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 9.00 – 9.30 Zahájení

 
 9.30 – 10.30  Nové trendy v léčbě bezzubých pacientů snímatelnými náhradami
  Ingrid Grunert, Rakousko

 10.30 – 11.00 přestávka

 11.00 – 12.00 Nové trendy v léčbě bezzubých pacientů snímatelnými náhradami
  Ingrid Grunert, Rakousko

 12.00 – 13.00 oběd

 13.00 – 14.30  Základní podmínky zhotovení gnatologicky perfektní náhrady aneb Reálné a nereálné 
požadavky na laboratoř

  László Románszky, Maďarsko

 14.30 – 15.00 přestávka

 15.00 – 16.30  Celkové náhrady – systém BPS (Biofunctional Prosthetic System)  
a SEMCD (Suction Effective Mandibular Complete Denture)

  József Rátonyi, Maďarsko

 
 9.30 – 10.45 Ťažké rezorbcie alveolárnej kosti – príčiny, dôsledky a riešenia
  Igor Čech, Slovensko

 10.45 – 11.10  přestávka

 11.10 – 12.00 Implantace v estetické oblasti
  Jan Dražan

 12.00 – 13.00  oběd

 13.00 – 14.40 Jak efektivně a atraumaticky pečovat o mezizubní prostory
  Lucie Sedelmayer

 14.40 – 15.10 přestávka

 15.10 – 16.10 Správná diagnostika – klíč k úspěšné terapii
  Jan Petřík

 16.10 – 16.30 Chronická hyperplastická kandidóza – Klinická studie etiologie a patogeneze choroby
  Jan Liška, Veronika Lišková, Ivana Malkusová, Ondrej Ondič, Denisa Kacerovská

PÁTEK 14. 10. 2022



PÁTEK 16. 10. 2021PÁTEK 14. 10. 2022

 9.30 – 10.30  Luxační poranění zubů, biologický podklad, terapie, následky, komplikace
  Jana Vašáková

 10.30 – 11.00 přestávka

 11.00 – 11.30 Virtuální plán léčby vs. reálná léčba fóliovým ortodontickým aparátem
  Vladimír Filipi

 11.30 - 12:00 Limity léčby fóliovými ortodontickými aparáty 
  Ladislav Bernát

 12.00 – 13.00 oběd

 13.00 – 13.30 Invisalign a skeletální kotvení
  Tomáš Hanzelka

 13.30 – 13.55 Léčba fóliovými aparáty u dětských pacientů
  Karolína Brabec Floryková

 13.55 – 14.25 Dysostosis cleidocranialis v ordinaci zubního lékaře
  Magdalena Koťová, Jiří Borovec

 14.25 – 14.55 přestávka

 14.55 – 15.25 Relokovaná poloha dolního řezáku: pravidlo geniální, nebo obsolentní?
  Petr Jindra

 15.25 – 16.20 Temporomandibulární kloub v praxi zubního lékaře 
  Jiří Šedý
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 9.00 – 10.15 Úskalí použití implantátu u parodontologických pacientů
  Martin Starosta

 10.15 – 10.45 přestávka

 10.45 – 12.00  Chrup silně poškozený parodontitidou – rozvaha nad možnostmi protetické rekonstrukce
  Jan Streblov

 12.00 – 13.00 oběd

 13.00 – 14.30 Preparace a management gingivy ve fixní protetice
  Daniel Svoboda

 14.30 – 15.00 přestávka

 15.00 – 16.30 Teleskopické snímatelné náhrady
  Jiří Zvolánek

 9.00 – 9.40 Pokročilé augmentace v implantologii 
  Jiří Blahák

 9.40 – 10.10 Komplexní multidisciplinární rekonstrukce pacienta – kazuistika
  Jakub Smrček

 10.10 – 10.40 přestávka

 10.40 – 12.00 Koncept pasivní registrace skusu
  Marek Pokorný, Jaromír Tříska

 12.00 – 13.00 oběd

 13.00 – 14.00 Kalciumsilikátové sealery
  Radovan Žižka

 14.00 – 14.30  Výběr z kazuistik konzervačního oddělení Stomatologické kliniky LF UK  
v Hradci Králové 

  Martin Kapitán

 14.30 – 14.55 přestávka

 14.55 – 15.40 Ferrule – záchrana kompromisního pilíře
  Petr Halama

 15.40 – 16.30 Kompozitní výplně v laterálním úseku – systematickou prací k lepším výsledkům
  Michal Czyž 



SOBOTA 15. 10. 2022

 9.00 – 10.00  Adhezivní náhrady, jejich možnosti a úskalí
  Lenka Roubalíková

 10.00 – 10.30  Zánětlivé parodontopatie a jejich vztah k předčasnému odtoku plodové vody  
před termínem porodu

  Vladimíra Radochová, Radovan Slezák, Marian Kacerovský

 10.30 – 11.00 přestávka

 11.00 – 11.20 Sinusitidy odontogenního původu
  Anna Ščerbová, Oldřich Res, Jiří Stránský

 11.20 – 11.40 Traumatická léze nervus alveolaris inferior – diagnostika a léčba
  Petr Pošta, Pavel Andrle, Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Radek Tupý

 11.40 – 12.00  Koincidence akutní odontogenní rinosinusitidy a kolemčelistního zánětu – výskyt,  
komplikace, management 

  Lukáš Hauer, Petr Pošta, Jiří Genčur, Pavel Andrle, Daniel Hrušák

 12.00 – 13.00 oběd

 13.00 – 14.00 Klinická interpretace OPG nálezu v ústní, čelistní a obličejové chirurgii
  Peter Tvrdý

 14.00 – 14.15 Kondylární hyperplazie
  Tomáš Broniš, Peter Tvrdý, Petr Michl

 14.15 – 14.45 Vzácné zhoubné nádory v dospělém věku – sarkomy
  Jiří Blahák, Zdeněk Daněk, Oliver Bulik

 14.45 – 15.15 přestávka 

 15.15 – 15.30  Kortikotomie frontálního úseku dolní čelisti s využitím inovativní  
augmentační techniky

   Jiří Genčur, Lubor Hostička, Christos Micopulos, Marie Sajenko, Hana Böhmová,  
Karolína Ihová

 15.30 – 16.00 Kazuistiky ze stomatochirurgické praxe
  Radovan Mottl

 16.00 – 16.30  Mukogingivální chirurgie po kostních augmentacích ve vztahu  
k zubním implantátům

  Aleš Váňa
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Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu.





