombinaci čtyř až osmi svisle a šikmo
zavedených implantátů, kterou souhrnně nazývají All-on-X. Na
základě statistického zhodnocení vlastního souboru padesáti
pacientů sledovaných až 8,5 roku doporučují koncept All-on-X
zejména zkušeným implantologům ke klinickému využití.
Klíčová slova: bezzubá čelist, dentální implantáty, fixní rekonstrukce, okamžité zatížení.
The implantological concept All-on-X
Original article
SUMMARY: A fixed replacement of whole upper dental arch
is one of the most difficult tasks of dental implantology. The
authors present a list of concepts used most frequently for this
purpose. However, none of them is optimal and generally accepted. Therefore, less invasive, faster, and cheaper combination of four to eight vertical and tilted implants is offered. This
group of concepts is called All-on-X. On the basis of statistical
evaluation of fifty patients monitored up to 8.5 years, the authors recommend this All-on-X concept especially to experienced implantologists for clinical use.
Key words: dental implants, edentulous jaw, fixed reconstruction, immediate loading.
LKS, 2016, 26(2): 31 – 35

ÚVOD
Náhrada celého horního zubního oblouku je jedním z nejtěžších úkolů dentální implantologie. Anatomické podmínky
v maxile nejsou pro implantáty příznivé. Čelist je tvořená převážně méně kvalitní kostí s nevýraznou kompaktou. Kost je
oslabená čelistní a nosní dutinou. Frontální alveolární výběžek
je mnohdy tenký a nepříznivě skloněný. Tomu kontrastují vysoké estetické i fonační požadavky na suprakonstrukci. Protože
hybridní náhrady v této lokalizaci nejsou dostatečně spolehlivé, pozornost implantologů se soustřeďuje na náhrady fixní.
Dlouhá a stále se prodlužující řada více či méně úspěšných implantologických konceptů orientovaných na bezzubou maxilu
dokazuje, že na uspokojivé fixní řešení ještě čekáme.
Přehled konceptů
1. Zakladatel moderní implantologie P. I. Brånemark indikoval pro bezzubou horní čelist šestici paralelních implantátů
v interantrální kosti. Čelistní dutiny mu obvykle neumožnily

rozložit implantáty laterálněji než do oblasti prvních premolárů a zbytek zubního oblouku byl nucen nahradit dlouhými distálními volnými členy (kantilevry) v naději, že mohutný blok implantátů jimi nebude přetěžován (1) (obr. 1). Praxe
však ukázala, že spíše opak je pravdou.
2. Logickým důsledkem byla snaha podpořit distální kantilevry implantáty zavedenými až za čelistní dutiny, tedy do tuber maxillae (obr. 2). Velmi nízká kvalita kosti typická pro tuber maxillae způsobovala, že tuberální implantáty byly přetěžovány, a koncept musel být opuštěn.
3. Reakcí implantologů byl posun krajních implantátů do
kompaktních pterygoidních výběžků kosti klínové (obr. 3).
Nosnost pterygoidních implantátů byla sice podstatně vyšší, ale
inzerce dlouhého implantátu do omezeného prostoru pterygoidních výběžků je velmi nesnadná, doprovázená rizikem zdravotně i forenzně nebezpečného krvácení z poškození cévních
struktur. Proto se ani tento koncept nerozšířil a zůstal rezervován jen velmi omezenému okruhu odvážných implantologů (1).
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Obr. 1: Základní koncept ‒ šest implantátů
v interantrální kosti a dlouhé kantilevry.

Obr. 2: Eliminace kantilevrů pomocí
tuberálních implantátů.

Obr. 3: Eliminace kantilevrů pomocí
pterygoidních implantátů.

Obr. 4: Eliminace kantilevrů pomocí
krátkých implantátů.

Obr. 5: Osm implantátů a oboustranný
sinus lift.

Obr. 6: Koncept využívající zygoma
implantáty.

4. Implantologie posledních let je laděna velmi optimisticky.
Nekvalitní kosti ani přetížení implantátů se příliš neobává. Toleruje subantrálně zavedené krátké nebo ultrakrátké implantáty
(obr. 4). Ne každý však krátkým implantátům důvěřuje.
5. Sofistikovaným řešením je navýšit subantrální kost oboustranným sinus liftem a v krajině 16–26 pravidelně rozmístit osm implantátů. Krajní dvojice implantátů jsou zakotveny
v sinus liftech a zbylé čtyři implantáty se nacházejí v interantrálním prostoru. Jednodílná plošně kotvená suprakonstrukce
je bez kantilevrů (1) (obr. 5). Toto řešení zatím považujeme za
nejkvalitnější, ale i ono má své nevýhody: zejména ve vyšší
ceně, invazivitě i ne zcela předpověditelné kvalitě sinus liftem
augmentované kosti. Variantou tohoto konceptu je separace
můstku na tři části (jednu frontální a dvě laterální), čímž se ovšem ztrácí výhoda plošného kotvení.
6. Snahy o vyloučení sinus liftu pokračovaly pozoruhodným,
ale pro běžnou praxi stěží použitelným postupem: dva až čtyři frontální implantáty běžného typu jsou spojeny se dvěma
zygoma implantáty (obr. 6). Ty dosahují délky až 5 cm a jsou
kotveny v mohutném kompaktním těle lícní kosti (1). Do dutiny ústní perforují v premolárové oblasti. Nevýhodou je značná invazivita výkonu a vysoká cena léčby. Operace je obtížně
proveditelná v lokální anestezii.
7. Je zřejmé, že ošetření, které by předčilo všechna výše
uvedená, musí být dlouhodobě vysoce spolehlivé, nepříliš invazivní, méně finančně náročné, bez potřeby sinus liftu a bez
distálních kantilevrů. Těmto požadavkům se nejvíce přibližuje
skupina konceptů, kterou jsme nazvali All-on-X. Je založená
na kombinaci svislých (vertikálních) a šikmých (tilted) implantátů. Místo písmene „x“ můžeme podle počtu implantátů dosadit číslice od čtyřky po osmičku.
V roce 2000 švédský implantolog L. Krekmanov upozornil na možnost modifikace klasického Brånemarkova postupu
využívajícího šesti interantrálních implantátů. Oba krajní implantáty sklonil krčkovou částí distálně v úhlu 30–35 stupňů.
Obr. 7a: All-on-4.
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Fixtura tak kopírovala přední okraj čelistní dutiny a její krček
se posunul až do oblasti druhých premolárů. Implantát se prodloužil a zlepšila se tím jeho nosnost. Při značné šikovnosti
operatéra byl zakotven i do kompakty předního okraje čelistní
dutiny. Tzv. „protetická báze“ se tak rozšířila přibližně o 9 mm
na každou stranu. O tuto vzdálenost se zkrátily distální kantilevry (2). Navazující práce prokázaly, že napětí vzniklé v periimplantátové kosti je u šikmých implantátu nižší než u implantátu svislého, což je způsobeno biomechanicky příznivým
zkrácením kantilevrů (3).
Tento přístup zdokonalil a zejména zpopularizoval portugalský implantolog P. Maló. V roce 2003 popsal pro dolní bezzubou čelist koncept, který nazval All-on-4, o dva roky později jej uzpůsobil i pro čelist horní (obr. 7) (4, 5). Fixní můstek je
nesen čtyřmi pravidelně rozmístěnými implantáty, dva střední
jsou svislé a dva krajní šikmé. Šikmé implantáty jsou dlouhé
až 18 mm a skloněné v úhlu 30–45 stupňů. Všechny jsou zavedené vysokým krouticím momentem (≥ 40 Ncm) a okamžitě zatížené provizorním pryskyřičným, obvykle desetičlenným
můstkem. Ten je po vhojení implantátů vyměněn za dvanáctičlenný můstek s CAD/CAM konstrukcí fixovanou k implantátům šroubky (5).
Přestože dalšími publikacemi byla prokazována vysoká
krátko- a střednědobá úspěšnost tohoto konceptu, nelze jej
ještě pokládat za plně vědecky zhodnocený (3, 6–12). Mnozí
autoři doposud nejsou přesvědčeni o jeho spolehlivosti, a to
zejména vzhledem k malému počtu implantátů a z toho vyplývajícímu riziku přetížení implantátů i fixačních šroubků
(12). Z těchto důvodů byla vyvinuta biomechanicky příznivější varianta All-on-6 (13). Počet svislých implantátů byl rozšířen
na čtyři, vše ostatní zůstalo nezměněno (obr. 8).
Na základě konkrétních anatomických podmínek, zejména expanze čelistních dutin, lze odvodit i další varianty, např.
All -on-5 při asymetrických čelistních dutinách nebo All-on-8
při bohaté nabídce kosti (obr. 9 a 10).

Obr. 7b: All-on-4 v obou čelistech.

Obr. 8a: All-on-6.

Obr. 8b: All-on-6.

Obr. 9a: All-on-5.

Obr. 9b: All-on-5.

Obr. 10a: All-on-8.

Obr. 10b: All-on-8.
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Obr. 11: Koncept M4.

Obr. 12: Definitivní můstek
u konceptu All-on-6 v horní čelisti.
Materiál titan-pryskyřice, v dolní
čelisti Brånemarkův můstek.

Zmínku zaslouží i podobný méně známý koncept nazvaný „M4“. Využívá dvou párů opačně skloněných šikmých implantátů, které navzájem svírají úhel 60 stupňů. Distální přispívají k rozšíření „protetické báze“ a meziální ke zvětšení
oseointegrované plochy (obr. 11) (14).
Cílem retrospektivní studie bylo na vlastním souboru pacientů s konceptem All-on-X porovnat úspěšnost svislých a šikmých implantátů a posoudit efektivitu ošetření ze střednědobého hlediska.

MATERIÁL A METODIKA
Do sledovaného souboru byli zařazeni všichni pacienti, kteří se dostavili od května 2006 do října 2014 na Stomatologickou kliniku LF UK a FN v Hradci Králové nebo do privátní stomatologické praxe OptiDent, s. r. o., v Plzni a u nichž byl plánován koncept All-on-X, neboť splňovali následující kritéria:
a) požadovali fixní ošetření bezzubé horní čelisti pomocí
dentálních implantátů,
b) odmítli augmentační výkon sinus lift nebo u nich byla tato operace kontraindikována,
c) nabídka alveolární kosti dovolovala zavést šroubové implantáty nejméně o průměru 3,5 mm a o délce 12 mm v krajních pozicích a o délce 8 mm v ostatních pozicích,
d) akceptovali dodržování ústní hygieny,
e) souhlasili s plnou finanční úhradou léčby a podepsali informovaný souhlas.
Vyloučeni byli pacienti:
a) s dekompenzovaným diabetes mellitus,
b) s iradiací horní čelisti v anamnéze,
c) s léčbou bisfosfonáty v anamnéze,
d) s bruxismem.
Všem kandidátům léčby byl zhotoven ortopantomogram
a bylo provedeno CBCT vyšetření maxily. Operace byly provedeny ambulantně v místní anestezii po perorálním podání 2 g
amoxicilinu potencovaného klavulanátem (Amoksiklav, Lek
Pharmaceuticals) 1 hodinu před implantací. V případě alergie
na antibiotika penicilinové řady bylo aplikováno stejným způsobem 600 mg clindamycinu (Dalacin C, Pfizer).
Po odklopení mukoperiostu byl ventrální okraj čelistní dutiny zmapován technikou probatorní trepanace anterolaterální
stěny čelistní dutiny kulovým vrtáčkem. Titanové kónické (tapered) šroubové implantáty byly zavedeny dle manuálu výrobce. Šikmé implantáty v krajních pozicích kopírovaly přední
okraj sinus maxillaris, čímž dosahovaly sklon 20–45 stupňů.
Všechny implantáty byly inzerovány s finálním krouticím momentem 40–60 Ncm.
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Ihned po ukončení chirurgické fáze byl obvyklým způsobem
(1) vyroben provizorní pryskyřičný můstek v rozsahu 15–25.
V den operace byl připevněn k implantátům a následovala hygienická instruktáž. Tři měsíce, tj. po dobu vhojování implantátů, pacient nesměl jíst nadměrně tuhou stravu. Poté byl vyroben definitivní můstek v rozsahu 16–26 s titanovou CAD/CAM
konstrukcí fazetovanou pryskyřicí nebo s chromkobaltovou
CAD/CAM konstrukcí fazetovanou keramikou. Můstek byl fixovaný šroubky přímo do fixtur, tedy bez abutmentů (obr. 12).
Hodnocení úspěšnosti proběhlo v říjnu a listopadu 2014 podle kritérií Albrektssona a Zarba (15). Resorpce marginální kosti
byla měřena s přesností 0,5 mm na ortopantomogramu a byla
definovaná jako aritmetický průměr resorpce meziální a distální. Ke statistickému zpracování byl použit Studentův t-test. Nulová hypotéza předpokládala, že mezi úspěšností svislých a šikmých implantátů není statisticky významný rozdíl.

VÝSLEDKY
V uvedeném období bylo autory ošetřeno koncepty All -on -X
celkem 61 pacientů. Padesát z nich (17 žen, 33 mužů) akceptovalo dispenzární program a bylo statisticky zhodnoceno.
Údaje o použitých postupech jsou uvedeny v tabulce I. Věk
pacientů v době implantace dosahoval průměrně 62 let (48–
84 let). V dolní čelisti byl zubní oblouk tvořen ve 30 případech
přirozenými zuby, 8krát parciální zubní náhradou a 12krát
můstkem neseným implantáty. Celkem 38 suprakonstrukcí bylo zhotoveno z Ti/pryskyřice a pro zbylých 12 byla použita
kombinace CrCo/keramika. Bylo zavedeno celkem 253 šroubových titanových implantátů, z toho 153 svislých a 100 šikTabulka I: Použité koncepty
Koncept

Pacienti [n]

All-on-4

21

All-on-5

9

All-on-6

18

All-on-8

2

Celkem

50

Svislé implantáty [n]
Šikmé implantáty [n]
42
42
27
18
72
36
12
4
153
100

mých. Během operace nebylo nikdy nutné plánovaný výkon
zásadně modifikovat nebo z něj ustoupit. Průměrná doba funkce implantátů činila 50 měsíců (1 měsíc – 8,5 let). Průměr implantátů se pohyboval mezi 3,5–5,0 mm (v 86 % byl v rozmezí 4,0–4,4 mm). Implantáty byly dlouhé od 8 mm do 16 mm
(v 82 % 14–16 mm).
Resorpce marginální kosti dosáhla u svislých i u šikmých implantátů shodně 1,5 mm (u svislých v rozmezí 0–10 mm, u šikmých 0,5–12 mm). Resorpce marginální kosti ≥ 5 mm se vyskytla u dvou svislých implantátů a tří šikmých implantátů. U svislých i u šikmých implantátů bylo zaznamenáno po jednom primárním selhání (tj. nevhojení implantátů). U dvou šikmých implantátů došlo k sekundárnímu selhání (tj. eliminaci původně
vhojeného implantátu), a to vždy u konceptu All-on-4. Celková úspěšnost implantací (overall success rate) dosáhla 96,4 %,
z toho u svislých implantátů 98,0 % a u šikmých implantátů 94,0 % (p > 0,05). Nulová hypotéza tedy byla potvrzena.
Všechny suprakonstrukce byly v době hodnocení funkční.

