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z představenstva ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí PřeDSTAVeNSTVA ČSK
10. 3. 2017

INFORMACe K SySTéMU  
CeLOŽIVOTNíHO VZDěLáVáNí ČSK
Dne 1. 1. 2017 vstoupil v platnost nový řád celoživotního vzdělávání ČSK  
(dále jen řCV) a příslušná Opatření představenstva Komory.

Kompletní znění najdete na www.dent.cz (Pro členy/Provozování zubní praxe/Řády 
a stanoviska). Důležité informace byly zveřejněny v LKS č. 2/2017 (str. 26) a na 
www.dent.cz (Aktuality).

Znovu upozorňujeme ty členy Komory, kteří se do základní odborné přípravy 
zařadili před 1. 1. 2013 a Kanceláři Komory oznámili do 31. 12. 2016, že mají 
zájem v základní odborné přípravě pokračovat, a členy Komory, kteří se do 
základní odborné přípravy zařadili v době od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016:

Základní odbornou přípravu lze dokončit a žádost o vykonání profesní zkoušky 
podat nejpozději do 31. 12. 2018.

Žádost o vykonání profesní zkoušky je možné podat nejdříve tehdy, pokud člen 
Komory od data zařazení do základní odborné přípravy absolvoval odbornou praxi 
v celkovém rozsahu nejméně 24 měsíců a všechny předepsané kurzy v souladu 
s Opatřením představenstva Komory č. 1 ve znění platném k datu zařazení.

Žádáme ty, kteří mají všechny podmínky pro podání žádosti o vykonání profesní 
zkoušky splněny, aby využili možnosti přihlášení na volné termíny profesních 
zkoušek co nejdříve. Prosíme, neodkládejte podání žádosti o vykonání profesní 
zkoušky až na konec roku 2018. Z kapacitních důvodů pak bude muset ČSK 
termíny přidělovat podle pořadí došlých žádostí a může se stát, že na termín 
profesní zkoušky budete v souladu s řádem čekat až 5 let.

Využijte nyní možnost si termín profesní zkoušky vybrat! Termíny najdete na 
www. dent.cz (Vzdělávání/Informace/Profesní zkoušky).

Vzdělávací středisko ČSK

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 (Pro členy/Jednání 
představenstva).
Na základě březnového zasedání jsme 
ve spolupráci s viceprezidentem ČSK 
MUDr. Robertem Houbou, Ph.D., 
zpracovali následující důležité 
a aktuální informace: 

●● Dohodovací řízení (Dř) o cenách 
pro r. 2018. Zubohrad ustanovil 
vyjednávací skupinu pro DŘ v tomto 
složení: dr. P. Chrz, dr. R. Houba, doc. 
R. Šmucler, dr. J. Banková, dr. T. Vrbková. 
Jednání DŘ se koná dne 5. 4. 
●● Amalgám. 
 ● V souvislosti s evropskou směrnicí 

o zákazu používání amalgámu u dětí 
a těhotných žen a následném zákazu 
nekapslovaného amalgámu pro zbytek 
populace je nutné nalézt alternativní 
materiál pro výplně hrazené z veřejného 
zdravotního pojištění tak, aby zůstala 

zachována stávající možnost zhotovit 
výplň z kapslovaného amalgámu 
v úhradě pacienta. O možnostech 
náhrady amalgámu jedná pracovní 
skupina ve složení: dr. J. Netolický, 
doc. L. Peřinka, dr. D. Černý, dr. Z. Mach, 
dr. D. Svoboda, dr. P. Chrz, dr. R. Houba 
(schůzka 20. 3.). Problematiku amalgámu 
bude nutné zohlednit již při DŘ o cenách 
pro r. 2018.

 ● Dne 20. 2. dr. P. Chrz a dr. R. Houba 
jednali na téma amalgám s Ing. 
L. Fridrichem ze Svazu zdravotních 
pojišťoven ČR. 
●● Jednání ČSK. 
 ● Dne 13. 2. se dr. P. Chrz 

a dr. R. Houba setkali se zástupci 
společnosti AGEL, a. s., která má zájem 
o vstoupení do stomatologie. Komora 
spolupráci odmítla, neboť není cílem 
ČSK podporovat vznik řetězců ve 
stomatologii.

 ● Dne 15. 2. proběhlo jednání Koalice 
soukromých lékařů, za ČSK se zúčastnil 
dr. P. Chrz. Jednání byl přítomen Mgr. 
et Mgr. A. Vojtěch, poradce ministra 
financí. Diskutována byla zejména 
problematika všeobecné medicíny.

 ● Dne 27. 2. se dr. P. Chrz setkal 
s MUDr. A. Malinou, Ph.D., MBA, 
ředitelem IPVZ, a řešili problematiku 
aprobačních zkoušek, konkrétně 
písemné testy. Dr. Malina souhlasí s více 
variantami správných odpovědí, textovou 
část bude koordinovat doc. R. Šmucler, 
testové otázky budou částečně převzaty 
od American Dental Association.
●● Několik podnětů ČSK na zlepšení 

fungování stomatologické péče 
v následujícím volebním období. 
Dokument s tímto názvem, který 
představenstvo schválilo, zaslala ČSK 
předsedům všech parlamentních 
politických stran. Na přípravě textu se 
podíleli dr. P. Chrz, dr. R. Houba a doc. 
R. Šmucler. Plné znění najdete na 
www. dent.cz (Aktuality).
●● Sněmy OSK. Na oblastech se 

uskuteční jarní, tentokrát volební sněmy. 
Některých se zúčastní jednotliví členové 
představenstva ČSK.
●● Informace RK a ČR ČSK. O činnosti 

revizní komise informovala dr. M. Kraus 
Kozumplíková, o činnosti čestné rady 
dr. L. Liberda. 
●● Zahraniční činnost. Přehled 

za uplynulé období připravil 
dr. F. Al Haboubi, celkem byly 
zpracovány tři zprávy z FDI. 
●● Vzdělávání. 
 ● Představenstvo projednávalo žádosti 

podané VS ČSK týkající se osvědčení 
odbornosti a akreditace pracovišť. 

 ● Představenstvo schválilo opatření 
představenstva č. OP 1/2017 týkající 
se vstupního vzdělávacím programu 
v pedostomatologii dle nového ŘCV. 
Dále se zabývalo obsahem smluv 
s lektory kurzů ČSK. 

 ● Dr. R. Houba navázal na prezentaci 
výsledků zpracovaných dotazníků 
ze vzdělávacích akcí ČSK z minulých 
jednání a doplnil ji o další interpretaci 
hodnocení, které bude podnětem pro 
činnost VS ČSK a zkvalitnění pořádaných 
akcí. Dotazník vyplnilo 81 % účastníků 
kurzů ČSK. 

 ● Představenstvo schválilo poskytnutí 
záštity ČSK nad odborným programem 
konference InDent 2017.
●● Sdružení studentů stomatologie ČR. 

Představenstvo vyhovělo žádosti SSS ČR 
a přiznalo příspěvek na podporu jeho 
projektů v r. 2017 ve výši 50 000 Kč.
●● Pečeť ČSK. Představenstvo vyhovělo 

žádosti společnosti Český zelený kříž, 
s. r. o., a prodloužilo udělení licence 
na užívání pečeti ČSK na projekt 
Dětský úsměv.
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z revizní komise ČSK

diář

INFORMACe Z JeDNáNí
RK ČSK 10. 3. 2017
Na své pravidelné schůzi se revizní 
komise ČSK zabývala stížnostmi 
a běžnou agendou. 

Začátek zasedání byl věnován setká-
ní s představiteli RK OSK Praha 1, která 
měla několik nevyřízených stížností. Za 
přítomnosti právníka Mgr. J. Slavíka do-
šlo k dohodě o dalším postupu RK OSK. 

Zabývali jsme se též běžnou agen-
dou, tzn. kontrolou zasílání ekonomic-
ké dokumentace z OSK, evidencí zasla-
ných zápisů z jednání představenstev 
a RK OSK, protokoly o inventarizaci 
a kontrolou zasílání členských příspěv-
ků do centra ČSK. Byla též provedena 
fyzická kontrola pokladny. Někteří čle-
nové RK ČSK se zúčastnili jednání před-
stavenstva ČSK. 

Bohužel stále přibývá stížností na jed-
nání lékařů, zejména ohledně financí. 
Opakovaně připomínáme, že smluvní 
lékař zdravotní pojišťovny je povinen na-
bídnout pacientovi i ošetření plně hraze-
né ze zdravotního pojištění.

MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

V nejbližších týdnech jsou plánována 
tato jednání a akce: 

●● On-line odborná diskuse, webinář 
(4. 5.) Informace o přesném termínu, 
o lektorovi, tématu přednášky 
a jak se do diskuse zapojit budou 
rozeslány e-mailem a zveřejněny 
na www. dent. cz (Aktuality).
●● Zasedání revizní komise ČSK  

(12. 5., Mikulov)
●● Zasedání představenstva ČSK  

(12. 5., Mikulov)
●● 67. jednání sněmu ČSK  

(13.–14. 5., Mikulov, hotel Galant). 
Na tomto jednání sněmu se 
uskuteční volby viceprezidenta ČSK, 
představenstva ČSK, revizní komise 
ČSK a čestné rady ČSK.
●● Konference InDent 2017 

(25.–27. 5., Brno, www.indent.cz)

Informace z dubnového zasedání 
představenstva ČSK a RK ČSK 
zveřejníme v příštím LKS č. 5/2017.

VáŠ HLAS URČUJe 
KOMOROVOU DeMOKRACII
O blížících se volbách v oblastních stomatologických komorách přinášíme 
na str. S40–S41 obsáhlý rozhovor s prezidentem ČSK MUDr. Pavlem Chrzem 
a prezidentem-elektem doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc.

Delegáti OSK rozhodují ve sněmu České stomatologické komory 
o zásadních otázkách jejího dalšího směřování. Nenechte si na 
oblastních sněmech kvůli neusnášeníschopnosti ujít možnost naplnit 
demokratické principy rozhodování v Komoře. 

VOLBy DO ORGáNů ČSK A OSK (2017 – 2021)
V letošním roce končí funkční období všech volených orgánů a funkcí ČSK.

Volby viceprezidenta, představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK se 
budou konat na 67. jednání sněmu ČSK ve dnech 13.–14. 5. 2017 v hotelu 
Galant v Mikulově.

Volby delegátů sněmu ČSK a představenstev, revizních komisí, čestných rad 
oblastních stomatologických komor je nutné uskutečnit do 20. 9. 2017.

Funkční období všech nově zvolených orgánů a funkcí začíná dnem 
21. 9. 2017.

Návrhy kandidátů do představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK 
můžete zasílat na adresu: Ing. Jitka Povolná, Kancelář ČSK,  
Slavojova 22, 128 00  Praha 2, e-mail: povolna@dent.cz, 
nebo je přednést osobně při květnovém jednání sněmu ČSK.

NAVRHUJTe K OCeNěNí 
OSOBNOSTI ČeSKé STOMATOLOGIe
U příležitosti ukončení stávajícího funkčního období (2013 – 2017) volených 
orgánů ČSK se dne 22. 9. 2017 uskuteční v pražském Karolinu  
SLAVNOSTNí ZASeDáNí SNěMU ČSK. 

V tomto důležitém okamžiku bychom chtěli pokračovat v komorové tradici, 
kterou je udílení čestného titulu Osobnost české stomatologie, a poděkovat 
tak žijícím nestorům českého zubního lékařství.

Žádáme vás proto o navržení význačných osobností vašeho regionu z řad 
klinických a vědeckých pracovníků a lékařů z praxe. U navržených osob 
uveďte nacionále a stručný životopis.

Své návrhy můžete zasílat osobně nebo prostřednictvím vaší OSK 
do 31. května 2017 na adresu: Ing. Jitka Povolná, Kancelář ČSK,  
Slavojova 22, 128 00  Praha 2, e-mail: povolna@dent.cz.

Kancelář ČSK
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PříSTUP K eLeKTRONICKé VeRZI ODBORNýCH ČASOPISů  
PRO ČLeNy ČSK DáLe I V ROCe 2017
Komora opět i na rok 2017  kontinuálně prodloužila předplatné a zajistila pro své členy přístup k elektronické podobě 
těchto zahraničních odborných časopisů: 

●●  International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry  
(ISSN 0198-7569). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK 
k zapůjčení v Apolence.

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

●● Journal of endodontics (ISSN 0099-2399)

●● Journal of Periodontology (ISSN 1943-3670)

●● Journal of Prosthetic Dentistry (ISSN 0022-3913)

Návod pro přístup členů ČSK  
k elektronické verzi uvedených periodik 
je zveřejněn na adrese  
www.dent.cz  
(Vzdělávání/Zahraniční časopisy) 

Kancelář ČSK

Letošní mezinárodní kongres Pražské 
dentální dny se bude konat v termínu 
21.–22. 9. 2017 v pražském Obecním 
domě. Tyto reprezentativní secesní 
prostory vybrala Komora znovu 
proto, že loni účastníky doslova 
nadchlo, jakým důstojným způsobem 
podtrhly atmosféru významného 
kongresu. Nyní bude Obecní dům 
slavnostní kulisou pro jubilejní 
20. ročník PDD. 

Odborný výbor PDD sestavil z nabíd-
nutých přednášek program, který bude 
zveřejněn na www.dent.cz a v tištěné 
podobě bude rozesílán společně s při-

hláškou na kongres s květnovým časo-
pisem LKS č. 5/2017. 

Hlavní témata PDD 2017 jsou tři: 
1. Stomatologie vyššího věku; 2. Digi-
tální stomatologie a 3. Konec amalgá-
mu v Čechách? Tato nosná, moderní 
a aktuální témata budou prolínat před-
náškami ve všech programových blo-
cích. Vedle sekcí určených zubním lé-
kařům jednotlivých oborů stomatolo-
gie bude již tradičně samostatná sekce 
věnována sestrám a dentálním hygie-
nistkám. Připravován je rovněž speciál-
ní programový blok, který bude zamě-
řen na stále žádaná témata z oblasti prá-

Odborný výbor PDD na svém březnovém 
zasedání sestavoval z nabídnutých přednášek 
program letošního kongresu. Na snímku 
jsou vlevo: MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D., 
MUDr. Jan Černý, MUDr. Jan Netolický, Ph.D.; 
uprostřed: MUDr. Daniel Svoboda, MUDr. Jiří 
Škrdlant, doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, 
Ph.D., FEBOMS; vpravo: doc. MUDr. Romana 
Koberová Ivančaková, Ph.D.,  
MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.

JUBILeJNí DVACáTé PDD  
Se BUDOU KONAT OPěT V OBeCNíM DOMě  
Ve DNeCH 21. – 22. Září 2017

va, ekonomie a managementu, týkající 
se provozu zubních ordinací a práce ce-
lého dentálního týmu. 

Zároveň je připravován doprovod-
ný program kongresu, jehož součástí 
bude výstava a praktické či teoretické 
workshopy. 

Společenský večer pro účastníky, 
přednášející a hosty kongresu se usku-
teční ve čtvrtek 21. 9. 2017. 

Podrobnější informace o PDD 2017 
průběžně sledujte na komorovém webu 
a v časopise LKS.

Kongresové oddělení ČSK
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reportáž

JAK JSMe OSLAVILI SVěTOVý DeN ÚSTNíHO ZDRAVí 2017

MUDr. Pavel Chrz (vlevo) na tiskové 
konferenci hovořil o významu 
Světového dne ústního zdraví 
jako preventivního projektu. 
MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, 
(vpravo) symbolicky svedl bitvu 
o poslední zub při zdůrazňování 
známého faktu, že prevence je 
nejspolehlivější cestou k zachování 
zdravého chrupu do pozdního věku.

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., (na snímku vlevo) připomenul základní pravidla péče o ústní dutinu v dospělosti, zmínil pokroky 
v zubním lékařství, ale i problémy s dostupností zubní péče v některých regionech. Novináři na tiskové konferenci (snímek vpravo) získali 
obsáhlé podklady pro to, aby mohli veřejnosti správně a zajímavě připomenout význam prevence.

MUDr. Hana Zallmannová Čechová ve 
svém vystoupení „Na mléčných zubech 
záleží“ přednesla deset důvodů, proč 
pečovat o dočasný chrup, a zdůraznila, 
jaký to má později významný vliv na 
kvalitu stálého chrupu. 

World Oral Health Day (WOHD) organizovala Světová federace zubních lékařů 
(FDI) 20. března 2017 již desátým rokem a ČSK se k oslavám tohoto jubilejního 
ročníku opět připojila. 

Aktivity spojené se Světovým dnem 
ústního zdraví (SDUZ), jak jej nazývá-
me v České republice, byly letos za-
měřeny na všechny věkové kategorie 
v duchu ústředních hesel doporuče-
ných FDI a volně přeložených do češ-
tiny – Chytře ke krásnému a zdravému 
úsměvu a Ústní zdraví je součástí naše-

ho života. A podobně jako v předchá-
zejících letech se akce neomezily pou-
ze na 20. března, ale probíhaly téměř 
celý měsíc.

Oslavy byly oficiálně zahájeny ve 
středu 15. 3. 2017 tiskovou konferen-
cí, na které vystoupili prezident ČSK 
MUDr. Pavel Chrz, MUDr. Hana Zall-
mannová Čechová, doc. MUDr. Roman 
Šmucler, CSc., a MUDr. Ladislav Korá-
bek, CSc., MBA. Jejich informace, urče-
né prostřednictvím novinářů veřejnosti, 
kopírovaly letošní ústřední hesla oslav. 
Tato vystoupení si můžete v plném zně-
ní přečíst na www.dent.cz (Aktuality/
Oslavy SDUZ). 

ČSK ve spolupráci s mediálními part-
nery oslav připravila řadu rozhlaso-
vých a televizních vystoupení odbor-
níků z řad zubních lékařů a dentálních 
hygienistek, kteří veřejnost populární 
formou seznamovali s pravidly správ-
né ústní hygieny, zdravých stravova-
cích návyků a jejich vlivu na celkové 
zdraví. Vystoupení doprovázely soutě-
že o atraktivní ceny od partnerů, kteří 
se společně s ČSK na oslavách podíleli. 
Kalendář všech mediálních vystoupení, 
odborných přednášek, přehled slevo-
vých akcí a další zajímavé informace 
o ústní hygieně včetně edukačních vi-
deí a informační brožury jsou zveřejně-
ny na www.sduz.cz.

Světový den ústního zdraví 2017 or-
ganizovala ČSK se společnostmi Mars 
(divizí Orbit), Philips Sonicare, Listeri-

ne a lékárnami Dr.Max, ve spolupráci 
s Asociací dentálních hygienistek ČR, 
Sdružením studentů stomatologie ČR, 
preventivním programem Dětský úsměv 
a společností Kalokagathie, s. r. o. Me-
diálními partnery oslav byly Český roz-
hlas Dvojka a Český rozhlas Rádio Ju-
nior. Všem partnerům za jejich skvělou 
spolupráci ČSK děkuje.

Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK



75LKS 4/2017

2,9 mm

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

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

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

titanu a opatřeny hydrofilním, nanostrukturovaným BIO povrchem. 

Pro úzké implantáty o průměru 2,9 mm byla speciálně vyvinuta žlutá protetická platforma QN (Q-Lock® Narrow) obsahující všechny obvyklé protetické 

komponenty pro cementované, šroubované i hybridní náhrady, včetně individuálních řešení – pilířů Cast-On a frézovaných konstrukcí a abutmentů BioCam®. 

Přidáním úzkých implantátů S2.9 vzniká ucelený komplexní implantologický systém pro ošetření všech situací.

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
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odborné sdělení

O AUTOROVI

ORTOGRáDNí MIKROCHIRURGICKé 
OŠeTřeNí DeNS INVAGINATUS

Kazuistika

MDDr. Radovan Žižka, Ph.D. (*1988) ukončil v r. 2012 
studium oboru zubní lékařství na LF UP v Olomouci. 
V témže roce začal pracovat na konzervačním 
a parodontologickém oddělení Kliniky zubního 
lékařství LF UP a FN Olomouc. Podílí se na teoretické 
a praktické výuce studentů zubního lékařství včetně 
výuky zahraničních studentů. V r. 2015 ukončil 
individuální program specializace v endodoncii 
(IPSE) vzdělávacího programu I love endo a v r. 2016 
ukončil doktorský studijní program, obor stomatologie, 
na LF UP Olomouc.

Kontakt: loupaczech@gmail.com
 radovan.zizka@upol.cz
 Klinika zubního lékařství
 LF UP a FN v Olomouci
 Palackého 12, 772 00  Olomouc 

SOUHRN: Dens invaginatus (dens in dente) je vzácná vývojo-
vá anomálie tvaru zubu, která pravděpodobně vzniká vchlípe-
ním zubní papily v průběhu vývoje zubu. V této kazuistice au-
toři popisují diagnostickou a terapeutickou rozvahu při ošet-
ření dens invaginatus dolního řezáku, jež vedla k ortográdní-
mu ošetření invaginace se zachováním vitality vlastního zubu.
Klíčová slova: dens invaginatus, Oehlersova klasifikace, dens 
in dente.

ORTHOGRADe MICROSURGICAL TReATMeNT  
OF DeNS INVAGINATUS
Case report

SUMMARy: Dens invaginatus (dens in dente) is rare develop-
ment anomaly of tooth shape, which is caused by invagination 
of dental papilla during tooth develpment. This could appear 
like presence of tooth in tooth (dens in dente). In this case re-
port is presented diagnostic a terapeutic analysis in treatment 
of dens invaginatus of mandibular incisor. It leads to ortogra-
de treatment of invagination with preservation of pulp vitality.
Key words: dens invaginatus, Oehlers classification, dens in 
dente.
 
Žižka R, Šedý J, Škrdlant J, Voborná I. Ortográdní 
mikrochirurgické ošetření dens invaginatus. 
LKS, 2017, 27(4): 76 – 78

Radovan Žižka1,2), Jiří Šedý3,4), Jiří Škrdlant2), Iva Voborná1)

1) Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc
2) Studio 32, s. r. o., Praha
3) Ústav normální anatomie, Univerzita Palackého, Olomouc
4) Privátní stomatologická praxe, Praha

ÚVOD
Dens invaginatus (synonyma dens in dente, odontoma in-

vaginata, dilatovaný komplexní odontom, inkluze zubu) je 
vzácná vývojová anomálie tvaru zubu, která pravděpodobně 
vzniká vchlípením zubní papily v průběhu vývoje zubu (1). 
Nejčastěji se tato anomálie vyskytuje u horních laterálních stá-
lých řezáků a druhých premolárů maxily, ale vzácně se vy-
skytuje i u jiných zubů. Klinickým vyšetřením nemusí být tato 
anomálie vůbec zjistitelná a často se na ni přijde náhodně po 
zhotovení rentgenových snímků (2). Tato anomálie může mít 
několik forem v závislosti na hloubce invaginace, což je zá-
kladem klasifikace dle Oehlerse (3). U invaginací velmi často 
dochází k nekróze dřeně, nebo k projevům periodontálního 
dráždění i při zachování vitality zubní dřeně. Naprosto ne-
zbytnými předpoklady pro úspěšné ošetření je správná dife-
renciální diagnostika a zařazení anomálie podle rozsahu.

V této kazuistice popisujeme případ pacienta s atypickou 
lokalizací dens invaginatus, u něhož byl ošetřen pouze prostor 
invaginace a dřeň zubu zůstala vitální.

VLASTNí POZOROVáNí
Na Kliniku zubního lékařství LF UP v Olomouci se dostavil 

15letý pacient s doprovodem a žádostí o konziliární vyšetření.
Pacient měsíc před vyšetřením prodělal parézu n. facialis l. 

sin po dlouhé jízdě autem u otevřeného okénka a byl hospita-
lizován. V průběhu hospitalizace byl zhotoven CT sken hlavy, 
kde byl jako náhodný nález objeven hypodenzní útvar o po-
loměru 10 mm u kořene druhého dolního řezáku (zubu 32), 
jenž jevil známky anomálie. Pacient byl odeslán na spádovou 
stomatochirurgii, kde byla stanovena diagnóza srostlice a měla 
být provedena resekce srostlice v celkové anestezii, neboť pa-
cient je také sledován u hematologa pro hypokoagulační stav. 

