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Pomáhá 7×silněji 
v boji proti bakteriím.  

 p ≤  0,001 v porovnaní s konkurenční 
zubní pastou (1400 ppm F-)
  •

Arweiler NB, et al. 2018.2

 Technologie 
s hydrogenuhličitanem sodným

 Zubní pasta meridol® 

Účinné odstranění zubního plaku 
vyžaduje více než čištění zubů

meridol® pomáhá poskytovat účinnou ochranu před bakteriemi 
při problémech dásní:
•  Jedinečná technologie s aminfl uoridy a ionty cínu.
•  Pomáhá 7× silněji v boji proti bakteriím ve srovnání s konkurenční technologií2,*.
•  O 68 % nižší nárůst zubního plaku# ve srovnání se samotným čištěním zubů3.

Zdravé dásně. Zdravé zuby.

COLGATE–PALMOLIVE Česká republika spol. s r. o. 
Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00  Praha 8, Česká republika
www.colgateprofessional.cz

Reference:
1 Chapple I, et al. Clin Periodontol 2015; 42 (Spec Iss): S71–S76. 
2 Arweiler NB, et al. Oral Health Prev Dent 2018;16: 175–181. 
3 Hamad CA, et al. Poster prezentován na EuroPerio 2015.
* 12 h po použití zubní pasty meridol® ve srovnání s technologií s hydrogenuhličitanem sodným.
#Při přidání ústní vody meridol®. 

•  Pomáhá 7× silněji v boji proti bakte
•  O 68 % nižší nárůst zubního plaku#

Reference:
1Chapple I, et al. Clin Periodontol 2015; 42 (Spec Iss): S71–S76. 
2 Arweiler NB, et al. Oral Health Prev Dent 2018;16: 175–181. 
3 Hamad CA, et al. Poster prezentován na EuroPerio 2015.
*12 h po použití zubní pasty meridol® ve srovnání s technologií s hydrogen

•• Běžným čištěním zubů manuálním 
zubním kartáčkem je odstraněno 
pouze 42 % zubního plaku1
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 9.00 – 9.30 Zahájení

 9.30 – 10.30 Estetické rekonstrukce ve frontálním úseku: Algoritmus volby vhodného typu ošetření
  Ladislav Gregor

 10.30 – 11.00 přestávka

 11.00 – 12.00 Ortodonticko-protetická rekonstrukce u pacientů s masivní ztrátou tvrdých zubních tkání
  Ivo Marek, Jan Stibal, Adéla Sieglová, Michal Novosad, Lenka Ježková

 12.00 – 13.00 oběd

 13.00 – 14.30  Problematické bakteriální biofilmy – od zachování vitality dřeně u hlubokého kazu  
po ošetření apikálních lézí při periodontitidě

  Domenico Ricucci, Itálie

 14.30 – 15.00 přestávka

 15.00 – 16.30  Problematické bakteriální biofilmy – od zachování vitality dřeně u hlubokého kazu  
po ošetření apikálních lézí při periodontitidě

  Domenico Ricucci, Itálie

 
 9.30 – 10.30 MIH syndrom – proč, co, kdy a jak?
  Jana Vašáková

 10.30 – 11.00 přestávka

 11.00 – 12.00 Implementace operačního mikroskopu do stomatologické praxe
  Petr Kořínek

 12.00 – 13.00 oběd

  PROGRAM PRO SESTRY A DENTÁLNÍ HYGIENISTKY
 13.00 – 14.00 Nebojme se subgingiválního prostoru
  Adel El-Lababidi

 14.00 – 14.15  přestávka

 14.15 – 15.15 Setkání s pacientem – mohou různé předpoklady, představy a přání vyústit v jeden cíl?
  Martina Venglářová

 15.15 – 15.30 přestávka

 15.30 – 16.30 „Holly Jolly“, když čistíte
  Karolína Floryková

PÁTEK 15. 10. 2021



PÁTEK 16. 10. 2021PÁTEK 15. 10. 2021

 9.30 – 10.30  Adhezivní můstky v časovém horizontu 15 let, minulost a současnost
  Lenka Roubalíková