DISKUsE
Efektivita konceptů, které jsme souhrnně nazvali All-on-X, není dosud spolehlivě zhodnocena. Určité pochybnosti vzbuzuje
zejména základní a nejčastěji propagované řešení, All-on-4, a to
vzhledem k nízkému počtu použitých implantátů. Zastánci tohoto řešení však argumentují vysokou nosností jednotlivých implantátů, která je podmíněna bikortikálním kotvením, rozměry
implantátů a jejich výrazně strukturovaným povrchem.
Naše pilotní studie ukázala dostatečnou úspěšnost implantátů i suprakonstrukcí. Nulová hypotéza předpokládající, že neexistuje statisticky významný rozdíl mezi úspěšností svislých
a šikmých implantátů, byla potvrzena. K podobným výsledkům
v souvislosti se skupinou konceptů All-on-X došli i jiní autoři
(4–11). Extraaxiální zatížení šikmých implantátů a z toho vznikající horizontální páčivé vektory sil nejsou příčinou nadměrného napětí v oblasti periimplantátové kosti a spojení implantátu s kostí ani u izolovaných implantátů významně nenarušují (2, 16). Zde tedy nenacházíme paralelu s přirozenými zuby,
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u kterých extraaxiální žvýkací síly mohou být příčinou poškození parodontu, případně vedou až k eliminaci zubu. Důvodem by mohl být odlišný způsob upevnění zubu a implantátu
v kosti. Zatímco zub je spojen s čelistí prostřednictvím periodoncia, implantát je oseointegrován, periimplantátová kost je
v přímém kontaktu s povrchem implantátu (1).
Přínos popsaných konceptů spočívá v tom, že implantát výrazně zkracuje distální kantilevr, a tak snižuje riziko přetížení
implantátů. Tím je možné vyloučit potřebu sinus liftu.
Dosavadní zkušenosti s koncepty All-on-X jsou povzbudivé.
Úspěšnost implantátů je akceptovatelná, maximální resorpce
kosti 10 resp. 12 mm je podmíněna ojedinělými selhávajícími
implantáty. Úspěšnost suprakonstrukcí dosáhla 100 %, rozdíly mezi jednotlivými koncepty, zejména All-on-4 a All-on-6,
tedy nebyly zaznamenány. Nyní je třeba ověřit výsledky dlouhodobými studiemi a definovat limitní podmínky, např. kvalitu a kvantitu kosti, žvýkací sílu nebo stav zubního oblouku
v mandibule, dovolující All-on-X indikovat. Pak bude možné
plně využít jeho výhod, zejména rychlosti, omezené invazivity a nižší finanční náročnosti. Doposud platí, že výběr konkrétního konceptu je řízen především nabídkou kosti a že volíme ten, který využívá nejvyšší počet implantátů. Autoři se
v tomto okamžiku necítí povoláni k tomu, aby se pokoušeli
stanovit indikační zásady.
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Souhrn: Stále větší skupinu pacientů v ortodontických praxích
tvoří dospělí jedinci, kteří nepřicházejí vždy jen s přáním zlepšení estetiky úsměvu, ale také s požadavky na úpravu postavení zubů či čelistních vztahů před následnou protetickou sanací. Chrup
dospělých pacientů má jinou charakteristiku než dentice mladých jedinců. Základní ortodontická diagnóza je často kombinovaná s různým stupněm poškození tvrdých zubních tkání, popř.
parodontu (rozsáhlé výplně, endodoncie, fixní práce, parodontopatie, extrakce). Častým problémem je také přítomnost abrazivních či erozivních změn. Řešení těchto případů není možné bez
interdisciplinární spolupráce a vytvoření odborného týmu, který zahrnuje protetika, ortodontistu, implantologa, resp. dentoalveolárního chirurga a zubního technika. Autoři prezentují případ
53letého muže s rozsáhlými abrazivními změnami na frontálních
zubech, které byly způsobeny profesní expozicí a nestandardními funkčními poměry v podobě jednostranné bukální nonokluze celého distálního segmentu. Řešení tohoto problému, aniž by
byly extrahovány zuby v místě dentální anomálie, bylo základem
budoucí úspěšné protetické sanace. Korekce bukální nonokluze
spočívala v intruzi zubů v horní čelisti a úpravě lingválního sklonu zubů v dolní čelisti pomocí vhodně zavedeného dentálního
implantátu. Po jejím odstranění následovala rekonstrukce chrupu
po segmentech tak, aby nedošlo k recidivě bukální nonokluze.
Prezentovaná kazuistika ukazuje minimálně invazivní přístup řešení složité dentální anomálie, který však znamená složitou interdisciplinární terapii náročnou na koordinaci jednotlivých kroků.
Klíčová slova: abraze, bukální nonokluze, intruze, mikrošrouby,
protetická rekonstrukce.

Interdisciplinary treatment in difficult cases
Part 2: Orthodontic and prosthetic
reconstruction of intermaxillary
relationship disturbed by buccal scissors bite
and extensive abrasion
Case report
Summary: Nowadays, there is a gradual increase of adult patients at othodontic clinics. The patients‘ requests include not only
having their teeth straightened and the overall esthetics improved,
but they also require correction of teeth or jaw position before
subsequent prosthodontic reconstruction. Dentition of these pa-

tients carries very different characteristics from the dention of
young patients. There occur periodontal problems, some teeth
have been extracted or are to be extracted, in some teeth there
are great fillings, there also appear crowns and some teeth serve
as pillar. Another common problem is the presence of abrasive
and erosive changes. Solution of these cases would not be possible without interdisciplinary cooperation and without forming
a special team consisting of a prosthodotist, orthodontist, implantologist (or dentoalveolar surgeon), and a dental technician. The
authors present here a case of a 43-year-old patient with extensive
abrasive changes on frontal teeth caused by occupational exposition and non-standard function relations – unilateral buccal nonocclusion. The basis for the future successful prosthodontic reconstruction was to remove the buccal nonocclusion without extracting the teeth in the place of dental anomaly. Therefore, the treatment consisted of intrusion of upper teeth and inclination the lower teeth towards the implant. After the buccal nonocclusion had
been removed, the dentition was reconstructed in several steps
to avoid any relapses. The case study shows a minimally invasive
approach in solving a complex dental anomaly. However, this approach requires a sophisticated interdisciplinary therapy which
makes demands on coordination of individual steps.
Key words: abrasion, buccal nonocclusion, intrusion, microscrews, prosthodontic reconstruction
LKS, 2016, 26(2): 36 – 43

Úvod
Dospělí pacienti přicházející do ortodontické praxe často řeší
nejen problémy estetické, ale i funkční, i když s přítomnou anomálií žili i desítky let. Důvodem k jejich rozhodnutí, proč danou
vadu korigovat, je následná protetická rekonstrukce, která by jinak nebyla možná. Jestliže se u pacienta nachází závažná dentální či skeletální anomálie (jako je například bukální nonokluze) a přitom se rozhodne pro celkovou protetickou sanaci, pak
ortodontická léčba před jejím začátkem je nezbytná. Výhodou
je minimálně invazivní způsob terapie, kdy ortodontická léčba
umožní zachovat zuby, které by jinak bylo nutné z důvodu protetické rekonstrukce extrahovat.
Dalším častým znakem dentice dospělého jedince je abrazivně-erozivní poškození tvrdých zubních tkání, které může být
nejrůznějšího původu. Abraze je definována jako extrémní patologické opotřebení tvrdých zubních tkání na podkladě nefyziologických poměrů nebo podnětů v dutině ústní. Mezi vyvolávající činitele patří: 1. nestandardní anatomické nebo funkční
poměry (ortodontické vady, předčasné kontakty zubů, defekty
chrupu, poruchy tvrdých zubních tkání, neuromuskulární poruchy, parafunkce); 2. nevhodné stomatologické ošetření (nesprávně vyartikulované výplně a protetické práce); 3. habituální faktory (nesprávná technika čištění zubů, příliš tvrdý kartáček, neúměrná síla při čištění zubů); 4. profesní expozice (přidržování jehly, tužky nebo hřebíků zuby); 5. exogenní abraziva (tvrdá
strava, abrazivní prach); 6. psychogenní faktory (stres, zlost) (1).
Eroze představuje ztrátu tvrdých zubních tkání v důsledku chemických vlivů, bez bakteriální účasti. Podle příčiny rozdělujeme eroze na: 1. endogenní, kdy příčinou jsou procesy v organismu (gastroezofageální reflux; časté zvracení u bulimiků, těhotných žen a alkoholiků); 2. exogenní, kdy příčinou jsou podněty
z vnějšího prostředí (pití kyselých nápojů, nadměrná konzumace
kyselého ovoce, chronické užívání šumivého vitaminu C, aspirinu, či expozice kyselými plyny u pracovníků v chemickém nebo
automobilovém průmyslu a čištění zubů krátce po požití erozivní
stravy) (1). V praxi se abrazivní a erozivní poškození tvrdých zubních tkání často kombinují. Lokalizovaná forma poškození se řeší
pouze konzervativně, tedy překrytím obnaženého dentinu kompozitní výplní, zatímco u generalizované formy je nutné přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci sekundárně sníženého skusu pomocí
kompozitních overlayí, příp. keramických korunek (1).

Řešení kombinace rozsáhlé abraze s dentálními anomáliemi,
jako je bukální nonokluze a zákus řezáků, je možné jen díky úzké interdisciplinární spolupráci mezi ortodontistou, protetikem
a implantologem.

ANAMNÉZA
Osobní anamnéza a celkové vyšetření: Pacient ve věku 53 let,
neudával kardiovaskulární a jiné celkové onemocnění, nebral
žádné léky, alergie neuváděl. Nebyl si vědom žádných zvláštností ve svém stravování, nepil příliš kyselé nápoje, gastroezofageální reflux a bulimii vyloučil. Pracuje jako elektrikář a zuby
často používal k odstranění izolace vodičů. Pacient byl protetikem-specialistou odeslán k ortodontistovi z důvodu stále praskajícího fixního můstku mezi zuby 34–38. Příčinou byla supraokluze zubů 26, 27 a jejich první kontakt v okluzi, což vedlo
k oslabení spojů mezi členy fixní konstrukce a k její následné
fraktuře. Zhotovení můstku u takového stavu nebylo možné.
Extraorální vyšetření: Obličej pacienta byl symetrický a profil
přímý, svalový tonus byl bez patologického nálezu. Vztah horního rtu k dentici horní čelisti (výška linie úsměvu) byl ve frontálním úseku ideální, při emočním úsměvu však byla zaznamenána v distálním úseku vpravo neestetická vysoká linie úsměvu velikosti 7,0 mm. Byla způsobena extrémní vertikální apozicí kosti
alveolárního výběžku kaudálně (obr. 1).
Intraorální vyšetření a dentální vyšetření: Sliznice byla růžová bez zánětu a patologického nálezu, orální hygiena byla na
velice dobré úrovni.
Při prohlídce chrupu byly nalezeny tyto charakteristiky: Angle I. tř. vlevo a suspektně Angle I. tř. vpravo, bukální nonokluze
vpravo v rozsahu 17–14 k 47–44 s remodelací alveolárních výběžků v horní a dolní čelisti, HS = 6,0 mm (na 12, 11)/0,0 mm
(na 21, 22), hluboký skus vpravo distálně 14 mm (120 %), supraokluze zubů 16, 15, 14, 13, 26 s remodelací alveolárního výběžku kaudálně, zákus zubu 22, 23, skus zubu 11 částečně hrana na hranu k zubu 41. Narušený průběh marginální gingivy,
výrazně níže vpravo, v distálním úseku až o 7 mm kaudálně
oproti frontálnímu segmentu. Trema 3,5 mm mezi zuby 21–22,
posun střední čáry v horní čelisti o 2,0 mm vpravo a v dolní čelisti o 2,0 mm vlevo, lingvální sklon zubů 46–44 a jejich současná supraokluze, abraze 11, 21 do poloviny výšky korunky, abraze zubů 22, 23, 33–43, abraze palatinálních ploch zubů 13–23,
klínovité defekty u zubů 16, 15, 14. Byly zjištěny extrakce zubů
25, 36, 37, 46 s postextrakční atrofií kosti, nevyhovující výplně,
na zubech 34, 35 korunky – pilířové konstrukce prasklého můstku a zub 38 byl opatřen kořenovou nástavbou. Vertikální exces
alveolárního výběžku byl distálně vpravo dole velikosti 2–4 mm
(obr. 2–7).
Analýza panoramatického snímku: Byla zjištěna počínající
horizontální resorpce kosti s výraznou atrofií po extrakci zubů,
nedokonalé endodontické ošetření zubů 16, 15, 14, 24, 47, 38
s periapikálním nálezem u zubů 16, 15, 24, 38 a nevyhovující
převislé výplně (obr. 8).