Klinickým vyšetřením jsme zjistili, že zub 32 má širší klinic-
kou korunku než ostatní dolní řezáky a v meziální části ling-
vální plochy zubu je přítomna drobná invaginace (obr. 1). Při 
chladové zkoušce všechny zuby v levém dolním kvadrantu re-
agovaly vitálně. Taktéž byly poklepově a palpačně nebolesti-
vé. Parodontální sondáž byla do 2 mm u všech zubů v levém 
dolním kvadrantu. 

Následně jsme zhotovili diagnostický RTG snímek (obr. 2). 
Zde bylo vidět rentgenkontrastní ohraničení invaginace v ob-
lasti klinické korunky. Invaginace apikálně ústila zhruba v po-
lovině délky kořene do laterálního periodoncia. Diagnóza 
srostlice byla vyloučena pro sklovinné ohraničení. Rozsáhlé 
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projasnění bylo přítomno spíše ve střední až apikální třetině 
kořene, v místě vyústění invaginace, což odpovídá tzv. peri-
-invagination periodontitis v anglické terminologii (4, 5). Před-
běžně jsme tento dens invaginatus zařadili do 3. A třídy podle 
Oehlersovy klasifikace (tj. invaginace komunikuje s laterálním 
periodonciem) (3, 6). Pro definitivní potvrzení diagnózy jsme 
zhotovili CBCT sken, na němž bylo jasně viditelné vyústění 
„pseudoforamen“ bukálně zhruba 9 mm od foramen apicale. 
Kolem hrotu zubu 32 v místě anatomického foramen apica-
le nebylo přítomno periapikální projasnění (obr. 3). Po celém 
obvodě invaginace byla dostatečně silná vrstva tvrdých zub-
ních tkání oddělujících dřeňovou dutinu, která objímala ze 
dvou třetin invaginaci. Tím se definitivně potvrdila diagnóza 
dens invaginatus 3. A třídy dle Oehlerse.

Po důkladném poučení pacienta a doprovodu jsme přistou-
pili pouze k ortográdnímu ošetření samotné invaginace se za-
chováním vitality zubu 32. Je vhodné zmínit, že původně na-
vrhovaný chirurgický výkon v podobě resekce by byl s velkou 
pravděpodobností neúspěšný, a pokud by se odstranila mezi-
ální část zubu 32, tak i mutilující. Ve svodné a infiltrační anes-
tezii jsme nasadili kofferdam. Následně jsme diamantovaný-
mi brousky rozšířili invaginaci, abychom mohli adekvátně vy-
dezinfikovat celý prostor invaginace až po „pseudoforamen“. 

Pracovní délku jsme stanovili pomocí CBCT skenu a násled-
ně ověřili měřicím snímkem se zavedeným ručním nástrojem. 
Pro závěrečný výplachový protokol jsme zvolili 5% roztok 
chlornanu sodného s expozičním časem 20 minut, 17% roz-
tok ethylendiamintetraoctové kyseliny (EDTA) s expozičním 
časem 1 minuta a znovu 5% roztok chlornanu sodného s ex-
pozičním časem 10 minut. Výplach byl průběžně aktivován 
ultrazvukovým hrotem. Tento výplachový protokol jsme zvoli-
li kvůli pravděpodobně silně infikovanému prostoru invagina-
ce a faktu, že zub byl plně asymptomatický. 

Následně jsme zaplnili apikální část invaginace kalcium si-
likátovým cementem Totalfill Root Repair Material (FKG Den-
taire, La Chaux-de-Fonds, Švýcarsko) a poté doplnili injekčně 
rozehřátou gutaperčou, kterou jsme dokondenzovali pluggery. 
Po kontrole zaplnění jsme koronální část invaginace adheziv-
ně rekonstruovali pomocí kompozitního materiálu Filtek ulti-
mate (3M-ESPE, Saint Paul, USA) (obr. 4).

Při kontrole po 18 měsících byl pacient plně bez obtíží, zub 
32 reagoval vitálně a na kontrolním snímku je viditelné vymi-
zení nálezu kolem kořene zubu 32 (obr. 5).

Obr. 1: Zub 32 má širší klinickou korunku než ostatní dolní 
řezáky a v meziální části lingvální plochy zubu je přítomna 
drobná invaginace.

Obr. 3: Vybrané řezy CT snímku zubu 32 v sagitální rovině. 
Středem radiolucentního nálezu je pseudoforamen invaginace.

Obr. 2: Diagnostický snímek 
zubu 32 s jasně zřetelným 
sklovinným ohraničením 
invaginace.

Obr. 4: Kontrolní snímek 
po zaplnění.
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DISKUZe
V případě ošetření dens invaginatus 3. A třídy dle Oehlerse 

se nám nabízejí tři základní možnosti ošetření se zachováním 
zubu (2, 7 – 10), které je případně možné doplnit u méně příz-
nivých případů retrográdní chirurgií (11). 

První možností je izolované otevření koronální části invagi-
nace a její adhezivní uzavření (2). Tento nejméně invazivní 
přístup je možné využít v případě, pokud je radikulární část 
invaginace krátká a její vyústění (pseudoforamen) velmi širo-
ké a vitalita zubní dřeně je zachována. Další podmínkou je, 
že infekce netrvala dlouhou dobu, není přítomno periapikální 
projasnění a nepředpokládáme tedy vznik biofilmu v radiku-
lární části invaginace. Tímto dochází k zamezení pokračování 

přestupu mikroorganismů z dutiny ústní skrz invaginaci k zá-
věsnému aparátu zubu.

Druhou možností je postup, který jsme využili výše. To jest 
rozšíření koronální části invaginace a ošetření radikulární části 
invaginace, jako by se jednalo o kořenový kanálek, ale stále se 
zachováním vitality zubní dřeně (4, 8, 9, 12). Předpokladem pro 
tento postup je zachovaná vitalita zubní dřeně, delší průběh ra-
dikulární části invaginace a jejích užších vyústění. Zároveň před-
pokládáme delší expozici invaginace mikroorganismům duti-
ny ústní, projevující se přítomností periapikálního projasnění. 
V tomto případě můžeme předpokládat i přítomnost biofilmu, 
tudíž je vhodné provést kompletní dezinfekci radikulární části in-
vaginace, jako by se jednalo o infikovaný kořenový kanálek.

Poslední možností je endodontické ošetření kořenového 
systému postiženého zubu a jeho kompletní propojení s in-
vaginací (13). Tento postup je poměrně hodně radikální a do-
chází k výrazné redukci tvrdých zubních tkání a tedy oslabení 
zubu. Proto je tento postup vymezen pro případy, kdy již do-
šlo k nekróze zubní dřeně zubu, nebo není možno zachovat 
vitalitu zubní dřeně (14). Není vhodné ošetřit zvlášť invaginaci 
a zvlášť kořenový systém. Je to dáno velkou komplexností ca-
vum pulpae, která je invaginací deformována. Pokud bychom 
je nepropojili a neměli tím jistotu kompletního odstranění infi-
kovaných měkkých tkání, narůstá riziko reinfekce kořenového 
systému a selhání ošetření.

ZáVěR
V případě zjištěné vývojové anomálie tvaru zubu je nutné 

vždy pomyslet na dens invaginatus i při atypické lokalizaci 
(15 – 17). Následně je nutné správně zařadit danou malforma-
ci podle klasifikace dle Oehlerse a podle klinického vyšetření 
vybrat tu nejvhodnější možnou terapii pro daného pacienta (2, 
7). Je nutné zdůraznit, že diagnostika a terapie je velmi nároč-
ná a měla by být v rukou specialisty v oboru endodoncie (13).

Obr. 5: Kontrolní snímek 
při kontrole 18 měsíců 
po výkonu. Je viditelné 
vymizení nálezu kolem 
„pseudoforamenu“ 
invaginace.
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SOUHRN: Cílem práce bylo porovnání různých metod slou-
žících k orientaci při preparaci zubního kazu v dentinu bě-
hem stomatologického ošetření. Přítomnost kazem změněné-
ho dentinu, který měl být zcela odstraněn, byla v průběhu pre-
parace ověřována a) zrakem, b) hmatem, c) pomocí barvicích 
roztoků, d) pomocí modrého světla a barevného filtru. Dle ná-
zoru autorů by neměl být v kavitě před aplikací výplňového 
materiálu neúmyslně ponechán žádný změklý dentin. Z vý-
sledků vyplývá, že žádná z metod sama o sobě není zcela spo-
lehlivá. Vyšetření hmatem bývá během preparace kazu v den-
tinu považováno za standardní postup. Jak organické barvivo, 
tak modré světlo a barevný filtr vykazovaly v porovnání s tak-
tilním vyšetřením falešně pozitivní i falešně negativní výsled-
ky. Na druhou stranu byly v několika případech s jejich pomo-
cí identifikovány oblasti změklého dentinu, zejména v hůře 
přístupných oblastech, které by jinak pozornosti ošetřujícího 
unikly. Lze uzavřít, že i přes možnost využití několika dia-
gnostických metod zůstává preparace zubního kazu v dentinu 
subjektivním terapeutickým zásahem, pro jehož větší objekti-
vizaci je vhodná kombinace několika detekčních metod.
Klíčová slova: detekce zubního kazu, porfyriny, fluorescence. 
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COMPARISON OF DIFFeReNT TeCHNIQUeS 
OF CARIOUS DeNTIN DeTeCTION DURING 
TOOTH CAVITy PRePARATION
Original article

SUMMARy: The aim of the study was to compare different me-
thods used for orientation during cavity preparation in dentin. 
We verified the presence of carious dentin, which should be 
completely removed during cavity preparation by a) visual in-
spection b) palpation, c) staining solutions, and d) using a blue 
light with a color filter. According to the authors‘ opinion, no 
softened dentin should be inadvertently left in the cavity be-
fore applying the filling. The results show that none of the me-
thods is absolutely reliable on it’s own. Palpation during cavity 
preparation of carious dentin is considered the standard me-
thod, yet is not always complete. Both organic dye and blue 
light with a color filter showed false positive and false nega-
tive results when compared with the tactile examination. On 
the other hand, these methods helped identify additional are as 
of softened dentin that went undetected by palpation in less 
accessible areas. We can therefore declare, that despite the 
possibility of using several diagnostic methods, preparation of 
the carious dentin is still a subjective therapeutic intervention. 
For its greater succes we recommend combining several de-
tection methods.
Key words: tooth caries detection, porphyrins, fluorescence.

Šmucler F, Barták P, Šmucler R. Porovnání různých technik 
detekce kazu dentinu při jeho odstraňování in vivo.
LKS, 2017, 27(4): 79 – 83

ÚVOD
Zubní kaz v dentinu je komplexní a dynamický proces. Kli-

nicky se projevuje změnou barvy postižených tkání a zejmé-
na jejich změknutím. V oblasti změklého, kazem postižené-
ho dentinu je možné mikroskopicky rozlišit dvě zóny: zevní 
a vnitřní.

V zevní zóně jsou přítomné rozšířené dentinové tubuly, ko-
lem nichž chybí peritubulární dentin. Uvnitř dentinových tu-
bulů jsou hojně přítomny bakterie. Intertubulární dentin je sil-
ně demineralizovaný, rovněž s přítomnými bakteriemi. V okolí 
kolagenních vláken intertubulárního dentinu lze nalézt zbytky 
hydroxyapatitových krystalů. Kolagenní vlákna jsou destruo-
vána činností enzymů. Tuto vrstvu lze snadno odstranit exka-
vátorem.
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Ve vnitřní zóně se objevuje peritubulární dentin. Je přítomna 
demineralizace, avšak oproti zevní zóně v menší míře. V den-
tinu nejsou přítomny bakterie. Ty lze v malém množství proká-
zat v některých dentinových tubulech. Enzymatická degradace 
kolagenních vláken se stává méně výraznou. Vnitřní zóna, kte-
rá je podstatně méně změklá než zóna zevní, podle rychlos-
ti a dynamiky kazivého procesu postupně přechází ve vrstvu 
sklerotického nebo zdravého dentinu. Přechod mezi zónami 
zubního kazu není rovný, ale mívá zvlněný průběh. 

Ošetření zubního kazu je každodenní součástí práce zub-
ního lékaře. K preparaci postižených zubních tkání, zejména 
dentinu, existují různé přístupy, a to jak na různých stoma-
tologických pracovištích, tak v rámci výuky mladých lékařů 
i v rámci literárních údajů. 

Autoři zastávají názor, že při ošetření zubního kazu je dů-
ležité před aplikací výplňového materiálu odstranit z kazivé-
ho ložiska maximální množství infikovaných tvrdých zubních 
tkání. Zároveň by se měl ošetřující vyvarovat zbytečné prepa-
race dentinu, který bakteriemi zubního kazu kontaminovaný 
není. Klinické rozlišení infikovaného a neinfikovaného denti-
nu však není snadné. Neexistují závazné standardy, kterých by 
se ošetřující mohl a měl při preparaci zubního kazu držet. Kli-
nicky lze preparaci zubního kazu kontrolovat: vizuálně, tak-
tilně, pomocí organických barviv (1). V poslední době se stá-
le více rozvíjejí technologie využívající při detekci zubního 
kazu metody fluorescence (2, 3, 4, 5). Selektivní odstranění 
infikovaných tkání měl zajistit chemickomechanický přístup 
(např. CarisolvTM), který se však v České republice výrazněji 
nerozšířil.

Na našem pracovišti při kontrole přítomnosti změněného 
dentinu používáme níže uvedené postupy:

a) Kontrola vizuální. Kariézní dentin může mít různou bar-
vu. Od světlého zbarvení, stejného, jaké má zdravý dentin, 
až po téměř černé. Zpravidla bývají světlé odstíny přítomny 
u rychle se šířících, akutních lézí, zatímco tmavě bývají zbar-
veny kazy chronické. Kazivý dentin je třeba odlišit od dentinu 
sklerotického, který bývá rovněž tmavší, avšak jeho odstraně-
ní je nežádoucí. 

Vizuálně nelze rozlišit zevní a vnitřní zónu zubního kazu, 
ani nelze spolehlivě identifikovat veškerý změklý dentin. 

b) Taktilní kontrola vyšetřovací sondou. Kariézní dentin je 
měkčí než zdravý nebo sklerotický dentin. Tvrdost dentinu je 
ověřována při vyšetření i během preparace nejčastěji pomo-
cí kovové sondy. Nižší tvrdost dentinu je také možné vnímat 
při jeho odstraňování ručními nebo rotačními nástroji. Změk-
lý dentin má tendenci ulpívat mezi břity pomalu exkavujících 
rotačních preparačních nástrojů, jsou-li použity bez chlazení 
(500–3000 otáček/min.).

Někteří výrobci nabízejí plastové vrtáčky, při jejichž použití 
údajně nedochází k preparaci nezměklého dentinu. 

Hmatem nelze spolehlivě rozlišit zevní a vnitřní zónu zub-
ního kazu. Lze pouze identifikovat změklý dentin, pokud je 
vyšetření sondou přístupný. 

c) Kontrola pomocí barvicích roztoků. Ideou použití barev-
ných detektorů kazu je rozlišit infikovanou zónu postiženého 
dentinu od zóny neinfikované. Nejčastěji se používají barviva 
červená, méně často pak zelená a modrá.

Po aplikaci barviva do vysušené kavity a po jeho oplách-
nutí vodou má zůstat infikovaný dentin intenzivně zbarvený 
(obr. 1), zatímco demineralizovaná neinfikovaná zóna se má 
barvit méně intenzivně. Ze zdravého dentinu se pak barvivo 
beze zbytku smyje. 

Řada studií (6, 7) prokazuje množství falešně pozitivních 
výsledků, neboť se ukazuje, že použitá barviva reagují spíše 
s méně mineralizovanou tkání než s tkání infikovanou. To mů-
že vést ke zbytečnému odstranění dentinu, který by bylo mož-
né v kavitě ponechat. Často barvivo ulpívá také na tkáních, 
které jsou při taktilní kontrole zcela tvrdé.

Na druhou stranu mohou být pomocí barviva identifiková-
ny okrsky změklého dentinu v hůře přehledných a dostupných 
oblastech, které byly při vyšetření sondou nebo inspekcí pře-
hlédnuty a tedy nebyly odstraněny. 

d) Fluorescenční detekce kariogenních bakterií. Tato me-
toda prokazuje přítomnost porfyrinů v infikovaném dentinu. 
Porfyriny jsou jedním z produktů metabolismu bakterií způ-
sobujících kariézní lézi. Jejich průkaz se tedy zaměřuje pří-
mo na původce onemocnění. Mělo by se tedy jednat o přesný 

Obr. 1: Zubní tkáně obarvené červeně Caries Detectorem, 
stav po vypláchnutí kavity vodou  
(fotografie: MUDr. Michal Dudek, Ph.D.).

Obr. 2: Detekce přítomnosti porfyrinů, 
zřetelná fluorescence zubních tkání. 
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diagnostický postup. Obvykle se porfyriny detekují při použití 
světla s vlnovou délkou s maximem 405 nm. Při dopadu tako-
vého světla na tkáň obsahující porfyriny dojde ke vzniku záře-
ní (fluorescence), které po barevné filtraci pomocí speciálních 
brýlí detekujeme okem jako červené (obr. 2).

V nedávné době se možnost detekce porfyrinů v kariézní 
lézi rozšířila z laboratoří a vědeckých pracovišť do ordinací 
zubních lékařů.

MATeRIáL A MeTODIKA
V rámci práce bylo ošetřeno 55 pacientů. Vstupním krité-

ri em byla přítomnost alespoň jednoho zubního kazu s kavita-
cí. Zubní kaz byl diagnostikován při klinickém vyšetření v du-
tině ústní, resp. pomocí intraorálních rentgenových snímků 
zhotovených ve skusu (bite-wing). Vyšetřeno a ošetřeno bylo 
celkem 74 kazivých lézí na 74 zubech. Vyšetření a ošetření 
všech lézí provedl jeden ošetřující. 

Všechny kazivé léze byly po jejich otevření a zpřístupně-
ní vyšetřeny: vizuálně, vyšetřovací sondou, pomocí organic-
kého barviva (Caries Detector, Kuraray Noritake Dental Inc., 
Japonsko) a pomocí zdroje modrého světla a barevného filtru 
– fluorescenční detekce kariogenních bakterií (Siroinspect, Si-
rona, SRN). 

Následovalo ošetření – odstranění změklého dentinu pomo-
cí tvrdokovových rotačních preparačních nástrojů bez chlaze-
ní, cca 500 otáček/min. Během preparace zubních tkání byly 
u každé léze opakovaně použity vždy všechny uvedené postu-
py, dokud ošetřující nerozhodl, že veškerý kazivý dentin od-
stranil. Poté byla u každé léze provedena závěrečná kontrola, 
opět všemi uvedenými prostředky.

Výsledky jednotlivých vyšetření a kontrol byly zaznamená-
ny do tabulky (tab. I). Na jejich základě byla porovnána sen-
zitivita uvedených diagnostických postupů.

Za pozitivní výsledek měření při preparaci dentinu tvrdoko-
vovým rotačním nástrojem (hodnocení dentinových pilin) po-
važujeme stav, kdy piliny změklého dentinu ulpívají mezi bři-
ty rotačního preparačního nástroje, je-li použit bez chlazení.

Za negativní výsledek považujeme stav, kdy dentinové pili-
ny neulpívají mezi břity tvrdokovového vrtáčku.

Vyšetřovací sondou jsme hodnotili konzistenci dentinu. Za 
pozitivní výsledek jsme považovali stav, kdy sonda vázla ve 
změklém dentinu, nebo po sobě zanechala stopu.

Detekci infikovaného dentinu pomocí Caries Detectoru 
jsme rozdělili dle intenzity a velikosti plochy zbarvení. Jako 
negativní výsledek jsme označili stav, kdy se stěny kavity ne-
zabarvily vůbec. 

Detekci infikovaného dentinu pomocí fluorescence jsme 
rozdělili dle plochy. Za negativní výsledek měření jsme ozna-
čili stav, kdy kavita nevykazovala žádnou fluorescenci. 

Pro zajímavost jsme ještě v experimentu nahradili přístroj 

Siroinspect polymerační lampou (Satelec Mini L.E.D, Acteon, 
Francie), která emituje záření o vlnové délce cca 420 – 480 
nm. Vzhledem k tomu, že vlnová délka světla u přístroje Si-
roinspect se pohybuje v oblasti absorpčního pásu porfyrinů, 
tedy 350–450 nm s maximem 405 nm, očekávali jsme po fil-
traci záření pomocí brýlí ze sady Siroinspect velmi podobné 
výsledky. Postup při použití polymerační lampy byl stejný jako 
při vyšetření přístrojem Siroinspect.

Jméno 
pacienta

Piliny Konzistence

Caries Detector Siroinspect Polymerační lampa

plocha linie
plocha linie plocha linie

Pacient č. 1 červená růžová červená růžová

měření  1 + + + + +

měření  2 + - + + +

měření  3 - - + + +

měření  4 - - + + -

Tabulka I: Ukázka tabulky, do které byly zaznamenávány výsledky měření 
Pozitivní výsledek (+); Negativní výsledek (-).

Graf 1: Porovnání detekce infikovaného dentinu pomocí Caries 
Detectoru a taktilního vyšetření; počet ošetřovaných kavit.
Pozitivní výsledky měření (+) = dentin se Caries Detectorem 
barví, resp. je změklý.  
Negativní výsledky (-) = dentin se Caries Detectorem nebarví, 
resp. není změklý.

Graf 2: Počet ošetřovaných kavit, u kterých Caries Detector ještě 
dentin barvil, a přitom dle vyšetření sondou a dle dentinových 
pilin se již v kavitě změklý dentin nevyskytoval.
U kavit, kde Caries Detector barvil dentin, jsme rozlišovali 
intenzitu a rozsah zabarvení.
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VýSLeDKy
Porovnali jsme nejprve výsledky detekce přítomnosti infiko-

vaného dentinu červeným organickým barvivem (Caries De-
tector) s taktilním vyšetřením (graf 1 a 2). U 64 preparova-
ných kavit (87 %) se dno kavity po jejím opláchnutí vodou 
barvilo Caries Detectorem i přesto, že hmatem jsme vyloučili 
přítomnost změklého dentinu. Z toho ve 21 případech (28 %) 
se barvila celá pulpální stěna kavity sytě červeně, ve stejném 
množství případů růžově. U 10 kavit (14 %) se červeně bar-
vil pouze dentin velmi blízký pulpě a u 12 kavit (16 %) stejná 
oblast růžově. Situaci, kdy se tvrdý dentin Ceries Detectorem 
nebarvil, jsme zaznamenali v 9 případech (12 %) a v 1 přípa-
dě (1 %) se dno kavity Caries Detectorem nebarvilo, i když 
bylo změklé.

Dále jsme porovnali výsledky fluorescenční detekce bakte-
rií (Siroinspect) s taktilním vyšetřením (graf 3). Tyto dvě meto-
dy se shodovaly v 41 případech (55 %). U 29 preparovaných 
kavit (39 %) pak fluorescenční technika ukazovala na přítom-
nost zubního kazu, i když vyšetřovací sondou byl prokázán 
pouze tvrdý dentin. Z toho v 7 případech (9 %) vykazova-
la fluorescenci celá preparovaná plocha, u ostatních 22 kavit 
se fluorescence omezovala pouze na malou plochu dentinu, 
která byla nejblíže pulpě. U 4 kavit (6 %) změklý dentin ne-
vykazoval žádnou fluorescenci. Týkalo se to situací, kdy bylo 
po otevření kavity přítomno velké množství změklého až ka-
šovitého dentinu. 