 10.30 – 11.00 přestávka

 11.00 – 12.00 Jak uchovat stereognostickou schopnost chrupu?
  Radmila Sedláčková

 12.00 – 13.00 oběd

 13.15 – 13.30 Mediastinitidy odontogenního původu
  Radovan Mottl, Jan Duška

 13.30 – 13.45 Odontogenní fokální infekce – kritéria rozhodování při sanaci chrupu
  David Král, Richard Pink, Jakub Fabián, Martin Bezděk

 13.45 – 14.15 Stomatochirurgické výkony u pacientů na antikoagulační léčbě
  Karin Klimo Kaňovská

 14.15 – 14.45 přestávka

 14.45 – 15.45 Novinky aneb co všechno umí parodontologie za posledních 20 let
  Peter Augustín, Antonín Fassmann, Lydie Izakovičová Hollá, Filip Hromčík, Hana Poskerová

 15.45 – 16.30 Granulační tkáň a (parodontální) chirurgie
  Filip Hromčík
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 9.00 – 10.15  Jak léčit periimplantitidu
  Jan Derks, Švédsko

 10.15 – 10.45 přestávka

 10.45 – 12.00  Jak léčit periimplantitidu
  Jan Derks, Švédsko

 12.00 – 13.00 oběd

 13.00 – 14.30  Jednoduché a složité cesty k červené estetice kolem implantátů
  Martin Tomeček

  14.30 – 15.00  přestávka

 15.00 – 16.15  Statika a dynamika v okluzi
  Jiří Zvolánek

 9.00 – 9.50 Funkční a estetická rekonstrukce kompromisního pilíře
  Patrik Pauliška

 9.50 – 10.40 Funkční a estetické rekonstrukce ve frontálním úseku
  Tomáš Buchta

 10.40 – 11.10 přestávka

 11.10 – 12.00 Digital workflow – the future is now
  Michal Bumbálek

 12.00 – 13.00 oběd

 13.00 – 13.45 Fixní „sklepávané“ práce – alternativa ke šroubování? 
  Michal Šujan

 13.45 – 14.30 Kdy parodontolog předá pacienta implantologovi?
  Antonín Šimůnek, Dana Kopecká

 14.30 – 15.00 přestávka

 15.00 – 15.45 Autologní dentin – augmentační materiál nové generace
  Martin Čelko

 15.30 – 16.15 BBA – Biological Bone Augmentation
  Martin Rota



SOBOTA 16. 10. 2021

 9.00 – 9.30  Kontrola bolesti při stomatologickém ošetření dětských pacientů
  Romana Koberová Ivančaková, Flóra Kovácsová 

 9.30 – 10.00 Ošetřování chrupu pacientů s rozštěpem
  Aleš Leger

 10.00 – 10.20  Centrální limitní věta ve vymezení gaussovské anatomie  
a fyziologie orofaciálních soustav

  Petr Jindra

 10.20 – 10.45 Prevence, profylaxe a terapie retence špičáku
  Pavel Krupka

 10.45 – 11.15 přestávka

 11.15 – 12.00  Tvorba kosti ortodontickým posunem před implantací – dlouhodobá stabilita  
a klinické souvislosti

  Ivo Marek, Soňa Nováčková, Martin Starosta

 12.00 – 13.00 oběd

 13.00 – 13.20 Nadpočetné zuby v dětském věku – rozdělení a možnosti chirurgického řešení
  Štěpánka Dzanová

 13.20 – 13.40 Osteomyelitidy čelistí v dětském věku
   Júlia Belobradová, Monika Habláková, Michal Hájek, Dominika Gedeonová, Petra Badaňová,  

Jan Štembírek, Jiří Stránský

 13.40 – 14.00 Cysta nebo tumor v dětském věku
  Jiří Blahák, Jiří Zelinka, Vojtěch Peřina, Zdeněk Daněk, Oliver Bulik

 14.00 – 14.25 Ortodonticko-chirurgické řešení III. skeletální třídy – kazuistika
  Martin Horáček, Blanka Horáčková, Taťjana Dostálová

 14.25 – 14.55  přestávka

 14.55 – 16.25  Celkové komplikace a život ohrožující stavy v ordinaci zubního lékaře  
(Jak zachránit život, než přijede Rychlá…)

  Peter Tvrdý, Olga Klementová

Kongres PDD 2021 se koná společně s veletrhem Pragodent 2021
ČSK připravila zajímavý doprovodný program veletrhu a tradičně má
na Pragodentu stánek, kde najdete obvyklý informační a poradenský 
servis Komory.
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Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu.