Přehled workshopů

DOPROVODNÝ PROGRAM PDD 2022

PÁTEK 14. 10. 2022

1. PATRO - SÁL D7

  9.00 – 10.00

BPA free postupy ve stomatologii
1.  Jednoduché kroky cementace
2. Aplikace bulkfill materiálů
3. Maskování tmavých míst pomocí Pink Opaqueru
Michal Stiska (3M)

11.00 – 12.00

BPA free postupy ve stomatologii
4.  Jednoduché kroky cementace
5. Aplikace bulkfill materiálů
6. Maskování tmavých míst pomocí Pink Opaqueru
Michal Stiska (3M)

13.00 – 14.00

BPA free postupy ve stomatologii
7.  Jednoduché kroky cementace
8. Aplikace bulkfill materiálů
9. Maskování tmavých míst pomocí Pink Opaqueru
Michal Stiska (3M)

1. PATRO - SÁL D6

14.00 – 15.00 Endodontický přehled aneb na co nezapomenout
MUDr. Radoslav Lacina (Just Dent)

SOBOTA 15. 10. 2022

1. PATRO - SÁL D7

  9.00 – 10.00 Digitalizace v praxi: co ještě mohu čekat od intraorálního skeneru, krom otisku?
Mgr. Richard Režný (Camosci)

10.00 – 11.00 Digitalizace v praxi: co ještě mohu čekat od intraorálního skeneru, krom otisku?
Mgr. Richard Režný (Camosci)

11.00 – 12.00
Digitalizace v praxi: co ještě mohu čekat od intraorálního skeneru, krom otisku?
Mgr. Richard Režný (Camosci)

1. PATRO - SÁL D6

11.00 – 12.00 Ošetření lineárním ultrazvukem v protokolu ošetření parodontologického pacienta
Mgr. Petra Bielczyková (Dürr Dental)
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Nové trendy v léčbě bezzubých pacientů 
snímatelnými náhradami
INGRID GRUNERT 

Medical University Innsbruck, Rakousko  

Ošetření snímatelnými náhradami je v dnešní době stále nedílnou 
součástí protetické stomatologie. Vzhledem ke stárnoucí populaci 
bude toto ošetření v budoucnu ještě významnější. V léčbě bezzubých 
pacientů je stále mnoho kontroverzních témat. V rámci přednášky bude 
představen koncept innsbrucké univerzity, a to výroba náhrady se špi-
čákovým vedením. Nové digitální technologie mohou přinášet zlepšení 
kvality ošetření. Přesnost, zvláště dolní náhrady, je významně lepší, 

pokud jsou náhrady frézovány již ze zpolymerovaného bločku materiálu (v porovnání 
s tradiční výrobou kvůli polymerační kontrakci akrylátů). Vzhledem ke konvenční výrobě 
náhrad jsou moderní CAD/CAM systémy zajímavou a – pokud se provedou dle nového 
léčebného plánu – čas šetřící alternativou. V rámci přednášky budou prezentovány výzvy 
a úskalí digitálně vyráběných náhrad. 

Základní podmínky zhotovení gnatologicky perfektní 
náhrady aneb Reálné a nereálné požadavky 
na laboratoř 
LÁSZLÓ ROMÁNSZKY

Artifex Dentis, Budapešť, Maďarsko

Prednáška dáva možnosť odborníkom nahliadnuť do spôsobu spra-
covania informácií sprostredkovaných stomatológmi smerom k zubo-
technickému laboratóriu. Predvedie správne použitie konštrukčného 
registrátu v ústnej dutine i v laboratóriu. Dostaneme odpoveď na to, 
prečo je veľmi často pri frontálnych rekonštrukciách krivá ich rovina 
napriek registrácii tvarovým oblúkom. Prehodnotí sa naše kŕčovité pri-
držiavanie sa k bipupilárnej línii, do hry vstupuje clinometer. Efektnými 

príkladmi znázornime dôležitosť dráh rezákového a špičákového vedenia a ich vplyv 
na protetické náhrady. Ďalších pár zaujímavostí, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie 
funkčnej náhrady.
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Celkové náhrady – systém BPS (Biofunctional 
Prosthetic System) a SEMCD (Suction Effective 
Mandibular Complete Denture)
JÓZSEF RÁTONYI

Privátní zubní laboratoř, Rackéve, Maďarsko

Implantácia sa teší neuveriteľnej obľube, stala sa rutinnou záležitostou. 
Darmo je rozvoj stomatochirurgie a zubného lekárstva raketový, aj sní-
mateľné náhrady prežívajú renezanciu. Vedecké základy tohto odvetvia 
dodnes vychádzajú z téz od prof. Gysi a prof. Gerber. Inovácia a pokrok 
však pochádzajú z Japonska pomocou techniky SEMCD od Dr. Jiro 
Abe, ktorá nezahŕňa len odtlačkovanie v sánke, ale ponúka riešenia aj 
v extrémnych prípadoch. V prednáške cez live kazuistiky predstavíme 

princíp fungovania tohto systému a mechanizmus vzniku sacieho efektu pod protézami.
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Ťažké rezorbcie alveolárnej kosti – príčiny, dôsledky 
a riešenia
IGOR ČECH

DENTAL STUDIO 2001, Piešťany, Slovensko

Použitie dentálnych implantátov sa stalo bežnou súčasťou komplexné-
ho ošetrenia pacientov v stomatológii. Táto metóda by však nemala byť 
jediným a jednoduchým východiskom zo všetkých situácií, s ktorými sa 
u pacientov stretávame. Z dlohodobého hladiska môže naopak rezulto-
vať do stavov, ktoré môžeme označiť ako extrémne rezorbcie alveolár-
nej kosti, kedy už nie je možné vzniknuté situácie riešiť jednoduchou 
a prediktabilnou implantáciou a protetickou rehabilitáciou. Veľká strata 

alveolárnej kosti je však často spôsobená aj nesprávnymi alebo neskorými rozhodnutia-
mi v predošlej konzervatívnej, protetickej či parodontologickej liečbe. Práve v tejto oblas-
ti môžeme aplikovať poznatky a jednoduché princípy, ktorých cieľom je zachovanie čo 
najväčšieho objemu mäkkých a tvrdých tkanív pre budúcu terapiu pomocou dentálnych 
implantátov. Jednoduché, všeobecne aplikovateľné postupy, ktoré budú prezentované 
v prednáške, majú za cieľ predchádzať stavom, kedy je pacient odkázaný na zložité aug-
mentačné postupy po stratách tkanív. Tieto budú v kontraste s prezentovanými prípad-
mi, kedy tieto postupy aplikované neboli.

Implantace v estetické oblasti
JAN DRAŽAN

Dentkomplex, s. r. o., Praha

Implantace v estetické oblasti chrupu je pro implantologa jedna z nejná-
ročnějších. Musí respektovat požadavky a očekávání pacienta, nabídku 
a kvalitu tvrdých i měkkých tkání, linii úsměvu a další důležité faktory. 
Na mnoha kazuistikách si ukážeme případy z praxe. Jak postupovat 
u pacientů po úrazech, s parodontitidou, ve spolupráci s ortodontisty 
a také, jak napravit práci, která se primárně nezdařila. Zaměříme se 
na augmentaci kosti. Postup při modelaci gingivy před finálním protetic-

kým ošetřením. Na co si dát pozor a jaké zásady je nutné dodržet. 
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Jak efektivně a atraumaticky pečovat o mezizubní 
prostory
LUCIE SEDELMAYER

Soukromá zubní ordinace, Praha

Přednáška poukazuje na důležitost péče o mezizubní prostory. Zdůraz-
ňuje nutnost individuálního přístupu k této péči jak z hlediska výběru 
techniky, tak pomůcek. Porovnává účinnost a zároveň atraumatičnost 
jednotlivých pomůcek a technik. Vysvětluje podstatné principy a syste-
matiku prevence.