Srovnání fluorescenční techniky s použitím Caries Detec-
toru (graf 4 a 5). V polovině případů (37 kavit) se Caries De-
tectorem kavita barvila, i když fluorescenční technika přítom-
nost kariézního dentinu vyloučila. V 15 případech (20 %) se 
pulpální plocha barvila červeně, v 11 (15 %) růžově, v 7 (9 %) 
pouze dentin blízký pulpě červeně a ve 4 případech (6 %) 
růžově. Téměř v  polovině případů (33 kavit) se pak výsled-
ky u obou metod shodovaly, tzn. dentin se již přestal barvit 
Caries Detectorem a zároveň přestal vykazovat fluorescenci. 
Čtyři preparované kavity (5 %) obsahovaly dentin detekovaný 
flu orescencí, který se nebarvil Caries Detectorem. 

Nakonec jsme ještě porovnali fluorescenční techniku pří-
strojem Siroinspect s polymerační lampou. Výsledky se sho-
dovaly v 68 případech (92 %). Přístroj Siroinspect zachytil ve 
srovnání s polymerační lampou více kavit vykazujících fluo-
rescenci. Intenzita emitovaného fluorescenčního záření byla 
ve všech případech vyšetření přístrojem Siroinspect oproti po-
lymerační lampě vyšší.

DISKUZe
Pokud nezměklý dentin považujeme za tkáň, která by nemě-

la být při preparaci zubního kazu zbytečně odstraňována, pak 
výsledky srovnání detekce zubního kazu organickým barvivem 
a taktilním vyšetřením ukazují ve shodě s dalšími pracemi (7) na 
častou falešně pozitivní detekci organickými barvivy. U 37 pre-
parovaných kavit (50 %), kdy byl vyšetřovací sondou deteko-
ván pouze tvrdý dentin a zároveň dentin nevykazoval žádnou 
fluorescenci, se kavita ještě s různou intenzitou barvila Caries 
Detectorem. To by odpovídalo uváděné schopnosti chemických 
detektorů kazu barvit také hypomineralizovaný, neinfikovaný 
dentin. Taková tkáň se kromě kariézních lézí přirozeně nachází 
těsně pod cementosklovinnou hranicí a v těsné blízkosti pulpy, 
v oblasti přechodu mezi predentinem a dentinem (8). Další od-
straňování dentinu blízkého pulpě pouze na základě jeho obar-
vení detektorem kazu tak může vést k iatrogenní perforaci dře-
ňové dutiny se všemi možnými negativními důsledky.

Fluorescenční technika detekce se s taktilním vyšetře-
ním shodují častěji. Přesto lze označit námi použitou fluo-
rescenč ní techniku vůči taktilnímu vyšetření rovněž za mír-
ně falešně pozitivní. Ve srovnání s použitím Caries Detectoru 
však v menší míře.

U 17 kavit (23 %), kdy byl vyšetřovací sondou detekován 
pouze tvrdý dentin, jsme stále ještě detekovali zubní kaz po-
mocí flu orescence a zároveň organickým barvivem (považu-
jeme-li u Caries Detectoru za pozitivní výsledek pouze červe-
né zbarvení). 

Naproti tomu se v některých případech prokazatelně změk-
lý dentin Caries Detectorem ani fluorescencí nezvýraznil. 

Tyto skutečnosti nás vedou k závěru, že není možné během 
preparace zubního kazu používat pouze jednu techniku jeho 
detekce. 

Je otázkou, zda je nezměklý dentin vždy zbavený bakterií 
v dostatečné míře pro zamezení vzniku recidivujícího kazu 
a zda pozitivní výsledek fluorescenční detekce zubního ka-
zu nesvědčí o perzistenci nebezpečného množství bakterií 
i po klinicky dokonalé preparaci. Ověřovat rutinně přítomnost 
bakterií v kazivém ložisku není možné. Nikdy ji však nelze 
zcela vyloučit. Proto na našem pracovišti zhotovujeme kont-
rolní intraorální RTG snímky (standardizovaná projekce, bite-
-wing) v individuálně stanovených časových intervalech. 

Naše myšlenka nahradit zdroj záření pro fluorescenční 
techniku polymerační lampou se osvědčila jen zčásti. Princi-
piálně polymerační lampu pro detekci infikovaného dentinu 

Graf 3: Porovnání detekce 
infikovaného dentinu pomocí metody 
fluorescence a taktilního vyšetření; 
počet ošetřovaných kavit.
Pozitivní výsledky měření (+) = dentin 
vykazuje fluorescenci, resp. je změklý.
Negativní výsledky (-) = dentin 
nevykazuje žádnou fluorescenci, 
resp. není změklý.
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použít lze, nicméně spektrum vlnových délek jí vyzařovaného 
světla odpovídá absorpčnímu spektru porfyrinů jen částečně. 
Díky tomu je intenzita fluorescence nižší a infikovaný dentin 
proto hůře detekovatelný.

ZáVěR
Výsledky práce v souladu s našimi dosavadními zkušenost-

mi potvrdily, že během preparace zubního kazu se nelze spo-
léhat jen na jedinou metodu jeho detekce.

Infikovaná zóna zubního kazu není jednoznačně oddělena 
od zóny neinfikované, jedna zóna ve druhou postupně pře-

chází. Rozlišení míry infekce daného okrsku dentinu umož-
ňují pouze sofistikované laboratorní metody, které se v každo-
denní klinické praxi nepoužívají. 

Detekce pomocí Caries Detectoru i detekce pomocí fluo-
rescence jsou při preparaci zubního kazu vhodným doplň-
kem taktilního vyšetření. Zejména proto, že mohou ošetřu-
jícího upozornit na přítomnost neúmyslně ponechaného 
změ klého dentinu v málo přehledných a hůře přístupných 
částech kavity. Interpretace všech detekčních metod a volba 
konkrétního terapeutického postupu však nakonec zůstává na 
ošetřujícím.
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Graf 4: Porovnání detekce kazivého 
dentinu pomocí Caries Detectoru 
a metody fluorescence; počet 
ošetřovaných kavit.
Pozitivní výsledky měření (+) = dentin 
se Caries Detectorem barví, resp. 
vykazuje fluorescenci.
Negativní výsledky (-) = dentin se 
Caries Detectorem nebarví, resp. 
nevykazuje fluorescenci.

Graf 5: Počet ošetřovaných kavit, 
u kterých Caries Detector dentin ještě 
barvil, a přitom dentin nevykazoval 
žádnou fluorescenci.
U kavit, kde Caries Detector barvil 
dentin, jsme rozlišovali intenzitu 
a rozsah zabarvení.
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PLANMeCA PODPORUJe FINSKOU UNIVeRZITU

reklamní prezentace

Tiskové prohlášení, 10. ledna 2017

Planmeca se připojuje k oslavám 
100 let finské nezávislosti: „Finsko 
představuje mimořádně úrodnou 
půdu pro technologické inovace ve 
zdravotní péči.“ 

Klíčem k úspěchu společnosti Pla n- 
meca vždy byla pevná víra v mimořád-
né schopnosti a dovednosti Finů v ob-
lasti vývoje nových produktů. Již té-
měř půl století naše společnost pro-
střednictvím inovací ve zdravotní péči, 
které jsou vyvíjeny a vyráběny ve Fin-
sku, pomáhá zvyšovat úroveň stomato-
logické péče po celém světě. U příle-
žitosti oslav významného stoletého vý-
ročí finské nezávislosti se společnost 
Planmeca rozhodla podpořit kvalitní 
vzdělávání a špičkový výzkum a vývoj 
finančním darem univerzitě v Aalto. 

Heikki Kyöstilä, 
zakladatel Planmeca 
Group a prezident 
společnosti.

Naše společnost je rovněž oficiálním 
partnerem oslav stoletého výročí fin-
ské nezávislosti.

Společnost Planmeca je třetím největ-
ším výrobcem stomatologického vyba-
vení na světě a v tomto oboru je největ-
ší společností v soukromých rukách. Po 
celých 45 let své historie jsme ve spo-
lečnosti Planmeca přesvědčeni o tom, 
že finské know-how a výroba ve Finsku 
představují konkurenční výhodu, naše 
zubní soupravy, zobrazovací přístroje 
a softwarová řešení jsou proto stále na-
vrhovány a vyráběny ve Finsku. Finsko 
vždy bylo průkopníkem v moderních 
technologiích a Planmeca si přeje, aby 
jím bylo i v budoucnosti.

Základními předpoklady technolo-
gického pokroku a vysoké profesiona-
lity jsou kvalitní vzdělávání, investice 
do výzkumu a vývoje a spolupráce me-
zi významnými hráči v daném oboru. 
V rámci oslav výročí finské nezávislosti 
se proto společnost Planmeca rozhod-
la finančně podpořit univerzitu v Aalto. 
Toto významné výročí bude Planmeca 
dále připomínat i během stomatologic-
kých veletrhů a výstav, v sídle společ-
nosti i pomocí dalších komunikačních 
kanálů.

Každý rok navštíví sídlo společnosti 
Planmeca ve Finsku tisíce lidí. Letos, ja-

PLANMeCA Oy 
A PLANMeCA GROUP
Planmeca Oy je jedním 
z nejvýznamnějších výrobců 
stomatologického vybavení 
na světě, její portfolio pokrývá 
digitální zubní soupravy, 
řešení CAD/CAM, špičková 
2D a 3D zobrazovací zařízení 
a jedinečná softwarová 
řešení. Společnost, která je 
průkopníkem nových technologií 
a inovativního designu, sídlí 
v Helsinkách ve Finsku a své 
výrobky vyváží do více než 
120 zemí světa. Je největší 
společností ve svém oboru, 
která je plně v soukromých 
rukou. Planmeca Oy je součástí 
finské Planmeca Group, která 
působí v oblasti zdravotnických 
technologií. Celkový obrat 
Planemca Group v roce 2015 
dosáhl 734 milionů EUR, 
společnost zaměstnává 2700 lidí 
po celém světě.

www.planmeca.com

ko součást připomínky významného vý-
ročí, jsme se rozhodli pozvat ještě ví-
ce odborníků z celého světa, aby měli 
možnost seznámit se s finským výzku-
mem a vývojem, s výrobou a s kultur-
ním zázemím, díky kterým se společ-
nost Planmeca mohla stát špičkou ve 
svém oboru.

Planmeca Group své výrobky vyváží 
do více než 120 zemí světa. Proto kla-
deme důraz na spolupráci s našimi za-
hraničními partnery, kterým tak předá-
váme informace o vedoucí úloze Finska 
v oblasti technologického vývoje.

Jak říká zakladatel Planmeca Group 
a prezident společnosti Heikki Kyöstilä: 
„Žijeme v úžasné době, kdy se celý svět 
kolem nás digitalizuje. Finsko předsta-
vuje živnou půdu pro špičkové techno-
logie a inovace ve zdravotní péči, kte-
ré mají sílu změnit svět kolem nás. To-
to poselství chceme letos šířit po celém 
světě, tímto způsobem nejlépe oslaví-
me Finsko a přispějeme tak ke společ-
nému cíli, kterým je skvělá budoucnost 
naší země.“ 

Pro více informací prosím 
kontaktujte:
Maarit Vannas, viceprezidentka
Marketing a komunikace, 
Planmeca Oy
Tel: +358 207 795 306
e-mail: maarit.vannas@planmeca.com
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malé ilustrované repetitorium

JAK ÚSPěŠNě NAPRAVIT NeÚSPěCH

Aleš Váňa
AV dental, s. r. o., Praha

VýZVA LKS: PřISPěJTe SVOJí KAZUISTIKOU  
DO MALéHO ILUSTROVANéHO RePeTITORIA
Téma Malého ilustrovaného repetitoria 
(MIR) JAK ÚSPěŠNě NAPRAVIT 
NeÚSPěCH je vysoce aktuální, 
všudypřítomné a zároveň nadčasové, 
a proto v něm budeme pokračovat 
i po celý rok 2017. 

Toto téma vede autora i čtenáře k reflexi 
a sebereflexi, která nemusí být vždy příjem-
ná. Je však zdrojem našeho odborného roz-
voje i obecně lidského vyzrávání. Získává-
me odstup, zkušenosti a pokoru. Vzletně ře-
čeno: Když to není úspěch, je to zkušenost.

Vážení a milí kolegové, máte ze své praxe případ, který toto nové téma 
naplňuje? Chcete se o svoji zkušenost s kolegy podělit? Neváhejte 
a přispějte svojí kazuistikou do seriálu Malé ilustrované repetitorium! 

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

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

Redakce a redakční rada LKS

TeST 16
Na naše pracoviště se dostavila pa-

cientka na pravidelnou kontrolu po 
uskutečněné proteticko-implantologic-
ké rehabilitaci chrupu. Udávala mini-
mální pohyb korunky na implantátu 
v lokalitě prvního premoláru horní če-
listi (obr. 1). Implantace proběhla před 
12 měsíci a proteticky byla řešena jako 
celokeramická, šroubovaná práce na ti-
tanové bázi. 

Tato komplikace nevěstí nikdy nic 
dobrého a může mít řadu příčin tech-
nických či biologických. Ať se jedná 
o frakturu implantátu, abutmentu či 
protetické práce. Nejmenší komplikací 
je pouze uvolnění fixačního šroubku, 
které u podmíněně snímatelné práce 
vyřešíme pouhým dotažením. V našem 
případě však byl fixační šroubek řád-
ně fixován a opakovaná verifikace mo-
mentovým klíčem vždy dosáhla hodno-
ty torzní síly 35 N/cm. Korunka i přes 
tuto zkoušku vykazovala minimální po-
hyb kolem své osy. Na kontrolním rent-
genogramu ani při klinickém vyšetření 
jsme nezjistili zjevnou příčinu kompli-
kace (obr. 2).

Obr. 1: Lithium 
disilikátová korunka na 
implantátu v pozici 14.

Obr. 2: Harmonický vztah protetické rehabilitace obou kvadrantů.

Otázky:

1.  O jakou komplikaci se jedná?

2. Co je možnou příčinou?

3. Jaká je materiálová volba?
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Obr. 3: Maturované 
měkké tkáně 
emergence profile.

Obr. 4: Caries Detector v předpokládaném 
místě fraktury korunky.

Obr. 5: Krčková netěsnost korunky 
s podélnou linií lomu.

Obr. 6: Vyjmutá titanová báze 
z prasklé korunky se zbytky 
fixačního cementu.

TeST 16 – řeŠeNí
Ad 1: Po sejmutí korunky jsme zva-

žovali variantu fraktury implantátu. Ta 
je velmi raritní, ale ne zcela vyloučená. 
Primární úvahou tak byla možnost po-
hybu korunky s abutmentem v těle im-
plantátu. V operačním mikroskopu jsme 
tedy pátrali po zjevné lomné linii fixtu-
ry, ale ta byla vyloučena. Ani stav měk-
kých tkání tomuto nálezu nenasvědčo-
val. Při hodnocení měkkých tkání ko-
lem implantátu jsme nezjistili známky 
zánětu a sondáž nevykazovala patolo-
gické hodnoty (obr. 3). Z důvodu bo-
ne level typu implantátu jsme přistou-
pili k této variantě jako první, neboť ko-
laps měkkých tkání znemožňuje detail-
ní přehled situace již po několika mi-
nutách.  

Další variantou byla fraktura abutmen-
tu či korunky. Teprve při manuálním do-
tažení korunky s abutmentem do repli-
ky implantátu jsme dokázali digitálně si-
mulovat rotační pohyb v ústech. Při pou-
žití detekčního barviva (Caries Detector) 
jsme objevili tenkou prasklinu v korun-
ce, která však stále držela na abutmentu 
(obr. 4 a 5).

Ad 2: První premolár je anatomicky 
řazen do laterálního úseku. Z estetic-
kých důvodů však usilujeme o co nej-
lepší výsledek, a tak volíme celokera-

mické materiály. Odklon od kovových 
konstrukcí nás však logicky staví do ne-
výhodné pozice kvůli většímu riziku se-
lhání takových prací. Materiálovou vol-
bou je nejčastěji sklokeramika či oxido-
vaná keramika. 

V našem případě selhala fazetovaná, 
lithium disilikátová korunka (IPS e.max, 
Ivoclar Vivadent, Lichtenštejnsko) vlepe-
ná na originální, titanové bázi. Jedná se 
o konstrukční materiál dosahující pev-
nosti v ohybu cca 400 MPa. Fazetovací 
keramika dle údajů výrobce pak 90 MPa. 
Indikační spektrum tohoto materiálu je 
velmi široké. V implantační protetice je 
tato keramika doporučena na estetické 
rekonstrukce zejména sólo prací ve fron-

tálním úseku chrupu a na krátké tříčlen-
né můstky po druhý premolár včetně. 

Úskalím podmíněně snímatelných ná-
hrad na vlepených dosedech je vždy 
omezená možnost zkoušky v ústech. 
U práce dodané z laboratoře je titano-
vý interface buďto vlepen provizorně – 
a pak hrozí ztráta retence během zkouš-
ky v ordinaci, nebo je spoj finální – a pak 
je obtížná demontáž adhezivně vlepené 
titanové báze z korunky, je-li třeba upra-
vit odstín apod. To se pravděpodobně 
stalo osudné i v našem případě (obr. 6). 
Na rozlepení obou dílů abutmentové 
korunky je nutno fixační materiál vypálit 
v keramické peci na cca 200 °C po do-
bu 5 – 10 minut. Rozdílná tepelná expan-

Obr. 7: Individualizovaná otiskovací kapna 
pro otevřenou metodu otiskování.

Obr. 8: Detail otiskovací lžíce 
s přenosem tvaru slizniční manžety.
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Obr. 9: Porovnání zirkonové 
korunky vlevo a lithium disilikátové 
korunky vpravo.

O AUTOROVI
MUDr. Aleš Váňa promoval v r. 2003 na 
LF UK v Plzni. V r. 2007 založil soukromé 
stomatologické centrum AV dental, s. r. o., 
kde působí jako vedoucí lékař. Specializuje se 
na implantologii a protetiku na implantátech. 
Od r. 2011 je držitelem osvědčení odbornosti 
praktický zubní lékař parodontolog 
a stomatochirurg. Od r. 2012 je členem 
a organizátorem ITI (International Team for 
Implantology). Externě působí jako konzultant 
v privátních stomatologických praxích.

Kontakt: a.vana@seznam.cz, www.avdental.cz
 AV dental, s. r. o.
 Sulická 2033/54
 148 00  Praha 4-Krč 

Obr. 10: Zirkonová korunka 
na implantátu v pozici 14.

ze sklokeramiky a titanu mnohdy způso-
bí neviditelné poškození keramiky, které 
vede k jejímu pozdějšímu selhání.  

Ad 3: Nově vyrobená korunka by-
la opět koncipována jako šroubovaná, 
ale konstrukčním materiálem byl zvolen 
yttriem stabilizovaný zirkonium dioxid 
(Y-TZP) (obr. 7, 8, 9, 10). Tato oxidova-
ná keramika dosahuje vysoké pevnosti 
v ohybu až 1200 MPa (1). Dalšími výho-
dami je nízká tepelná vodivost, biokom-
patibilita a minimální bakteriální adheze. 

Ve stomatologii je zirkonium dioxid 
hojně využíván od 90. let minulého století 
zejména digitální technologií CAD/ CAM. 
Indikační šíře je ve výrobě pilířových kon-
strukcí korunek, můstků i abutmentů (2). 
Pro vysokou pevnost materiálu je tak eli-
minováno riziko poškození keramické 
konstrukce při nutném vyjmutí titanové 
báze z korunky. Zirkonové korunky vy-
kazují v in vitro testech nejvyšší odolnost 
k frakturám konstrukcí (3). 

Na druhou stranu ani tento materi ál 
není netečný k technickým komplika-
cím. Často diskutovanou problematikou 
je pak především chipping  fazetovací 
keramiky (4) a faktor stárnutí nefazeto-
vaného zirkonoxidu (5) (low temperatu-
re degradation). 

Diskutabilní jsou rovněž materiály 
označované jako hybridní keramiky. Ty 
spojují vlastnosti kompozitu a kerami-
ky, čímž dochází ke zvýšení pružnosti. 
Vývoj se tedy bude patrně ubírat tímto 
směrem. 

Problematika selhání protetických 
prací na implantátech je velmi široká. 
Mezi další faktory ovlivňující životnost 
náhrad patří např. parafunkce či stárnu-
tí samotného materiálu. Nezbytností je 
pak vyvážená artikulace a funkční špi-
čákové vedení. Samostatnou kapitolou 
je problematika antagonismu keramic-
kých náhrad na implantátech. 

SUMMARy
HOW TO ReTRIeVe FAILURe 
SUCCeSFULLy
TeST 16: FRACTURe OF 
LITHIUM DISILICATe CROWN 
ON DeNTAL IMPLANT
Crowns and Fixedpartials dentures ex-
perience a rapid shift toward ceramic 
materials, partially for their aesthetics. 
However, ceramics are susceptible to 
fracture, comparable to metal frame-
works. Porcelains with the most desi-
rable aesthetics tend also to have the lo-
west toughness. Conversely, tougher ce-
ramics such as zirkonias are not genera-
lly aesthetic. Glass-ceramics are in the 
middle of the scale. Failures in dental 
ceramics may arise during fabrication 
in a laboratory. They can take the form 
of microstructural defects, often below 
visual contact. In the presented  study 
there was a need to unglue abutment 
crown to correct colour. Coefficient of 
thermal expansion between glass-cera-
mic core and titanium base led to tensi-
le stress and subsequent fracture of the 
crown. The new zirkonia-based ceramic 
crown was a material of choice, especi-
ally for its high flexural strength. 

Váňa A. Jak úspěšně napravit neúspěch. 
Test 16: Fraktura korunky na implantátu. 
LKS, 2017, 27(4): 85 – 87

Poznámka k obr. 1, resp. 10.: Reendo-
dontické ošetření zubu 15 proběhlo pod 
operačním mikroskopem taktéž na na-
šem pracovišti. Přes veškerou snahu se 
nepodařilo dosáhnout lepšího klinické-
ho výsledku. Pravděpodobným důvo-
dem neúspěchu je obliterace kořeno-
vého systému zubu. Stav periapikálních 
tkání je rentgenologicky dlouhodobě 
stabilní.
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JeDINeČNá PéČe O DUTINU ÚSTNí eLGyDIUM

reklamní prezentace

V roce 2016 PIeRRe FABRe 
ORAL CARe, divize francouzské 
farmaceutické společnosti PIeRRe 
FABRe MeDICAMeNT, uvedla na 
český trh značku produktů dentální 
hygieny eLGyDIUM. Ve světě působí 
již více než 45 let a je synonymem 
kvality v oblasti péče o dutinu ústní. 
Na výběr je široká škála zubních 
kartáčků, mezizubní kartáčky, 
dentální nitě, zubní pasty a přípravky 
pro intenzivní péči. 

Značka ELGYDIUM své produkty sta-
ví na jedinečných kombinacích aktiv-
ních složek, které pomáhají udržovat 
zuby i dásně zdravé. 

Jednou z těchto aktivních složek je 
Fluorinol®, aminfluorid 2. generace, pa-
tentovaná složka společnosti Pierre Fa-
bre. Je prokázáno, že se na povrch zubu 
váže 5x rychleji, než klasický minerál-
ní fluorid*). Fluorinol® dále zubní sklo-
vinu remineralizuje a zvyšuje tak ochra-
nu proti útokům kyselin. Druhou účin-
nou složkou je Siliglycol, který na zubní 
sklovině vytvoří ochranný film a podpo-
ří tak fixaci Fluorinolu® na sklovině i po 
oplachu. Siliglycol dále výrazně zabra-
ňuje adhezi bakterií na zubní sklovinu.