LÉČEBNÁ ROZVAHA
Požadavek delegujícího lékaře spočíval v možnosti odstranění
supraokluze zubů 26, 27 (obr. 2), která byla příčinou stále praskající fixní náhrady v dolní čelisti vlevo. Klíčovou otázkou ve
stanovení léčebného plánu bylo, zda řešit lokálně primární problematiku, kvůli které byl pacient odeslán k ortodontistovi. Korekce lokální supraokluze je možná dvěma způsoby, jednak bez
ortodontické terapie (extrakce zubů 26, 27 v supraokluzi), nebo
ortodontickou intervencí (intruze zubů 26, 27 k mikrošroubům).
Nicméně bylo nutné vzít v úvahu také další dentální a skeletální anomálie pacienta, především bukální nonokluzi všech zubů laterálního úseku vpravo, které by v budoucnu znemožňovaly komplexní protetickou sanaci. Rozhodnutí řešit kompletní
problematiku mezičelistních vztahů pacienta by znamenalo sestavit celkový léčebný plán skládající se z ortodontické terapie
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Obr. 8: Panoramatický snímek při vstupním vyšetření.

Obr. 1: Vstupní fotografie v úsměvu.

a následné protetické rekonstrukce. V úvahu byl brán také fakt,
že s další ztrátou zubní tkáně vlivem pokračující abraze či extrakce zubů by došlo k opětovné diskusi ohledně ortodontické
intervence. S přihlédnutím k závažnosti diagnostikovaných anomálií, především bukální nonokluze (obr. 2, 3), a skusu hrana
na hranu (obr. 3, 4), byl sestaven celkový interdisciplinární plán
terapie. Pacientovi byla celá problematika vysvětlena, byl velice motivován a rozhodl se pro kompletní ortodontickou korekci
chrupu před protetickou sanací s vědomím dlouhodobé celkové
terapie (ortodontická fáze léčby byla plánována na 2 roky, protetická fáze pak na 1 rok).

LÉČEBNÝ PLÁN
Zásadní otázkou v sestavení léčebného plánu bylo, jak řešit bukální nonokluzi vpravo při hloubce skusu 14 mm v oblasti molárů. Nabízela se extrakce zubů v supraokluzi v jedné z čelistí
a úprava postavení zubů jen jejich vykloněním v čelisti protilehlé. Další variantou řešení byla intruze zubů v horní a dolní čelisti k mikrošroubům a tím obnovení okluzního kontaktu. Byla zvažována také segmentální chirurgická impakce distálních segmentů. I když by se celková korekce anomálie tímto způsobem značně zkrátila, není tento postup, jakožto součást následné protetické
rekonstrukce, standardním řešením. Naproti tomu intruze molárů
a premolárů k mikrošroubům je dnes běžným způsobem řešení
Obr. 2–7: Intraorální fotodokumentace při vstupním vyšetření.
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dané problematiky a má v odborné literatuře silnou oporu (2, 3,
4). Nicméně z publikovaných studií je známo, že není možné považovat za stejně úspěšnou a prediktabilní intruzi v horní a dolní
čelisti. Zatímco v horní čelisti je možná intruze i o 10 mm, v dolní čelisti je možné uvažovat maximálně o 2–3 mm (5, 6). K těmto base evidence bylo v tvorbě léčebného protokolu přihlédnuto
a intruze dolních molárů a premolárů v rozsahu 5 – 6 mm byla
vyloučena jako nerealizovatelná. Pro korekci bukální nonokluze vpravo tak byla plánována intruze zubů distálního segmentu
v horní čelisti a současné vestibulární vyklonění premolárů v dolní čelisti s jejich souběžnou intruzí. To však nebylo možné bez rigidního kotvení, a to buď k dentálnímu implantátu, anebo dočasnému kotevnímu zařízení. Z důvodu malé úspěšnosti intruze dolních distálních zubů k dočasnému kotevnímu zařízení a predikce
přesného vyklonění těchto zubů, byl zvolen jako kotevní prvek
dentální implantát, který byl v budoucnu stejně v dané lokalizaci
plánován k řešení mezery po extrakci zubu 46.
Léčebný protokol se skládal z těchto kroků:
1. Extrakce zubu 38.
2. Nasazení fixního aparátu v distálních segmentech horní čelisti a intruze k dočasnému kotevnímu zařízení o 6 mm vpravo
a 3 mm vlevo.
3. Implantace v lokalizaci 36 s umístěním fixtury s vestibulárním sklonem.
4. Nasazení fixního aparátu v dolní čelisti s následnou úpravou bukální nonokluze vestibulárním vykloněním premolárů
k implantátu.
5. Úprava průběhu marginální gingivy ve frontálním segmentu horní čelisti.

Obr. 9: Intruze distálního segmentu
vpravo ke kotevní destičce.

Obr. 10: Intruze molárů vlevo
k mikrošroubům.

Obr. 11: Aplikace intruzní síly
palatinálně k mikrošroubům.

Obr. 12: Nasazení dolního fixního
aparátu. Viditelná remodelace
alveolárního výběžku vpravo kraniálně.

Obr. 13: Intruze premolárů k abutmentu
implantátu, umístěného vestibulárně.

Obr. 14: Korekce bukální nonokluze,
nákus horních zubů do abutmentu
s provizorní korunkou – rekonstrukce
mezičelistních vztahů.

6. Implantace v lokalizaci 25, 36.
7. Protetická rekonstrukce chrupu v horní a dolní čelisti keramickými korunkami, fazetami a overlay.
Plánovaná artikulace po celkové sanaci byla v Angle I. tř.
oboustranně.
8. Retenční fáze terapie: Adaptace fixního retaineru v rozsahu
zubů 33–43 a retenční fólie v horní a dolní čelisti.

LÉČEBNÝ POSTUP
Chirurgická fáze
Vpravo byly vestibulárně zavedeny kotevní destičky v lokalizaci zubů 17–16 a mikrošrouby palatinálně, které sloužily k intruzi molárů a premolárů. V lokální anestezii byla provedena
mikrochirurgická kortikotomie pomocí piezo-ultrazvukového
přístroje dle Podesty, a to 5 mm nad kořeny zubů 17–15 vestibulárně s vytnutím 4 mm kortikalis (7, 8). Na patro byl zaveden
kotevní mikrošroub Dual Top JD (Jeil, Korea) 10 mm a vestibulárně zygomatický 4děrový implantát Synthes se síťkou (Orthodontic Bone Anchor, Korea) upevněný do kosti zygomatické
vpravo. Následně byly umístěny 2 kotevní šrouby Dual Top (Je il,
Korea) délky 10 mm a průměru 1,6 mm vlevo, a to mezi zuby
26 a 27 vestibulárně i palatinálně. Schneiderova membrána nebyla při kortikotomii porušena, Valsalvův pokus byl negativní.
Kotevní destička vpravo byla upřednostněna před mikrošrouby
z důvodu nutnosti aplikace velkých intruzních sil, kde by kotevní mikrošroub mohl selhat (obr. 9 – 11).
Ortodontická fáze I.
1. Byl nasazen horní fixní aparát v distálních segmentech horní
čelisti v rozsahu zubů 16–14 a 27–26 a zuby byly nivelizovány.
2. Na horní moláry a premoláry byly aplikovány ortodontické intruzní síly dle biomechanických pravidel. Aplikace intruzní
síly na moláry není možná jen k jednostranně zavedenému mikrošroubu, neboť v důsledku vzniku momentu sil by docházelo k vyklonění zubu na stranu aplikace síly. Intruzní síla tak byla
aplikována ke kotevní destičce vestibulárně pomocí elastického
tahu na drátě, a to na celý nivelizovaný segment 16–14. Na palatinální straně pak elastickým modulem do trojúhelníku, mezi zuby
16–14 a mikrošroub. Vlevo byl nivelizován segment 27–26 a intruzní síla byla aplikována taktéž do trojúhelníku, z mikrošroubů
k oběma zubům, a to jak vestibulárně, tak palatinálně (obr. 9–11).

3. Po 5 měsících došlo k intruzi 2–3 mm oboustranně a do
segmentu byl zařazen zub 13, který byl parciálním obloukem
nivelizován a intrudován současně s intruzí celého distálního
segmentu (obr. 13).
4. Následně byly nalepeny zámky ve frontálním segmentu
22– 24 a nivelizovány se současnou intruzí distálně vlevo a korekcí zákusu laterálního řezáku a špičáku.
5. K nasazení dolního fixního aparátu mohlo dojít až po zavedení implantátu v lokalizaci 46.
Implantologická fáze I.
Byl zaveden implantát průměru 4,3 mm a délky10 mm S-clean
(Dentis, Korea) do lokalizace 46 submukózně. Umístění fixtury
bylo, dle pokynů ortodontisty, atypické, co nejvíce vestibulárně
tak, aby se implantát dal využít jako skeletální kotvení pro následnou ortodontickou léčbu. Implantát byl odkryt po 3 měsících
a s cílem zajistit dostatečně širokou zónu připojené gingivy vestibulárně od implantátu byly současně upraveny mukogingivální
tkáně metodou apikálně posunutého laloku.
Pokračování ortodontické fáze I.
6. Po tříměsíční integraci implantátu byl na jeho provizorní
korunku aplikován fotopolymer v přebytku tak, aby zasahoval
co nejvíce vestibulárně. Vzdálenost ve vestibulo-orálním rozměru mezi takto modifikovanou provizorní korunkou implantátu
a zámky okolních zubů tak byla co největší. Následně byl na ni
umístěn ortodontický kroužek. Tento krok byl naprosto zásadním faktorem korekce bukální nonokluze.
7. Byl nasazen kompletní fixní aparát v rozsahu zubů 47–33
a zubní oblouk byl postupně nivelizován, vpravo distálně intrudován a vykláněn vestibulárně. Pomocným prvkem ke korekci
bukální nonokluze byly elastické tahy (obr. 12–14).
8. Fixní aparát byl sejmut současně v horní i dolní čelisti po
24 měsících ortodontické terapie.
Výsledkem léčby byla rozsáhlá intruze distálních segmentů
oboustranně, o 7 mm vpravo a o 4 mm vlevo, vyrovnání průběhu marginální gingivy ve frontálním segmentu a v distálním
úseku vpravo v horní čelisti, odstranění zákusu a taktéž korekce
bukální nonokluze (obr. 15–17). Mezerám (zejména mezi zuby
21–22 a 16–15–14), které vznikly intruzí zubů a rozšířením horního oblouku, nebyla věnována zásadní pozornost, neboť byly
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Obr. 15: Sejmutí fixního aparátu –
pohled vpravo. Dosažená intruze na
zubu 17 – 6 mm a na zubu 26 – 4 mm.

Obr. 16: Frontální pohled po sejmutí
fixního aparátu se zvýšením skusu na
implantátu.

Obr. 18: Intraorální RTG snímek po reendodontickém ošetření zubů
16, 15, 14 a po endodontickém ošetření zubů 12, 11, 22, 23, 24.

Obr. 17: Sejmutí fixního aparátu –
pohled vlevo. Dosažená intruze na zubu
17 – 6 mm a na zubu 26 – 4 mm.

Obr. 19: Adaptace provizorních korunek – odhalená
nedostatečná interkuspidace a neestetické mezery.

Obr. 20, 21: Opětovné nasazení fixního aparátu k uzavření mezer a úpravě artikulace.

Obr. 22, 23: Stav po sejmutí fixního aparátu po II. ortodontické fázi, posun zubů do Angle I. tř.

přisuzovány menším rozměrům zubů z důvodu abraze jejich korunek. Ty měly být korigovány protetickou rekonstrukcí. Výsledná artikulace byla Angle III. tř. vpravo a Angle I. tř. vlevo.
Retenční fáze: Byly zhotoveny horní a dolní retenční fólie ve
vakuopresu z tlakového tvarovacího materiálu tloušťky 2,5 mm
(Durasoft, Scheu-Dental, Germany).
Konzervativně-endodontická fáze a protetická fáze I.
Konzervativní terapie byla zahájena reendodontickým ošetřením nedokonale zaplněných zubů 16, 15, 14, 24, 47. Kanálky
byly strojově opracovány a zaplněny metodou vertikální kondenzace nahřátou gutaperčou v kombinaci se sealerem AHplus
(Dentsply Ltd., UK). Zbytek zubů byl doplněn postendontickou
kompozitní dostavbou Gradia core (GC, Japan) se sklovláknitými čepy (FRC) DT light SL fibre post (VDW, Germany). Následně
byly zhotoveny provizorní pryskyřičné korunky.
Kvůli masivnímu poškození tvrdých zubních tkání abrazí až
k terciálnímu dentinu, vzniklému obranným mechanismem pulpy u zubů 12, 11, 21, 22, 23, byly tyto zuby taktéž ošetřeny endodonticky s kompozitní dostavbou a FRC čepy a dále tak připraveny k nasazení provizorních korunek (obr. 18).
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Obr. 24, 25: Faciální analýza dle
DSD konceptu a digitální vizualizace
plánované situace.

Po fixaci provizorních korunek se ukázalo, že jak mezery
v horní čelisti vpravo spojené s postavením zubu v Angle III. tř.,
tak trema mezi zuby 21 – 22 velikosti 2,5 mm, byly nejen neestetické, ale z důvodu špatné pozice špičáku byly i funkčním problémem pro nedostatečnou interkuspidaci (obr. 19).
Ortodontická fáze II.
Byl opětovně nasazen fixní aparát v horní čelisti a mezery byly postupně staženy „push“ metodou (ortodontickou silou aplikovanou zezadu dopředu) tak, aby nedošlo k posunu střední čáry a ztrátě torze řezáků (obr. 20–21).

Obr. 26:
Diagnostický wax- up
horní a dolní čelisti.

Obr. 27: Mock-up
zhotovený pomocí
silikonového klíče.

Obr. 28: Keramická overlay zubu 26,
keramická šroubovaná korunka s Ti bází
zubu 25, keramická korunka zubu 24 na
děleném modelu.

Obr. 29: Nabroušené zuby 13 na keramickou
fazetu a zuby 12, 11, 21, 22, 23 na keramické
korunky a stav po finálním lepení.

Obr. 30: Výchozí stav zubů frontálního
segmentu 43 – 33 (abradovaná incisální třetina
zubů), preparace zubů na fazety a stav po
jejich finální adaptaci.