Správná diagnostika – klíč k úspěšné terapii
JAN PETŘÍK

P3K DENTAL, s. r. o., Náchod

Cílem přednášky je akcentovat ucelený pohled na pacienta. Odběr 
anamnézy, klinické vyšetření, volba vhodné zobrazovací techniky. Na-
stavení protokolu a ukázky chyb plynoucích z jeho porušení. Terapeu-
tická řešení – jednotlivé kazuistiky. 
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Chronická hyperplastická kandidóza – Klinická studie 
etiologie a patogeneze choroby
JAN LIŠKA1, VERONIKA LIŠKOVÁ1, IVANA MALKUSOVÁ2,  
ONDREJ ONDIČ3, 4, DENISA KACEROVSKÁ3, 4

1 Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň;  
2 Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň;  
3 Šiklův ústav patologie LF UK a FN Plzeň;  
4 Bioptická laboratoř, s. r. o., Plzeň

Chronická hyperplastická kandidóza (CHC) je klinická forma kvasinkové 
infekce sliznice dutiny ústní s obtížným managementem léčby a rizikem 
tvorby orální epiteliální dysplazie (OED). U pacientů s CHC se ve zvý-
šené míře vyskytuje karcinom sliznice dutiny ústní (OSCC). Udávané 
riziko maligní transformace leukoplakií se zachycenými kandidami je dle 
srovnávacích studií 2,5–28,7 %. Pro úspěšnou terapii je nutná spoluprá-
ce stomatologů s interními ošetřujícími i specialisty v oboru imunologie. 

CHC je sice vnímána jako vzácná varianta orální kandidózy, ale tento fakt může být 
ovlivněn i chybami v primární diagnostice. V naší studii je sledováno 140 pacientů s his-
tologickou verifikací tohoto onemocnění. U každého případu byly stanoveny anamnestic-
ké a klinické rizikové faktory pro kandidové procesy. U většiny pacientů bylo provedeno 
i imunologické vyšetření, zejména v případě absence podstatných podněcujících příčin 
choroby. Vyšetřena byla humorální i buněčná imunita. Terapie zahrnovala chirurgické 
výkony, užití lokálních i systémových antimykotik, laserovou terapii a imunomodulaci. 
Průběžně byla prováděna kultivační vyšetření, korelace klinického nálezu a subjektivních 
potíží. V případě recidivy či znaků progrese v malignitu následovala reexcise. Bylo sledo-
váno 140 pacientů ve věkovém rozsahu primární verifikace CHC 25–90 let. Díky imuno-
logické supravizi pacientů došlo k odhalení dalších indukčních faktorů choroby na úrovni 
snížení počtu CD8+ T-lymfocytů u 20 % pacientů a CD19+ B-lymfocytů u 31 % případů. 
Dále došlo k primárnímu nálezu anemií, ANA pozitivity a dosud nediagnostikovaných 
thyreopatií. Při konkrétní indikaci klasickou režimovou léčbu doplnila perorální imuno-
modulace, nejčastěji Imunorem. Zlepšily se možnosti detekce maligních transformací. 
Oproti obecné asociaci CHC s pacientem nikotinikem mužského pohlaví a věku přes  
60 let byl rozsah věku našich pacientů v rozmezí 3.–9. decenia s převahou žen (57,14 %). 
Rizikových faktorů je mnoho a jen výjimečně jsou kauzálně ovlivnitelné terapií. Jako 
ovlivnitelný byl potvrzen objem nikotinismu s jeho dopadem na vnitřní prostředí dutiny 
ústní, pH slin a zvýšení kultivace kandid. Kofaktory čítaly diabetes mellitus, kortikoterapie 
a kombinace léčiv s útlumem salivace. Odhalila se odlišná dominance faktorů ve vztahu 
k různým lokalitám projevu CHC v ústní dutině. Pro akceptovatelnou úspěšnost tera-
pie CHC je nutno odhalit všechny individuální faktory indukce a řádně plánovat další 
diagnostiku a léčbu. Díky komplexní péči je možno udržovat dobrý průběh onemocnění 
v rámci dispenzarizace, včetně včasné detekce OED a OSCC.
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Luxační poranění zubů, biologický podklad, terapie, 
následky, komplikace 
JANA VAŠÁKOVÁ

Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

Úrazy zubů jsou druhým nejfrekventovanějším důvodem návštěvy zubní-
ho lékaře. Nejčastěji jsou postiženy horní frontální zuby, tudíž hovoříme 
o esteticky exponovaném úseku chrupu. Luxační poranění jsou častější 
v dočasném chrupu dětí a u dětí mladšího školního věku. Vzhledem 
k výše uvedenému je načasování a zvolení vhodného způsobu terapie 
důležité. I při správném ošetření mají luxační poranění následky. Autor-
ka popisuje typy luxačních poranění, způsoby jejich ošetření a ukazuje 
na vlastních kazuistikách možné následky a jejich řešení.

Virtuální plán léčby vs. reálná léčba fóliovým 
ortodontickým aparátem
VLADIMÍR FILIPI

Sorriso Dental, Brno

Plánování ortodontické léčby fóliovým aparátem probíhá virtuálně pro-
střednictvím speciálních počítačových softwarů, které poskytují orto-
dontistům pohled na plánované postavení zubů. Softwarová modelace 
je jen pomocný nástroj, reálnost plánu a postupu léčby musí vyhodnotit 
ortodontista. I při léčbě fóliovým aparátem platí veškerá pravidla orto-
dontické léčby a biomechaniky. Autor na několika konkrétních situacích 
prezentuje úskalí virtuálního plánování ortodontické léčby.