Tuto kombinaci aktivních složek lze 
najít v zubní pastě chránící před vzni-
kem zubního kazu eLGyDIUM TOOTH 
DeCAy PROTeCTION (1350 ppm F-) 
a ve všech zubních pastách dětské řady 
eLGyDIUM KIDS (500 ppm F-) a eLGy-
DIUM JUNIOR (1000 ppm F-). Dětské 
pasty ELGYDIUM mají navíc jedinečné 
ovocné příchutě, které si děti rychle oblí-
bí a díky tomu pro ně čištění zoubků ne-
bude nepříjemnou rutinou. Pro děti od 
2 do 6 let jsou na výběr příchutě lesního 
ovoce, čerstvých jahod a nově banánu. 
Pro starší děti od 7 do 12 let s příchutí 
žvýkačky. 

Další z účinných složek zubních past 
je chlorhexidin, látka, která pomáhá 
snižovat množení bakterií a přispívá ke 
snížení zánětlivých stavů. Chlorhexidin 
je obsažen v zubní pastě eLGyDIUM 
SeNSITIVe (1250 ppm F-) , která pomá-
há předcházet citlivosti zubů, zmírňuje 
již nastalé projevy a efektivně je ochrá-
ní před vnějšími faktory, jako je např. 
působení horka nebo chladu. 

Pro zářivý úsměv pacientů je určena 
zubní pasta eLGyDIUM WHITeNING, 
jež obsahuje bělicí složku mikronizovaný 
bikarbonát sodný. Tato látka obsahuje čás-

tice, které jsou 5x menší než částice stan-
dardního bikarbonátu sodného a velmi 
dobře se tak dostanou i do těch nejjemněj-
ších rýh zubní skloviny. Čistí ji velmi jem-
ně a zároveň efektivně. Bělení zubů navíc 
neprobíhá na chemické bázi, a proto ho 
lze označit za bezpečné. 

Novinkou na trhu je zubní pasta 
eL GyDIUM ANTI-PLAQUe, která po-
máhá předcházet vzniku zubního pla-
ku a zubního kamene. Je klinicky potvr-
zeno, že během tří týdnů používání do-
jde ke snížení množství zubního plaku 
o 50 %**).

Tyto pasty je pro ještě vyšší efektivitu 
doporučeno používat společně s kom-
plementárním zubním kartáčkem. Ne-
měla by se však podceňovat ani péče 
o mezizubní prostory, ve kterých často 
vzniká zubní kaz vlivem nedostatečné-
ho dočištění. Proto značka ELGYDIUM 
doporučuje užívat mezizubní kartáč-
ky, zejména eLGyDIUM CLINIC TRIO 
COMPACT, jež jsou jedinými kartáčky, 
které kombinují tři velikosti kartáčků 
na jednom držáku.

eLUDRIL CLASSIC – speciální péče 
pro pacienty po chirurgickém výkonu. 
Pierre Fabre Oral Care nabízí i produk-
ty pro doplňkovou péči pro pacienty se 
specifickým problémem nebo po chi-
rurgickém výkonu.

Jedním z nich je ústní voda s paten-
tovaným složením eLUDRIL CLAS SIC 
200 ml. Tato ústní voda kombinuje 
unikátní spojení dvou účinných látek 

chlorhexidinu 0,1 % a chlorbutanolu 
0,5 %, které čistí dutinu ústní, zklidňují 
podrážděné dásně a cíleně působí pro-
ti bakteriím. Účinky ELUDRIL CLAS SIC 
jsou klinicky prokázané. Pomáhá od-
straňovat primární patogenní bakterie, 
které přispívají k výskytu a rozvoji pe-
ri odontálních onemocnění a omezuje 
výskyt zubního plaku.

Tato ústní voda podporuje lokální léč-
bu infekcí dutiny ústní, je vhodná jako 
doplňková péče po chirurgickém výkonu 
(extrakce zubu, vložení implantátu atd.), 
ultrazvukovém odstranění zubního kame-
ne a lze ji také použít pro péči o snímatel-
né zubní náhrady. Užívat ji mohou i pa-
cienti s ortodontickými zubními aparáty. 

Ústní voda ELUDRIL CLASSIC je kon-
centrát určený k naředění. Pacienti od 
6 do 12 let použijí 10 ml ústní vody do 
dávkovací odměrky a doplní vlažnou 
vodou až po nejvyšší rysku, pacienti nad 
12 let použijí 15 ml, které doplní vlaž-
nou vodou až po nejvyšší rysku. V pří-
padě užití ústní vody jako prostředku 
pro péči o snímatelné zubní náhrady je 
doporučeno naředit ústní vodu v pomě-
ru 1 : 3 a náhradu do ní ponořit na dobu 
jedné hodiny. Doporučená doba použí-
vání jsou dva týdny 2 – 3x denně. 

Součástí intenzivní péče o dutinu 
ústní je i řada pooperačních kartáčků 
eLGyDIUM CLINIC, které mají ultra 
tenká a hustá vlákna, díky kterým čis-
tí zuby velmi šetrně a nehrozí tak rizi-
ko poranění pooperační rány. Tyto kar-
táčky mají navíc dvě unikátní vlastnos-
ti. Mají ohebný krk až 90°, což pacien-
tům usnadní přístup k čištěným zubům, 
zvláště pokud mají ústní dutinu citli-
vou po výkonu, nebo pokud mají ztíže-
ný přístup k některým částem úst. Lze 
jej také sterilizovat doma v mikrovlnné 
troubě. Tento způsob domácí sterilizace 
zajišťuje bezchybnou hygienu a snižuje 
riziko rekontaminace. 
Produkty značky eLGyDIUM jsou 
dostupné pouze v lékárnách.
Distributor pro ČR a SR
PIeRRe FABRe MeDICAMeNT, s. r. o.
Prosecká 851/64, 190 00  Praha 9 
e-mail: info.cz@pierre-fabre.com
SeRVIS (24H/7D): +420 286 004 111

*) Zdroj: Jung L, et all. Role of Nicomethanol in 
the Transport of Fluorine Ions to Help Prevent 
Tooth Decay, Transport of Fluorine by Amines, 
Formation of Fluorapatites, 1990.
**) Snášenlivost a účinnost byla testována pod 
dohledem zubních lékařů u 42 osob, po dobu 
21 dnů, při čištění zubů 3x denně. 
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MILOŠ VOLDřICH – ZAKLADATeL ČeSKé 
STOMATOLOGICKé PROTeTIKy
1. část: Život a dílo očima současníků 

doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.1), doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc.1), 
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.1), doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc.2), MUDr. Jindřich Charvát, CSc.1,3)

1) Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
2) Privátní praxe DMD, Praha
3) Privátní praxe, Statenice

Dělení defektů chrupu na čtyři třídy 
podle Voldřicha známe a užíváme 
všichni, ne všichni však dnes již vědí, 
kdo byl autorem této klasifikace, kdy 
a kde žil a co pro naše zubní lékařství 
vykonal. 
Život a dílo doc. MUDr. Miloše 
Voldřicha (7. 3. 1911 – 7. 11. 1967) 
patří převážně první polovině 
minulého století. Mladá generace 
zubních lékařů o něm téměř nic 
neví, jeho současníků, kteří jej 
osobně poznali, ubývá. Připravili 
jsme proto následující vzpomínku na 
tuto zakladatelskou osobnost české 
stomatologie.

ŽIVOT ZASVěCeNý PROTeTICe
Na osobnost Miloše Voldřicha a na 

společná setkání vzpomíná doc. MUDr. 
Otakar Brázda, CSc.:

„O začátcích Voldřichovy životní drá-
hy se spolehlivě dovídáme z jeho osob-
ního spisu uloženého v Archivu Univer-
zity Karlovy.

Miloš Voldřich po maturitě na smí-
chovském gymnáziu nastoupil na lé-
kařskou fakultu, kde ukončil studia tře-
tím rigorózem 23. 11. 1934. Tři dny na 
to přebírá v Karolinu lékařský diplom. 
O zubní lékařství se Voldřich zajímal již 
jako medik, a tak již den po promoci 
nastupuje jako frekventant v kurzu ve 
Státním ústavu pro zubní lékařství. Ta-
to instituce byla v letech první repub-
liky určena ke specializační přípravě 
zubních lékařů. Neexistovaly atesta-
ce, odborným zubním lékařem se Vol-
dřich stal po absolvování ročního kurzu 
30. 9. 1935. Pak následovalo přerušení 
jeho odborné práce – 1. 10. nastupuje 
dvouletou vojenskou prezenční službu, 
kterou končí 25. 9. 1937. Když svlékl 
vojenskou uniformu, nastupuje v říjnu 
jako asistent v ordinaci doktora Oldři-
cha Hlaváče. Hlaváč byl pražským zub-

ním lékařem, k jehož klientele patři-
li spisovatelé, malíři, herci. V umělec-
kém prostředí se rád a často pohyboval 
i doktor Hlaváč ve svém volném čase, 
byl oblíbeným a vtipným společníkem 
a v Umělecké besedě bavil své přátele 
veselými příběhy o profesorech a stu-
dentech lékařské fakulty. Jeho neodola-
telné vyprávění inspirovalo Karla Poláč-
ka, aby Hlaváče získal jako autora pro 
svůj časopis Dobrý den. Tam příběhy 
vycházely na pokračování, až naklada-
tel Srdce nabídl Hlaváčovi, že jeho his-
torky vydá tiskem. Sbírka vyšla pod ná-
zvem Medicína v županu a autor se po-
depsal „Alarich“. Tímto jménem jej totiž 
nazývali jeho chorvatští přátelé na os-
trově Korčula, pro které slovo Oldřich 
bylo těžko vyslovitelné. Hlaváč – Ala-
rich se svou úspěšnou opakovaně vydá-
vanou knížkou stal zakladatelem litera-
tury medicínského humoru.

Voldřich ordinaci doktora Hlaváče 
opouští po dvou letech a začíná pra-

covat ve vlastní soukromé ordinaci. Do 
jeho osudu zasáhl profesor František 
Ne uwirth, zakladatel II. stomatologické 
kliniky LF UK Praha. Ta vznikla v květnu 
1945 převzetím německé zubní kliniky 
a Neuwirth pro nově vzniklé pracoviště 
vybírá tým schopných lékařů. Jeho vol-
ba padla i na Voldřicha, kterého pověří 
31. 7. 1945 vedením protetického od-
dělení kliniky. Dne 1. 7. 1949 přebírá 
Voldřich diplom asistenta této kliniky, 
které pak zasvětí celý svůj život. No-
vě vzniklá klinika se nejprve nazývala 
Klinika nemocí zubních, ústních a če-
listních, později byl název změněn na 
II. stomatologická klinika. Voldřich se 
tak stal jedním ze sedmi asistentů, kteří 
provoz tohoto pracoviště zahájili.

Zmíněné asistentské jmenování zís-
kal Voldřich v éře poúnorového budo-
vání socialistického zdravotnictví, kte-
rá soukromým praxím nepřála. V osob-
ním Voldřichově spise nacházíme po-
tvrzení lékařské komory z 12. 12. 1949, 
že MUDr. Miloš Voldřich uzavírá or-
dinaci v Praze VII., Veverkova ulice 6, 
a od 1. 1. 1950 nastupuje v ambulato-
riu v Praze II, Jungmannova ulice. V éře 
první republiky a ještě krátce po válce 
bylo totiž běžné, aby kliničtí pracovní-
ci měli možnost pracovat i ve své sou-
kromé praxi, a to v hodinách po splně-
ní závazku k fakultě. Krátce poté však 
Voldřich stejně jako jeho kolegové pra-
cují výhradně na klinice, kde se věnu-
jí výuce studentů a vědecko-výzkumné 
práci. Počty hodin pedagogické práce 
se zvýšily zejména po vzniku stomato-
logického směru na pražské lékařské fa-
kultě. Tehdy po prvních dvou letech stu-
dia te oretických oborů společně s po-
sluchači všeobecného směru se v násle-
dujících třech letech celkově pětiletého 
studia budoucí zubní lékaři věnovali in-
tenzivní výuce svého budoucího oboru. 
V roce 1955 je Voldřich jmenován do-

První knižní vydání  legendární 
Voldřichovy protetické učebnice (1955).
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centem a skládá služební přísahu do ru-
kou prorektora Karlovy univerzity, pro-
fesora fyziologie Františka Karáska.

Mezitím klinika našla své trvalé umís-
tění ve čtvrtém patře nové budovy poli-
kliniky na Karlově náměstí 32 a opustila 
tak své původní prostory ve Štěpánské 
ulici 18. V těchto ordinacích, knihovně 
a posluchárně kliniky pak strávil Vold-
řich nejplodnější léta svého života – 
přednáší protetiku, vede praktika, píše 
své učebnice a skripta, řídí katedru orto-
pedické stomatologie, která spojuje pra-
covníky protetických a ortodontických 
oddělení obou stomatologických klinik.

Po deseti letech se znovu ohlašuje ne-
moc, která o sobě dala poprvé vědět již 
koncem padesátých let. V osobním spisu 
leží příkaz děkana lékařské fakulty, kte-
rý v prosinci 1965 vzhledem k dlouho-
dobé nemoci docenta Voldřicha pověřu-
je vedením katedry docenta Miroslava 
Adama, vedoucího ortodontického od-
dělení II. stomatologické kliniky LF UK.

Nemoc postupuje, následuje hospi-
talizace pro chorobu ledvin, náročná 
operace.

Sedmý listopad 1967 je posledním 
dnem života docenta Miloše Voldřicha, 
a tak jmenovací řízení profesorem Kar-
lovy univerzity, které vědecká rada jed-
nomyslně schválila, zůstalo nedokon-
čeno.

V lednovém čísle Československé sto-
matologie 1968 vyšel nekrolog, v němž 
nacházíme hodnocení významu Miloše 
Voldřicha pro naši stomatologii.

Z vlastních zkušeností Voldřich po-
znal nedostatky tehdejší stomatolo-
gické protetiky a jejich odstranění vě-
noval celé své životní dílo. Měl pro to 
všechny předpoklady – vytrvalost a pí-
li, jazykové znalosti, velmi dobrou me-
dicínskou erudici a neobyčejně široké 
a hluboké znalosti přírodních věd. To 
vše plně uplatnil při své vědecké prá-
ci a podařilo se mu nejen rozřešit ori-
ginálním způsobem řadu problémů 
stomatologické protetiky, ale také po-
stavit tento obor stomatologie – dosud 
mnohdy a mnohými autory mechanis-
ticky chápaný – na vědecký základ. Vy-
pracoval také vlastní koncepci oboru 
s výrazným preventivním zaměřením 
a svůj obor vyzvedl na vysokou vědec-
kou úroveň. Význam jeho práce daleko 
přesáhl rámec pražské fakulty, možno 
říci, že Voldřich založil skutečně novou 
československou školu stomatologic-
ké protetiky. Jeho snahy nebyly zamě-
řeny jen ke zdokonalování a výchově 
špičkových pracovníků, ale především 
k potřebám široké terénní praxe. Učeb-
nice jeho Stomatologické protetiky bu-
de dlouho patřit k základním spisům 
tohoto oboru.

Docenta Voldřicha jsem poznal již 
jako student, byl i mým examinátorem 
z protetiky. Zkoušel věcně, stručně, ne-
záludně, a když se přesvědčil, že stu-
dent zvládá základní fakta a rozumí 
jejich vzájemným vztahům, zbytečně 
zkoušku neprodlužoval. Když jsem pak 
nastoupil na II. stomatologickou kliniku, 

vídal jsem se s ním téměř denně. Klini-
ka byla ve čtvrtém patře budovy poli-
kliniky na Karlově náměstí, které se pro 
její keramickou fasádu říkalo „Kachlí-
kárna“. V přízemí byla závodní jídelna 
a nejednou jsem s Voldřichem obědval 
u jednoho stolu. Jednoho dne jsme se 
v poledním rozhovoru dostali k deba-
tě o detektivním románu. Když jsme se 
shodli, že si oba rádi přečteme dobrou 
detektivku, nabídl mi, že si krimi litera-
turu můžeme vzájemně půjčovat. Kon-
zervační oddělení, kde jsem pracoval, 
bylo vedle oddělení protetického, a tak, 
když Voldřich připravoval preparaci 
protetických pilířů na můstek, případné 
endodontické ošetření zubů jsem dostal 
na starost já. Voldřich si pravidelně psal 
výpisky z literatury a koncepty pro pu-
blikace do sešitu velkého formátu vždy 
po jedné straně listu. Když byl připraven 
napsat článek nebo kapitolu do knihy, 
posadil před sebe sekretářku a nahlíže-
je do svých poznámek v sešitě diktoval 
text přímo do psacího stroje.“ 

JAK VZNIKALy KReSBy 
K UČeBNICI

Několik vzpomínek na doc. M. Vold-
řicha jsme získali od jeho souseda a pa-
mětníka Ing. arch. Pavla Potužáka, star-
šího bratra MUDr. Miroslava Potužáka, 
zubního lékaře:

„Když jsem se seznámil s doc. Voldři-
chem, byl ještě asistentem. Mně bylo 19 
let a bylo to 5. 5. 1945 v době Pražské-
ho povstání. Do té doby jsme se jen po-

Doc. MUDr. Miloš Voldřich 
a zubní instrumentářky 

na protetickém oddělení 
II. stomatologické kliniky 

LF UK Praha.



92 LKS 4/2017

tkávali jako sousedi z Farní ulice v Pra-
ze. Ve dnech Pražského povstání jsme 
se sešli na stavbě barikády ve vedlejší 
ulici.

Od té doby po revoluci jsme si při ná-
hodném setkání občas popovídali, hlav-
ně o akvaristice. Pan docent mě pozval 
na návštěvu, a to na prohlídku jeho vel-
kých akvárií, ve kterých choval různé 
druhy akvarijních rybek a pěstoval vel-
ké množství vodních rostlin.

V této době nebyly speciální prodej-
ny pro akvaristy, musel hodně impro-
vizovat a vymýšlet si různá řešení pro 
udržení života ve vodě. Když viděl, že 
mě to zajímá, daroval mně akvárium, 
několik párů rybiček a k tomu potřebné 
druhy rostlin a zařízení pro okysličování 
vody a čištění akvária. Dále jsem dostal 
rady, jak založit akvárium. Od té doby 
jsem také chodil lovit krmení s jeho sy-
nem do sousedních rybníků v bývalém 
klášteře. Tak ze mě pan docent udělal 
akvaristu.

Další vzpomínka je na velkou sbír-
ku nočních motýlů, které chytal pomocí 
speciální lampy a sítí. Sbírka byla pro-
fesionálně uspořádaná podle druhů do 
krabic s protiprachovou úpravou.

V době, kdy pan docent začal praco-
vat na učebních textech pro lékařskou 
fakultu UK Zubní prothetika II. (Vol-
dřich, Mareš, Rus, SPN, Praha 1952), 
jsem chodil na fakultu architektury a po-
zemních staveb. Protože jedním z na-
šich předmětů bylo kreslení, domluvili 
jsme se na spolupráci, která spočívala 
v tom, že budu podle požadavků autora 
souběžně s psaním textu vypracovávat 
obrázky, které budu předkládat k od-
borné korektuře. Obrázky a schémata 
se objevily již ve skriptech z roku 1952. 
Dále se přenášely postupně do knih 
z roku 1955, 1960 a do učebnice Sto-
matologická protetika, která vyšla již po 
smrti doc. Voldřicha v roce 1969. Výho-
dou pro tuto spolupráci bylo to, že jsme 
byli sousedé, což umožňovalo opera-
tivní každodenní kontakt podle našich 
potřeb. Byla to pro mě zajímavá práce 

z jiného oboru, která také zaujala mé-
ho mladšího bratra Miroslava Potužáka. 
Ten se v té době rozhodoval o dalším 
studiu. Mluvil jsem o tom s panem do-
centem Voldřichem, který bratra znal, 
a on se zmínil o střední zdravotnické 
škole se zubní specializací. Bratr udě-
lal přijímací zkoušku, a tak začala ka-
riéra dalšího zubního lékaře před jeho 
následným studiem na lékařské fakultě. 
Když byl doc. MUDr. Ladislav Dombra-
dy, CSc. vyzván, aby napsal novou pro-
tetiku, vzdal hold svému bývalému nad-
řízenému vyjádřením, že protetiku sice 
napsat může, ale taková, jakou napsal 
doc. Voldřich, to nebude.“ 

NeJeN PRACí ČLOVěK Je ŽIV...
emeritní profesor MUDr. Jaroslav Ra-

cek, DrSc., nám připomněl, že doc. M. 
Voldřich byl kromě významného od-
borníka také vášnivým nimrodem: 

„Mé vzpomínky patří do doby minu-
lého století, do doby, kdy ještě existo-
vala II. stomatologická klinika LF UK 
v Praze, jejíž ambulantní část se na-
cházela v pátém patře budovy č. 32 na 
Karlově náměstí v Praze. Byly to časy, 
kdy odborná práce sekundárního léka-
ře byla neodmyslitelně spjata se záliba-
mi vedoucích lékařů oddělení. V té do-

bě jsem jako sekundární lékař pracoval 
na ortodontickém oddělení, které vedl 
doc. MUDr. Miroslav Adam, CSc., před-
ní odborník v ortodoncii, který se své-
mu oboru upsal téměř celou svojí du-
ší. Ale i tak mu zbyl čas na vášně jiné, 
z nichž ale největší byl cech sv. Huber-
ta, jemuž asistovala krásná Diana. Doc. 
Adam ale nebyl sám, kdo propadl vá-
bení, které vonělo lesem. Jeho věrným 
druhem byla osobnost uznávaného od-
borníka oboru stomatologická protetika 
doc. M. Voldřicha.

Není proto divu, že roční období se 
dělilo u obou na dobu lovu jednotlivých 
druhů zvěře, nejdůležitější ale byla do-
ba jelení říje, spadající do druhé polo-
viny října. Následoval lov drobné zvě-
ře, zajíců a bažantů končící Vánocemi, 
ale od února opět tok tetřívků, který pře-
cházel do lovu srnčí zvěře, se srnčí říjí 
v druhé polovině července. Nepřekva-
pí, že ordinace se trvale prolínala s lov-
nou sezonou a často docházelo k sou-
běhům, kterým někteří pacienti dobře 
nerozuměli. Například když volala pa-
cientka, která vyžadovala konzultaci od 
doc. Adama, dostala od sestry poučení: 
Co by tady pan docent dělal, to nevíte, 
že je jelení říje? Vyčerpávající odpověď 
ale pacientku zcela neuspokojila a na 
dotaz příštího listopadového termínu jí 
sestra sdělila: To ale začnou zajíci.

Moje vzpomínka je spjata s příprava-
mi obou ušlechtilých myslivců na jelení 
říji. Od začátku října se jenom hovořilo, 
kam by vyrazili, vždyť o pozvánky k lo-
vu oba neměli nouzi a stihnout různé 
revíry bylo nutné dobře načasovat, pro-
tože jelení říje neprobíhá ve všech ob-
lastech ve stejném čase. A protože jele-
ní říje je neodmyslitelně spjata s troube-
ním říjících jelenů a také s jejich vábe-
ním, oba nedočkaví myslivci si přines-
li do práce vábničky, rohy, na které po 
skončení ordinační doby zkoušeli své 
myslivecké dovednosti. To se ale stalo 
v době, kdy na ortodontickém odděle-
ní stážovala skupina studentek zdravot-
nické školy. Protože v té době jsem při-

Učebnice stomatologické protetiky 
z roku 1955 s věnováním doc. Voldřicha 
a poděkováním Ing. arch. Pavlu 
Potužákovi, ilustrátoru protetických 
publikací.