Po druhé fázi ortodontické korekce byly všechny mezery uzavřeny vyjma ideální mezery na implantaci v lokalizaci 25. Špičáky, premoláry a první moláry byly postaveny oboustranně
v Angle I. tř. (obr. 22 – 23).
Implantologická fáze II.
V plánu terapie byla sanace chybějících zubů 25 a 36 pomocí
dentálních implantátů. Celkový zdravotní stav ošetřovaného jedince nevykazoval žádnou kontraindikaci k provedení implantace. Kvalita i kvantita kostního alveolu v místech implantace
umožňovala standardní postup. V lokální anestezii (Supracain)
a s jednorázovým krytím antibiotiky (Augmentin 2 g) byly v plánovaných lokalitách zavedeny dentální implantáty Impladent,
4,4 x 12 mm, 5,0 x 10 mm (Lasak, Česká republika). Na rozdíl
od předchozího implantačního systému byly implantáty zavedeny do úrovně okolní kosti (bone level). Následně proběhla klidná vhojovací fáze a po třech měsících byly na obě fixtury umístěny vhojovací válečky.
Protetická fáze II.
Následovala finální protetická rekonstrukce. Určitým problémem byly dvě okluzní polohy dolní čelisti způsobené dřívějším
nuceným vedením dolní čelisti do bukální nonokluze. Proto by-

lo nutné, pro budoucí návrh finální protetiky a rozvahu výsledné
práce, zhotovit na studijních modelech diagnostický wax-up a tuto modelaci následně vyzkoušet v ústech pacienta (mock-up) (9).
Byly sejmuty otisky obou čelistí, skusový registrát a registrát obličejovým obloukem a studijní modely byly zastaveny do artikulátoru. Dále byly zhotoveny fotografie obličeje pacienta v úsměvu dle
protokolu DSD (digital smile design) (10, 11). Na základě těchto
fotografií byla provedena estetická analýza frontálního úseku chrupu. Byly vytyčeny referenční prvky, jako jsou střední čára, incisální rovina, linie úsměvu, poměr délek a šířek korunek dle „golden
proportion“ a průběh marginální gingivy (obr. 24–25). Tento virtuální návrh byl přenesen na sádrový model a zhotoven voskový předtvar protetické rekonstrukce (wax-up) horní a dolní čelisti (obr. 26). Pomocí silikonového klíče byly tyto údaje přeneseny
do úst pacienta a zhotoven mock-up pomocí chemicky tuhnoucí pryskyřice Optitemp Automix (Spofadental, Česká republika)
(obr. 27). Mock-up v této fázi sloužil, vzhledem k nejednoznačné
okluzi, k fixaci skusu pacienta a k demonstraci budoucího výsledku protetické práce ještě před zahájením vlastní preparace zubů.
Pro finální rekonstrukci byl sestaven následující plán:
•• na zuby 16, 15, 14, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 34, 35 keramické
korunky IPS e.max press (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein)
(obr. 28–29),
•• na zub 13 a zuby v rozsahu 43 až 33 keramické fazety IPS
e.max press (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) (obr. 30),
•• na zuby 26, 45, 44 IPS keramické overlay IPS e.max press
(Ivoclar Vivadent, Liechtenstein),
•• na zuby 25, 36, 46 IPS e.max press hybridní abutmentové
korunky s Ti bází (zuby 25, 36 Impladent Lasak, Česká
republika, zub 46 – Dentis, Korea).
Pro zajištění vertikálních a horizontálních čelistních vztahů
bylo přistoupeno k rekonstrukci chrupu po jednotlivých sextantech, přičemž frontální úseky v obou čelistech byly rekonstruovány na závěr.
U preparace zubů se vycházelo z původního tvaru mock -up
a zhotovených silikonových klíčů, které zde fungovaly jako preparační šablony. Hranice preparace u zubů na korunky byla
vestibulárně zanořena lehce subgingiválně (obr. 29). Preparační hranice u fazet byla vedena 1 mm supragingiválně (obr. 30).
Důležité bylo tuto hranici preparace zakončit ve sklovině, a to
kvůli maximální adhezi keramiky k povrchu zubu, kdy síla vazby sklovina–keramika je nejvyšší. Čerstvě napreparovaný dentin byl před otiskem izolovaně ošetřen tříkrokovým adhezivním
systémem Optibond FL (Kerr, Italy) dle protokolu IDS (immediate dentin sealing) (12). Při této technice se přebytky bondu nesmí dostat na sklovinu, pokud ano, musí se před otiskem odstranit jemným brouskem. Takto připravené zuby byly otiskovány
jednofázovou metodou dvojího míchání A silikonem Express XT
Penta H (3M ESPE, Germany).
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Obr. 31: Výsledná
rekonstrukce
frontálního segmentu
ve skusu, průběh
marginální gingivy
high-low-high.

Obr. 32: Boční
pohled na průběh
linie horního rtu
v úsměvu.

Na meziobdobí od preparace po fixaci fazet a korunek byly
zuby ošetřeny razidlově provizorní duálně tuhnoucí pryskyřicí
Optitemp Automix (Spofadental, Česká republika).
Pro fixaci korunek by zvolen samoadhezivní duálně tuhnoucí
cement RelyX U200 (3M ESPE, Germany). Fazety a overlaye byly fixovány v absolutním suchu pod kofferdamem světlem tuhnoucím fotokompozitním materiálem Variolink Veneer (Ivoclar
Vivadent, Liechtenstein) (13, 14). Všechny protetické práce byly zhotoveny zubním technikem Zuzanou Belanskou, Stomma
laboratoř Břeclav.
Výsledek protetické rekonstrukce byl shodný s původním návrhem v DSD tak, že průběh marginální gingivy vyhovoval estetické normě platné pro frontální segment maxily. Byla splněna následující kritéria: 1. průběh marginální gingivy byl high -low -high
– stejná úroveň výšky marginální gingivy na středních řezácích
a špičácích a o 1 mm nižší na laterálních řezácích (obr. 31)
a 2. linie úsměvu horního rtu procházela linií marginální gingivy
horního frontálního segmentu (obr. 32–33).
Pacient byl poučen o dentální hygieně, zejména správné technice čištění dentálních implantátů. Na ochranu keramiky proti
chippingu a na retenci zubů po ortodontické terapii byly zhotoveny retenční fólie z tvrdého, tlakem tvarovaného materiálu
k nočnímu nošení (Durasoft, Scheu, Germany). Výsledek byl ve
skusu po 12 měsících retence stabilní bez známky recidivy bukální nonokluze (obr. 34–36) a bez jiných patologických změn
na rentgenovém snímku (obr. 37).

Diskuse
Ke korekci skusu pacienta s abrazí a bukální nonokluzí byl
sestaven léčebný protokol rozsáhlé interdisciplinární spolupráce zahrnující ortodontistu, implantologa, protetika a dentoalveolárního chirurga. Autoři jsou si vědomi složitosti zvoleného
léčebného protokolu, proto je vhodné diskutovat jak jednotlivé
fáze prezentovaného postupu, tak alternativní způsoby terapie.
Fáze intruze molárů k mikrošroubům. Jde již o standardní léčebný postup, u něhož je dnes diskutována jen otázka vlivu intruze na periodontium a výšku hřebene alveolárního výběžku. Zatímco někteří autoři uvádějí, že intruzí molárů k mikrošroubům dochází k posunu zubu do kosti, a tím ke zvětšení kostní masy kolem

Obr. 33:
Výsledná
rekonstrukce –
faciální pohled
v úsměvu.

zubů, jiné studie udávají, že vždy jde o posun kosti se zubem ve
směru intruze (15, 16, 17, 18). To by v případě vyrovnaného hřebene alveolu na intrudovaném zubu před léčbou vedlo ke vzniku parodontálního vertikálního defektu. V prezentovaném případu byl před intruzí hřeben alveolárního výběžku remodelován postupnou erupcí zubu kaudálně. Intruzí molárů tak došlo jak k úpravě jejich postavení, tak k opětovné remodelaci alveolárního hřebene do původní úrovně a průběh marginální gingivy byl vyrovnán.
Použití mikrošroubů vs. kotevních destiček. Samotné mikrošrouby znamenají v ortodontické terapii naprostý přelom, protože umožňují řešit situace, u kterých to z biomechanických důvodů nebylo dříve možné. Intruze molárů je jednou z těchto situací,
ať už se jedná o intruzi zubu v supraokluzi (artikulační překážka
nebo součást předprotetické korekce), nebo intruzi z důvodu korekce otevřeného skusu. Někteří autoři doporučují k intruzi molárů, z důvodu větší stability, adaptaci kotevních destiček, které se
fixují převážně třemi šrouby. Používají se destičky Leibengirovy,
SAS system dle Sugawary, destičky Everdiho a jiné (3, 5, 15, 16).
Jaké jsou jiné léčebné alternativy korekce prezentované výrazné bukální nonokluze spojené s patologickým skusem a rozsáhlou abrazí zubů? Lze řešit tuto problematiku bez ortodontické intervence? Vzhledem k rozsáhlému narušení průběhu alveolárního hřebene v obou čelistech není v tomto případě možné
vyloučit z léčebného postupu ortodontickou intervenci. V kontextu celkové léčebné terapie se ovšem nabízejí i jiná řešení, lišící se od sebe mírou invazivního přístupu.
Jednou z variant je extrakce všech zubů v jedné, respektive
i v druhé čelisti, a zhotovení fixního můstku či šroubované podmíněně snímatelné náhrady nesené na implantátech (full arch).
V případě extrakce zubů jen v jedné čelisti je třeba ortodontické
korekce tvaru zubního oblouku a úpravy hloubky skusu v čelisti
protilehlé. Toto řešení je však velice radikální.
Další variantou je minimálně invazivní protetická rekonstrukce vertikálního vztahu čelistí, VDO (vertical dimension of
oclusion) dle Vailati (19, 20, 21). Podstatou této terapie je rekonstrukce založená na třech krocích. V první fázi je na místo celkového wax -up v obou čelistech zhotoven pouze vestibulární
wax -up v horní čelisti s hlavním důrazem na estetiku výsledné
práce. Druhý krok tkví v rekonstrukci VDO pomocí okluzního

Obr. 34–35: Boční
pohledy se stabilním
výsledkem 2 roky
po léčbě.
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Obr. 36: Horní okluze se stabilním
výsledkem 2 roky po léčbě.

Obr. 37: Panoramatický snímek 1 rok
po výsledné rekonstrukci chrupu.

wax -up a následného mock -up v ústech pomocí silikonového
klíče. Konečně ve třetím kroku je zrekonstruován frontální úsek
kombinací nepřímých kompozitních fazet palatinálních ploch
zubů a estetických keramických fazet vestibulárních ploch.
Z výše uvedeného vyplývá možnost modifikace postupu námi
provedené rekonstrukce pouze v oblasti abradovaného frontálního úseku chrupu. Autoři zvolili variantu rozsáhlejší preparace
zubu na korunky, ovšem je možné postupovat i způsobem kombinace nepřímé kompozitní palatinální a vestibulární keramické
fazety, který je prokazatelně méně invazivní vůči tvrdým zubním
tkáním. Avšak ani v tomto případě není možné vynechat ortodontickou intervenci.

Závěr
Pacient s výraznou bukální nonokluzí jednostranně, hloubkou
skusu 14 mm tamtéž a rozsáhlou ztrátou zubní tkáně ve fron-
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Jak úspěšně napravit neúspěch
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a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Test 2
S problematikou ztrát zubů se ortodontista setkává v různých souvislostech. Řeší úpravu anatomických poměrů po ztrátě zubů úrazem, v důsledku
komplikací zubního kazu, vývojových
anomálií či po neúspěšném ošetření,
kdy se, ve spolupráci s dalšími odborníky (protetik, parodontolog, implantolog) rozhoduje, bude-li výhodnější
mezeru po ztraceném zubu ponechat
k náhradě, přesunout na vhodnější místo či uzavřít ortodontickým posunem.
Dále je to právě ortodontista, který indikuje extrakce zubů z ortodontických
důvodů.
Situace, kdy je třeba neplánovaně
extrahovat stálý zub, nejsou vzácností. Dle studií Broukala et al. sledujících
dlouhodobě stav chrupu naší populace
je zřejmé, že téměř polovina patnáctiletých jedinců má minimálně 4 stálé zuby, které nejsou intaktní, a 40 % dvanáctiletých jedinců potřebuje ošetření některého stálého zubu (1). Většinou
jsou postiženy právě první stálé moláry
a řešení jejich předčasných ztrát je neustále aktuální. Ze studie, kterou realizo-

val mezi lety 2008–2012 Micek, vyplývá, že extrakci prvního moláru se špatným biologickým faktorem bylo možné
využít při plánování extrakční ortodontické léčby u 19 % dětských a 43 % dospělých ortodontických pacientů (2).
Následující kazuistika ukazuje využití ztráty stálého zubu pro ortodontickou léčbu.
Kazuistika. Na ortodontické oddělení byla svým praktickým zubním lékařem odeslána šestnáctiletá pacientka
s výrazným stěsnáním zejména v horním zubním oblouku. Horní střední řezáky byly v protruzním postavení, pravý horní střední řezák v mezioinklinaci překrýval třetinu korunky levého
horního středního řezáku. Levý horní
stálý špičák byl ve vestibulární erupci
(obr. 1, 2, 3). V horním zubním oblouku bylo stěsnání, deficit činil 11 mm
(obr. 4). V dolním zubním oblouku bylo mírné stěsnání v oblasti dolního frontálního úseku v rozsahu 4 mm. Všechny
třetí moláry byly založeny (obr. 5). Skeletální vztah čelistí byl v I. tř., zubní oblouky byly v Angleově II. tř.

Obr. 5: Ortopantomogram před zahájením ortodontické léčby a před extrakcí
endodonticky ošetřeného levého horního prvního stálého moláru, je patrné rozšíření
a zvýraznění periodontální štěrbiny. Jsou založené všechny čtyři třetí moláry.
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Obr. 1: Chrup ve skusu – pohled zpředu
na stav před zahájením ortodontické léčby.
Je patrné výrazné stěsnání a vestibulárně
prořezaný a distálně skloněný levý horní
stálý špičák.

Obr. 2: Chrup ve skusu – pohled z pravé
strany: distookluze, singulární antagonismus.

Obr. 3: Chrup ve skusu – pohled z levé
strany: vestibulární erupce a distoinklinace
levého horního stálého špičáku, levý horní
postranní řezák se v důsledku tlaku špičáku
začíná sklánět palatinálně.
Obr. 4: Pohled na horní zubní oblouk před
extrakcí prvního levého horního stálého
moláru a před zahájením ortodontické léčby.
Odlomená palatinální část korunky levého
prvního moláru byla opakovaně dostavována
kompozitním materiálem; ani současná
výplň nemá vyhovující mechanickou
odolnost a okrajový uzávěr.