Limity léčby fóliovými ortodontickými aparáty
LADISLAV BERNÁT

Privátní ortodontická praxe Smile Art, s. r. o., České Budějovice; Stomatologická 
klinika LF UK a FN Plzeň; SZŠ a VOŠ zdravotnická, České Budějovice 

Od dob vzniku fóliových aparátů se spektrum jejich indikací značně 
rozšířilo. Díky překotnému vývoji a řadě inovací jsou v současné době 
některými považovány dokonce za alternativu fixní ortodontické léčby. 
Marketingové materiály tvrdí, že jimi lze zvládnout prakticky jakýko-
liv ortodontický problém. Mezi klinickými ortodontisty je však jejich 
terapeutický potenciál stále kontroverzním tématem. Cílem sdělení je 
poukázat na limity léčby fóliovými aparáty podle současného stavu 

poznání a klinických zkušeností autora. Jednotlivými kazuistikami bude dokumentováno, 
že v rukou lékaře bez řádné erudice se kvůli těmto limitům mohou fóliové aparáty stát 
nebezpečným nástrojem. Vzhledem k tomu by měla být léčba fóliovými aparáty řízena 
zkušeným ortodontistou, který dokáže předcházet komplikacím vyplývajícím z jejich 
nedostatků, případně tyto komplikace řešit použitím jiné léčebné modality.
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Invisalign a skeletální kotvení
TOMÁŠ HANZELKA

Ortovize, s. r. o.; 1. LF UK, Praha

Skeletální kotvení a Invisalign se v posledních deseti letech staly ne-
dílnou součástí běžné ortodontické praxe. Jejich vzájemná kombinace 
umožňuje rozšířit indikační spektrum léčených pacientů, zkrátit dobu 
léčby a zlepšit předvídatelnost výsledku. Přednáška bude zaměřena 
na plánování léčby a na výhody a nevýhody skeletálního kotvení. Jeho 
použití bude demonstrováno na příkladech léčby stěsnání, předkusu, 
obráceného skusu, hlubokého skusu a otevřeného skusu.

Léčba fóliovými aparáty u dětských pacientů
KAROLÍNA BRABEC FLORYKOVÁ

Flortho, s. r. o, Vyškov; Svět rovnátek, s. r. o., Brno

Game changer. Invisalign First. Naprosto změnil pravidla hry. To, co 
pro nás bylo dříve science fiction, je dnes denním chlebem. Raná 
fáze ortodontické léčby dostala zcela jiné rozměry. V čem jsou fóliová 
rovnátka u dětí geniální? Představte si, že nemusíte s přesnou orto-
dontickou léčbou čekat na permanentní dentici. Že místo na stálé zuby 
umíte vytvořit, bez extrakcí dočasných, čímž se většinou vyhnete trhání 
ve stálém chrupu. Nebo že dokážete efektivně odblokovat skus a tím 

pomoci čelistem ke správnému růstu, profilu. Dílčími úpravami umíte předcházet mno-
hým ortodontickým vadám a následným léčbám. Napadlo vás někdy, že můžete vstoupit 
do začarovaného kruhu zlozvyku nebo léčbou upravit vady řeči? Že dokážete pomoci 
dítěti, kterému se ve škole kvůli zubům posmívají – a to je nejvíc. Za pár týdnů nebo 
měsíců. Bez bolesti, stresu, starostí. Možná si kladete otázky: Bude to dítě vůbec nosit? 
Bude. Stojí to „za ty peníze“? Bezesporu. Má tohle celé význam? Nesmírný. A nakonec 
důležitý dotaz. Seženu v okolí někoho, kdo s tím pracuje? Věřím, že ano, je nás stále víc. 
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Dysostosis cleidocranialis v ordinaci zubního lékaře
MAGDALENA KOŤOVÁ1, 2, 3, JIŘÍ BOROVEC 1, 2

1 Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha;  
2 Stomatologická klinika LF UK Plzeň;  
3 Klinika zubního lékařství LF UP Olomouc

Přednáška upozorňuje na dědičné vývojové postižení označované 
obvykle jako dysostosis cleidocranialis, které má závažnou skeletální 
a dentální syptomatologii. I když jde o relativně vzácné onemocnění, 
praktický zubní lékař by s ním měl být dobře obeznámen, protože 
symptomy na chrupu postiženého zaznamenáme prakticky vždy. 
Při stomatologickém vyšetření nacházíme erupční poruchy, retence, 
hyperodoncie, opakovaně se tvořící odontogenní cysty, anomální tvar 

zubů a poruchy tvorby skloviny a cementu. Ošetření vyžaduje specifický přístup s ohle-
dem na případné ošetření v celkové anestezii. Chybou je nekoordinované odstraňování 
perzistujících dočasných zubů nebo retinovaných nadpočetných zubů a odontogenních 
cyst bez dalšího navazujícího ošetření, které má být plánováno v souvislosti se základní 
diagnózou. Na skeletu je dominujícím znakem zkrácení, deformace či úplné chybění klíč-
ních kostí, porucha uzavírání lebečních švů a otevřené lebeční fontanely. Autoři předsta-
vují tři pacientky s cleidocraniálním postižením. U dvou z nich byla diagnóza stanovena 
až na základě ortodontického vyšetření v průběhu druhé fáze výměny chrupu. Zdůraz-
ňují nutnost stanovení včasné a správné diagnózy, na kterou může upozornit vyšetření 
chrupu, a dále nutnost řízené chirurgicko-ortodontické výměny chrupu při odstranění 
erupčních překážek.

Relokovaná poloha dolního řezáku: pravidlo geniální, 
nebo obsolentní?
PETR JINDRA

Soukromá ortodontická praxe, České Budějovice

Princip a pravidlo relokované polohy dolního řezáku používáme v in-
dikovaných případech pro tvorbu léčebného ortodontického plánu. 
Vycházíme z dolního zubního oblouku, teprve poté přizpůsobujeme 
oblouk horní. Bereme v úvahu především dentální diskrepanci v dol-
ním zubním oblouku a polohu dolního řezáku k linii APo. Na základě 
principu relokované polohy dolního řezáku rozhodneme o případných 
extrakcích v dolním zubním oblouku. Na kazuistikách bude pravidlo 

demonstrováno a diskutováno. Budou prezentovány komplikace, které nastanou, když je 
pravidlo porušeno. V terénní ortodontické praxi obvyklé zubní kultury krajského českého 
města je princip relokované polohy dolního řezáku klíčovým pravidlem pro praktikování 
ortodoncie. Především je třeba vyvarovat se zvlášť hrubému porušení tohoto jednodu-
chého, ale geniálního pravidla. 
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Temporomandibulární kloub v praxi zubního lékaře
JIŘÍ ŠEDÝ

3DK, s. r. o., Praha; Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc; Ústav anatomie 
2. LF UK Praha

Onemocnění temporomandibulárního kloubu jsou ve stomatologické 
praxi závažnou a často opomíjenou klinickou entitou. Diagnostika těch-
to onemocnění je v běžné praxi zubního lékaře proveditelná, není však 
jednoduchá a vyžaduje čas a trpělivost. Epidemiologické studie ukazují, 
že přibližně polovina populace má alespoň jeden příznak onemocnění 
temporomandibulárního komplexu, přičemž každému desátému jedinci 
by měla být poskytnuta léčba. Proto je vysoce žádoucí, aby stomatolog 

znal stav temporomandibulárního komplexu ještě před tím, než zahájí jakoukoliv další 
léčbu. Zásadní je to zejména u protetických rekonstrukcí, ortodontické léčby a u všech 
komplikovanějších procedur, kde dochází k zásahům do okluze. Mezi asymptomatickým 
pacientem nevyžadujícím žádnou zásadní léčbu a pacientem s velmi rozvinutým tem-
poromandibulárním onemocněním vyžadujícím multidisciplinární léčbu s účastí maxi-
lofaciálního chirurga leží velmi široké terapeutické okno, které je stomatology jen málo 
využíváno.
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Úskalí použití implantátu u parodontologických 
pacientů
MARTIN STAROSTA