Straumann® Tissue Level eXtreme

Ikonický implantát ve 
spojení s inovativním 
designem.

Straumann® Biomateriály XenoGraft a XenoFlex

Vždy ta správná volba pro 
úspěšnou regeneraci tvrdých 
tkání. Nesintrované granule.

+ + + + +

NEVIDITELNÁ ROVNÁTKA

Digitalizujte Vaši praxi s firmou Straumann.

Jedinečná nabídka intraorálního skeneru
3Shape TRIOS® 3 a balíčku neviditelných rovnátek.
Neváhejte a vyzkoušejte skener v akci!
V nabídce i 3Shape TRIOS® 4



Přehled workshopů

PÁTEK 15. 10. 2021
SALONEK 2 – VSTUPNÍ HALA II

  9.00 – 10.30
Porovnání intraorálních skenerů
Bc. Ondřej Kudera, MSc. (Camosci), Ing. Barbora Svobodová (Camosci)

10.30 – 12.00
Využití laseru na měkké a tvrdé tkáně v každodenní praxi
MDDr. Jana Ohlasová, MSc. (Camosci), Mgr. Marek Žiak (Camosci)

14.00 – 15.30
Ikonický Tissue Level implantát v moderním designu
Výhody pro použití v každodenní paxi
MUDr. Zbyšek Petrovický (Straumann)

SALONEK 3 – HALA 5AB

13.00 – 14.00
Predictable implantology in nowadays dentistry
Dr. Michal Nawrocki (JPS)

15.00 – 16.00
Ošetření parodontologického pacienta lineárním ultrazvukem (Vector Paro),  
spolupráce zubního lékaře a dentální hygienistky
Klára Marešová, DiS. (Dürr Dental)

SALONEK 3 – HALA 5AB

10.00 – 11.00
Magnetická technologie jako nová platforma elektrického zubního kartáčku
PhDr. Michal Ferko (Oral-B)

SOBOTA 16. 10. 2021
SALONEK 2 – VSTUPNÍ HALA II

  9.00 – 10.30
V čem je BLX implantát unikátní a kdy je vhodné jej použít
MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D. (Straumann)

11.00 – 12.30
Digitální stomatologie v každodenní praxi
MUDr. Alena Krugová (Straumann)

DOPROVODNÝ PROGRAM PDD 2021
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Estetické rekonstrukce ve frontálním úseku: 
Algoritmus volby vhodného typu ošetření
LADISLAV GREGOR

Sorriso Dental, s. r. o., Brno 

Stupňující se nároky na estetiku ze strany klientů, zvyšující se tlak na mi-
nimální invazivitu ošetření, vzrůstající náročnost na detailní znalosti zub-
ních biomateriálů a jejich zpracování, ale i rostoucí důležitost biologické 
harmonie měkkých i tvrdých zubních tkání řadíme k faktorům, které nás 
vedou k nutnosti komplexního pojetí estetické rekonstrukce ve frontálním 
úseku. Náplní přednášky bude rozbor pracovních postupů, které vedou 
k úspěšnému naplánování a realizaci estetické rekonstrukce.