Obr. 6: Chrup ve skusu – pohled zpředu
na stav po ukončení ortodontické léčby.
Je zachována symetrie středů obou
zubních oblouků.

Obr. 8: Chrup ve skusu – pohled z levé
strany: špičák je zařazen. Levé kvadranty
chrupu jsou de facto v normookluzi,
pokud považujeme druhý levý horní
molár za plnohodnotnou náhradu
extrahovaného prvního moláru. Částečný
meziální posun druhého horního moláru
navíc umožnil prořezání a zařazení
levého horního třetího moláru, takže
molárové pole není po extrakci prvního
moláru oslabené.

Obr. 7: Chrup ve skusu – pohled
z pravé strany: distookluze, fyziologická
interkuspidace antagonistů.

Obr. 9: Pohled na horní zubní oblouk po
ukončení léčby. Ve frontálním úseku je
fixní retainer.

Obr. 10: Ortopantomogram po ukončení ortodontické léčby. Pacientce byla dále
doporučena revize stávajících výplní a odstranění neprořezaných třetích molárů.

Na doporučení několika zubních lékařů pacientka v minulosti opakovaně
zvažovala ortodontickou léčbu. K jejímu absolvování ji však přiměla až ztráta
zubu 26 po opakovaném endodontickém ošetření. Určitou roli v jejím rozhodování sehrály i ekonomické souvislosti opakovaných endodontických
intervencí a plánu implantologického
ošetření po ztrátě zubu 26.
Při prvním vyšetření pacientka požadovala pouze úpravu vestibulárně prořezaného levého horního stálého špičáku. Tato varianta terapie byla ortodontistou odmítnuta a návrh komplexní ortodontické korekce spočíval v řešení
stěsnání využitím mezer po extrakcích
zubů 14, 26, nasazení fixního aparátu
na oba zubní oblouky; v dolním zubním oblouku nebyly extrakce nezbytné
a stěsnání bylo možné řešit mírnou expanzí v rámci dentoalveolární kompenzace (obr. 6, 7, 8, 9, 10). Tento návrh
pacientka po podrobném vysvětlení akceptovala.
Pacientka byla, kromě dlouhodobých obtíží se zubem 26, celkově zdravá, pro ortodontickou léčbu dostatečně motivovaná, hygiena dutiny ústí měla dlouhodobě dobrou úroveň. Úprava
chrupu fixním aparátem trvala 16 měsíců (obr. 11). Jako retence byla použita
horní a dolní deska a fixní retainery na
frontální úseky chrupu na 2 roky.

Otázky:
1. Proč není vhodné provést
pouze extrakci zubu 26
a zařazení vestibulárně
prořezaného levého
horního stálého špičáku,
tak jak pacientka původně
požadovala?
2. Jaké další ošetření chrupu
bude pravděpodobně
nezbytné?
3. Jaká jsou úskalí použití
fixního retaineru?

Obr. 11: Postupná úprava obou zubních
oblouků fixním aparátem.
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Test 2 – Řešení
Ad 1: Po extrakci zubu 26 získáme
v našem případě meziodistálně 12 mm
v průběhu zubního oblouku. Tato mezera sice představuje dostatečný prostor
pro uspokojivou distalizaci obou levých
horních premolárů, zařazení vestibulárně prořezaného levého horního špičáku a úpravu postavení horních řezáků.
Z hlediska estetické a funkční úpravy
zubních oblouků však toto řešení nelze
akceptovat, protože:
a) dojde k výraznému neestetickému
posunu horní střední čáry vlevo,
b) vytvoří se nevýhodná interkuspidace, zub 23 bude zapadat mezi zuby 34
a 35, dojde k distálnímu posunu zubu
25 do molárového pole.
Z hlediska stability výsledku ortodontické léčby a vzhledem k estetickým nárokům na morfologii frontálního úseku
chrupu je nutné zachovat/vytvořit symetrický vztah středů zubních oblouků a vztah špičáků v normookluzi (I. tř.
podle Anglea), kdy hrot korunky horního špičáku zapadá mezi dolní špičák a první premolár. Z těchto důvodů
je správné extrahovat v horním zubním
oblouku bilaterálně a poextrakční mezery postupně uzavírat při vyrovnávání
stěsnání a zařazení špičáků do korektního postavení v I. tř. Zbytek místa uzavíráme meziálními posuny distálních zubů. Při pohybech zubů se snažíme minimalizovat tendence ke sklonu zubů do
poextrakčních mezer.
Ad 2: Bude třeba odstranit zuby 18,
38, 48. Zub 28 začal spontánně prořezávat na místo zubu 27 po částečném
meziálním posunu. Anatomická situace
zubů 18, 38 a 48 neumožňuje jejich fyziologické zařazení do zubních oblou-

ků, navíc při kolizi korunek zubů 38
a 48 s distálními kořeny zubů 37 a 47
hrozí v místě kontaktu vznik kořenových resorpcí. V souvislosti s třetími moláry určenými k extrakci se nabízí i úvaha o autotransplantaci některého ze zárodků do místa ztraceného zubu 26. Výsledek tohoto řešení je však nejistý, protože v místě zubu 26 opakovaně probíhal zánět. Navíc by pouhá autotransplantace do místa 26 neřešila další ortodontické anomálie chrupu pacientky.
Ad 3: Po ukončení aktivní ortodontické léčby pomocí fixních aparátů zajišťujeme retenci dosaženého stavu pomocí retenčních aparátů. Jak snímatelných,
tak fixních. Optimální je aplikace lepeného fixního retaineru na frontální úseky chrupu doplněná nočním nošením
snímatelných deskových aparátů. Nasazení fixního retaineru vyžaduje dlouhodobě dobrou hygienu a pravidelné
preventivní prohlídky dutiny ústní, pravidelné kontroly retaineru (nejen když
se zařízení uvolní či poškodí). Mnohdy
nejsou vyjasněny kompetence, kdo se
má o retainery po ukončení ortodontické léčby starat. Zároveň je třeba upřesnit, jak dlouho budou retainery nasazeny. Neurčitá informace o nutnosti dlouhodobého nasazení retainerů je odbornou chybou.
POZOR! Retence zajištěná pouhým
fixním retainerem není zárukou stability výsledku léčby. Kromě selhání retaineru se setkáváme i s nepříznivou změnou polohy zubů spojených retainerem.
Při poškození retaineru navíc snadno
dochází k tvorbě demineralizací, zubního kazu a k zánětu marginálního parodontu.
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MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., promovala na FVL UK v r. 1977,
poté pracovala 9 let na dětském a ortodontickém oddělení OÚNZ
Praha 9, dále na ortodontickém oddělení II. stomatologické kliniky
1. LF UK Praha a od r. 1996 vede ortodontické pracoviště akreditované
pro postgraduální výuku oboru ortodoncie na Stomatologické klinice
3. LF UK a FNKV Praha. Pod jejím vedením dodnes úspěšně ukončilo
studium ortodoncie 26 ortodontických specialistů. Publikovala více
než 80 odborných prací, je autorkou tří monografií a řady odborných
překladů z němčiny. V centru jejího dlouhodobého zájmu je léčba
pacientů s rozštěpem.
Kontakt: MagdalenaKotova@seznam.cz
Stomatologická klinika 3. LF UK
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
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Summary
how to retrieve failure
succesfully
Test 2: MODIFICATION
OF TREATMENT PLAN ACCORDING
TO BIOLOGICAL FACTOR
OF DENTITION
Thesis describes the change of schedule
of orthodontic treatment and its progress after extraction of the first permanent molar in the case of a young patient.
Koťová M. Jak úspěšně napravit
neúspěch. Test 2: Úprava plánu
ortodontické léčby dle biologického
faktoru chrupu.
LKS, 2016, 26(2): 44 – 46

Literatura
1. Broukal Z, Lenčová E, Lišková K.
Preventivní prohlídky u předškolních
a školních dětí v ČR v letech
2001 – 2010 a jejich trendy. Prakt. zub.
Lék., 2013, 61(2): 20 – 28.
2. Micek Z. Extrakce prvních stálých
molárů jako alternativa k extrakci
premolárů. Atestační práce, LF UP
Olomouc, 2013.
3. Krejsa O, Broukal Z, Mrklas L.
Orální zdraví dětí ve věku 5, 12 a 15 let
v České republice 1998. Čes. Stomat.,
2001, 101(2): 43 – 50.
4. Pazera P, Fudalej P, Katsaros C.
Severe complication of a bonded
mandibular lingual retainer.
Am J Orthodt Dentofacial Orthop.,
2012, 142(3): 406 – 409.

reklamní prezentace

Nejčastější dotazy a odpovědi na téma
profesní odpovědnost stomatologů
Vážení čtenáři, pokračujeme
v odpovědích na vaše nejčastější
dotazy, které se týkají zvýhodněného
programu pojištění od Kooperativy
pojišťovny, a. s. V této druhé části
se věnujeme oblasti pojištění
nemovitého majetku sloužícího
k provozu zubní praxe.
Pacientka si v kabince odložila
kabelku, z níž jí během vyšetření
byly odcizeny peníze. Jak se zachová
pojišťovna v případě plnění za škody
na odložených věcech pacientů?
V první řadě je třeba přivolat Policii
ČR a sepsat hlášení.
Odpovědnost pojištěného za škodu
na odložených věcech pacientů je zahrnuta v rámci pojistného krytí v případě, že je sjednáno také pojištění obecné
odpovědnosti.
V tomto případě leží důkazní břemeno o vzniku a rozsahu škody na poškozeném (na pacientovi). Nelze předjímat, zda v ordinaci dostala pacientka
pokyn, že si v kabince musí odložit veškeré věci včetně kabelky. Správně by si
měla pacientka kabelku vzít s sebou do
ordinace. Plyne z toho doporučení: kabinku zamykat, nebo upozornit pacienta, že osobní věci by měl mít u sebe.
Likvidace zjišťuje okolnosti konkrétního případu.

Týká se celé s. r. o. pojištění
přerušení provozu z důvodu
pracovní neschopnosti, pokud
si toto pojištění sjednám
v majetkovém pojištění
ORDINACE?
V případě s. r. o. se bude jednat o pracovní neschopnost tzv. dotčené osoby,
která bude uvedena ve smlouvě. Nemusí se jednat o osobu, která smlouvu za
s. r. o. podpisuje. Netýká se to celé společnosti, resp. všech osob, které se podílejí na činnosti společnosti. Pojištění
přerušení provozu lze sjednat i mimo
pojištění ORDINACE, i když za trochu
odlišných podmínek.
Jako lékařka mám ordinaci
v nájmu s. r. o., jejímž jednatelem
je můj manžel. Jak by se
zachovala pojišťovna v případě
plnění pojistné události pojištění
ORDINACE?
Pokud vy nemáte majetkový podíl
v s. r. o., která je v daném případě pronajímatelem (vlastníkem budovy), potom by na vaši odpovědnost za újmu,
kterou byste způsobila společnosti
v souvislosti s pronájmem prostor v její budově, nedopadala z tohoto titulu
v rámci pojištění ORDINACE žádná výluka. S. r. o. je jiný právní subjekt než
váš manžel.

Vlastním dvě ordinace
a převážím zdravotní sestry
z jedné do druhé. Co kdyby po
cestě došlo k dopravní nehodě
a zaměstnankyně by utrpěla
úraz? Z jakého pojištění by bylo
toto kryto?
Pokud by se zdravotním sestrám po
cestě něco přihodilo, pak bychom plnili
případnou událost z povinného ručení.
Z povinného ručení jsou v případě dopravní nehody hrazeny škody zaviněné
pojistníkem. Pojišťovna následně kryje náklady na opravu vozidla poškozeného, škodu způsobenou na zdraví nebo usmrcením, náklady na právní zastoupení poškozeného, škody ve formě
ušlého zisku apod. A samozřejmě by
se plnilo i ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání (Vyhláška
MF ČR 125/1993 Sb.).

Váš garant spolupráce:
Renata Pacnerová
Kooperativa pojišťovna, a. s.,
Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/21
186 00 Praha 8
tel.: + 420 956 420 320
mobil: + 420 602 146 850
e-mail: rpacnerova@koop.cz

skupinové profesní pojištění
Připomínáme, že od 1. 1. 2014 je v platnosti rámcová
pojistná smlouva 8601750275, která reaguje na změny
právní úpravy občanského zákoníku a nabízí adekvátní
možnosti pojistného krytí.
zzK přechodu na tuto rámcovou smlouvu uzavřenou
mezi Českou stomatologickou komorou
a Kooperativou pojišťovnou, a. s., je nutná nová
přihláška. Člen ČSK, který novou přihlášku nepodá,
je i nadále pojištěn podle staré (předcházející)
rámcové smlouvy 8601750250.
zzZnění rámcové smlouvy a formulář pro přihlášení
najdete na www.dent.cz (sekce Pro členy, odkaz
Provozování zubní praxe, link Kooperativa
pojišťovna, a. s. – pojištění profesní odpovědnosti).
zzPodepsanou přihlášku a kopie potřebných dokladů
zašlete na e-mail: profesnipojisteni@dent.cz nebo
na adresu ČSK (Slavojova 22, 128 00 Praha 2).
Poté vám budou zaslány informace o úhradě.

Úhrada pojistného na rok 2016
a) M
 áte datum vzniku pojištění v lednu?
Úhradu pojistné částky proveďte do 31. ledna.
b) M
 áte datum vzniku pojištění v jiném měsíci? Úhradu
proveďte nejpozději do prvního dne kalendářního
měsíce, ve kterém byla smlouva uzavřena.
Způsob placení pojistného:
převodem na č. ú. 3655040277/0100,
VS – identifikační kód člena nebo rodné číslo, KS – 3558.
Agendu profesního pojištění u Kooperativa pojišťovna, a. s.,
Vienna Insurance Group, vedou:
zzLibuše Císařová
úřední hodiny: úterý a středa (9.00–13.00 hod.)
tel.: 234 709 629, e-mail: profesnipojisteni@dent.cz
zzIng. Jolana Kunrtová
úřední hodiny: pondělí a čtvrtek (13.00 – 16.00 hod.)
tel.: 234 709 603, e-mail: profesnipojisteni@dent.cz
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Velice pěkné a živé znázornění
sv. Apoleny v novobarokním stylu –
s velkými kleštěmi a zubem dobytčete
(dřevořezba z lipového dřeva, malovaná,
s podstavcem vysoká 80 cm, oblast Alp,
kolem r. 1880).