Schéma Pavla Potužáka „Různé stavy alveolárního výčnělku a jeho měkkých tkání“, vytvořené pro Voldřichovy publikace (vlevo).  
Na rubu je uvedena orientace schématu a číslo obrázku (vpravo).
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nesl doc. Adamovi krabici plnou vol-
ských rohů, z nichž měl neskrývanou 
radost, souhlasil, aby v rámci seznáme-
ní budoucích sestřiček se stomatologic-
kou technikou prováděly výbrus a úpra-
vu těchto rohů pro myslivecké potřeby. 
Adeptky se této činnosti věnovaly s mi-
mořádným zájmem, vědomé si důleži-
tosti zadaného úkolu, a odvedly skvě-
lou práci. Doc. Adam byl nadmíru spo-
kojen a nabídl doc. Voldřichovi vábnič-
ky k vyzkoušení. A tak se stalo, že z pra-
covny doc. Adama se ozývalo vábení 
jelena hledajícího laně a z pokoje doc. 
Voldřicha, který se nacházel uprostřed 
dlouhé chodby kliniky, kde ještě by-
li přítomni pacienti, se ozývaly hrozivé 
zvuky burácejícího jelena, který brání 
své teritorium a odhání soky. Slabší po-
vahy ale dokonalost mistrného výkonu 
doc. Voldřicha nenadchla, ba naopak, 
odcházeli s tím, že pan docent dnes ne-
má asi dobrou náladu a ošetření by ne-
muselo dobře dopadnout. Dětem v če-
kárně ortodontického oddělení se vábe-
ní doc. Adama líbilo, měly radost, pro-
tože dobře věděly, že jelen rovnátkům 
neublíží. Přednostou II. stomatologické 
kliniky byl tenkrát prof. MUDr. František 
Urban, DrSc., který vždy řešil i složitější 
situace s nadhledem, a toto extempore 
přešel svojí vrozenou noblesou.“ 

NeJDůLeŽITěJŠí PUBLIKACe 
DOC. MILOŠe VOLDřICHA
Doc. MUDr. Miloš Voldřich začal 
publikovat na začátku 40. let a své 
nejvýznamnější publikace představil 
v 50. a 60. letech 20. století:  

 ● Zubní prothetika II., Učební texty 
vysokých škol, LF UK Praha  
(SPN, Praha, 1952)

 ● Prothetika pro studující stomatologie 
(SPN, Praha, 1953, 188 s.)

 ● Učebnice stomatologické protetiky 
(SZdN, Praha, 1955, 740 s.)

 ● Stomatologická protetika  
(SZdN, Praha, 1960, 852 s.)

 ● Stomatologická propedeutika  
(SZdN, Praha, 1963, 277 s.)

 ● Umělé zubní náhrady  
(SZdN, Praha, 1965, 417 s.)

 ● Stomatologická protetika – vybrané 
kapitoly. Svazek 1  
(SPN, Praha, 1975, 432 s.)

 ● Stomatologická protetika – vybrané 
kapitoly. Svazek 2  
(SPN, Praha, 1975, s. 433 – 670)

 ● Stomatologická protetika  
(SPN, Praha, 1976, 237 s.)

V té době mohl své myšlenky omeze-
ně porovnávat s aktuálními výdobytky 
stomatologické vědy publikované v za-
hraničí. V knihovnách byly dostupné 
publikace v ruském jazyce, skandináv-
ská a německá literatura (NDR), ome-
zeně časopisy z USA, Velké Británie či 
Francie. Tato skutečnost snad vysvětlu-
je, proč téměř geniální Voldřichova kla-
sifikace a její aplikace při protetickém 
ošetření chrupu zůstaly pouze na území 
Československa. 

Jeho pojetí protetiky se odpoutalo od 
mechanistického hlediska nahrazová-
ní zubů a zaměřilo se na žvýkací apa-
rát jako nedílnou funkční součást celé-
ho organismu. Dle Voldřicha je úkolem 

protetického ošetření obnovit funkci 
a zastavit vývoj negativních změn ne-
jen chrupu, ale i celého žvýkacího apa-
rátu. „Je přirozené, že každá porucha 
činnosti tohoto ústrojí může mít nepří-
znivý vliv na celý průběh trávení, a tím 
i na zdraví celého lidského organismu.“ 
(Voldřich M. Stomatologická protetika. 
3. vyd., SZdN, Praha, 1969, s. 17.)

Doc. M. Voldřich se během svého 
velmi aktivního života věnoval kromě 
odbornosti i mnoha různým zálibám, 
jak je patrné ze vzpomínek jeho součas-
níků – docenta Brázdy, architekta Potu-
žáka i profesora Racka. Měl ušlechtilý 
vztah k přírodě, ale byl i přátelský ke 
spolupracovníkům a korektní ke svým 
studentům. 

A právě studentům a mladým kole-
gům připravil výbornou didaktickou po-
můcku ke studiu stomatologické prote-
tiky. Jde o první a unikátní klasifikaci 
defektů chrupu v Československu, kte-
rá nám všem slouží více než 60 let a je 
stále aktuální i v době sofistikované vý-
početní techniky, internetu a CAD/CAM 
technologií.

Druhá část článku bude v následují-
cím LKS věnována přínosu doc. Vold-
řicha moderní stomatologické protetice 
se zaměřením na originální pojetí de-
fektů chrupu, klinický význam biologic-
kého faktoru a principy návrhu celkové-
ho ošetření chrupu včetně využití den-
tálních implantátů.

Studie byla podpořena projektem 
PROGRES Q29/LF1.

Doc. MUDr. Ladislav 
Dombrady, CSc., 
žák a pokračovatel 
doc. Voldřicha.
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* Compared to a regular toothpaste and professional clean and 24 weeks’ twice-daily brushing. Reference: 1. Data on file, GSK, RH02434, January 2015.

ZUBNÍ PASTA PARODONTAX® - KLINICKY PROKÁZÁNO, ŽE 
NAPOMÁHÁ REDUKOVAT ZUBNÍ PLAK, KRVÁCENÍ DÁSNÍ A ZÁNĚT1

POMOZTE SVÝM 
PACIENTŮM  
NA CESTĚ KE 
ZDRAVÝM DÁSNÍM

Doporučte pacientům zubní pastu parodontax®, 
aby si udrželi optimální stav dásní  
mezi dvěma návštěvami zubního lékaře.

účinnější při 
odstraňování plaku*1 

4X 
snížení   

krvácení dásní*1

48%

CHCSK/CHPDX/0028/16

*Ve srovnání s jinou zubní pastou po profesionálním vyčištění a s čištěním kartáčkem dvakrát denně po dobu 24 týdnů.
  Při srovnávání byla použita zubní pasta bez hydrogenuhličitanu sodného (1100 ppm F ve formě fluoridu sodného).

Reference:
1. Data on file, GSK, RH02434, January 2015.
 
parodontax® je registrovaná ochranná známka skupiny firem GSK. Zubní pasty parodontax® jsou zdravotnické prostředky.

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

Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: ch.safety@gsk.com
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MOŽNOSTI TeRAPIe MLADISTVýCH 
Se ZáVAŽNOU HyPODONCIí

přečtěte si…

LÉKAŘI, u BMW Renocar neplatíte „DPH“

BMW Renocar: Praha - Čestlice, Brno – Slatina

Radost z jízdy

Více než 260 českých lékařů si v roce 2016 koupilo vůz značky BMW. 
Seznamte se i vy s výhodnými pakety Praktik a Komfort… a osvoboďte se od „DPH“.
MUDr. Miloš Vránek, spolumajitel rodinné firmy Renocar, dodává: “Rád bych, aby se vozy BMW staly běžnou součástí vozových parků českých lékařů. 
Proto jim kupní cenu snížíme o „DPH“, navíc k vozu poskytneme Servisní prázdniny na 5 let nebo do 100 tisíc najetých kilometrů.”

Rádi Vám poskytneme více informací a speciální nabídku financování na lekarum@renocar.cz.
Pro lékaře zapůjčíme vůz k vyzkoušení na 3 dny zdarma.

BMW X1 PRAKTIK
Původní cena: 927 980 Kč

CENA PRO VÁS: 742 400 Kč*    * mimořádná nabídka 20ti vozů

Děti s mnohočetnými agenezemi 
ve stálé dentici mají od nízkého 
věku zhoršenou kvalitu dentálního 
zdraví. Cílem studie, která byla 
provedena na univerzitě v norském 
Oslu, bylo popsat možnosti řešení 
chybějících zubů a porovnat 
dlouhodobý estetický efekt 
jednotlivých typů terapie.

Padesát pacientů léčených pro mno-
hočetné ageneze stálých zubů bylo po-
zváno na kontrolu po několika letech 
od ukončení terapie. Na standardizo-
vaných fotografiích byly sledovány čtyři 
faktory: probarvení sliznice, stav papi-
ly, morfologie a barva korunky. Tyto fak-
tory se porovnaly u všech daných typů 
terapie.

Dle závěru studie byly nejběžnější-
mi způsoby terapie (sestupně) dentální 
implantáty, uzávěr mezery ortodonticky 
a ponechání perzistujících dočasných 

zubů. Málo frekventovaným řešením se 
ukázaly fixní protetické práce nesené 
vlastními zuby. 

Nejrozšířenější metodou náhrady chy-
bějícího zubu byla implantace, která mě-
la pozitivní i negativní stránky. Pozitivní 
byla morfologie a barva korunky. Neu-
spokojivé naopak byly výsledky vzhle-
du měkkých tkání. V 60 % implantací do 
frontálního úseku maxily a ve 100 % im-
plantací do frontálního úseku mandibuly 
se autoři studie setkávali s prosvítající či 
odhalenou fixturou, popř. s nedostateč-
nou výškou papily. Dentální implantáty 
se prokázaly jako neadekvátní způsob 
terapie ve frontálních úsecích.

Uzávěr mezery ortodonticky vykazo-
val v porovnání s implantátem uspoko-
jivější vzhled gingivy i papily, ale jeho 
nevýhodou je méně optimální tvar ko-
runky posouvaného zubu. Toto řešení 
bylo nejčastěji využito pro terapii chy-
bění premolárů či postranních řezá-

ků v horní čelisti. Nutností byla úprava 
morfologie korunky špičáků při posunu 
do místa laterálních řezáků.

Ponechané dočasné zuby prokazova-
ly uspokojivý časový horizont přežití při 
následných kontrolách. Zejména se jed-
nalo o dočasné špičáky a dočasné dru-
hé moláry v obou čelistech. 

Hvaring CL, et al. Tooth replacements 
in young adults with severe 
hypodontia: Orthodontic space 
closure, dental implants, and 
tooth- supported fixed dental 
prostheses. A follow-up study. 
Am J Otrhod Dentofacial Orthop, 
2016, 150(4): 620 – 626.

Zpracoval
MDDr. Ondřej Sobol

Stomatologická klinika LF UK a FN 
Hradec Králové

Česká ortodontická společnost

* Compared to a regular toothpaste and professional clean and 24 weeks’ twice-daily brushing. Reference: 1. Data on file, GSK, RH02434, January 2015.
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PACIENTŮM  
NA CESTĚ KE 
ZDRAVÝM DÁSNÍM

Doporučte pacientům zubní pastu parodontax®, 
aby si udrželi optimální stav dásní  
mezi dvěma návštěvami zubního lékaře.

účinnější při 
odstraňování plaku*1 

4X 
snížení   

krvácení dásní*1

48%
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*Ve srovnání s jinou zubní pastou po profesionálním vyčištění a s čištěním kartáčkem dvakrát denně po dobu 24 týdnů.
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parodontax® je registrovaná ochranná známka skupiny firem GSK. Zubní pasty parodontax® jsou zdravotnické prostředky.

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

Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: ch.safety@gsk.com
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LITHIUM DISILIKáT IPS e.max: 500 MPA  
PRO JeŠTě VěTŠí JISTOTU A NOVé MOŽNOSTI

reklamní prezentace

Od představení IPS e.max se již 
11 let zubní lékaři a zubní technici 
po celém světě spoléhají na vysoce 
odolnou a vysoce estetickou lithium 
disilikátovou sklokeramiku IPS e.max, 
jejíž kvalitu dokládají průběžné 
kvalitativní testy: Tato keramika má 
průměrnou dvojosou pevnost v ohybu 
500 MPa. Ivoclar Vivadent tedy 
odpovídajícím způsobem upravuje 
svá sdělení.

Od představení IPS e.max (2005) 
se tento celokeramický materiál sám 
osvědčuje svým uživatelům díky vyni-
kajícím výsledkům a spolehlivosti. Více 
než 100 milionů náhrad a míra zacho-
vání větší než 96 procent hovoří samy 
za sebe. Je to však více než jen 11 let 
úspěchu u pacientů. Jeho úspěch po-
tvrzují i interní kvalitativní testy. Každá 
jednotlivá série materiálu je testována 
na celou řadu materiálových vlastnos-
tí, které musí splňovat požadované stan-
dardy. Více než deset let průběžných 
kvalitativních testů prokázalo, že lithi-
um disilikát IPS e.max má průměrnou 
dvojosou pevnost v ohybu 500 MPa, 
což potvrzuje i vysoká míra úspěšnosti.

MATeRIáL ZůSTáVá 
NeZMěNěNý

Lithium disilikátový materiál IPS e. max 
zůstává nezměněný. Až doposud zveřej-
ňoval Ivoclar Vivadent pouze relevantní 
minimální hodnoty pevnosti. „Některé 
společnosti používají ve sděleních nej-
vyšší hodnoty zjištěné při testech. My dě-
láme odpovědný marketing, a proto sdě-
lujeme zákazníkům v první řadě konzer-
vativní data, abychom poskytli bezpeč-
nostní pásmo, například nejsou-li přesně 
dodržovány pokyny pro zpracování,“ vy-
světluje Patrik Oehri, ředitel Služeb a ří-
zení kvality z oddělení výzkumu a vývoje 
Ivoclar Vivadent. „Po desetiletí úspěchu 
a tisících vyrobených a testovaných sérií 
budeme od této chvíle sdělovat průměr-
né hodnoty pevnosti – jako většina ostat-
ních výrobců.“

PříNOS PRO VŠeCHNy 
ZÚČASTNěNé STRANy

Díky klinickým údajům je možné 
zredukovat tloušťku materiálu potřeb-
ného pro lithium disilikátové korun-
ky IPS e. max. Jsou-li korunky cemen-
továny adhezivně, stačí tloušťka pouhý 

1 milimetr. Navíc je nyní možné zhoto-
vovat z IPS e.max CAD také minimálně 
invazivní okluzální fazety. To znamená 
podporu záchovné stomatologie. Zubní 
lékaři mají nyní ještě více možností po-
užití IPS e.max na minimálně invazivní 
náhrady.

Kromě toho, zubní technici mají jisto-
tu, že s IPS e.max udělali dobrou volbu. 
Získají ještě větší flexibilitu při výrobě 
vysoce estetických náhrad. Pacienti mo-
hou být šťastní, protože vyšší hodnoty 
pevnosti znamenají možnost zachování 
většího množství přirozené zubní hmoty.

IPS e.max® je registrovaná 
ochranná známka společnosti 
Ivoclar Vivadent AG.

Pro více informací, prosíme, 
kontaktujte:
Ivoclar Vivadent AG 
Bendererstrasse 2 
9494 Schaan/Liechtenstein 
Tel.: +423 235 35 35 
Fax: +423 235 33 60 
e-mail: info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com

Průměrná biaxiální pevnost v ohybu 500 MPa je přínosem
pro zubní lékaře, zubní techniky i pacienty

Lithium disilikát IPS e.max: Průměrná biaxiální pevnost v ohybu 500 MPa.
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COMPOSITe INLAyS AND ONLAyS

recenze

Stephano Bottacchiari 
Quintessence Publishing Co., Itálie, 2016, 1. vydání
ISBN 978-88-7492-019-8; 560 stran, cena 275 EUR/7205 Kč

Tato vysoce aktuální monografie jako 
celek odráží velkou odbornou erudici 
autora a jeho dlouhodobé zkušenosti 
s ošetřením pomocí kompozitních 
inlayí, onlayí a overlayí. 

Kniha je rozdělena do šesti kapitol, 
pojednávajících postupně o kompozit-
ních korunkových náhradách, adhe-
zi, preparaci kavit, parodontologických 
principech, okluzi a syndromu prasklé-
ho zubu. Navzdory svému objemu je 
koncipována jako příručka pro praktic-
kého stomatologa. Proto největší část 
monografie zaujímají vysoce precizně 
provedené intraorální fotografie i RTG 
dokumentace jednotlivých klinických 
případů autora, které sledují pracovní 
postup a didakticky tak ukazují výchozí 
stav, jednotlivé kroky, stav po skončení 
ošetření a často i stav po 5–10 letech po 
ošetření. Kniha, byť doprovázena četný-
mi citacemi a údaji ze světové literatu-
ry, nemá ambice být vědeckou mono-
grafií, což jistě ocení praktiční zubní lé-
kaři, kteří se tímto typem ošetření ve své 
praxi zabývají. Kniha je psána živým ja-
zykem a při jejím studiu čtenář snadno 
podlehneme dojmu, že hovoří přímo 
s autorem a sleduje jej při ošetřování 
pacientů v jeho privátní praxi.

Autor průběžně představuje indikace 
a kontraindikace ošetření pomocí kom-
pozitních inlayí, onlayí a overlayí a ná-
sledně jednotlivé kroky, které průběžně 

zdůvodňuje jak v textu, tak především 
na jednotlivých případech. Co se tý-
če indikací, je autor kritický vůči vlast-
ním rozhodnutím, nepouští se do vyso-
ce rizikových a zbytečně kompromis-
ních případů, neváhá odstranit nepod-
loženou sklovinu či jinak oslabené tvr-
dé zubní tkáně, provést endodontické 
ošetření ani vytvořit dostatečně široký 
supragingivální schůdek – všechna ta-
to rozhodnutí ale velmi jasně a zřetelně 
zdůvodňuje a svá rozhodnutí podkládá 
jak vlastními dlouhodobými zkušenost-
mi, tak citacemi relevantních studií.

V kapitole věnované adhezi autor po-
skytuje základní rozdělení adhezivních 
systémů a zdůrazňuje především nut-
nost zajištění suchého pracovního pole, 
izolaci ostatních zubů v průběhu jed-
notlivých kroků a dodržování pracov-
ního postupu. Autor pracuje se dvěma 
systémy, jak tříkrokovým total-etch, tak 
self-etch systémem v tříkrokové modi-
fikaci klasického postupu, přičemž je-
jich indikaci a použití zdůvodňuje. To-
tal-etch systém používá v indikacích, 
kde má k dispozici dostatek skloviny, 
naopak při jejím nedostatku upřednost-
ňuje self-etch systém, který modifikuje 
předchozím naleptáním skloviny kyse-
linou fosforečnou. V adhezivním postu-
pu vyzdvihuje použití chlorhexidinu ja-
ko inhibitoru matrix-metaloproteináz, 
který používá na dentin, mezi leptáním 
a aplikací primeru.

Co se týče volby materiálu, preferuje 
jednoznačně kompozit před jinými ty-
py materiálu. Jako hlavní výhodu opa-
kovaně zdůrazňuje skutečnost, že jsou 
preprotetická dostavba, tmelicí cement 
i materiál protetické náhrady shodné. 
Také zdůrazňuje, že mechanické vlast-
nosti kompozitního materiálu jsou blíz-
ké tvrdým zubním tkáním, náhrady pak 
snadno opravitelné a případně lze přes 
ně provést endodontické ošetření, aniž 
by bylo nutné je sejmout a zhotovit no-
vé. Z tohoto pohledu naopak v případě 
potřeby slouží kompozitní onlay jako 
vynikající preendodontická dostavba. 
Pro tmelení autor jednoznačně preferu-
je světlem tuhnoucí kompozitní mate-
ri ál, zahřátý na teplotu 52 °C.

V kapitole týkající se parodontu au-
tor čtenáře, který je obeznámen s jeho 
prací, zklame svou stručností. Tato ka-
pitola se zabývá významem parodontu, 
orální hygieny a supragingiválně ulože-
ného okraje, jen okrajově se však bohu-
žel zmiňuje o technikách prodloužení 
klinické korunky zubu, které autor ru-
tinně používá a které jsou nedílnou sou-
částí jeho úspěchu. Co se týče hladkého 
přechodu náhrady a zubu, prostého jak 
přebytků cementu, tak přítomnosti po-
zitivního či negativního schůdku – tento 
princip se neomezuje pouze na tuto ka-
pitolu, nýbrž se line napříč celou mono-
grafií, doslova od první po poslední stra-
nu. A není tomu náhodou – právě vyso-
ká, až fanatická preciznost těchto pře-
chodů, jejich opakovaná kontrola a sle-
dování reakce parodontu, to jsou hlavní 
důvody, proč se autor ve světě tak pro-
slavil a čím se jeho monografie i kon-
cept celé klinické práce odlišují, v čem 
jsou unikátní.

Závěrečná kapitola se týká syndro-
mu prasklého zubu, známého také ja-
ko dentinový infrakční syndrom, který 
je velkým problémem současné stoma-
tologie. Autor nabízí řešení tohoto pro-
blému pomocí kompozitních onlayí ne-
bo overlayí, ukazuje však také kontrain-
dikace tohoto ošetření včetně několika 
selhání v těch případech, kdy byla pře-
kročena racionální indikace.

Závěrem je možné konstatovat, že se 
jedná o více než zdařilou monografii 
zkušeného, vyzrálého a názorově vy-
hraněného protetika, jehož práce se vy-
značuje vysoce precizním provedením, 
mimořádným smyslem pro detail a kri-
tickým myšlením. V tomto ohledu ji lze 
bez obtíží zařadit do zlatého fondu svě-
tové stomatologické literatury a jako ta-
ková by neměla chybět v knihovně žád-
ného stomatologa, který v praxi rutinně 
využívá nepřímo zhotovené korunkové 
náhrady.

MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, 
FADI, FICD

Privátní stomatologická praxe, Praha
Ústav normální anatomie, 

LF UP Olomouc
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historie

ReKLAMA NA PLAKáTeCH

Zubní pasta Nivea firmy Beiersdorf (začala se vyrábět kolem r. 1928 a když 
nenaplnila očekávaný prodejní úspěch, mizí v 60. letech potichu z trhu). 
V knize z r. 2011 k příležitosti 100. výročí založení firmy Nivea již není 
sebemenší zmínka o zubní hygieně. Raritní lepenková lisovaná deska 
s rozměry 55 x 53 cm, signatura výtvarníka chybí.

„Kvalitní zubní pasta – Chlorodont“ od 
firmy Leo Werke v Drážďanech. Dnes se zde 
vyrábějí pomůcky zubní hygieny. Tato reklama 
představuje krásný příklad redukce na to 
nejpodstatnější. Klasické designérské dílo, 
odkazující k uměleckému směru, rozvíjejícímu 
se v Německu ve 20. letech 20. století, 
tzv. nové věcnosti (viz Neue Sachlichkeit). 
Velká lepenková deska z r. 1931 neznámého 
výtvarníka, 48 x 70 cm.

Téměř před třemi lety, v letním 
dvojčísle LKS 7 – 8/2014, jsme vám 
představili plakát jako instruktážní 
a informační pomůcku zubních 
lékařů. Tentokrát se budeme věnovat 
historickým výtvarně zaměřeným 
exemplářům, které jsou především 
reklamou. 

Již někdy před čtyřmi tisíciletími v Efe-
su – v období kultury chetitské a mykén-
ské – byla reklamní sdělení tesána do 
kamene. Ve středověku sloužily velko-
plošné plakáty cestujícím mastičkářům 
a některým samozvaným zubařům-bar-
bířům k jejich propagaci. Prostý lid ne-
dovedl číst, a proto nakreslili na kus lát-
ky několika čarami, co ošetřovali – zub-
ní bolesti, porodnictví, hlístnatost, oční 
zákal, bolení břicha... 

Před dvěma sty lety se rozběhla indu-
strializace ve Velké Británii, rychle ná-
sledovaly USA, Francie, německé země 
a Rakousko. Současně se už šířila re-

klama, která budovala obchodní znač-
ku. Slavná éra plakátů nastala v 80. le-
tech 19. století. Králem reklamy se stal 
drážďanský továrník Karl August Ling-
ner díky ústní vodě „Odol“. Od r. 1893 
dodnes tato značka žije a typický tvar 
lahvičky lze nalézt po celém světě, což 
se podařilo právě nemalým reklamním 
a finančním úsilím. 