Soukromá praxe, Olomouc; Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha 

Dentální implantologie je prudce se rozvíjejícím oborem, který je stále 
častěji využíván v praxi praktického zubního lékaře. Zvláštní skupinou 
pacientů s dentálními implantáty jsou pacienti se zánětlivým onemocně-
ním parodontu. V důsledku parodontitidy dochází nejen ke ztrátě zubů, 
ale i okolních tvrdých i měkkých tkání. Přítomnost infekce a nedostatek 
tkání pak tvoří specifickou problematiku při nahrazování zubů dentálními 
implantáty. Tato problematika je spolu s kazuistikami předmětem sdělení.

Chrup silně poškozený parodontitidou – rozvaha nad 
možnostmi protetické rekonstrukce
JAN STREBLOV

3DK, s. r. o., Praha

Se zlepšující se péčí v oblasti zubního lékařství se pacienti dožívají 
vyššího věku s větším počtem zubů, které ztrácejí nikoli pro zubní kaz 
a jeho následky, ale nejčastější příčinou ztráty zubu ve vyšším věku 
je parodontitida. Předmětem přednášky je rozvaha nad protetickými 
možnostmi u chrupu s postiženým parodontem. Jsou vhodné implan-
táty? Je lepší fixní řešení? Nebo bude vhodnější snímatelná protetika? 
Odpovědi se lze dobrat pouze po důkladné analýze a rozhovoru s paci-

entem, nicméně autor se na několika kazuistikách pokusí představit svůj přístup k těmto 
komplexním rekonstrukcím chrupu. 
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Preparace a management gingivy ve fixní protetice
DANIEL SVOBODA

DV DENT, spol. s r. o., Roudnice nad Labem

Zubní lékař často není schopen nahradit rozsáhlé ztráty tvrdých zub-
ních tkání přímou, většinou fotokompozitní výplní. Proto musí situaci 
v ústech „přenést“ na stůl zubnímu technikovi. Správná preparace 
pilíře je nutná, ať se jedná o klasický otisk, či skenování. Z estetic-
kých důvodů, pro přítomnost rozsáhlé výplně nebo zlomeninu klinické 
korunky, je okraj preparace často lokalizován v gingiválním sulku. 
Pokud dobře neotiskne nebo nenaskenuje tuto exponovanou ob-

last, okraj fixní náhrady nebude přesně lícovat s pilířem. Následkem je zánět gingivy 
a v budoucnu ústup dásně a obnažení okraje keramické korunky. Retrakce gingivy je 
v těchto případech nezbytný krok, který zubnímu technikovi umožní přesnou modelaci 
okraje korunek. Autor chce v této přednášce seznámit posluchače s jednotlivými kroky 
preparace a způsoby retrakce dásně, které vedou k perfektnímu otisku –  nezbytnému 
předpokladu pro perfektní fixní náhradu.

Teleskopické snímatelné náhrady
JIŘÍ ZVOLÁNEK

ZvolanekDental, s. r. o., Plzeň

Teleskopy jsou méně známým a používaným ošetřením chrupu 
ve snímatelné protetice. Autor v přednášce seznamuje s možnostmi 
jejich použití jako náhrad kotvených na zubech, implantátech, a také 
v kombinaci obojího.

H
LA

V
N

Í S
Á

L



Pražské dentální dny 2022 (Suplement, LKS 10/2022) __ K21

SOBOTA 15. 10. 2022

V
E

D
LE

JŠ
Í S

Á
L 

1

Pokročilé augmentace v implantologii  
JIŘÍ BLAHÁK, TOMÁŠ KŘIVA, ROMAN MALÝ

Bladent NMNM, s. r. o., stomatologické centrum, Nové Město na Moravě 

V posledních letech pozorujeme odklon od augmentačních metod po-
važovaných za zlatý standard k augmentačním technikám využívajícím 
výhradně augmentační materiál z dutiny ústní, kdy se jedná o materiál 
tělu vlastní s minimální pooperační morbiditou. V přednášce jsou shr-
nuty výhody a postupy augmentačních metod orientovaných na biolo-
gickou podstatu sec. F. Khoury, metody přenosu kostních štěpů z tuber 
maxillae, metody vnitřního sinus-liftu s použitím APRF a osteodensifika-

ce. Samostatnou kapitolou se stalo využití destičkových derivátů při augmentacích, které 
pomáhají předcházet některým komplikacím a rychlejšímu hojení. 

Komplexní multidisciplinární rekonstrukce pacienta – 
kazuistika
JAKUB SMRČEK, ONDŘEJ PŘIKRYL, VALERIE ARSENTYEVA, TOMÁŠ HANZELKA, 
JAKUB STOLARIK

Soukromé Zubní centrum MUDr. Jakuba Smrčka, Praha 

V roce 2016 se do naší praxe dostavil na vstup odhodlaný mladý muž, 
IT technik, se žalostným stavem chrupu. Zažili jsme to již mnohokrát 
a mysleli, že to bude jako jindy – možná vstupní hygiena, pár kazů a pak 
zmizí… Ale nezmizel a nakonec tato rekonstrukce trvala 5 let, od den-
tální hygieny, přes konzervační fázi, endodoncii, po náročnou víceletou 
ortodoncii, chirurgické postupy a finální protetiku. Vše jsme promýšleli 
a dělali s ohledem na pacienta, jeho časové a finanční možnosti, spolu-

práci, šetření jeho zubů a tkání, tak jak nám moderní postupy a materiály dnes umožňují.
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Koncept pasivní registrace skusu
MAREK POKORNÝ, JAROMÍR TŘÍSKA

Complexdental, s. r. o., Plzeň

Všichni dobře známe úskalí špatně provedené registrace skusu. Jejími 
důsledky je chybně přenesená okluzní a funkční rovina do laboratoře, 
a tudíž nesprávně zhotovená protetická práce. V případě samostatné 
korunky se dá ještě ledacos opravit, v případě celkové rekonstrukce 
čelisti nebo obou zubních oblouků se jedná o nemilou komplikaci, která 
vyžaduje většinou nové zhotovení práce se všemi důsledky, v nepo-
slední řadě přicházíme o drahocenný čas. Existuje řada možností, jak 

správně stanovit mezičelistní vztahy a rovinu okluze. Některé metody vyžadují manipulaci 
pacienta a jsou velice obtížně reprodukovatelné. Některé vycházejí ze současné situa-
ce pacienta a jsou užitné, pokud nepotřebujeme nic měnit a napravovat. Přitom výška 
skusu a postavení čelistí má značný vliv na neuromuskulární aparát celého těla, účast 
fyzioterapie při jejich dosažení je žádoucí. Zubní lékař má možnost nastavením správné 
roviny okluze léčit nebo alespoň neprohlubovat vadné postavení celého těla. Systém 
pasivní registrace skusu dokáže eliminovat řadu chyb při přenosu skusu do laboratoře 
a je jednou z alternativ vhodnou pro každodenní praxi zubního lékaře.