Soška sv. Apoleny z jižní Francie nebo
severní Itálie (dřevořezba z lipového dřeva
částečně malovaná, v originálním stavu,
38 cm vysoká, kolem r. 1700). Všimněte
si nevšedního symbolu či atributu jejího
mučení, kola v pravé ruce (přesný záměr
autora nebyl zatím ověřen).

historie

SVATÁ APOLena NA PRAHU 21. STOLETÍ
Kontroverzní téma života a smrti
sv. Apoleny, jejíž svátek připadá na
9. února, představuje bezpochyby
dramatický vklad do historie
stomatologie. Tím víc, že jde
o příběh plný rozporů a napětí,
počínající se u „dobrovolného“
ukončení života budoucí světice,
pro římskokatolickou věrouku
ve své podstatě nepřijatelného,
až po přivlastnění si patronky
„stomatologických pacientů“
jejich lékaři.
Připomeňme zde disertační práci dr.
Wilhelma Bulka z r. 1967 (Westfälische
Wilhelms-Universität zu Münster), k níž
se také v následujícím textu odkazujeme. Dr. W. Bulk v předmluvě s respektem k dřívější badatelské práci napsal:
„Bruckovo dílo Das Martyrium der Hl.
Apollonia und seine Darstellung in der
bildenden Kunst (Martyrium sv. Apoleny a jeho zobrazení ve výtvarném umění) z r. 1915 je doposud první a poslední monografie tohoto tématu v německé
literatuře. Další publikace k tématu najdeme prakticky už jen v podobě článků v časopisech. Jako by bylo nesporné,
že vše podstatné o uctívání sv. Apoleny
je již známo a zaznamenáno. Jenže výzkum – včetně bádání v příbuzných vědeckých odvětvích, jakými jsou dějiny
umění či národopis – pokročil i v této
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zdánlivě odlehlé a specializované oblasti. Zvláště inventarizace uměleckých
památek a místní objevy posunuly výsledky bádání.“
Dr. Bulk ve své práci popisuje metodologii jednotlivých autorů a jako průkopník nám zanechává seznam dosavadních prací. Snažil se pojmout téma
komplexně, a proto např. zahrnul mnohé pozoruhodné personálie.
Zatímco vratislavský prof. dr. Walther
Bruck ve svém díle z r. 1915 pomocí
stovky obrazů zřejmě po prvé komplexně, zejména obrazově, demonstruje kult
Apoleny, dr. Bulk ve své disertační práci uvádí už 211 obrazů a ve svém bádání vychází z pěti set různých exponátů (kreseb, maleb, soch, fotografií...).
Do r. 2015, tedy 50 let po Bulkově práci, vznikaly další disertační práce a jiné odborné publikace dále rozšiřující
naše poznatky o kultu sv. Apoleny. Téměř všechny důležité práce se nacházejí
v naší zschadrasské knihovně. S jedinou
výjimkou – a tou je právě původní Bruckovo dílo. Ale těšíme se i na tento přírůstek, práce je již na cestě k nám a brzy bude k dispozici pro další zveřejnění.
Právě dr. Bulk otevírá ve své práci
diskusi o úloze sv. Apoleny, a to v tom
smyslu, že její původní poslání cílilo
výhradně na nemocné a trpící bolestmi zubů. Patronkou zubního lékařství,
resp. stomatologů, jak říkáme dnes, se

stala až mnohem později. S badatelskou
skepsí dr. Bulk na závěr konstatuje, že
je tedy poněkud neopodstatněné, aby se
zubní lékař v nouzi obracel právě na pomoc sv. Apoleny… Jak zajímavé je dívat
se na historická témata z různých pohledů a s různou zkušeností!
Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc
Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi panu Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi-Ra ineru Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě tohoto seriálu.

Zobrazení Apoleny na stříbrném
manžetovém knoflíku (kolem r. 1950).
Jako předloha sloužila gotická
socha z počátku 15. stol. nalezená
v Portugalsku.

Malba na zadní straně skla, sv. Apolena s kleštěmi a palmovou
větví (jižní Německo nebo Rakousko, kolem r. 1930). Skutečně
se musí jednat o světici vzhledem k neuvěřitelné cestě do
muzea. Malba byla zaslána „jen tak“ balíkem z Brém bez dalšího
tlumicího materiálu. Veškeré sklo se rozbilo, skleněná deska se
sv. Apolenou vypadla z rámu (22 x 34 cm) – a zůstala celá!

Litografie z období kolem r. 1890, provedená B. Kühlenem
z Mönchengladbachu (5,7 x 10,2 cm). Na zadní straně
čteme: „Na památku darujeme tento a další obrázky
každému, kdo nám věnuje aspoň 10 feniků.“

Fotografie z kláštera Lüne (Dolní Sasko) z r. 2008. Klášter byl
založen v r. 1172, dnešní podoba je ze 14. stol. Paní dr. Rita
Weberová nám ji věnovala při své návštěvě muzea. Stalo se
dobrou tradicí, že přátelé a příznivci naší sbírky přinášejí,
resp. posílají fotografie ze všech zemí, kde se setkávají se
zajímavými exponáty zejména z oboru stomatologie.

Pobožný obrázek z Dánska (barevný ofsetový tisk,
4,5 x 7,3 cm, kolem r. 1910).
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PROTETIKA PRO PRAKTIKY

6.–7. května 2016
Znojmo – areál Louckého kláštera
* bude zažádáno o přidělení 2 × 50 bodů do systému celoživotního vzdělávání

dr. Ignazio Loi

dr. Urs Brodbeck

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

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

www.swissconcept.cz

Nabízíme možnost zřízení

zubní ordinace

(dle požadavku nájemce)
nebytový prostor 171 m²
ve 4. p. domu s výtahem.
Adresa: VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 64, P1
(na křižovatce dvou tras metra,
100 m od sochy Sv. Václava).
Možná dvě až tři pracoviště se zázemím.
Centrální plynové vytápění
a dodávka teplé vody.
Cena: 65.000,-Kč/měs.
+ služby cca 5.000.-Kč/měs.
Kauce: ekvivalent 2 měs. nájmu
Kontaktní osoba:
Jaroslav Pořádek 607 647 337
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dr. V
MUDr.

jr., DMD, MSD

Ivo Marek, Ph .D.

9. VÝROČNÍ KONGRES ČADE
4. června 2016, praha

Estetické řešení ageneze
a ztráty zubu úrazem
istrace

early bird reg
016
do 30. 4. 2
zade.cz
na www.c
242
773 245
nebo na tel.:
50
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do 30. 4.
člen ČADE 3000 Kč
nečlen ČADE 5000 Kč
zubní technik 3500 Kč
student
2500 Kč

do 2. 6.
3500 Kč
5500 Kč
4000 Kč
3000 Kč

SERVIS

vzpomínáme
zzMUDr. Ludmila Hyžinská
zemřela 12. 7. 2015 ve věku 68 let.
Byla členkou OSK Praha 8. Čest její
památce!
zzMUDr. Ludmila Soušková
zemřela 6. 12. 2015 ve věku 72 let.
Byla členkou OSK Praha 6. Čest její
památce!
zzMUDr. Marie Slejšková
zemřela 20. 12. 2015 ve věku 63 let.
Byla členkou OSK Pardubice. Čest její
památce!

Pozvánka na Jarní
stomatologické fórum
11. března 2016
Kongresové centrum Praha

„Teď ale už vážně! Kromě členů vlády, které jste jmenoval,
jste ještě na něco alergický?“

blahopřejeme
Upřímné blahopřání ČSK patří
jubilantům z řad funkcionářů
a blízkých spolupracovníků Komory:
zzMUDr. Jiří Lach
slaví v únoru 70. narozeniny. V letech
1997 – 2005 byl členem sněmu ČSK,
kde zastupoval OSK Trutnov.
zzDoc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.,
slaví v únoru 65. narozeniny. Jako
přednosta Kliniky zubního lékařství
a proděkan pro studium zubního
lékařství LF UP a FN Olomouc je
dlouholetým spolupracovníkem
Komory zejména v oblasti
pregraduálního a postgraduálního
vzdělávání.
zzMUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA,
slaví v únoru 60. narozeniny.
Je dlouholetým lektorem
a spolupracovníkem VS ČSK, členem
a od r. 2014 předsedou odborného
výboru PDD. V letech 1997 – 2001
působil v radě odborníků ČSK
a v období 2001 – 2005 byl členem
představenstva OSK Praha 2.
zzMUDr. Magdalena Ženčáková
slaví v únoru 85. narozeniny.
Převážnou část svého profesního
života se věnovala zubní péči o děti
a dorost na Olomoucku, propagovala

důležitost prevence a včasné oborné
péče o dočasné zuby, podílela se na
spolupráci s rodiči a školami. Od
r. 1997 je nositelkou komorového
čestného titulu Osobnost české
stomatologie. Jubilantce upřímně
blahopřeje ČSK.
zzMUDr. Eva Uchytilová
slaví v únoru své významné životní
jubileum. Hodně zdraví, štěstí
a životního optimismu do dalších
let přejí kolegyně a kolegové z OSK
Praha 9.
OSK Brno přeje hodně zdraví
a životního elánu svým členkám,
které v únoru slaví významné životní
jubileum:
zzMUDr. Jarmila Bažantová
zzMUDr. Jana Broučková
zzMUDr. Jaromíra Balzarová
zzMUDr. Blanka Stojanovičová
OSK Ústí nad Labem přeje pevné
zdraví, pohodu a optimismus do
dalších let svým členům:
zzMUDr. Ondřej Brabec
slaví v únoru 65. narozeniny.
zzMUDr. Věra Šedivcová
slaví v únoru 60. narozeniny.

Vzdělávací středisko ČSK zve na
v pořadí osmnácté Jarní stomatologické
fórum (JSF), a to v pátek 11. 3. 2016
(9.00 – 15.30 hod.) do Kongresového
centra Praha. Celodenní vzdělávací
akce má tentokrát společný program
pro všechny členy stomatologických
týmů – zubní lékaře, sestry a dentální
hygienistky. Součástí bude výstava
dentálních firem.
Téma: Důležitost komunikace
pro dentální tým – chyby,
zásady a doporučení
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
(Ústav sociálního lékařství LF UK
v Hradci Králové)
MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D.
(Stomatologická klinika LF UK
a FN v Hradci Králové)
Květa Prouzová, DiS.
(Stomatologická klinika LF UK
a FN v Hradci Králové)
zzÚloha komunikace v zubním lékařství
z pohledu doktora sociálních věd
a vysokoškolského pedagoga, zubního
lékaře, dentální hygienistky a sestry.
zzProhloubení a rozvoj schopností
lékařů a zdravotníků úspěšně
komunikovat s pacienty, podřízenými,
veřejností. Řešení konfliktních situací
a zvládání krizové komunikace
(s pacientem i personálem).
zzChyby, zásady a doporučení se budou
týkat nejen komunikace s dětským
pacientem, seniory a zdravotně
kompromitovanými pacienty, ale
i vzájemné komunikace mezi členy
dentálního týmu.
On-line registrace na www.dent.cz
(Sekce pro členy, odkaz Vzdělávání).
Vzdělávací středisko ČSK
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odborné akce

Prosincové zasedání ITI Studijního klubu Praha
V předvánoční atmosféře 4. 12. 2015
se uskutečnilo zasedání členů
a příznivců ITI studijního klubu Praha
(International Team for Implantology
Study Club Prague). Téma bylo
protetické a týkalo se abutmentů
v éře CAD/CAM.

ITI v zahraničí a u nás
ITI (International Team for Implantology) je celosvětově rozšířená organizace
profesionálů v implantologii se sídlem ve
švýcarské Bazileji. Jejím cílem je podpora a rozšiřování znalostí v implantologii
a přidružených oborech. Založena byla v r. 1980 jako nezávislá akademická
organizace. Nyní sdružuje na dobrovolné bázi více jak patnáct tisíc členů (ITI-Members, ITI-Fellows). Jedná se o velmi
rychle rostoucí, progresivní organizaci
sdružující specialisty různých podoborů
stomatologie. Od svých počátků si klade za úkol zejména dobře zdokumentované léčebné postupy, klinická testování a dlouhodobě, vědecky podložené
výsledky. Financována je od r. 1988 nadací ze Švýcarska. ITI má širokou škálu
působnosti od organizace kongresů, on-line vzdělávání, financování výzkumných projektů i stipendijních programů.
Celá struktura je hierarchicky seskupena
od vedení organizace (ITI-Fellows) až na
úroveň lokálních studijních klubů.
V České republice fungují zatím dva
studijní kluby (ITI Study Club). První byl
založen v r. 2012. V r. 2014 bylo z kapacitních důvodů umožněno založit
druhý klub. Díky malé skupině posluchačů je dostatečný prostor podrobně
prodiskutovat dané téma. Organizačně se jedná o 3 až 4 setkání do roka,
vždy v odpoledních hodinách, obvykle
pátky. Členové klubu mají možnost se
zdarma zúčastnit i zasedání ostatních
klubů jak v ČR, tak kdekoli na světě.
Nečlenové mají nárok na dvě zasedání
zdarma. Členství činí přibližně 350 švýcarských franků a je možno jej uhradit on-line na webových stránkách ITI
www.iti.org. Pozvaní přednášející mohou být jak z ČR, tak ze zahraničí, ale
i z řad samotných členů.