Ortodonticko-protetická rekonstrukce u pacientů 
s masivní ztrátou tvrdých zubních tkání
IVO MAREK, JAN STIBAL, ADÉLA SIEGLOVÁ, MICHAL NOVOSAD, LENKA JEŽKOVÁ

Stomatologické centrum STOMMA, Břeclav; Klinika zubního lékařství LF UP a FN 
Olomouc  

V přednášce bude prezentováno téma komplexní interdisciplinární 
spolupráce u pacientů s masivní ztrátou tvrdých zubních tkání, vznika-
jící na podkladě abrazivních či erozivních změn. Autoři vysvětlují jejich 
příčiny, následky a možnosti řešení. Obecně ortodontická terapie je 
často součástí protetické sanace chrupu, neboť je schopna elimino-
vat jednak příliš radikální zásahy do dentice, nebo umožňuje léčebný 
plán sestavit co nejméně invazivně, vzhledem k tvrdým zubním tkáním. 

Autoři na jednotlivých případech prezentují situace, kde je ortodontická terapie před re-
konstrukcí chrupu naprosto zbytečná, případně nežádoucí, přes případy, kdy je naopak 
velmi nápomocná a usnadňuje protetickou sanaci, až po situace, kde je ortodontická 
léčba nevyhnutelná a rekonstrukce chrupu bez ní není možná. Autoři taktéž demonstrují 
případy, kde se dentální implantát stává nutnou součástí ortodontické terapie k posu-
nu zubů a je použit k absolutnímu ortodontickému kotvení. Nejčastěji jde buď o intruzi 
molárů a premolárů k implantátu, nebo slouží jako distální pilíř, kotevní prvek, ke kterému 
probíhají bodily posuny zubů.
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Problematické bakteriální biofilmy – od zachování 
vitality dřeně u hlubokého kazu po ošetření 
apikálních lézí při periodontitidě 
DOMENICO RICUCCI

Soukromá stomatologická praxe, Cetraro, Itálie

Reakce tkání na hluboký kaz. Diagnostika reversibilního/ ireversibilního 
zánětu zubní dřeně. Sporné otázky ohledně hloubky preparace kavity 
u hlubokého kazu. Selektivní versus neselektivní exkavace. Ošetření se 
zachováním vitality zubní dřeně. Pravidla a techniky přímého překrytí 
a pulpotomie. Úloha biofilmů u periapikálních lézí. Management infekce 
sytému kořenových kanálků.
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MIH syndrom – proč, co, kdy a jak?
JANA VAŠÁKOVÁ

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

MIH syndrom je v současné evropské pedostomatologii často diskuto-
vané téma. Jedná se o postižení tvrdých zubních tkání u prvních stálých 
molárů a stálých řezáků. Postižení je individuální u každého jedince 
i u každého zubu. Projevuje se v přítomnosti hypomineralizací až hypo-
plazií u výše jmenovaných zubů, a to buď na jedné, nebo více ploškách 
povrchu zubní korunky. Postižení tvrdých zubních tkání je spojeno 
s citlivostí zubů, s obtížemi při provádění orální hygieny a samozřejmě 

s psychologickými a sociálními faktory. Ptáme se, proč vzniká, jak jej poznáme a hlavně 
kdy a jakým způsobem postižené zuby co nejefektivněji ošetřit. Protože je rozpoznatelný 
záhy po prořezání molárů a řezáků, čelíme zároveň výzvě při ošetření dítěte mladšího 
školního věku.

Implementace operačního mikroskopu 
do stomatologické praxe
PETR KOŘÍNEK

Syndenta, s. r. o., Brno

Přednáška bude věnována použití dentálního mikroskopu v ordinaci 
zubního lékaře. Zvětšení umožnuje používat postupy, které dříve neby-
ly možné ve všech oblastech zubního lékařství. Na zajímavých kazui-
stikách budou prezentovány možnosti použití zvětšení v každodenní 
rutině praktického zubního lékaře a dlouhodobé výsledky takové péče.
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Nebojme se subgingiválního prostoru
ADEL EL LABABIDI