Kalciumsilikátové sealery
RADOVAN ŽIŽKA

Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc

Kalciumsilikátové materiály si získaly své nezpochybnitelné místo 
v endodoncii a konzervačním zubním lékařství. Jejich největší ne-
výhodou jsou horší manipulační vlastnosti a tím i relativně omezené 
indikační spektrum v rámci endodoncie. Ve snaze o překonání těchto 
nevýhodných vlastností byly v nedávné době na trh uvedeny sealery 
na bázi kalciumsilikátu. Tyto materiály je možné rozdělit na dvě základ-
ní skupiny. Předmíchané materiály, které potřebují vlhko z okolí, aby 

proběhla chemická reakce, a dvoukomponentové materiály, jež obsahují nutnou vlhkost. 
Přednáška seznamuje s vlastnostmi kalciumsilikátových sealerů, s produkty toho času 
dostupnými na trhu a s možnostmi jejich klinického využití.
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Výběr z kazuistik konzervačního oddělení 
Stomatologické kliniky LF UK v Hradci Králové
MARTIN KAPITÁN

Stomatologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Přednáška představí na sérii kazuistik spektrum ošetření prováděných 
na oddělení záchovné stomatologie a endodoncie Stomatologické kliniky 
LF UK a FN v Hradci Králové. Demonstrováni budou pacienti, kterým 
bylo provedeno endodontické ošetření v širokém slova smyslu, od ret-
rográdního chirurgického ošetření, přes nekomplikované i komplikované 
ortográdní ošetření včetně uzávěru perforace, až po postendodontické 
ošetření. Diskutována bude též diagnostika, plánování ošetření, jeho pro-

vedení a očekávaná prognóza. Posluchači získají představu o činnosti lékařů oddělení, kte-
rá kromě ošetřování pacientů zahrnuje i klinickou a preklinickou výuku a vědecké aktivity.

Ferrule – záchrana kompromisního pilíře
PETR HALAMA

ZUBAŘI NAD MLÝNEM, a. s., Jablonec nad Nisou

I přes veškeré úspěchy moderní implantologie, kterých jsme dnes svěd-
ky, zůstává nejlepší estetickou – funkční zubní náhradou vlastní zub, 
potažmo vlastní zub opatřený korunkou. Autor v přednášce představí 
mechaniku pilířového zubu a faktory ovlivňující dlouhodobost přežití 
kompromisních pilířů. Je výška ferrule nezbytná ve všech úsecích chru-
pu? Ovlivňuje volba typu preparace dlouhodobost přežití rekonstrukce? 
V kazuistikách představí různé strategie ošetření chirurgicko-prote-

ticko-ortodontického rázu, které mohou vést ke zlepšení biologického faktoru pilíře či 
povedou k prodloužení životnosti rekonstrukce.
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Kompozitní výplně v laterálním úseku – 
systematickou prací k lepším výsledkům
MICHAL CZYŽ

Dental Park, s. r. o., Ostrava

Přednáška je zaměřena na přímé kompozitní dostavby s důrazem 
na systematičnost práce. Cílem je zefektivnit celý pracovní postup tak, 
aby přinesl předvídatelné výsledky, ale sanace nezabere celé dopole-
dne. Zamyslíme se nad použitím matric, klínků a separačních kroužků. 
Ani zdaleka ve všech případech totiž není nutné používat všechny tyto 
pomůcky najednou, dokonce to může být až ke škodě. Autor prezen-
tuje modelaci bez matric, indikaci tohoto postupu a výběr vhodného 

materiálu. Začíná u malých defektů a pokračuje až k rozsáhlým defektům, které mohou 
být klasickou metodou „nezaklínkovatelné“. U takových defektů může mít modelace bez 
matric velké výhody. K tomuto postupu je potřeba kvalitní management měkkých tkání. 
Kofferdam je ve většině případů metoda volby, ale jeho nasazení má svá pravidla. Pár 
jednoduchých triků může celý proces učinit předvídatelným. Poslední část přednášky 
je věnována přímým onlayím a overlayím, jejich výhodám a rizikům. Základní otázka zní: 
kde je vůbec hranice, kdy to ještě lze dostavět přímou metodou?
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Adhezivní náhrady, jejich možnosti a úskalí
LENKA ROUBALÍKOVÁ

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno; Medisyn, s. r. o., Brno

Adhezivní můstky představují minimálně invazivní protetické ošetření 
defektu chrupu obvykle po ztrátě 1–2 zubů. Většinou jde o semiper-
manentní řešení před definitivním ošetřením implantátem nebo fixním 
můstkem, někdy jde i o trvalé řešení. Cílem přednášky je představit 
odborné veřejnosti vlastní zkušenosti s adhezivními zubními náhradami 
ve frontálním i distálním úseku chrupu zhotovenými dvěma způsoby 
v časovém horizontu 15 let a dát návody pro praxi. Byly porovnány 

dva soubory pacientů s adhezivními můstky ve frontálním i postranním úseku chrupu, 
a to můstky s kovovou konstrukcí a můstky s výztuhou z vláknových kompozitů v časo-
vém horizontu 15 let. Počet selhavších můstků byl signifikantně vyšší ve skupině s FRC 
výztuhou. V současné době se stále více uplatňují adhezivní zubní náhrady z keramic-
kých materiálů. Přednáška se věnuje rovněž úskalím při preparaci a cementování těchto 
náhrad. Závěr dává doporučení pro praxi – indikace a pracovní postupy. Přednáška je 
doplněna kazuistikami. 
Práce vychází z projektu specifického výzkumu SV MUNI/A/1445/2021.