Z prosincového zasedání
druhého ITI studijního
klubu Praha
Protetickým tématem byly abutmenty pro korunky a parciální fixní můstky v éře CAD/CAM. Pozvanými přednášejícími byli MUDr. Zbyněk Mazur
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Na prosincovém zasedání ITI studijního
klubu Praha přednášeli MUDr.
Zbyněk Mazur (vlevo) a zubní technik
Jaroslav Křivský.

a zubní technik Jaroslav Křivský, oba
z Prahy.
Úvodního slova se ujal MUDr. Zbyněk Mazur. Poukázal na nutnost proteticky orientovaného konceptu zavádění zubních implantátů. Přesné spojení implantátu s abutmentem ve vztahu
k precizní protetice uvedl jako prevenci biologických a technických komplikací. Detailně byla popsána transmukózní
část implantátu, která rozhoduje o biologické šíři a stabilitě tvrdých a měkkých
tkání v okolí krčku implantátu. Svým dílem také přispívá materiál, ze kterého je
abutment vyroben. Doporučen byl čistý titan, slitiny titanu a zirkonia nebo
zirkon. Spojením implantát-abutment
a abutment-suprakonstrukce musí být
zajištěny podmínky antirotace, vznik
biologické šíře, odolnost při zatížení
a pasivní přesnosti suprakonstrukce. Biomechanický design implantátu s kónickým dosedem abutmentu autor uvedl jako předpoklad optimální distribuce žvýkacích sil, nutných ke stimulaci okolní
kosti. V neoriginálních abutmentech dochází ke vzniku mikrospáry a kolonizaci
nevhodných bakterií – zejména u bone
level typu implantátů. Na závěr rozdělil
abutmenty pro cementované a šroubované práce. U cementovaných prací bylo zdůrazněno riziko přetlačení fixačního materiálu subgingiválně, které je častou příčinou periimplantitis. Díky individualizovaným CAD/CAM abutmentům,
které kopírují průběh margo gingivae, je
toto riziko výrazně redukováno.
Zubní technik Jaroslav Křivský nechal
nahlédnout do laboratorní práce, která zůstává lékaři po většinu času skryta.
Úvodem rozdělil abutmenty dle materiálu, designu a zpracování. U cementovaných prací dělil abutmenty na pre-

fab rikované a individualizované. Prefabrikované, byť upravitelné technikem
na modelu, neposkytují takovou variabilitu tvaru jako individuální, předem
navržené CAD/CAM abutmenty. U podmíněně snímatelných náhrad záleží,
zda budeme práci šroubovat na úroveň implantátu, nebo abutmentu. Zaměřil se na aktuální téma vlepených titanových bází, jako originálního dosedu do implantátu u solo prací i můstků.
Vlastní výroba abutmentů dnes již prakticky bezvýhradně probíhá na počítačem řízených CNC strojích. Průmyslově se jedná o soustružení nebo frézování s dosaženou přesností cca ± 3–5 µm.
Představil systém fixace šroubovatelných náhrad mimo osu implantátu až
do 30stupňové angulace. Poukázal tím
na chyby zubních lékařů, které se často musí korigovat v laboratoři s kompromisním výsledkem. Na závěr byla předvedena práce v CAD softwaru při výrobě hybridních a titanových individuálních abutmentů.
Živá diskuse pokračovala velmi neformálně v přilehlých prostorách zámečku Chateau St. Havel v Praze.
Další zasedání se uskuteční v březnu
2016.
MUDr. Aleš Váňa
Praha

Mezioborový seminář
Rozštěpy 2016
Se koná v dubnu
ve FNKV
Mezioborový seminář Rozštěpy
2016 se koná 8. 4. od 9.00 hod.
v posluchárně Kliniky plastické
chirurgie 3. LF UK a FNKV Praha,
pavilon N (areál FNKV).
Seminář pořádá ortodontické oddělení
Stomatologické kliniky 3. LF UK
a FNKV Praha ve spolupráci s Klinikou
plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV
Praha. Akce se koná pod záštitou
České ortodontické společnosti.
Seminář je určen postgraduálním
studentům a zájemcům
o problematiku ošetřování pacientů
s rozštěpem.
Vstup je volný.
Česká ortodontická společnost

odborné akce

Jubilejní 75. kongres
Implantologického klubu ČR

Tradiční mikulášské a současně
jubilejní 75. setkání
Implantologického klubu ČR se
konalo 5. 12. 2015 na zámku Třešť
u Jihlavy. Provázela ho bohatá účast
implantologů od nás i ze zahraničí.
Přednášky vycházely výhradně
z domácích zdrojů a byly navýsost
zajímavé.
Nejprve MUDr. Petr Blecha (Rokycany) prezentoval sérii kazuistických sdělení, která měla jedno společné: využití CAD/CAM technologie. Autor využíval dva postupy – zhotovení sádrového modelu běžným způsobem, který
pak skenoval a pokračoval CAD/CAM
technikou, nebo skenoval v ústech intraorálním skenerem a následoval opět
CAD/ CAM protokol.
Na tuto přednášku navázal spolupracující zubní technik dr. Blechy Tomáš
Skoupý (Brno). Podal zajímavé informace o CAD/CAM technologii z hlediska
své specializace. K fazetování CAD/CAM
konstrukcí preferuje kompozit, nikdy nepoužívá metylmetakrylát. Zdůraznil, že
přesnost skenování nemusí být vždy tak
vysoká, jak udává výrobce.
Pokračoval MUDr. Petr Klimeš (Hradec Králové) závěrečným dílem své
„trilogie“ pojednávající o řešení periapikálních problémů cestou konvenční stomatologie či dentální implantologie. Zaujal jeho výrok o časté nadměrné ztrátě marginální kosti u implantátů
o velkém průměru (wide platform).
I další autor, MUDr. Libor Zdařil (České Budějovice), se zabýval CAD/ CAM

Ceník inzerce v LKS
na rok 2016

metodou, tentokrát ve spojitosti se systémem Cerec. Celokeramické korunky
tohoto typu považuje za velmi kvalitní
a na několika případech předvedl vlastní zdařilé výrobky.
Odpolední program zahájil MUDr.
Ladislav Čechura (Plzeň). Souborem
kazuistik demonstroval nejrůznější implantologická řešení bezzubých čelistí,
a to jak z oblasti fixních, tak hybridních
náhrad. V horní čelisti preferuje šest
implantátů a podmíněně snímatelnou
(šroubovanou) suprakonstrukci. Hybridní náhrady na miniimplantátech opustil
kvůli nemožnosti výměny opotřebovaných patric.
MUDr. Jan Špiller (Praha) se věnoval náročným pracím v oblasti estetické
zóny. Komunikaci mezi implantologem
a zubním technikem zajišťuje „fotoprotokolem“ (standardním setem fotografií)
a prostřednictvím wax-up a mock-up.
Často augmentuje tvrdé i měkké tkáně,
a to i opakovaně.
Odborný program zakončil MUDr.
Jan Streblov (Praha) poutavým sdělením pojednávajícím o přístupu k selhávajícím implantátům. Stanovil kritéria
ukazující, kdy se pokusit implantát zachránit a kdy jej explantovat. Při tomto rozhodování zdůraznil význam biotypu, připojené sliznice, kouření, parodontitidy, úrovně hygieny a typu kostního defektu. Přednášku doplnil pozoruhodnými kazuistikami.
Jak se sluší na mikulášské sympozium, následoval kulturní program. Nejprve proběhla beseda s mistryní světa v paraglidingu a poté byl na pořadu
společenský večer s hudbou.
Informace o příštím setkání implantologů najdete na stránkách implantologického klubu www.ikcr.cz.
prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.
Hradec Králové

je zveřejněn na www.dent. cz (Sekce pro
veřejnost, odkaz Nabídka komerčních
služeb nebo Časopis LKS).
CE V LKS NA ROK
ÍNKY INZER
CENÍK A PODM
DPH.)
bude připočtena příslušná
(K uvedeným cenám
(šířka x výška v mm)
Přehled formátů inzerce
58 x 30

1

2

58 x 65

3

58 x 100

4

2016

121 x 30

5

121 x 65

CENÍK A PODMÍNKY INZERCE V LKS NA ROK

(K uvedeným cenám bude připočtena příslušná

DPH.)

2016

LKS je stavovský a recenzovaný odborný časopis,
který vydává Česká stomatologická komora jako
měsíčník a distribuuje adresně
zubním lékařům v České republice. Dále se
časopis LKS rozesílá studentům posledních ročníků
zubního lékařství, dentálním
hygienistkám, školám v oblasti zdravotnictví
a předplatitelům dle aktuálního adresáře. tištěný
náklad cca 10 600 kusů.
5 000 Kč

1 000 Kč
6

121 x 100

2 500 Kč
7 1/4 90 x 125

3 000 Kč

3 000 Kč

8 1/4 184 x 65

Reklamní
9 prezentace
1/3 184 x 90

58 x 254

10 1/3 69 x 297

Vkládaná inzerce

Manžeta

Pro inzerci ve formě souvislých textů je
určena rubrika Reklamní prezentace. Je
to firemní či odborný text dodaný zadavatelem, který obsahuje informace o firmě a jejích službách nebo výrobcích. Reklamní prezentace je zpracována redakcí
v souladu s grafickou úpravou redakčních
stránek LKS. Textové a obrazové podklady
Kč

Zásilka se vkládá přímo do časopisu či
Papírový pás přes LKS umístěný buď
do fólie společně s měsíčníkem LKS.
horizontálně (šířka 40–100 mm, délka
● Jedna strana tištěného textu ve formá450 mm (z toho 390 mm reklamní plotu A4 do 10 gramů hmotnosti – cena
cha + 30 mm na každém konci na slepení)
1,80 Kč
nebo vertikálně (šířka 40–100 mm, délka
● Každá další strana tištěného textu – ce620 mm (z toho 560 mm reklamní plocha
na 1,20 Kč Kč
16 000 (např. A4, tisk po obou stra- + 30 mm na každém konci na slepení).
nách, celkem 3 Kč)
Použitý materiál: do hmotnosti 150 g/m2.
● Katalogy nebo tiskoviny o více stranách
Zadavatel dodá hotové (vytištěné) pásky
8 000 Kč
do hmotnosti 50 gramů – cena zásilky
v plochém stavu. Pásky budou slepeny do
bude vždy kalkulována individuálně po
manžety a na časopis umístěny
184 x 254
zaslání
vzorku
Kč do Oddělení ekonomiky buci LKS na náklady vydavatele. při distri45 000
15
184 x 125
12 1/1 210 x 297
a služeb
2. strana obálky
● Cena 50 000 Kč pro náklad do ČR
11 1/2 210 x 148
● Vklady plochých 3D předmětů do 1 cm
Kč zásilky bude
16 40 –000
výšky
cena
kalkulována
3. strana obálky
individuálně
po zaslání vzorku do Oddělení ekonomiky
a služeb.
Podmínky pro zveřejnění
17 50 000 Kč
Maximální
obálkyvkládaných inzertních
4. stranapočet
tiskovin do jednoho čísla LKS je omezen.
ČSK si vyhrazuje právo odmítnout inzerPři větším zájmu rozhoduje datum přijetí
ci či vkládanou inzerci z důvodů:
Plošná inzerce
v LKS
objednávky.
uvnitř
● obsahu
13 55 000 Kč – dvoustrana
Vkládání zásilky do vymezeného regis- ●
35 000 Kč
zařazení inzerce třetích stran na distri(vyklápěcí 410 x 297)
Slevy
20 000 Kč
tru je po dohodě možné.
14 70 000 Kč – 1. strana obálky
buovaných materiálech
● 5 % za úhradu inzerce předem
Vzorek (1 kus) vkládané inzerce je nut- ●
rozporu s platnými právními předpisy
● 10 % za 3–4 opakování inzerce na
né s dostatečným předstihem dodat přímo
● rozporu se zájmy České stomatologiczákladě uzavřené Závazné objednávky
do Oddělení ekonomiky a služeb.
ké komory
● 15 % za 5–6 opakování inzerce naNáVOZU Klient tERMÍN
dodá zásilku určenou pro vklá- ● rozporu
UZáVěRKA
se zájmy zubních lékařů
UZáVěRKA
základě
uzavřené Závazné
INZERCE dání doDIStRIbUCE
objednávky
LKSLKS
VKLáDANé
přímo na následující adresu:
UZáVěRKA PřEDáNÍ
● v případě, že nebude dodána v ter● 25 PřEDáNÍ
% za 7–8HOtOVé
UZáVěRKA
opakování
DO tISKáRNY
inzerce
Helma Beta, spol. s r. o., NademlejnPODKLADů PRO
(PDF)
INZERCE
mínu a v technických parametrech
na základě
ObjEDNáVEK
uzavřené Závazné objednávky
18. 01.
LKS
ská 600/1,
„REKLAMNÍ PREZENtACI“
1982016
00
Praha
9.
2016
Před
návozem
01.
07.
INZERCE
uvedených
● 30 % 17.
pro daný typ inzerce
za 12.
9 a 2015
více opakování inzerce na
kontaktujte,
prosím,
2016 paní Lenku Fotulovou
15. 02.
14. 12. 2015
základě uzavřené Závazné objednávky
04. 02. 2016 na telefonu +420 602 285
08. 12. 2015
01. 2016
335. Zásilka mu1/2016
● Slevy 26.
03. 2016
za platbu předem
14.
01. 2016
19.
sí
2016
být
dodána
na tuto adresu v týdnu, kdy
03. 03.
12. 01. 2016
a za opakování
23. 02. 2016
2/2016
lze sčítat
2016příloh, a to nejpozději
je uzávěrka
18. 04.
návozu
16. 02. 2016
Podklady pro tisk
07. 04. 2016
09. 02. 2016
do tohoto termínu
29. 03. 2016
3/2016
2016(viz tabulka termínů,
FAKTURACE
05.
16.
03. 2016
Elektronicky dodané podklady05.
22.
e-mailem
05. 2016 sloupec UZÁVĚRKA NÁVOZU),
15. 03. 2016
2016
mezi
4/2016
nebo na 26.
CD04.
2016
zpracované
pro finální for13. 06.
19. 04. 2016
hod., opatřena dodacím lis06. 2016 9.00 a 16.00
Objednaná inzerce se platí na základě
mát k tisku
12. 04. 2016
2016 300 dpi.02.
rozlišení
24.v05.
Inzeráty
5/2016
tem a označena
takto: jméno kli enta; typ
25. 07. 2016
17. 05. 2016 v rozměrech na spad dodat
vystavené faktury. Daňový doklad s do14. 07. 2016 inzerce (např. „leták
s přídavkem
10. 05. 2016
A4“); počet kusů; spe- kladovým výtiskem
21. 06. 2016
6/2016
časopisu je zaslán do
05. 09. 2016
14. 06. 2016 3 mm na ořez, v souboru pdf, 25.
popř.
2016 cifikace vkládání
08.tif.
(např. „LKS č. 1/2016“).
07. 06. 2016
14 dnů po vydání příslušného čísla LKS.
08. 2016
Inzeráty na
16.
spad
7 – 8/2016
musí
být
opatřeny
2016
oře17. 10.
09. 08. 2016 zovými
06. 10. 2016
značkami
02. 08. 2016
tak, aby nezasahovaly
27. 09. 2016
9/2016
14. 11. 2016
20. 09. 2016 do oblasti spadu.
03. 11. 2016
13. 09. 2016
2016
25. 10.inzerce
10/2016
Malé formáty
12. 12. 2016
(označené 12.
18. 10. 2016
01. 1–5)2016 KONtAKt
11. 10. 2016
může na základě
2016 klienta zpracovat
Inzerce
22. 11.zadání
11/2016
leden 2017
15. 11. 2016 grafik LKS. Tato služba
05. 01. 2017 Česká stomatologická komora
Ing. Renáta Bělíková
08. 11. 2016
19. 12. 2016je v ceně inzerce.
12/2016
Slavojova
128 00 Praha 2
o týden.
posouvat22,
tel.: +420 234 709 614
13. 12. 2016 Veškerá inzerce v LKS je celobarevná.
bez dalšího upozornění
06. 12. 2016
www.dent.cz
Opakovánírámcové a mohou se
1/2017
fax: +420 234 709 639
Uvedené termíny jsou inzerce
úpravu harmonogramu.
na
V
případě
právo
dlouhodobé objednávky je
mobil: +420 603 825 154
Vydavatel si vyhrazuje
nutné před uzávěrkou každého čísla LKS
e-mail: belikova@dent.cz
vyrozumět Oddělení ekonomiky a služeb
o případné změně podkladů inzerce do
Informace o dalších možnostech propagace
získáte v Oddělení ekonomiky
daného čísla (jinak je automaticky opakoa služeb nebo v Nabídkovém listu 2016 na
www.dent.cz
ván naposledy zveřejněný inzerát).