V r. 1855 Ernst Litfaß, inspirován brit-
skými a francouzskými vývěskovými 
sloupy, úspěšně zavádí svoje Litfaßsäu-
le (tj. Litfaßovy sloupy). Berlínský poli-
cejní prezident mu dovolil postavit jich 
sto padesát, aby tak zamezil živelnému 
lepení plakátů po městě. Reklamní pla-
káty se stávaly nedílnou součástí vnější 
podoby větších měst s postupným roz-
vojem až do 30. let 20. století.

Souběžně se rozšiřovaly i smaltované 
plechové desky, vynikající svou odol-
ností proti povětrnostním podmínkám. 
Frekvence jejich výskytu dospěla do ta-
kové míry, že se začalo mluvit o „ple-

chovém moru“ a vznikla dokonce nut-
nost omezit počátkem 20. století tuto 
„epidemii“ zákonem. Ostatně zbytky 
těchto omezení zaznamenáváme v na-
šem oboru dodnes.

Rozmach této zejména pouliční for-
my reklamy dal vyniknout novým tvůr-
cům, jejichž výtvarné práce jsou dnes 
cenným přírůstkem uměleckých, ale 
snad ještě více oborových sbírek. Včet-
ně stomatologických. S nástupem no-
vých digitálních médií také dochází 
k renesanci těchto výtvorů a k opětov-
nému rozmnožování jejich replik. Krása 
originálu ovšem trvá.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
Andre asi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fis cherovi za odbornou a autorskou pomoc při pří-
pravě tohoto seriálu.
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Babydont – dětská zubní pasta firmy 
Hofer z Vídně. Typická reklama 
z období 30. let 20. století, která 
ukazuje vysoce ceněnou a náležitě 
stylizovanou rodinnou idylu. Děti 
už od přelomu 19. a 20. století 
byly cílovou skupinou reklamy pro 
zubní hygienu. Lepenková deska bez 
signatury tvůrce, 25 x 43 cm.

Biox Ultra – kyslíková zubní pasta. Firma 
Max Elb ji v pomyslném centru zubní hygieny 
v Drážďanech (viz firmy Odol, Chlorodont, 
Biox Ultra, nebo menší závody jako např. 
Kalodont) vyráběla do r. 1945. Krásná moderní 
a samozřejmě mladá žena charakterizovala 
tuto reklamu ve spojení se zářivě bílými zuby. 
Vlevo dole je signatura Singa (neznámého 
původu). Velká lepenková deska, kolem r. 1930, 
rozměry 48 x 70 cm.

Reklama Odolu z r. 1959 navržená 
drážďanským výtvarníkem 
Güntherem Schmitzem představuje 
jednu z nejzdařilejších z počátků 
někdejší Německé demokratické 
republiky (NDR). Poznamenejme, že 
nejzajímavější reklamy – obsahem 
a výtvarně – se objevují právě na území 
NDR v období let 1950 až 1960. „Brzy 
ráno Odol... – a budeš hned probuzený 
a svěží.“ Lepenková deska 22 x 48 cm se 
zvýrazněnou lahvičkou Odolu vyrobená 
podnikem VEB Elbe Chemie. Závody 
firmy Odol byly za války zničeny, 
a proto výroba pokračovala ve firmě 
Leo Werke (Chlorodont), až oba výrobní 
programy splynuly pod jednu střechu.

„Odol s mírnou příchutí růží jako zvláštní 
chuťový směr vyhledávaný dámami 

a dětmi, tytéž antiseptické vlastnosti 
jako u originálního Odolu – s červeným 
kroužkem na nálepce“ – tak zněla slova 

reklamního sloganu. Ale k úspěchu to 
nestačilo. Asi po čtyřech letech mizí 

z trhu. Velká lisovaná plechová deska 
z r. 1906 ve velikosti 52 x 73 cm jako 
raritní a jediný dochovaný exemplář.

„Dar výchovné hodnoty – zubní pasta Putzi“ (dětské 
slůvko odvozené od slovesa putzen, tedy čistit) byla 
vyvinuta ve městě Gotha (Durynsko) v r. 1955. Leo 
Werke v Drážďanech převzaly výrobu v r. 1962. 
Dárková krabice z r. 1955 obsahuje pohárek, dětský 
zubní kartáček, pastu a vodu značky Putzi, vše z rukou 
výtvarníka Günthera Schmitze (lepenková deska cca 
30 x 40 cm, r. 1962). Pasta Putzi se v Drážďanech 
vyrábí dodnes. 
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Město 
Rychvald

nabízí k pronájmu nebytový prostor 
k poskytování stomatologických služeb
v části budovy č. p. 1537 na ul. Mírové 
v Rychvaldu o celkové výměře 87,40 m2, 
sestávající z ordinace, čekárny, podílu 
z ostatních místností a sociálního zařízení 
(bývalá ordinace MUDr. Věry Půdové). 

Tel.: +420 596 543 053
E-mail: podatelna@rychvald.cz
www.rychvald.cz

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

zaměstná zubního lékaře. 
Upřednostňujeme: pozitivní přístup k práci,  

dlouhodobý pracovní poměr, příjemné vystupování.

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

Špičkové vybavení (Cerec, PRGF, moderní endodoncie...). 
K dispozici služební byt s dotovaným nájmem.

Nástup možný ihned. 
Sídlíme ve Vysočanské nemocnici v Praze 9, 

tel.: 603 266 616 nebo 774 163 157, e-mail: info@stomat.cz

www.stomat.cz

STOMATs.r.o.
NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Denní svetlo CACAN LEDZárivka

Jediná opravdu plnospektrální svítidla

Starají se pacienti o dásně a zuby dostatečně?
Zkaženým dechem problémy začínají.
V mezinárodních statistikách DMF indexů hodnotících zkaženost 
chrupu je Česká republika až v červené (ohrožené) zóně, daleko 
za Velkou Británií, Německem, atd. Ani ve statistikách výskytu 
zánětů dásní a parodontózy si nevedeme příliš dobře.

Narušení přirozené ústní mikro óry v důsledku nesprávných 
stravovacích návyků, zanedbání ústní hygieny nebo poranění 
v kombinaci s kouřením, stresem, cukrovkou či genetickou 
dispozicí způsobí přemnožení patogenních baktérií tzv. červeného 
komplexu. Tělo se brání vznikem zánětu, který se projeví ve formě 
zčervenání dásní (gingivitidy), podráždění, bolestivých otoků 
a krvácivosti dásní. Pokud není stav řešen, může zánět přejít do 
chronické fáze spojené s ústupem kosti, viklavostí a posléze ztrátou 
zubů. Přemnožené patogenní bakterie chráněné před desinfekcí 
bio lmem mohou krevním oběhem proniknout do celého 
organismu a způsobovat srdeční problémy, respirační onemocnění 
atd. Některé bakterie produkují těkavé sirné sloučeniny, ty jsou 
hlavním důvodem nepříjemného zápachu z úst.

V péči o chrup a dutinu ústní nabízí nové řešení Chytrá houba 
Pythium oligandrum. Svoji unikátní schopností rozrušit bio lmy 
nedává patogenním bakteriím a dalším mikroorganizmům 
možnost se v nich ukrýt. Na základě patentované technologie byly 
vyvinuty ústní vody připravené ze suché směsi Bio Plus a nebo 
šumivé tablety Chytrá houba Pythie Bio Plus. Dle testování 
stomatologů a dentálních hygieniček i hodnocení samotných 
uživatelů jsou výplachové kůry, které chrání od krvácivosti 
dásní, počátečních příznaků zánětů dásní a zkaženého dechu až 
po dobu 4 – 6 měsíců novým přínosem pro péči o dutinu ústní. 
U chronického periodontálního zánětu dochází ke stabilizaci 
stávajícího stavu. Přípravky se osvědčily u kvasinkových infekcích 
například po chemoterapii. Přípravky jsou výborně tolerované 
a představují jednu z mála dostupných alternativ pro uživatele 
s alergií, zdravotně oslabené jedince nebo osoby s rezistencí či 
alergií na chemické látky ústní hygieny.

Desinfekční mikroorganismus Pythium oligandrum                      
z říše Stramenopila – Alveolata - Rhizaria představuje předěl 
mezi houbami a řasami. Pythium oligandrum proniká svými 
vlákny do buněk parazita (plísně nebo kvasinky) a čerpá                                                                     
z něho pro svoji výživu potřebné látky. Na podkladě výživové 
a prostorové kompetice tak vytlačuje z prostorů patogenní 
plísně a kvasinky. Podstatou působení mikroorganismu 
Pythium oligandrum je produkce enzymů a parazitování 
na plísňových mikroorganismech. Po splnění tohoto úkolu 
(vyčerpání parazita) mizí z této lokality (lidské tělo pro 
něho není přirozené prostředí a není schopen se v tomto 
prostředí adaptovat) a uvolňuje prostor pro znovuosídlení 
tzv. normální mikro órou. 

Pythium oligandrum je první mikroorganismus schválený 
jako biocidní látka dle nařízení EU 2015/1610. Použitá 
biotechnologie eliminuje plísně přímým parazitismem                            
a je odborníky považována za nejbezpečnější technologii 
dostupnou na současném 
trhu. 

Chytrá houba PYTHIE Bio Plus
Výplachová ústní voda obsahující 
unikátní složení mikro óry, která příznivě 
působí v ústní dutině při sklonu k zánětům 
dásní. Je vhodným doplňkem při péči                    
o chrup a dásně, osvěžuje dech.

Vyzkoušejte si přípravky s Chytrou houbou pro ústní hygienu. 
Pro stomatology a dentální hygienistky přípravky k vyzkoušení 
zdarma. Vaše zkušenosti budou přínosem. 
Napište si o zaslání přípravků na pythium@pythium.cz 
telefon: 608 157 744, 728 814 202 
Informace www.chytrahouba.cz
Výrobce: 
Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.

YTHIE Bio PlPllPluPluss
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SeRVIS

blahopřejeme

vzpomínáme

„Chtěl jste mít zářivý úsměv za pět tisíc.  
Tak jsem vám dal na řezáky LED osvětlení…“

VZDĚLÁVÁNÍ
S TRADICÍ
JIŽ 27 LET

Akreditovaný kvalifikační kurz
ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA

Cena kurzu: 13 900 Kč
Termín: 12. 9. 2017 – 25. 4. 2018

Po absolvování osvědčení vydané  
se souhlasem MZ ČR.

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

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

SKUPINOVé 
PROFeSNí POJIŠTěNí 
Agendu profesního pojištění členů 
ČSK u Kooperativy pojišťovny, a. s., 
Vienna Insurance Group, vedou:
●● Libuše Císařová 

út, st: 9.00–13.00 hod.
tel.: 234 709 629
●● Ing. Jolana Kunrtová

po, čt: 13.00–16.00 hod.
tel.: 234 709 630
společný e-mail: 
profesnipojisteni@ dent.cz
Informace o skupinovém profesním 
pojištění, včetně znění rámcové 
pojistné smlouvy č. 8601750275 
a formuláře pro přihlášení, najdete 
na www. dent. cz 
(Pro členy/Provozování zubní 
praxe/Kooperativa pojišťovna, a. s. 
– pojištění profesní odpovědnosti).

Úhrada pojistného na rok 2017
 ● Máte datum vzniku pojištění 

v lednu? Úhradu pojistné částky 
jste měli provést do 31. ledna.

 ● Máte datum vzniku pojištění 
v jiném měsíci? Úhradu proveďte 
nejpozději do prvního dne 
kalendářního měsíce, ve kterém 
byla smlouva uzavřena.
Způsob placení pojistného:  
převodem na č. ú. 
3655040277/0100,  
VS – identifikační kód člena 
nebo rodné číslo, KS – 3558.

●● MUDr. Zdenka Geráková
slaví v dubnu životní jubileum. Hodně 
zdraví, radosti a životní energie přejí 
kolegyně a kolegové z OSK Praha 9.

OSK Vyškov přeje hodně zdraví 
a pohody svým členkám a členům, 
kteří v tomto roce oslaví významné 
životní jubileum:
●● MUDr. Karel Floryk
●● MUDr. Blanka Molčíková
●● MUDr. Michal Ugwitz
●● MUDr. Alena Nekvasilová
●● MUDr. Jiří Wolf
●● MUDr. Zdeňka Szufnarowská
●● MUDr. Martin Linhart
●● MUDr. eva Schreiberová
●● MUDr. Karel Malý

●● Dne 1. 4. uplynulo pět let 
od náhlého úmrtí MUDr. Miluše 
Navrátilové, která vykonávala funkci 
předsedkyně naší oblasti. Vzpomínají 
členové OSK Kroměříž.

●● MUDr. Jana Kučerová
slaví v dubnu životní jubileum. Hodně 
zdraví, štěstí a pohody přeje OSK 
Praha 7.

OSK Brno přeje hodně zdraví 
a životního elánu svým členkám 
a členům, kteří v březnu a dubnu 
oslavili významné životní jubileum:
●● MUDr. Pavla Dvořáková 
●● MUDr. eva Müllerová 
●● MUDr. Michaela Václavková 
●● MUDr. Jitka Bělušová 
●● MUDr. Natalie Chodáková 
●● MUDr. Milada Novotná 
●● MUDr. Dagmar Šelleová
●● MUDr. Radek Peřina,

předseda OSK, kterému děkujeme 
za práci pro naši oblast.

Mnozí z členů ČSK pravidelně na-
vštěvují on-line diskuse – webináře, kte-
ré jsou s lektory vedeny formou video-
rozhovoru. Máme zájem na tom, aby 
přednášky byly stále zajímavé a téma-
ta pestrá, a proto bychom rádi rozšířili 
okruh lektorů. 

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

Obliba webinářů svědčí o tom, že 
získávání teoretických znalostí a návody 

na řešení konkrétních situací je to, co 
jejich návštěvníky zajímá. Pomůžeme 
vám s technickou stránkou videopřeno-
su a vedení webinářů honorujeme.

Přehled webinářů, u nichž lektoři sou-
hlasili s pořízením záznamu, je zveřej-
něn na webových stránkách ČSK. 

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

+420 604 607 495

STAŇTe Se LeKTORy WeBINářů ČSK
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Fascinující primární 
           stabilita a inovace 
                 spojena s ověřeností.  
                  Nový kónický implantát.

V kombinaci s:

Jaký implantát byste zvolili vy? Pro Vás nebo Vaše blízké?

Nabídněte ve Vaší praxi pacientům stejný standard, ověřené a funkční 
technologie s dlouhodobou úspěšností 99,4 % a 60letou tradicí.

• Rychlé ošetření s dokonalou estetikou a minimálním zatížením
• Vyvážený poměr ceny a kvality s doživotní zárukou Lifetime Plus

Implantát vyrobený pro excelentní primární stabilitu díky kónickému 
tvaru a spojení průkopnických technologií unikátního materiálu 
a povrchu implantátu s nejkratší dobou hojení pro maximální míru 
úspěšnosti a prediktabilitu. Doplněný rozmanitými možnostmi 
konvenční nebo digitální CADCAM protetiky. 

Vsaďte na Švýcarskou preciznost a využijte skvělých výhod, které 
Straumann nabízí. Děláme vždy něco navíc.
Více informací na www.straumann.cz, e-mailu: info.cz@straumann.com
telefonu: +420 284 094 654
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Straumann® CARES® pro zubní laboratoře poskytuje 
ověřené digitální pracovní postupy od skenování až po 
výrobu a dodává Vám požadované individuální řešení.

Digitální návrh a výroba.
Efektivní a propojené.

STRAUMANN® CARES® PRO ZUBNÍ LABORATOŘE
(CARES= Počítačově řízená protetická řešení)

Ověřené digitální pracovní postupy, které učiní Váš život jednodušší a předvídatelnější. Otevřený systém pro všechny systémy,
které používáte ve Vaší laboratoři bez dalších poplatků za rozšíření.

Máme řešení pracovních postupů pro potřeby Vaší laboratoře:
 In-Lab frézování: Straumann® CARES® dodává CADCAM řešení pro výrobu přímo u Vás v laboratoři 

s výjimečnou podporou společnosti Straumann a v českém jazyce.
 Centralizované frézování: Frézovací centrum Straumann® funguje jako rozšíření Vaší laboratoře,

     má pokročilou technologii, širokou nabídku materiálů a prověřené pracovní postupy odpovídající 
     roli globálního předního výrobce ve stomatologii. Vyrobíme Vám konstrukce na širokou škálu 
     implantačních systémů prostřednictvím našeho frézovacího centra Createch včetně možnosti
     angulovaných kanálků pro šroubek a dlouholeté záruky.
 Konektivita: Propojte Váš stávající software Dental Wings, 3M Lava™, Exocad nebo 3Shape  

     originální  frézovanou protetiku Straumann® bez nutnosti investice do dalšího hardwaru. 
 Outsourcing: Nechcete investovat do CADCAM skeneru? Máme pro Vás řešení: můžete využít 

     službu Straumann® Scan & Shape , postaráme se o návrh a výrobu Vaší zubní náhrady. 
     Vše máte během tohoto procesu pod kontrolou, před odesláním konstrukce do výroby obdržíte 
     3D náhled k odsouhlasení a následně dojde k výrobě Vaší konstrukce, na kterou máte dlouholetou   
     záruku od společnosti Straumann.
 Materiály: Precizně frézovaná, vysoce kvalitní protetika Straumann pokrývá značný rozsah 

     materiálů a aplikací pro centralizované nebo laboratorní frézování.

LABORATORNÍ SKENERY MODELACE - digitální návrh

CENTRALIZOVANÉ FRÉZOVÁNÍ

ŠIROKÁ NABÍDKA MATERIÁLŮ

Straumann® CARES® 3Series & 7Series
Snímejte klinická data opakovatelně,

ve vysoce kvalitních a precizních
skenech.

Straumann® CARES® Visual 
 Integrovaný program pro snadnější

komunikaci od skenování až do výroby.

Straumann® CARES® CADCAM 
Objednejte si individualizované 
a vysoce kvalitní náhrady přímo

z našich frézovacích center.

Více možností
Dnešní doba ,,digitální stomatologie” Vám nabízí  
široké spektrum možností. Jednou z novinek  
u firmy Straumann® je angulace kanálku 
pro šroubek až do 25° u konstrukcí z titanu 
a chromkobaltu a navíc s možností přímého 
dosedu do implantátu bez abutmentu.

FRÉZOVANÍ V LABORATOŘI
Straumann® CARES® M Series frézka

Straumann® Therm
Straumann® Argotherm 

SINTROVÁNÍ

Straumann® CARES® Materiály
Působivé portfolio materiálů pro široké 
spektrum ošetření, dostupné pro frézování
v laboratoři nebo frézovacím centru.

a
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profesionalita

Letošní rok je pro Komoru 
rokem volebním jak na úrovni 
centrálních, tak oblastních funkcí 
a orgánů. Členové ČSK budou 
ve svých oblastních komorách 
v demokratických volbách vybírat 
kolegy, kteří je budou zastupovat 
a hájit jejich zájmy po další 
čtyři roky – od 21. září 2017 
do 20. září 2021. Uvědomuje 
si však každý člen Komory, jak 
důležité je, aby svého volebního 
práva využil? Na toto téma jsme 
připravili rozhovor s prezidentem 
ČSK MUDr. Pavlem Chrzem 
a prezidentem- elektem 
doc. MUDr. Romanem 
Šmuclerem, CSc.

Co může být v souvislosti s volbami 
do orgánů oblastních komor největší 
problém?

Pavel Chrz: Trápí nás riziko ne-
-usnášeníschopnosti oblastních sněmů 
a z toho vyplývající problémy pro chod 
Komory. Počet oblastí, kde se na sněmu 
nesejde potřebná nadpoloviční většina 
členů, rok od roku sice pomalu, ale přece 
jen stoupá. V r. 2014 bylo takových OSK 
12, následující rok 18 a v r. 2016 pak 19. 

Roman Šmucler: Neusnášeníschop- 
nost sněmů je často dána celkovým 
počtem a složením členské základny. 

VáŠ HLAS URČUJe KOMOROVOU DeMOKRACII

Přibývá kolegů, kteří jsou v důchodu, 
a mnohým se už nechce na sněmy cho-
dit. Ale hlavně je nás čím dál více a po-
čet členů ČSK je nyní nejvyšší v celé 
historii Komory. Proto dát na oblastech 
dohromady nadpoloviční většinu bude 
tentokrát opravdu nejtěžší.

Které jsou tedy ty hlavní důvody, proč 
by měli členové Komory na oblastní 
volební sněm přijít?

Pavel Chrz: Komora funguje na prin-
cipu zastupitelské demokracie, kte-
rá je podle mého názoru to nejlepší, 
co v současné době může být. Volební 
sněm OSK je proto velmi důležitý, tam 
můžou jednotlivci skutečně rozhodo-
vat o budoucnosti Komory. To zname-
ná, že si můžou zvolit takové předsta-
vitele, o nichž se domnívají, že je bu-
dou správně zastupovat v orgánech Ko-
mory, a to od vrcholného orgánu, jímž 
je sněm ČSK, po oblastní orgány – tedy 
představenstvo, revizní komisi a čest-
nou radu OSK. 

Roman Šmucler: Nemá smysl kritizo-
vat, že Komora nefunguje, když si ne-
zvolím takové představitele, kteří jsou 
schopni posunout Komoru dopředu. Či-
li každý by měl využít možnost vybrat 
do jednotlivých orgánů a funkcí kolegy, 
ke kterým má největší důvěru. Pokud té-
to možnosti nevyužije, pak by se měl, 

podle mého názoru, nadále zdržet ja-
kékoli kritiky na účet Komory. 

Máme to štěstí, že si díky ČSK o sobě 
rozhodujeme sami, tedy zásadní otáz-
ky, jako je financování zubní péče, pro-
blémy s pacienty, celoživotní vzdělává-
ní apod., můžeme řešit vlastní samo-
správou. Ovšem sami také rozhoduje-
me o tom, kdo přesně bude naše zájmy 
hájit a prosazovat. To platí i na úrovni 
OSK, kde se řeší většina problémů. 

Připusťme variantu, že volební 
sněm oblastní komory nebude 
usnášeníschopný. Jaké negativní 
důsledky to bude mít pro členy 
dané OSK?

Pavel Chrz: Tyto důsledky přesně 
vyjádřil Mgr. Jiří Slavík ve svém práv-
ním stanovisku, které bylo zveřejněno 
v březnovém LKS č. 3/2017 na str. S26 
a na www.dent.cz (Pro členy/Aktuality 
– zpráva ze 7. 2. 2017). Podrobně byla 
tato otázka rovněž diskutována na se-
tkáních s předsedy OSK v lednu a únoru 
letošního roku. 

Pokud volební sněm nebude usná- 
šeníschopný a tudíž nebudou do 20. 9. 
2017 zvoleny orgány OSK na funkční 
období 2017 – 2021, pak nebude mít 
daná OSK možnost vykonávat svoji pra-
vomoc. Jinými slovy: oblast zcela pře-
stane administrativně fungovat.

Prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz 
(vpravo) a prezident- elekt 
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., 
(vlevo), se v rozhovoru pro LKS plně 
shodují: každý jednotlivý člen na 
oblastech prostřednictvím svého 
volebního hlasu rozhoduje o tom, 
jaká Komora bude.
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Co konkrétně znamená pro 
jednotlivého zubního lékaře, pokud 
jeho OSK přestane administrativně 
fungovat?

Pavel Chrz: Znamená to, že OSK ne-
bude moci hospodařit se svěřeným ma-
jetkem a finančními prostředky. Kromě 
jiného budou členové Komory platit 
pouze tu část členských příspěvků, kte-
rá náleží do centra ČSK, ale nebudou 
mít možnost platit tu část, která náleží 
oblastní komoře – ta pak tedy bude bez 
potřebných finančních prostředků na 
zajištění nezbytného provozu. 