Zánětlivé parodontopatie a jejich vztah 
k předčasnému odtoku plodové vody před termínem 
porodu
VLADIMÍRA RADOCHOVÁ 1, RADOVAN SLEZÁK 1, MARIAN KACEROVSKÝ 2

1 Stomatologická klinika LF UK a FN Hradec Králové;  
2 Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Parodontitida je chronické zánětlivé onemocnění, jež ovlivňuje celkové 
zdraví jedince. Bakteriální zátěž přispívá k významné systémové odpo-
vědi organismu, která může přispět k rozvoji či akceleraci řady onemoc-
nění. Je popisována také souvislost s komplikacemi těhotenství, pře-
devším s předčasným porodem. V naší studii jsme se zabývali možným 
vztahem zánětlivých parodontopatií k předčasnému odtoku plodové 
vody před termínem porodu (PPROM). Přímý přechod orálních bakterií 

na tkáně placenty prostřednictvím přechodné bakteriemie je potenciální cestou, která 
může být zapojena do patogeneze předčasného porodu. Nepřímé účinky parodontálního 
zánětu mohou představovat další mechanismus, kterým lze vyvolat spontánní předčasný 
porod. Cílem naší práce bylo porovnat stav parodontu těhotných žen s PPROM a žen 
s fyziologickým průběhem těhotenstvím, vyhodnotit prevalenci a závažnost parodontální 
choroby v závislosti na přítomnosti MIAC a IAI, stanovit koncentrace zánětových mediá-
torů v gingivální tekutině a popsat mikrobiom parodontu u těhotných žen. 
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Sinusitidy odontogenního původu
ANNA ŠČERBOVÁ, OLDŘICH RES, JIŘÍ STRÁNSKÝ

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, FN Ostrava

Se záněty maxilárních dutin se může ve své praxi setkat i zubní lé-
kař. Důvodem je relativně blízký vztah kořenů zubů distálních úseků 
horní čelisti právě s čelistní dutinou. To může vést ke vzniku sinusitid, 
zapříčiněných různými zubními patologickými procesy či komplikacemi 
stomatologického ošetření. Tyto sinusitidy souhrnně nazýváme  
odontogenní. Charakter klinických potíží pacienta primárně zavede  
k otolaryngologovi, který může od zubního lékaře požadovat vyloučení 

odontogenní příčiny. Obsahem přednášky je komplexní pohled na tuto problematiku  
a rozbor současných možností řešení těchto stavů.

Traumatická léze nervus alveolaris inferior – 
diagnostika a léčba
PETR POŠTA, PAVEL ANDRLE, LUKÁŠ HAUER, DANIEL HRUŠÁK,  
LUBOR HOSTIČKA, RADEK TUPÝ

Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Stomatologická klinika LF UK  
a FN Plzeň

Autoři v přednášce popisují okolnosti vzniku traumatické léze dolního 
alveolárního nervu, kroky proveditelné ke snížení rizika iatrogenního 
poranění nervu, vyšetřovací techniky použitelné pro ozřejmení rozsahu 
poškození, rekonstrukční metody a základní informace o fyziologii hoje-
ní nervu. Přednáška je doplněna několika kazuistikami jakožto praktic-
kou ukázkou možných řešení.

SOBOTA 15. 10. 2022
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Koincidence akutní odontogenní rinosinusitidy 
a kolemčelistního zánětu – výskyt, komplikace, 
management 
LUKÁŠ HAUER, PETR POŠTA, JIŘÍ GENČUR, PAVEL ANDRLE, DANIEL HRUŠÁK

Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň

Odontogenní sinusitida (OS) je bakteriální onemocnění postihující 
čelistní dutinu s/bez šíření do ostatních paranazálních dutin, které je 
způsobeno odontogenní infekcí vycházející od zubů horní čelisti nebo 
i iatrogenně. Přestože se jedná o relativně častý patologický stav, 
z hlediska publikačních výsledků za posledních 20 let představuje jen 
1 % odborné literatury zabývající se rinosinusitidami. Nedostatečné za-
stoupení lze pozorovat i v systematicky aktualizovaných mezinárodních 

guidelines EPOS. Až v roce 2021 byla publikována mezinárodní, multidisciplinárně pojatá 
doporučení pro diagnostiku a management tohoto onemocnění. OS může být svými 
orbitálními, nitrolebními nebo kostními komplikacemi až život ohrožující. Synchronní prů-
běh akutní sinusitidy a kolemčelistního zánětu způsobený stejným zdrojem odontogenní 
infekce navíc rozšiřuje spektrum potenciálních závažných komplikací. Dosud neexistují 
jednoznačná doporučení pro management takto definované koincidence. V klinické praxi 
se většinou postupuje individuálně, na základě zkušeností s terapií obou forem zánětů. 
Autoři v přednášce prezentují výsledky desetileté retrospektivní studie zabývající se tímto 
patologickým stavem.

Klinická interpretace OPG nálezu v ústní, čelistní 
a obličejové chirurgii
PETER TVRDÝ

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc

Základní znalost čtení zobrazovacích vyšetření je nezbytná pro stanove-
ní diagnózy a následného terapeutického postupu. Zejména orientace 
v patologických nálezech OPG zobrazení znamená pro praktického 
zubního lékaře neoddělitelnou součást vlastní praxe. V ústní, čelistní 
a obličejové chirurgii a dentoalveolární chirurgii se bez OPG vyšetření 
prakticky neobejdeme. V mnoha případech může být OPG nález matou-
cí, nebo nezkušeným okem interpretován nesprávně. Z tohoto důvodu 

přinášíme soubor normálních zobrazení anatomických struktur obličejového skeletu 
i patologických nálezů a jejich klinické interpretace.  
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Kondylární hyperplazie 
TOMÁŠ BRONIŠ, PETER TVRDÝ, PETR MICHL

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc

Kondylární hyperplazie patří mezi postnatální příčiny poruchy skusu 
a asymetrie dolní třetiny obličeje. Postižený mandibulární kondyl je cha-
rakterizován excesivním a prolongovaným růstem. Na základě růstové 
aktivity se kondylární hyperplazie rozdělují na aktivní (růstová aktivita 
trvá a dochází ke zhoršení asymetrie) a pasivní, kdy je patologický růst 
ukončen. Etiologie kondylární hyperplazie je neznámá, konzervativní 
postupy jsou limitovány, a léčba je proto chirurgická. Obvyklou chi-

rurgickou terapií, mnohdy svízelnou, je ortognátní operace po ukončení růstu. Nicméně 
existuje i interceptivní léčba v aktivní fázi, tzv. kondylární shaving, až nízká kondylekto-
mie, která může ortognátní operaci zjednodušit, případně modifikovat celý ortodonticko-
-chirurgický terapeutický plán. Častokrát jsme v ortognátní poradně svědky toho, že do-
spívající pacient je dlouho dispenzarizován u zubního lékaře – ortodontisty pro postupně 
se zhoršující asymetrii dolní čelisti a až po „stabilizaci této asymetrie“ je odeslán k orto-
donticko-chirurgickému léčení. I proto je cílem sdělení seznámit posluchače s klinickými 
příznaky kondylární hyperplazie, její klasifikací, léčbou a načasováním terapie.