9 000 Kč

dodává
Kč zadavatel.
9 000

16 000

Redakce si vyhrazuje možnost předložit
Reklamní prezentaci ke schválení redakční
radě LKS.2/1 420 x 297
● Cena za 1/1, celostranu A4: 20 000 Kč
Při objednávce jedné strany Reklamní
prezentace dostane zadavatel slevu 35 %
na současně nebo v nejbližším čísleobálka
LKS
časopisu
otištěnou inzerci, maximálně v rozsahu
1 celostrany A4.

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

Ocenění privátní praxe,
zdravotnických prostředků a vybavení,
vklad do s. r. o., vypracuje za příznivé
ceny znalecká kancelář
www.zdravotnickatechnika-soudniznalec.cz
tel.: 482 771 864, 603 520 433

BUdějcký RaRášek
ve stoMatoLogii
Určeno pro
praktické zubní lékaře.
Náplň: odborné setkání
zubních lékařů
s polytematickým zaměřením.
Lektor: kolektiv
Termín konání

22.–24. 4. 2016
Místo konání: Sporthotel Zátoň,
Větřní u Č. Krumlova

on-line formulář
pro zadávání inzerátů do Přílohy LKS (rubrika Příležitosti) najdete zde:
• http://domino.dent.cz/prilezitosti
• www.dent.cz v odkazech Příležitosti – inzerce v LKS, Časopis LKS
Redakce

Více informací a přihlášky
k aktivní a pasivní účasti na

www.oskcb.cz
LKS 2/2016
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právní poradna

ekonomická poradna

Odpovídá
Mgr. Jiří Slavík

Odpovídá
Ing. Alena Řeháková

Jakým způsobem bude probíhat
statistické zjišťování za rok 2015?
Budu letos muset povinně použít
elektronické formuláře a jak se k nim
dostanu?
Sběr výkazů v rámci statistického
zjišťování za rok 2015 bude letos výjimečně probíhat až od 1. dubna a potrvá do 31. května 2016. Výkazy bude
možné odevzdávat pouze v elektronické podobě. Budou k dispozici v aplikaci Centrální úložiště výkazů. Přístup
do této aplikace nalezne poskytovatel,
který se již přihlásil do registrů resortu
zdravotnictví, po přihlášení na adrese
htt ps:// ereg.ksrzis.cz/.
Poskytovatelům ambulantní zubní péče, kteří dosud nemají přístup do Centrálního úložiště výkazů, nabídne ÚZIS
alternativní sběr dat, který umožní odevzdat předepsané výkazy bez nutnosti
registrace a přihlášení do Centrálního
úložiště výkazů. Podle dostupných informací to proběhne tak, že ÚZIS zašle
ambulantním poskytovatelům elektronickou poštou předepsané výkazy, které
poskytovatelé v počítači vyplní a odešlou elektronickou poštou zpět.

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

Zaměstnanec každý rok daruje
krev. V roce 2015 daroval krev ve
zdravotnickém zařízení na Slovensku.
Mohu mu udělat roční vyúčtování daně
tak jako v předchozích letech, nebo se
toto nezapočítává jako dar?
Zaměstnanec si v tomto případě může
od základu daně odečíst 2000 Kč za každý odběr krve stejně jako u darování v ČR,
ale vás jako zaměstnavatele nemůže požádat o provedení ročního zúčtování daně. Svůj nárok musí uplatnit v daňovém
přiznání, protože se jedná o bezúplatné
plnění poskytnuté do zahraničí.

Jak se přihlásit
do ČSK
ekonomická poradna
pro členy ČSK

Dotazy v rámci bezplatné poradny
(ekonomika a účetnictví)
přijímá každé pondělí
v 16.00 – 18.00 hod.
Ing. Alena Řeháková
na tel.: 222 592 419 nebo osobně
na adrese Jeseniova 81, Praha 3

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

Nová zubní klinika v centru Brna
Jedna ordinace jen 7 100,- Kč
Cena je včetně čekárny a prostoru na rentgen

• Na ulici Veveří 9, Brno
• V ceně také 2 parkovací místa, nonstop
recepce v domě a přednášková místnost
• CAD/CAM zubní laboratoř v domě
www.jslab.cz
ilustrační foto

NEVÁHEJTE! ORDINACE JSOU TĚSNĚ PŘED DOKONČENÍM
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Více informací na tel.: 603 831 757 – Ing. Pavel Jurčík

fotoúsměv
Do naší rubriky tentokrát přispěla MUDr. Pavla Hrušková z Litoměřic:
„Při cestování člověk objeví různé kuriozity i z naší oblasti stomatologie. Kachel, který odkazuje na
naši činnost již v dobách dávných
Mayů, mi přišel k zamyšlení již
v roce 2008 při mé první návštěvě
Mexika. Tenkrát jsem ale ještě tyto
artefakty pouze míjela, nyní po určité době a mé druhé návštěvě Yucatanu jsem již neodolala a kachel
přibyl do mé sbírky různých kuriozit ze světa.“

Fotografie s výstižným textem zasílejte na e-mail: zakova@dent.cz nebo poštou na adresu redakce časopisu LKS.

připravujeme

Mýtus, nebo medicína založená
na důkazech?
Přehledový článek Zuby múdrosti
v etiológii terciárneho stesnania. Mýtus alebo medicína založená na dôkazoch?, který pro LKS připravili Juraj Lysý, Blanka Suchancová, Soňa Pintešová,
Anna Nádaždyová a Bohuslav Novák
z Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA, Bratislava, analyzuje současný stav poznatků
o etiologii terciálního stěsnání, především s důrazem na vliv zubů moudrosti
v tomto procesu.

TRH ORDINACÍ
Commercial Solutions s.r.o.
Výsledky výzkumu aplikujeme v praxi:
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

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

nová klinika v českých budějovicích
přijme stomatologa/žku
požadujeme:
 důraz na excelentní stomatologii
 pečlivost a důslednost, sympatické vystupování
 chuť se vzdělávat a osobnostně růst

Nabízíme:

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

otevíráme již 1. 7. 2016
klinika České Budějovice

koNtaktujte NÁs a iNformujte se

+420 724 589 519, vodhanil@dentalcarecb.cz
www.dentalcarejobs.cz, www.dentalcarecb.cz
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přednášející na pdd (II.)
V tomto druhém ohlédnutí za loňským mezinárodním
kongresem Pražské dentální dny představujeme
některé z přednášejících z pátečního programu
9. října 2015. PDD každoročně nabízejí sdělení ze
všech oblastí zubního lékařství a nejinak tomu bude
i na letošním kongresu, který se bude konat v září
u příležitosti oslav 25. výročí založení ČSK.

Protetickou sekci zahájilo vystoupení slovenského privátního
stomatologa MUDr. Rudolfa Novotného (Košice) o adhezivních
můstcích ze sklovláknových materiálů.

Protetickou problematiku prezentovali například také MUDr. Jindřich Charvát, CSc., (1. LF UK Praha, vlevo) a prof. MUDr. Taťjana Dostálová,
DrSc., MBA, (2. LF UK Praha, uprostřed). První z jmenovaných se zabýval otázkou, zda konvenční protetika dokáže dlouhodobě a flexibilně
ošetřit laterální úsek chrupu. Prof. T. Dostálová hovořila o multidisciplinární terapii při rekonstrukci v oblasti premolárů. Dalšímu slovenskému
a účastníkům PDD již dobře známému hostu MUDr. Jozefu Minčíkovi (Košice, vpravo) patřila úvodní přednáška v sekci konzervační
stomatologie, a to na téma rezistence vůči fraktuře u distálních zubů přímo zhotovenými kompozitními výplněmi.

MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D., (1. LF UK Praha, vlevo) připravila do sekce pro sestry a dentální hygienistky přednášku o profesionální a domácí
hygienické péči o zubní náhrady. V téže sekci zaujalo sdělení Mgr. Jiřího Slavíka (Praha, uprostřed) o právních předpisech s aktuálním dopadem
na provoz zubní ordinace. Endodontickému ošetření horních premolárů se věnoval v sekci konzervační stomatologie MDDr. Radovan Žižka
(LF UP Olomouc, vpravo).

V sekci konzervační stomatologie reprezentoval
slovenskou privátní stomatologii také rodinný
tým Daniel a Ronald Jurgovi (Piešťany) s tématem
adhezivní postendodoncie. Na snímku je vlevo
MUDr. Ronald Jurga v rozhovoru s českým privátním
kolegou MUDr. Ladislavem Čechurou (Plzeň), který
se v téže sekci zaměřil na resekci kořenového hrotu
zubů laterálního úseku maxily.
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VÝROČNÍ ODBORNÝ
SEMINÁŘ LASAK

20 let vám přinášíme novinky z oboru
Dovolujeme si Vás pozvat na 20. ročník odborného semináře IMPLANTOLOGIE, pořádaného společností LASAK. Seminář bude v roce 2016 ve znamení dvojitého výročí
– 20. ročník semináře a 25. výročí založení společnosti LASAK. U této významné příležitosti jsme změnili formát i místo konání akce. Předpokládaný začátek programu je
ve 13.30 hod., od 19.00 hod. bude následovat koktejl pro všechny účastníky s možností
prohlídky soukromého muzea s uměleckými sbírkami rodiny Lobkowiczů.

Pátek 15. dubna
2016

Lobkowiczký palác
na Pražském hradě
si termín
Rezervujte
15. 4. 2016

TÉMATA
• Rozdílný přístup v ošetření měkkých tkání v estetické a funkční zóně
• Rekonstrukce distálního úseku atrofované horní čelisti pomocí pterygoideálních implantátů
• Subjektivní faktor v práci implantologa
• Implantáty 2.9 – spolehlivé a estetické řešení
• Moderní koncepce fixního protetického ošetření

PŘEDNÁŠEJÍCÍ
•
•
•
•
•
•

Dr. Arturo Bilbao Alonso, Ph.D., Ph.D. (E)
Dr. Stefan Fickl, Ph.D. (D)

Dr. Arturo Bilbao Alonso, Ph.D., Ph.D.

Dr. Stefan Fickl, Ph.D.

MUDr. Dana Kopecká

doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.

prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.

MUDr. Tomáš Vosáhlo

MUDr. Dana Kopecká (CZ)
Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D. (CZ)
Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, Ph.D. (CZ)
MUDr. Tomáš Vosáhlo (CZ)

PŘIHLÁŠKA

CENA

• Elektronickým formulářem na www.lasak.cz v sekci Školení
• E-mailem na prochazkova@lasak.cz; do mailu napište prosím

• 2 000 Kč při registraci do 29. února 2016
• 2 500 Kč při registraci od 1. března do 8. dubna 2016
• 1 400 Kč pro studenty (po předložení platného indexu)

Vaše celé jméno a fakturační údaje

• Telefonicky +420 296 184 202
Těšíme se na setkání.

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

DENTIS V 10 SEKUNDÁCH
A
BÍDK
Á NA
V
O
N
DENTIS JIŽ MÁM (S-CLEAN/I-CLEAN)
CHCI DENTIS ONEQ

SADA ONEQ
BEZ IMPLANTÁTŮ
za 36 300 Kč vč. DPH

SADA ONEQ
+ 20 IMPLANTÁTŮ ZDARMA
za 70 277 Kč vč. DPH

CHCI ZAČÍT S DENTISEM

SADA S-CLEAN/I-CLEAN
+ 20 IMPLANTÁTŮ ZDARMA
za 70 277 Kč vč. DPH

SADA ONEQ
+ 15 IMPLANTÁTŮ ZDARMA
za 70 277 Kč vč. DPH

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

4 000 000
PRODANÝCH
IMPLANTÁTŮ

LED

LED TECHNOLOGIE
– NEJVĚTŠÍ
TOVÁRNA
V KOREJI

25 %
PRŮMĚRNÝ
MEZIROČNÍ RŮST

VLASTNÍ 3D
TISKÁRNA
“ZENITH”

15 %
Z PŘÍJMŮ DÁVÁME
ZPĚT DO VÝZKUMU
A VÝVOJE

VLASTNÍ SYSTÉM
NAVIGOVANÉ
IMPLANTOLOGIE
“SIMPLE GUIDE“

i

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