Také nebude vydáváno vyjádře-
ní OSK k žádosti o vykonání profes-
ní zkoušky ani o vydání osvědčení – 
členům Komory proto nebude možno 
osvědčení vydávat ani jim umožnit vy-
konání profesní zkoušky. Nebudou vy-
síláni zástupci OSK k výběrovým říze-
ním konaným před uzavřením smlouvy 
o poskytování a úhradě zdravotní péče. 
Nebude zajištěna účast ve výběrových 
řízeních a konkurzech při obsazování 
vedoucích míst ve zdravotnictví v pří-
slušném regionu.

Roman Šmucler: Nepříjemná situa-
ce může pro kolegy z daných OSK 
vzniknout i v souvislosti s požadav-
ky na služby v rámci LSPP apod. Pros-
tě nebude nikdo, kdo by za ně oficiál-
ně vyjednával odpovídající podmínky, 
a ať se jedná o jakýkoli administrativ-
ně-provozní problém, na vše zůstanou 
kolegové úplně sami a budou zbyteč-
ně ztrácet drahocenný čas obcházením 
různých úřadů. 

Pavel Chrz: V případě nezvolení re-
vizní komise OSK bude muset předse-
da centrální RK ČSK určit jinou oblastní 
RK, která se místo té nefunkční bude za-
bývat např. prověřováním stížností a po-
dáváním návrhů na zahájení disciplinár-
ního řízení. Obdobný postup se uplat-
ní také v případě nezvolení čestné rady 
OSK. Jednoduše řečeno – bylo by velmi 
problematické, aby případné spory mezi 
zubními lékaři a pacienty či mezi zubní-
mi lékaři navzájem řešili kolegové z ji-
ných OSK. Tedy někdo, kdo při nejlepší 
vůli nezná daného lékaře v širším mě-
řítku kvality jeho práce, nezná konkrét-
ní situaci jeho zdravotnického zařízení.

Roman Šmucler: Revizní komise jsou 
naší výsadou, kterou jsme si vybojova-
li – ne ve všech zemích EU se řeší pro-
blémy s pacienty přímo s profesní ko-
morou. V současnosti, kdy stoupá po-

čet stížností na zubní lékaře a pacienti 
si uvědomují – a častěji i uplatňují – svá 
práva, je obrovským rizikem si kvalitní 
revizní komisi OSK nezvolit. 

Dalším nepříjemným důsledkem 
neusnášeníschopnosti sněmu OSK by 
byla skutečnost, že oblast by nebyla 
schopna zvolit svého delegáta či 
dokonce delegáty do sněmu ČSK na 
funkční období 2017 – 2021…

Roman Šmucler: Ano, to by zname-
nalo, že taková oblast by nebyla přinej-
menším na určitý časový úsek – mini-
málně do doby uskutečnění právoplat-
ných voleb na sněmu OSK – zastoupe-
na ve vrcholném orgánu Komory. Může 
se tak snadno stát, že v klíčových oka-
mžicích na začátku funkčního období 
od září 2017 nebudou mít zubní léka-
ři z dané OSK vůbec možnost prostřed-
nictvím svých delegátů ovlivnit usne-
sení, která sněm ČSK bude projedná-
vat a schvalovat. A těch několik měsíců 
do doby, než se podaří na oblasti prá-
voplatně zvolit sněmovníky, může být 
opravdu zásadních. Nezastírejme, že 
existují rozdílné názory například na fi-
nancování zubní péče. Jiný je pohled 
kolegů z velkých měst oproti kolegům 
třeba z příhraničí. Cítíme, že názorové 
skupiny jsou hodně vyrovnané, takže 
při rozhodování ve sněmu ČSK pak bu-
de záležet na každém hlasu. 

První jednání sněmu ČSK v novém 
funkčním období se bude konat již 
v listopadu a lze předpokládat, že už 
zde budou na programu důležité otáz-
ky, které můžou nasměrovat Komoru do 
dalších let. Připomínám, že usnesení 
sněmu ČSK jsou závazná a přinejmen-
ším do jeho dalšího zasedání se jimi 
musí představenstvo ČSK a další orgány 
Komory řídit.

Pavel Chrz: Nutno podotknout, že 
opakované volební sněmy OSK ta-
ké stojí oblastní komory nemalé pení-
ze. Nakonec je tu i čistě hypotetická 
možnost, že by nadpoloviční většina 
volebních sněmů OSK nebyla usnáše-
níschopná, a tudíž by nebyla zvolena 
potřebná většina členů sněmu ČSK. To 
by znamenalo nefunkčnost sněmu ČSK 
jako vrcholného orgánu Komory. Neby-
lo by možné projednávat a schvalovat 
jakákoli doporučení a usnesení sněmu 
v zájmu nás všech.

Roman Šmucler: Zase by o nás bez 
nás rozhodovala státní správa a pak by-

chom se asi nestačili divit. Víme, jak to 
ve státní správě chodí…

Pokud byste měli z titulu své vrcholné 
komorové funkce vyslovit nějakou 
výzvu pro kolegy – členy ČSK, jak by 
zněla?

Pavel Chrz: Myslím si, že každý z nás 
by měl jednou za čtyři roky nejen splnit 
svoji stavovskou povinnost, ale přede-
vším využít svého práva podílet se tím-
to demokratickým způsobem na cho-
du Komory a ovlivňovat její tvář. Přijď-
te na volební sněm OSK, abyste si ve 
své oblasti zvolili takové kolegy, ke kte-
rým máte důvěru a jimž věříte, že bu-
dou prosazovat všechny vaše oprávně-
né zájmy na všech úrovních svých pra-
vomocí.

Roman Šmucler: Udělejte si oblastní 
volební sněmy co nejpříjemnější. Zpes-
třete je zajímavými přednáškami, škole-
ními, nebo „jen“ pěkným společenským 
programem, atraktivním pro všechny vě-
kové kategorie. 

Nejde pouze o to, že musíme společ-
ně řešit problémy týkající se bytostných 
otázek našeho povolání. Jde i o to, co 
bylo smyslem spolkové činnosti už před 
více než sto lety: spojení lidí, kteří cí-
tí profesní sounáležitost a jsou hrdi na 
to, že patří k silné komunitě. Česká sto-
matologická komora je takovým naším 
spolkem a záleží na každém z nás, zda 
bude jen ze zákona nutným zlem, ne-
bo zda bude žít svým vlastním činoro-
dým životem ku prospěchu i radosti nás 
všech. Využijme oblastních sněmů také 
k tomu, abychom se vzájemně blíže po-
znali a napříště už pod jménem vidě-
li i konkrétní tvář svého kolegy a jeho 
osobnost. 

Pokud bude na oblastech zájem, rádi 
se členové představenstva včetně pre-
zidenta ČSK i mě jako prezidenta-elek-
ta zúčastní oblastních sněmů. Uvítáme 
přímou výměnu názorů mezi vedením 
ČSK a řadovými členy, klidně se i rádi 
pohádáme, bude-li diskuse konstruktiv-
ně plodná.

Rozhovor zpracovala
Iva Žáková
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Dr.Kim Europe (dr-kim.eu)

Česká Republika 101 00 
Praha 10-Vršovice
nám. Svatopluka Čecha 1357/9

+420 228-885-651
+420 736-537-874
info@dr-kim.eu

facebook.com/drkimeurope

vk.com/drkimeurope

youtube.com/drkimeurope #drkim
#shadowless

LÉKAŘSKÁ OPTIKA

Lehký 
nejlehčí svítidla na trhu *
*104 gr

Nejvýkonnější světlo
až 100.000 luxů

Bezstínový efekt
2xLED zdroj světla

Bezdrátový systém
pohodlné používání bez drátů 
za pomoci 2 baterií

Komfortní
Komfortní pocit

Video “očima chirurga” HD
ideální pro nahrávání videa a vysílání

Objednejte si bezplatné testování svítidla společně s optikou  přímo ve Vaší ordinaci ještě dnes!

Vaše profesní výhoda

VariOr  
DNAanalýzy pro

stomatology

www.gentrend.cz
+420608636119

DNA diagnostika 
parodontálních patogenů

VariOr Dento

VariOr Gen

DNA diagnostika 
predispozic k parodontitidě

VariOr Caries

DNA diagnostika 
kariogenních bakterií

VariOr Dento

zastoupení pro ČR a SR

k trend s.r.o.
www.ktrend.cz, info@ktrend.cz

mobil: +420 773 678 878

Žitomírská 26, Praha
tel.: 777 84 85 84

dentika@dentika.cz
www.dentika.cz

Zirkonová korunka (mezičlen)
metodou CAD/CAM

za 2.300 Kč (1.950 Kč)

Celokeramická korunka

za 2.200 Kč

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

Zubní laboratoř DENTIKA

Doprava po celé České republice
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reklamní prezentace

S potěšením představujeme novinku 
na trhu – inovativní a vysoce 
efektivní bioaktivní zubní pasty 
značky SPLAT.
SPLAT je mezinárodní společnost se 
sídlem v lotyšské Rize, která je na 
trhu již 15 let a je jedním z předních 
dodavatelů zubních past v evropě 
a Asii. Čím jsou tyto produkty 
výjimečné?

●● VySOKá eFeKTIVITA. Každý 
výrobek vytvořený v laboratořích SPLAT 
je zaměřen na řešení problémů v péči 
o ústní dutinu. Aby byla garantována 
vysoká efektivita každého výrobku, 
SPLAT spolupracuje s předními 
zubními lékaři a odborníky po celém 
světě. Výsledkem jsou specializované 
výrobky, jejichž vysoká účinnost je 
potvrzena rozsáhlými klinickými 
studiemi v EU, Japonsku a Rusku.
●● INOVATIVNí PříSTUP. SPLAT vyhle-

dává nové formy výroby s cílem ma-
ximalizovat klinickou účinnost každé-
ho výrobku. Centrum výzkumu a vý-
voje SPLAT vyvíjí nové receptury, které 
jsou chráněny mezinárodními patenty. 
Vyvinuli unikátní systém bezpečného 
a účinného bělení Sp. White System®, 
který zanechává povrch zubů dokonale 
čistý, hladý a lesklý a nedochází k po-
škozování zubní skloviny ani dásní. 
Mezinárodní klinické studie prokázaly 
96% inhibiční účinek na bakterie obsa-
žené ve všech vrstvách zubního plaku. 
Všechny výrobky SPLAT jsou bezpeč-
né a vhodné pro každodenní použití. 
Žádný výrobek SPLAT neobsahuje syn-
tetická antiseptika, triklosan, chlorhe-
xidin ani sodium lauryl sulfát (SLS) ani 
sodium sacharin. Patentovaný systém 
LUCTATOL® – kombinace extraktu 
z lékořice a mléčných enzymů – obsa-
hují všechny výrobky SPLAT určené dě-
tem. Nová generace bioaktivních zub-
ních past výhradně obsahuje aktivní 
nanohydroxyapatit pro obnovení a re-
generaci zubní skloviny.
●● UNIKáTNí PříRODNí SLOŽKy. 

Přírodní účinné látky, esenciální ole-
je a výtažky z léčivých rostlin a bylin 
jsou samozřejmou součástí všech dru-
hů zubních past, ústních vod a ústních 
pěn SPLAT.
Bioaktivní a profesionální produkty 
SPLAT obsahují jedinečné inovační 
složky, a to především:

 ● 100% přírodní bioaktivní vápník zís-
kaný z vaječných skořápek, 

NOVINKA: BIOAKTIVNí ZUBNí PASTy ZNAČKy SPLAT

 ● nanohydroxyapatit – hlavní složku 
zubní skloviny, 

 ● mléčný enzymový komplex pro za-
chování lokální imunity ústní dutiny,

 ● biokoncentrát z levandule,
 ● perlový extrakt,
 ● aktivní uhlí získávané z březového 

dřeva.
Vysoká účinnost každé z těchto složek 
zaručuje efektivní a maximálně účinnou 
hygienu ústní dutiny.

Zubní pasty značky SPLAT 
jsou k dostání ve dvou řadách: 
PROFeSSIONAL a SPeCIAL

Řada PROFeSSIONAL: vyznačuje se 
širokospektrálním použitím. Všechny 
pasty obsahují sloučeninu Sp. White Sys-
tem® a výtažky z různých blahodárných 
rostlin a bylin, které cílí na problematic-
ké dásně s gingivitidou či parodontitidou, 
na citlivé zuby, na potřebu remineraliza-
ce zubní skloviny nebo problémy s ha-
litózou. Řada zahrnuje celkem 11 druhů 
zubních past s obsahem 100 ml. 

Řada SPeCIAL: každá zubní pasta té-
to řady se vyznačuje speciálními přísa-
dami mezi aktivními složkami a přináší 
do koupelny spotřebitelů zcela jedineč-
ný zážitek z čištění zubů. Je to například 
temně černá antibakteriální zubní pasta 
Blackwood, jejíž barvu jí dodává kvalit-
ní rozdrcené aktivní březové uhlí a osvě-
žující příchuť dodávají výtažky z jalovce. 
Řada SPECIAL má obsah 75 ml a zahrnu-
je celkem 11 druhů jedinečných příchutí 
jako chilli, zázvor, magnólie a další.

SPLAT nabízí zákazníkům široký vý-
běr výrobků s nebo bez fluoridu. Výrob-

ky s fluoridem obsahují jeho nejpřiroze-
nější formu – Olaflur, který je doplněn 
o složky sodium fluorid nebo sodium 
monofluorfosfát. 

Podrobnější informace o výrobcích a je-
jich specifikaci vám poskytnou vyškolení 
pracovníci společnosti BeLdental, která 
je výhradním distributorem. 
Výhodný startovací balíček 
nejprodávanějších zubních past 
SPLAT si můžete objednat telefonicky 
na tel. č. 596 638 223,  
e-mailem na obchod@beldental.cz 
nebo přes e-shop www.beldental.cz

Ing. Zuzana Heiník Bělová
produktový specialista firmy BELdental, s.r.o.

NáZORy LéKAřů
MUDr. Jana Dolejší, specialista v or-

todoncii, Praha: „Doporučuji zubní pas-
ty a ústní pěny značky SPLAT svým pa-
ci entům s fixním ortodontickým apa-
rátem pro zvýšení hygieny během dne. 
Dnešní uspěchaná doba vyžaduje rych-
lá a efektivní řešení a právě ústní pěny 
SPLAT jsou ideálním prostředkem přede-
vším pro dětské pacienty, od kterých vy-
žaduji perfektní ústní hygienu.“

MUDr. Linda Kováčová, stomatolog, 
Olomouc: „S pastami jsem velmi spoko-
jena. Jsou příjemné chuti a čisticí efekt je 
mnohem lepší než u běžných past. Cí-
tím, že na plochách zadních zubů, kde 
většinou plak zůstává, se již tolik neusa-
zuje. Také krvácení dásní u paci entů se 
používáním těchto past výrazně zlepšilo. 
Vřele je doporučuji.“
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BIONIQ® S2.9 – ÚZKý HyDROFILNí TITANOVý IMPLANTáT

reklamní prezentace

Společnost LASAK rozšířila 
implantologický systém BioniQ® o novou 
řadu implantátů s průměrem 2,9 mm. 
Systém BioniQ® tak nabízí optimální 
řešení i v situacích, ve kterých je léčba 
konvenčními dentálními implantáty 
problematická nebo nemožná, nejčastěji 
ve frontálním úseku s omezenou 
nabídkou kosti nebo malou mezerou mezi 
zuby nebo implantáty. 

Úzké implantáty BioniQ® S2.9 jsou stej-
ně jako všechny ostatní implantáty systému 
BioniQ® opatřeny hydrofilní, nanostruktu-
rovanou, bioaktivní povrchovou úpravou, 
která urychluje tvorbu funkčního rozhraní 
kost -implantát a poskytuje tak implantátu 
rostoucí sekundární stabilitu již v nejčasněj-
ších fázích hojení. 

Implantáty S2.9 jsou vyráběny z vysokopev-
nostního čistého titanu Grade 4, který je do-
dáván prémiovými výrobci z USA. Vlastnosti 
materiálu jsou garantovány přísnou podniko-
vou normou LASAK, která vysoce převyšuje 
požadavky běžných norem (ISO 5832 – 2). 

Úzké implantáty – široké možnosti 
použití. Nová protetická platforma 
QN (Q-Lock® Narrow) byla speciálně 
vyvinuta pro úzké implantáty S2.9. 
Reflektuje požadavky na komfort 
a flexibilitu ošetření a obsahuje všechny 
obvyklé protetické komponenty pro 
cementované, šroubované i hybridní 
náhrady. Samozřejmostí jsou individuální 
řešení jako frézované konstrukce 
BioCam® a pilíře Cast-On. 

Jedno instrumentárium pro všechny 
šířky implantátů. Přestože byl systém 
BioniQ® rozšířen o druhou protetickou 
platformu, instrumentárium a používané 
nástroje zůstávají stejné a zachovávají 
koncepci systému – jednoduchost 
a efektivitu. Vše tak zůstává přehledně 
umístěné v jedné kazetě a nezatěžuje 
vás dalšími investicemi.

Podrobnější informace naleznete na 
www.lasak.cz.

LASAK, s. r. o.

úsměv prostřednictvím  
moderních technologií

VÝROČNÍ  
KONGRES  
ČADE

Kam se posunula dentální estetika  

za posledních 10 let? 10 let zkušeností  

a praxe. Co funguje a co ne?  
Oslovili jsme odborníky z oblastí důležitých 

pro dentální estetiku...ortodoncie, protetika,  

implantologie, zubní laboratoř.

early bird registrace 
do 30. 4. 2017

na www.czade.cz 
nebo na tel.: 773 245 242

do 30. 4. do 1. 6.
člen ČADE 3 000 Kč 3 500 Kč
nečlen ČADE 5 000 Kč 5 500 Kč
zubní technik 3 500 Kč 4 000 Kč
student 2 500 Kč 3 000 Kč

1  . 
3. června 2017, praha, úmg av čr

ortodoncie Vladimír Filipi adheze Ladislav Gregor  
červená estetika Ivo Nekvinda implantologie Jiří Krug protetika Petr Barták  

zubní technik Tomáš Forejtek zubní technik Jakub Hošek cad cam Petr Klimeš

po 10 letech
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SLeDUJTe DIGITALIZOVANé  
AKTUáLNí INFORMACe ČSK ON-LINe 

profesionalita

Časopis LKS je primárním zdrojem 
všech důležitých komorových 
informací, ale měsíční interval je 
přece jen někdy příliš dlouhý časový 
úsek. ČSK má však k dispozici 
i rychlejší nástroje, které vám umožní 
být neustále v „centru dění“.

WWW.DeNT.CZ
Na stránkách ČSK www. dent.cz jsou 

v zabezpečeném odkazu Pro členy bez-
prostředně zveřejňovány všechny důležité 
zprávy, upozornění a doporučení Komory 
týkající se provozu zdravotnických zaříze-
ní, jejich financování, právních a ekono-
mických otázek apod. Zprávy staršího da-
ta jsou postupně přesouvány pod tlačítka, 
kterým obsahově odpovídají. Informace 
o nově zveřejněných zprávách jsou zasí-
lány e-mailem těm členům Komory, kteří 
ČSK poskytli své e-mailové adresy.

SMS AKTUALITy
Na důležitá sdělení, která jsou zveřej-

něna na webových stránkách, můžete 

být navíc upozorněni SMS zprávou, pří-
mo na váš mobilní telefon.

Postup přihlášení k odběru SMS ak-
tualit je zveřejněn na www.dent.cz (Pro 
členy/SMS brána/Jak se přihlásit k odbě-
ru SMS informací ČSK).

e-MAILOVé ZPRáVy
A) Informace o důležitých sděleních, 

která jsou zveřejněna na www.dent. cz, 
můžete obdržet do svojí e-mailové 
schránky. Tyto zprávy zasílá ČSK všem 
svým členům, kteří jí poskytli platnou 
e-mailovou adresu a nezaslali písem-
ný nesouhlas se zasíláním hromadných 
informací. Pokud zprávy nedostává-
te a máte o ně zájem, zašlete prostou 
e -mailovou žádost o zařazení do se-
znamu příjemců e-mailových zpráv na 
adresu: seznamclenu@dent.cz

B) e-mailem jsou rovněž členům Ko-
mory zasílána důležitá sdělení Kance-
láře ČSK a jejích jednotlivých oddě-
lení. Například Vzdělávací středisko 
ČSK tímto způsobem informuje drži-

tele osvědčení odbornosti v dostateč-
ném předstihu o tom, že se blíží ter-
mín ukončení platnosti jejich osvědčení 
a co je třeba učinit pro jeho prodlouže-
ní. Pochopitelně však může takto oslo-
vit pouze ty zubní lékaře, kteří poskyt-
li do registru členů svůj platný e-mailo-
vý kontakt. Doporučujeme tedy, abyste 
tento kontakt ve vlastním zájmu poskyt-
li. Postupovat můžete podle bodu A, te-
dy zaslat na seznamclenu@dent.cz žá-
dost o doplnění své e-mailové adresy 
do registru členů.

MONITORING MéDIí
Stejným způsobem, tj. e-mailovou 

žádostí na seznamclenu@dent.cz, se 
můžete přihlásit k odběru monitorin-
gu médií, který obsahuje týdenní výběr 
zpráv z tisku, rozhlasu i televize týkají-
cích se zdravotnictví, prioritně zubního 
lékařství.

Kancelář ČSK

ÚČeT KLINIK ČSK  
ZPRáVy Z CeST
V časopisu LKS publikujeme zkušenosti z účasti na 
odborných studijních pobytech či dlouhodobých 
kursech s finančním příspěvkem z Účtu klinik ČSK. 
Ostatní informační články z účasti na zahraničních 
kongresech a sympoziích jsou zveřejňovány na 
webové stránce ČSK (Kontakty/Kliniky).

Nově je na www.dent.cz zveřejněna zpráva:
 ● 51. mezinárodní kurz pro odběr volných laloků 

(Cáchy, Německo, 16. – 18. 2. 2017)
Autor: MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., 
Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň

Připomínáme, že jedním ze závazků při čerpání 
finančních prostředků z Účtu klinik je publikace 
odborného sdělení v LKS (požadavky na zpracování jsou 
uvedeny v materiálu Podmínky pro publikaci v časopisu 
LKS, který je zveřejněn na www.dent.cz (Časopis LKS/
Pro autory). Pravidla pro čerpání z Účtu klinik rovněž 
najdete na www. dent.cz (Kontakty/Kliniky).

Redakce

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

• jednoduché a ekonomické řešení
• udržuje přesné umístění vrtáku
• viditelná baze budoucí korunky
• při větším počtu implantátů vedle
  sebe k dispozici kovové distanční piny
• rychlé, jednodušší a levnější než 
  u laboratorně vyráběných “guidů”

322
Kč/ks
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MůJ CíL Je VySOKá KVALITA 
STOMATOLOGIe V ČR

MUDr. Daniel Černý vystudoval 
Lékařskou fakultu Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové a na 
této fakultě také 9 let působil jako 
asistent. V roce 2010 spoluzaložil 
Hradecký dentální vzdělávací 
institut, kde spolu s dalšími 
vysoce erudovanými odborníky 
vzdělává stomatology z celé ČR. 
Pravidelně pořádá stomatologické 
sympozium Dental Summit. 
Svou lékařskou praxi vykonává 
v privátním zařízení D.C.M 
klinika v Hradci Králové.

Je až neuvěřitelné, jak činorodým 
člověkem jste. Stomatologie je 
evidentně nejen vaší prací, ale též 
zálibou. Povězte nám, jak se to stane, 
že vás stomatologie takto pohltí?