Vzácné zhoubné nádory v dospělém věku – sarkomy
JIŘÍ BLAHÁK, ZDENĚK DANĚK, OLIVER BULIK

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, LF MU a FN Brno

V posledních letech jsme zaznamenali na Klinice ústní, čelistní a ob-
ličejové chirurgie strmý nárůst maligních mezenchymálních tumorů 
v oblasti hlavy a krku. Tyto tumory jsou velmi závažné často překotným 
růstem, vysokou agresivitou a výskytem u výrazně mladších pacientů, 
než je tomu u spinocelulárních karcinomů. I přes komplexní multioboro-
vou léčbu je prognóza nejistá. Na souboru několika kazuistik ukážeme 
rozdílnosti v diagnostice, léčbě a celkovém přístupu k těmto onemoc-

něním včetně moderních možností rekonstrukční chirurgie. 
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Kortikotomie frontálního úseku dolní čelisti s využitím 
inovativní augmentační techniky 
JIŘÍ GENČUR, LUBOR HOSTIČKA, CHRISTOS MICOPULOS, MARIE SAJENKO, 
HANA BÖHMOVÁ, KAROLÍNA IHOVÁ 

Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň 

Ortodontická protruze dolních řezáků může být spojena se zvýšeným 
rizikem resorpce vestibulární lamely alveolu a vznikem gingiválních 
recesů. Labiální inklinace frontálních zubů dolní čelisti by tak měla být 
pečlivě plánována, zvláště pak u pacientů s úzkým alveolárním výběž-
kem. Periodontálně akcelerovaná osteogenní ortodoncie, sdružující 
techniku selektivní kortikotomie, alveolární augmentace a ortodontické 
léčby, by tomuto jevu měla předcházet. Dobrých výsledků dosahujeme 

v apikální a střední třetině kořene, avšak v koronální části bývá efekt minimální pravdě-
podobně z důvodu obtížně dosažitelné pohybové stability partikulí augmentátu. Nová 
chirurgická technika využívající fixaci doplněné kosti periostem, takzvaná „dumpling 
technique“, tento nedostatek řeší. Autoři na základě vlastních zkušeností prezentují 
výhody a nevýhody uvedené metody.

Kazuistiky ze stomatochirurgické praxe
RADOVAN MOTTL

Stomatologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Autor ve své přednášce demonstruje několik případů z klinické stoma-
tochirurgické praxe, ve kterých popisuje, k jakým komplikacím může 
dojít, a nabízí možné způsoby jejich řešení a dále navrhuje, jak těmto 
nežádoucím případům předejít.

Mukogingivální chirurgie po kostních augmentacích 
ve vztahu k zubním implantátům
ALEŠ VÁŇA

AV dental, s. r. o., Praha

Po kostních augmentacích je mukogingivální hranice posunuta často až 
na vrchol alveolárního hřebene. Problematikou tak bývá mělké vestibu-
lum s tenkou pohyblivou sliznicí. To je velkou nevýhodou pro budoucí 
ošetření implantáty. Téměř vždy je tedy nutná rekonstrukce měkkých 
tkání s prohloubením vestibula. Na několika kazuistikách bude popsána 
technika tzv. epitelového stripu za účelem navýšení objemu keratinizo-
vané gingivy.
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HLAVNÍ SÁL

dopoledne

Ingrid Grunert

odpoledne

László Románszky
József Rátonyi

HLAVNÍ SÁL

dopoledne

Martin Starosta
Jan Streblov

odpoledne

Daniel Svoboda
Jiří Zvolánek

VEDLEJŠÍ SÁL 1

dopoledne

Igor Čech
Jan Dražan

odpoledne

Lucie Sedelmayer
Jan Petřík
Jan Liška

VEDLEJŠÍ SÁL 1

dopoledne

Jiří Blahák
Jakub Smrček
Marek Pokorný

odpoledne

Radovan Žižka
Martin Kapitán

Petr Halama
Michal Czyž

VEDLEJŠÍ SÁL 2

dopoledne

Jana Vašáková
Vladimír Filipi

Ladislav Bernát

odpoledne

Tomáš Hanzelka
Karolína Floryková
Magdalena Koťová

Petr Jindra
Jiří Šedý

VEDLEJŠÍ SÁL 2

dopoledne

Lenka Roubalíková
Vladimíra Radochová

Anna Ščerbová
Petr Pošta

Lukáš Hauer

odpoledne

Peter Tvrdý
Tomáš Broniš

Jiří Blahák
Jiří Genčur

Radovan Mottl
Aleš Váňa

PÁTEK 14. 10. 2022

SOBOTA 15. 10. 2022
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3M, s. r. o.

BELdental, s. r. o.

BEZNOSKA, s. r. o.

BULLETIN.CZ, s. r. o.

CAMOSCI MORAVIA, s. r. o.

COLGATE-PALMOLIVE Česká republika, spol. s r. o.

CompuGroup Medical Česká republika, s. r. o.

CRESCO Praha

Curaden Czech, s. r. o.

Dental Supply, s. r. o.

Dentasun, s. r. o.

DENTSPLY SIRONA POLAND, Sp. z o. o.

Dr. KIM Europe

DÜRR DENTAL SE

EUR-MED Slovakia, s. r. o.

EveryDent, s. r. o.

EWOPHARMA, spol. s r. o.

FÉNIX DENTAL, s. r. o.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic, s. r. o.

Herbai, a. s.

J&T Leasingová společnost, a. s.

Johnson & Johnson, s. r. o.

JPS, s. r. o.

Just Dent, s. r. o.

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

Leasing České spořitelny, a. s.

Magistraliterpharma Vičanová, s. r. o.

Medplus, s. r. o.

NICEBOY, s. r. o.

OMS - Dent, s. r. o.

Oral-B, 4P&P, spol. s r. o.

Patákovo, s. r. o.

Philips Česká republika, s. r. o.

PRODENTA, s. r.o.

PROFIMED, s. r. o.

Rotadent, s. r. o.

RODENTICA CS, spol. s r. o.

Schafferová, spol. s r. o.

S&D Pharma CZ, spol. s r. o.

Straumann, s. r. o.

VATECH EUROPE, s. r. o.

Videris, s. r. o.

VOCO GMBH

Wald Pharmaceuticals, s. r. o.

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ PDD 2022
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dlouhodobých klinických výsledků  

Prime&Bond
Universal™ SDR® Neo Spectra™
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Podcast

Mezi zuby:
podcast pro všechny, kteří 
se zajímají o stomatologii

Chcete vědět, co se právě děje v oboru stomatologie? Jaké jsou nové technologie 

a postupy, co se odehrává v zákulisí oborových asociací nebo jaké jsou nejlepší 

příklady z praxe? Pusťte si nový podcast Mezi zuby.

Zubní lékařka Markéta Faltisová a dentální hygienistky Jana Křepelková a Kateřina 

Hořejší v něm představují zajímavé hosty, kteří mají stomatologům, dentálním 

hygienistkám i studentům těchto oborů co říct. 

Více na mezizuby.cz

Témata nejnovějších epizod najdete na webu podcastu 

nebo na Instagramu @mezi_zuby.
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