Primárně doufám, že mě práce úpl-
ně nepohltila. Mám svou rodinu, za 
měsíc čekám narození syna, a to je to, 
co mě naplňuje nejvíce. Dá se však ří-
ci, že to, co dělám, neumím a nechci 
dělat napůl. Po gymnáziu jsem na rok 
odjel studovat na Simsbury High School 
do Connecticutu v USA. Když jsem se 
vrátil a v roce 1993 nastoupil na Lékař-
skou fakultu Univerzity Karlovy, vnímal 
jsem celou řadu rozpracovaných věcí, 
které byly připraveny napolovic. To byl 
pro mě impulz, abych se do těchto věcí 
pustil a dodělal je. Právě proto jsem po 
získání diplomu na 9 let na fakultě zů-
stal a pokusil jsem se zlepšit vzdělávání 
stomatologů v ČR. 

V roce 2010 jste spoluzaložil 
Hradecký dentální vzdělávací institut. 
Jaké je jeho poslání a kdo jsou vaši 
„studenti“?

Lékařské fakulty produkují stomatology, 
z nichž se velká část domnívá, že umí dě-
lat stomatologii. To je však velký omyl, 
neboť z praktické stomatologie, kterou 
bude lékař provádět každý den, se na lé-
kařské fakultě nenaučíte téměř nic. To se 
musí lékař naučit u křesla, a ne jen z knih. 
U nás v HDVI vidíme obrovskou nedosta-
tečnost v přípravě absolventů, kteří mo-
hou prakticky ihned po získání diplomu 
z lékařské fakulty dělat stomatologii. To-
ho nejsou objektivně, kvalitně i odbor-
ně schopni a potřebují další vzdělávání. 
Lékaři ve stomatologii se prostě musejí 
vzdělávat celý život. HDVI vznikl právě 

proto, aby nebylo celoživotní vzdělává-
ní pouhou deklarací do větru, ale skuteč-
ným zdrojem odborného poznání a sdí-
lení informací mezi stomatology, které je 
realizováno systematicky. 

Mohl byste trochu rozvést  
vaše aktivity v HDVI?

Přicházejí k nám jak lékaři absolven-
ti, tak i stomatologové s letitou praxí. Je 
realitou, že většina zubních lékařů je 
ve svých ordinacích osamocena a naše 
kurzy jim pomáhají se seznamovat s no-
vými postupy a novými materiály. Dnes 
realizujeme kurzy záchovné stomatolo-
gie, endodoncie, parodontologie, pro-
tetiky, ortodoncie či pedostomatologie. 
Kurzů děláme až 40 za rok. Dříve jsme 
vzdělávali jen v oblasti teorie, ale dnes 
poskytujeme školení i praktické, a to 
včetně stáží. Na vzdělávání se podíle-
jí lékaři s vysokou odbornou znalostí 
a zároveň se schopností informace pře-
dat posluchačům. Snažíme se být také 
„up to date“ i s technikou a dělat takové 
kurzy, které zaujmou. 

Vaše odborná stomatologická práce 
je často podpořena také oblastí IT 
– myslím tím informační systémy. 
S jakým systémem pracujete a jak jste 
s ním spokojen?

Prvně jsem se s informačními systé-
my potkal na střední škole v USA. Po 
svém návratu jsem zjistil, že standard 
informačních technologií je u nás sku-

tečně hodně nízký. Nemám a neměl 
jsem představu, že IT udělá práci za 
lékaře, ale věřil jsem, že mu ji může 
hodně usnadnit. Co ze mě však IT mů-
že zcela sejmout, je formálnost a mr-
hání prací na věci, které lze prostřed-
nictvím informačních systémů automa-
tizovat. Právě proto jsem v roce 2001 
spolu s CGM (a informačním systémem 
PC DENT) pomohl vybudovat ve Fakult-
ní nemocnici Hradec Králové první di-
gitalizovanou stomatologickou kliniku 
v ČR. Tam začal můj zájem o informač-
ní systémy a s PC DENTem pracuji do-
dnes. Díky informačním systémům pak 
mám jako lékař více času na pacienty 
a jako učitel více času na studenty.  

Nahlédněme budoucnosti pod 
pokličku a pusťme fantazii otěže. 
Jak bude vypadat práce stomatologa 
za 20 let a jak mu IT řešení budou 
pomáhat?

Stomatologii čeká velký krok přesu-
nu od lékařů fandů IT, kteří mají hlubo-
kou znalost informačních technologií, 
k těm, kteří skutečně používají infor-
mační systémy jako uživatelé, a přesto 
využívají jejich sofistikovanost. Pro lé-
kaře je podstatné mít data o pacientech 
včas a v řádné kvalitě. Jedná se o snadné 
a bezpečné odesílání záznamů pacien-
ta (data z karty, rentgeny…) vybranému 
specialistovi. Zkrátka ideální informač-
ní systém je takový, o jehož existenci 
vlastně ani nevíme, práce s ním je intui-
tivní a slouží nám lékařům, ale i pacien-
tům jako skutečný pomocník. 

Vaše činorodost vám určitě nedá 
zůstat v klidu a připravujete další akce 
pro stomatology. Na čem aktuálně 
pracujete a na co se můžeme těšit?

Hlavním je očekávání přírůstku do ro-
diny, což je období, na které se moc tě-
ším. V pracovní rovině bych další rok až 
dva rád zapracoval na HDVI, abychom 
měli větší pestrost nabídky a lepší vyba-
vení. Budujeme také síť praxí, kde chce-
me absolventům poskytnout prostor 
pro jejich odborné vzdělání a sejmout 
z nich břímě administrativní a organi-
zační zátěže. Věříme, že tím dosáhne-
me zvýšení kvality na poli stomatologie. 

CompuGroup Medical
Česká republika, s. r. o.

MUDr. Daniel Černý z Hradce Králové.
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Z JARNíHO 
STOMATOLOGICKéHO FóRA 2017

Maxi DENTAL, s. r. o., Břeclav

PŘIJME ZUBNÍHO LÉKAŘE
Nástup IV-IX/2017 nebo dle dohody, možný 

pozdější podíl, převzetí praxe a pronájmu ordinace.
Životopis zašlete na: krupovaa@centrum.cz 

tel.:+420 608 136 410 

www.maxidental.cz

SVěTOVý KONGReS 
FDI 2017
se koná 29. 8. – 1. 9. 
v Madridu, Španělsko
Program a registrace: 
www.world-dental-congress.org

odborné akce

Tradiční akce Jarní stomatologické fórum (JSF), kterou pro stomatologické týmy 
pořádá Vzdělávací středisko ČSK, se letos konala již podevatenácté, a to v pátek 
24. března 2017 v Kongresovém centru Praha (KCP). Podle loňského scénáře, 
který se osvědčil, mělo JSF opět společný celodenní program jak pro zubní 
lékaře, tak pro sestry a dentální hygienistky. Prvním tématem byly speciální 
otázky, které však také ovlivňují práci v ordinaci a provozování praktického 
zubního lékařství – zvyšující se význam některých jednání, chování a postojů 
pacientů. Druhým tématem byla problematika zdravé a nezdravé výživy. 

Připravila redakce

Přednášejícím na JSF 2017 byl 
MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA. 
Celodenní přednášku zvládnul bravurně, 
zhruba šest hodin hovořil se zaujetím 
a neztratil ani svůj typický humor.

Udržet po celý den pozornost auditoria není jednoduché ani pro zkušeného lektora. Zdánlivě „nestomatologické“ problémy, které 
dr. L. Korábek pro JSF zpracoval, se ukázaly velice zajímavé a podnětné přinejmenším k zamyšlení – aneb všechno souvisí se vším. 
Ačkoli konec akce byl plánován na 15.30 hodin, ještě kolem šestnácté hodiny byl sál zaplněný. Nikdo z posluchačů nikam nepospíchal… 
A jak naznačuje snímek vpravo, diskutovat bylo o čem nejen v sále, ale i v kuloárech.

Na Jarní stomatologické fórum přišlo více než sto padesát účastníků, a tak spokojenost panovala i na straně devíti firem, které se prezentovaly 
na doprovodné výstavě. Fotografie jsou ze stánku (vlevo) společnosti Philips ČR, s. r. o., a (vpravo) JPS, s. r. o.
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www.nwd.cz

Implantologie

PRODEJ / VELKOOBCHOD       SERVIS

NWD Česko nebude od 1. 5. 2017 prodávat prostřednictvím obchodních zástupců,
ale výhradně přes e-shop nebo telefon +420 545 215 103, +420 775 770 603.

Při větších jednorázových nebo ročních objednávkách obdržíte další zajímavé slevy.
Zašlete poptávku: jan.mendlik@nwd.cz

CENOVÝ HIT Příjem objednávek: v.syslova@nwd.cz

Dezinfekční ubrousky

Dezinfekční ubrousky pro rychlou dezinfekci.

6 sáčků 100 ks Obj. č. 181925

Dezinfekce nástrojů

Vysoce účinný koncentrát k čištění a dezinfekci nástrojů.

Kanystr, 5 l Obj. č. 148237

Postřiková dezinfekce

Preparát k dezinfekci ploch necitlivých vůči alkoholu.

Kanystr, 5 l Obj. č. 13876

Kanystr, 10 l Obj. č. 148229

Dezinfekce na vrtáčky

Roztok k dezinfekci, čištění zubních vrtáčků, frézek
všeho druhu.

Láhev, 2 l Obj. č. 177939

Kanystr, 10 l Obj. č. 177940

579,- 1 549,- 899,-
1 499,-

359,-
1 499,-

Nakupujte výhodně na našem e-shopu

Inzerát A5 cenový hit.qxp_NWD  17.03.17  11:52  Stránka 1



S 49LKS 4/2017

STOMATOLOGIe DeNT MeDICO

reklamní prezentace

V letošním roce oslaví DeNT 
MeDICO, člen zdravotnické 
skupiny CARe MeDICO, jedenáct 
let existence. Jedenáct let rozvoje 
jednoho z největších privátních 
stomatologických zařízení.

Za tu dobu jsme ošetřili desítky tisíc 
pacientů z 85 zemí světa a ze skrom-
ného pracoviště o čtyřech ordinacích 
jsme vybudovali komplexní zdravotnic-
kou společnost se silnou orientací na 
poskytování služeb moderní stomatolo-
gické péče. Na dvou pracovištích pracu-
jí v tuto chvíli dvě desítky lékařů a čtyři 
dentální hygienistky. Celý provozní sys-
tém je založen na principu „lékař pouze 
léčí“, to znamená o vše ostatní se stará 
provozní tým, sestry a backoffice, a lé-

kař se tak opravdu může naplno soustře-
dit výhradně na svou práci a svůj vlast-
ní rozvoj. 

Pod jednou střechou naši pacienti na-
leznou celou škálu stomatologických 
služeb – od záchovné stomatologie, 
přes ortodoncii, stomatochirurgii, pedo-
stomatologii až po parodontologa a im-
plantologa.

Díky naší velikosti a ekonomické síle 
zaručujeme lékařům nejlepší ceny na-
kupovaných instrumentů a léčiv. Ne-
ustále investujeme do nových techno-
logií, všechny ordinace jsou vybaveny 
soupravami KaVo, máme k dispozici 3D 
rentgen, endodontické mikroskopy atd. 
O dostatečný počet pacientů a jejich 
odbavení a o komunikaci se stará mar-
keting a zákaznický servis. K dispozici 

je vlastní zubní laboratoř s týmem zku-
šených laborantek. 

Stejnou péči, jakou věnujeme paci-
entům, věnujeme i našemu personá-
lu – počínaje odpovídajícím zázemím 
a konče zajištěním stravování na praco-
višti nebo teambuildingovými akcemi.

Rádi uvítáme mezi sebou nové ko-
legyně a kolegy z řad zubních lékařů. 
Přijďte se k nám nezávazně podívat 
a nad šálkem dobré kávy prodiskutovat 
možnosti vzájemné spolupráce. 

Domluvte si s námi schůzku 
na e-mailové adrese:  
prace@dentmedico.cz.

Hana Štěpánová
Pavel Sibřina

jednatelé CARE MEDICO, s. r. o.

www.nwd.cz

Implantologie

PRODEJ / VELKOOBCHOD       SERVIS

NWD Česko nebude od 1. 5. 2017 prodávat prostřednictvím obchodních zástupců,
ale výhradně přes e-shop nebo telefon +420 545 215 103, +420 775 770 603.

Při větších jednorázových nebo ročních objednávkách obdržíte další zajímavé slevy.
Zašlete poptávku: jan.mendlik@nwd.cz

CENOVÝ HIT Příjem objednávek: v.syslova@nwd.cz

Dezinfekční ubrousky

Dezinfekční ubrousky pro rychlou dezinfekci.
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Dezinfekce nástrojů

Vysoce účinný koncentrát k čištění a dezinfekci nástrojů.
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Preparát k dezinfekci ploch necitlivých vůči alkoholu.
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Láhev, 2 l Obj. č. 177939

Kanystr, 10 l Obj. č. 177940

579,- 1 549,- 899,-
1 499,-

359,-
1 499,-

Nakupujte výhodně na našem e-shopu
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právní poradna ekonomická poradna

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

Odpovídá 
Mgr. Jiří Slavík

Odpovídá 
Ing. Alena řeháková

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

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

Zaměstnanec v roce 2016 nevyčerpal 
celou dovolenou. Mohu mu tuto 
nevyčerpanou dovolenou proplatit, 
nebo si ji má v roce 2017 vyčerpat?

Čerpání dovolené je zaměstnavatel 
povinen zaměstnanci určit tak, aby do-
volenou vyčerpal v kalendářním roce, 
ve kterém zaměstnanci právo na dovo-
lenou vzniklo. Výjimkou jsou pouze na-
léhavé provozní důvody zaměstnavatele 
nebo překážky v práci na straně zaměst-
nance bránící čerpání dovolené. Nelze-
-li dovolenou vyčerpat do konce roku 
2016, je zaměstnavatel povinen ji ur-
čit zaměstnanci tak, aby byla vyčerpá-
na nejpozději do konce roku 2017. Do-
volenou, na kterou zaměstnanci vzniklo 
právo, je třeba vyčerpat ve volnu. Ná-
hrada mzdy za nevyčerpanou dovole-
nou (tzv. „proplacení“ nevyčerpané do-
volené) připadá v úvahu jen při skonče-
ní pracovního poměru. 

Zaměstnal jsem jako zubního 
lékaře cizince, který mi při nástupu 
do práce ukázal řádný diplom ze 
zahraniční vysoké školy dokazující, 
že je zubním lékařem. Později se 
ukázalo, že mu nebyla v České 
republice jeho kvalifikace uznána 
a že mu propadlo povolení k výkonu 
zdravotnického povolání. Krajský 
úřad se mnou zahájil řízení o uložení 
pokuty. Je možné, abych dostal 
pokutu, když můj zaměstnanec 
je zubním lékařem? Není to jeho 
chyba, že mu propadlo povolení?

Každý poskytovatel zdravotních slu-
žeb odpovídá za to, že zdravotní služ-
by poskytuje způsobilými osobami. Po-
kud poskytovatel přijímá zdravotnické-
ho pracovníka do zaměstnání, musí si 
od něj opatřit podklady o jeho odbor-
né způsobilosti, zdravotní způsobilosti 
a bezúhonnosti. Jestliže přijímaný zdra-
votnický pracovník získal kvalifikaci 

v zahraničí, je nutné požadovat doklad 
ministerstva zdravotnictví osvědčující 
uznání této kvalifikace.

Zubní lékaři, kteří získali kvalifikaci 
mimo členské státy Evropské unie, mu-
sí absolvovat tzv. aprobační zkoušku. 
Součástí této aprobační zkoušky je též 
pětiměsíční odborná praxe v České re-
publice. Tuto odbornou praxi lze konat 
jen na základě povolení od ministerstva 
zdravotnictví. Každý poskytovatel zdra-
votních služeb, u kterého zubní lékaři 
absolvují tuto odbornou praxi, je povi-
nen si ověřit, že takové povolení jeho 
zaměstnanec má a že je i nadále platné. 

Poskytování zdravotních služeb ne-
způsobilými osobami (tedy mimo jiné 
i osobami, které absolvují výše zmíně-
nou pětiměsíční odbornou praxi bez 
řádného povolení), je závažným správ-
ním deliktem, za který odpovídá posky-
tovatel. Krajský úřad za něj může ulo-
žit pokutu až 500 000 Kč. Poskytovatel, 
který je členem Komory, může být za ta-
kové jednání postižen též disciplinárně. 
U poskytovatelů, kteří nejsou členy Ko-
mory (např. právnické osoby), pak za to, 
že poskytují zdravotní služby jen pro-
střednictvím způsobilých osob, discipli-
nárně odpovídá odborný zástupce.

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

www.trhordinaci.cz

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

zajištění FINANCOVÁNÍ a daňové 
optimalizace na základě našeho ocenění

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

SLEDUJTE

KONTAKTUJTE

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

Výsledky výzkumu aplikujeme v praxi:
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připravujeme

fotoúsměv firemní sdělení

POZVáNKA NA 
STOMATOLOGICKý 
BěH 2017

PRAKTICKy O FRC ČePeCH

Dne 22. 4. 2017 se opět koná sportovně 
relaxační akce Stomatologický běh, 
jejímž generálním partnerem je firma 
CACAN CZ, s. r. o. 

Akce je určena stomatologům, zubním 
sestrám, hygienistkám, zubním techni-
kům, studentům zmíněných oborů (ženské 
a mužské kategorie). Můžete s sebou vzít 
i své děti a přihlásit je do dětských kategorií. 

Srdečně vás zve ředitel závodu 
Michal Dudla

tel.: 602 102 093
www.stomasport.cz

Přihlášky
1.  Předem on-line do 19. 4. 2017 

na www.stomasport.cz 
(startovné dospělí 100 Kč)

2.  Na místě v den závodu  
22. 4. 2017 do 12.00 hod. 
(startovné dospělí 200 Kč)

Start
22. 4. 2017 ve 14.00 hod.  
Sportovní klub Vlaška – Dobříš

Trať
8,4 km – lesní a polní cesty, tráva, asfalt 

Praktické sdělení FRC čepy ve fron-
tálním úseku chrupu pro LKS připravi-
la brněnská autorka doc. MUDr. Lenka 
Roubalíková, Ph.D. Článek se zabývá 
ošetřením kořenovými čepy z vlákno-
vých kompozitů (FRC) a dává základ-
ní návody a doporučení pro praxi. Za-
měřuje se na indikace, kontraindikace, 
pracovní postup a nejčastější otázky.

Nevšední pozdrav z jedné z evrop-
ských metropolí posílá čtenářům LKS 
pravidelný přispěvatel této rubriky 
MUDr. Dalibor Badal z Brna: 

„Během návštěvy Nizozemska se mi 
v Amsterodamu podařilo vyfotit v jedné 
vitríně tuto figurýnu s ozubenými brýle-

mi. Vykoukla na mě z výlohy oční opti-
ky. Že by nová módní vlna? Nebo nový 
design pro zubaře, aby pacienti otevře-
li ústa?“

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

Pozvání na Škachův den přijal prezident ČSK 
MUDr. Pavel Chrz (vlevo), kterého srdečně 
přivítal jeden ze zakladatelů této akce 
MUDr. Ladislav Kindl (vpravo). 

Odborný program 8. Škachova dne navazoval na loňský ročník a téma „Iniciální fáze plánu léčení v parodontologii“ konkretizoval na 
„Speciální situace“. Stabilní okruh lektorů, s nimiž se posluchači setkávají pravidelně, rozšířili další odborníci se sděleními zaměřenými 
právě ke speciálním situacím v parodontologii. Zleva: Doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., (LF UK Hradec Králové), bez něhož si lze tuto akci 
jen stěží představit, se věnoval limitům iniciální fáze. MDDr. Nikola Králová (LF UP Olomouc) se zaměřila na agresivní formy parodontitidy. 
MUDr. Ladislav Kindl (Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky v Praze) shrnul postavení dentální hygienistky 
v Evropě a u nás po dvaceti letech existence této profese. MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, (LF UK Praha), iniciátor a spoluzakladatel 
Škachova dne, hovořil o rizikových faktorech nejenom v parodontologii. Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA, (LF UK Praha) svoji 
vysoce erudovanou přednášku o dentálních problémech diabetiků vhodně přizpůsobila tak, aby byl obsah srozumitelný absolventům 
i studentům dentální hygieny. 

Zleva: Ředitel Soukromé vyšší odborné školy zdravotnické pro dentální hygienistky v Praze Mgr. Lukáš Kindl musel řešit nepředvídanou 
situaci – před polednem byl program přerušen kvůli výpadku elektrického proudu, který v ten den postihl velkou část Prahy. Nezbylo, 
než z potemnělého divadla „vypustit“ posluchače do ulic, s obavami, že pak už se nikdo nevrátí. Ale vrátili se téměř všichni a vše 
mohlo úspěšně pokračovat! Prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc., (LF UK Praha) dokázal vhodnou formou přiblížit auditoriu tak odborně 
náročný problém, jakým jsou fokální infekce. Kdo se letos na Škachův den vypravil, určitě nelitoval. Jak pěkně vyjádřil MUDr. Ladislav 
Kindl: „Kdyby si posluchači odnesli z každé přednášky jen po jedné důležité větě, museli se ve své profesi posunout výrazně dál. A těch 
důležitých vět samozřejmě zazněla celá řada…“

Již poosmé nabídla Soukromá vyšší odborná škola 
zdravotnická pro dentální hygienistky v Praze 
vzdělávací akci, nesoucí ve svém názvu jméno 
zakladatele naší moderní parodontologie prof. 
MUDr. Miroslava Škacha, DrSc. (1916 – 2001). 
Zubní lékaři a dentální hygienistky se sešli 
v pondělí 27. 2. 2017 tradičně v pražském divadle 
U hasičů, kde byl připraven celodenní a zajímavý 
odborný program.  



21. – 22. září 2017
Obecní dům, Praha

20. ročník mezinárodního kongresu Téma:
Stomatologie vyššího věku
Digitální stomatologie
Konec amalgámu v Čechách?

Doprovodný program: 
workshopy a výstava

Informace: www.dent.cz
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JSME DENT1S!
VYSOKÁ KVALITA! NÍZKÁ CENA!

JDE NáM o kvaliTu - SNAŽÍME SE O ROZUMNÉ 
CENY, NEVEDEME NEZDRAVÝ CENOVÝ BOJ 
VEDOUCÍ K NESMYSLNĚ NÍZKÝM CENÁM, 
KTERÉ SE MUSÍ NĚKDE NEGATIVNĚ PROJEVIT

BuSiNESS

ClaSS

SERviCE

ECONOMY

CLASS

PRICES

JSME pRužNěJší - fLExIBILITA DÍKY ZÁZEMÍ 
DISTRIBUčNÍhO SKLADU

NETvRDíME, žE NEMůžE NaSTaT NěJaký 
pRoBléM - ALE I SEBEMENŠÍ PROBLÉMY 
OKAMŽITĚ ŘEŠÍME

NETvRDíME, žE SE už NEMáME Jak 
zlEpšovaT - NA ZLEPŠENÍ PRACUJEME 
KAŽDÝ DEN, JE TO PRO NÁS VÝZVA, JSME 
RÁDI ZA VŠEChNY VAŠE NÁVRhY

iNDiviDuálNí příSTup kE kažDéMu 
- NEDOVOLÁTE SE NA ŽÁDNÉ CALL CENTRUM 
S “CVIčENÝMI OPICEMI”, RÁDI VÁM KDYKOLIV 
POMůŽEME

NEJSME aMaTéři - VŠE, CO PRODÁVÁME, 
JSME VYZKOUŠELI A PODROBILI TESTOVÁNÍ

oDBoRNá poDpoRa kliNiky aSklEpioN 
- PORADENSTVÍ (ChIRURGIE/PROTETIKA), 
ŠKOLENÍ, INDIVIDUÁLNÍ STÁŽE

iMplaNTáT
JIŽ OD 1 900 Kč

Vč. DPh*

*cena po odečtení maximálního naturálního bonusu - výrobky z produkce NOVADENTO, 
PROCESS FOR PRF, LUVIS, ASKLEPION-TRADE a DENTIS (pouze chirurgické sady).

aBuTMENT
JIŽ OD 1 115 Kč

Vč. DPh