LababidiDent, s. r. o., Praha  

Incidence a prevalence plakem podmíněných parodontopatií je stále 
na vzestupu. Péče o pacienty s parodontitidou je komplexní záležitostí, 
na které se kromě zubního lékaře významným způsobem podílejí i den-
tální hygienistky. Ty zajišťují podstatnou část, tzv. iniciální fázi terapie. 
Tu však nelze řádně pojmout bez „zásahu“ v subgingiválním prostoru. 
Bohužel se však v poslední době stále častěji setkáváme s tím, že se 
tento prostor dostává na okraj zájmu dentálních hygienistek. Příčin 

tohoto jevu může být řada. Jednou z nejčastějších je strach z neznáma, neboť prostor je 
úzký, ne vždy dobře přístupný a orientace v něm bývá někdy složitější. Opomenout nelze 
ani obavu z případného poškození tkání. Autor se ve své prezentaci zaměří na problema-
tiku subgingiválního prostoru a jeho ošetření, a to z ryze praktického hlediska, představí 
stručný manuál, jak se snadno a bezpečně v prostoru orientovat a jak prostor efektivně 
ošetřit. Součásti příspěvku bude i přehled pomůcek, které lze při ošetření subgingivální-
ho prostoru použít.  

Setkání s pacientem – mohou různé předpoklady, 
představy a přání vyústit v jeden cíl?
MARTINA VENGLÁŘOVÁ

Soukromá poradenská praxe, Praha

Situace, kdy pacient přichází k ošetření, není zdaleka tak jednoduchá, 
jak se může zdát. Zdravotníci mohou svým přístupem udělat mnoho pro 
snížení stresu, napětí a případně i pro zamezení konfliktů. Podívejme se 
na možné komplikace v jednání s různými pacienty, na stresory přítom-
né v ordinacích i na neefektivní reakce zdravotníků.
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„Holly jolly“, když čistíte
KAROLÍNA FLORYKOVÁ

Flortho, s. r. o., Vyškov

Jak dát pacientům víc? Jak to udělat, aby to nebyl jen pomíjivý wow 
efekt, ale celoživotní závislost? Jak se z toho všeho nezbláznit? To 
je, oč tu běží. Jednu třetinu života strávíme v práci. Sami se sebou, 
s pacienty, s kolegy. A jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Tak 
proč to nemít „Holly jolly“ – šťastné, fantastické, zářivé? 1. Evergreen 
trošku jinak... Začneme věčným evergreenem, doporučením pomůcek 
a technik. Známé věci, ale jinak. Novinky a vylepšené postupy. Žádná 

zbytečná omáčka, ale praktické tipy, které fungují, a můžete je použít hned v pondělí. 
Vyzkoušeno na sobě! 2. Aby to fungovalo... Budeme se věnovat udržitelnosti plynoucí 
ze správné komunikace a motivace. To totiž často bývá kamenem úrazu a důvodem, 
proč věci nefungují, tak jak bychom si představovali. Přidáme tipy a triky – nejen mé, 
i vaše. Bude to interaktivní zážitek. Budeme sdílet zkušenosti. Budeme se učit jeden 
od druhého. 3. Trendy... Přednáška vyvrcholí právě těmi tématy, která vaši práci mo-
hou povýšit přidanou hodnotou. Udržet krok s technologiemi, zůstat v obraze a umět 
poskytnout potřebné informace, dokázat odpovědět na často kladené otázky. Ukázat 
pacientům další možnosti na cestě za vytouženým úsměvem. Nemožné se občas stává 
skutečností. Kdybych to neviděla na vlastní oči, nevěřila bych tomu. Ukážu vám to, co 
já vidím každý den. Najdete-li práci, kterou milujete, už nikdy nebudete muset pracovat. 
Budete totiž chtít „pracovat“. Možná víc než dřív. Pak je ale třeba pracovat efektivně, 
jednoduše a chytře, tak aby vynaložené úsilí odpovídalo dosaženým výsledkům.



Pražské dentální dny 2021 (Suplement, LKS 10/2021) __ K15

PÁTEK 15. 10. 2021

V
E

D
LE

JŠ
Í S

Á
L 

2 
– 

K
O

N
G

R
E

S
O

V
Ý

 S
Á

L

Adhezivní můstky v časovém horizontu 15 let, 
minulost a současnost 
LENKA ROUBALÍKOVÁ

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny; Lerodent, 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 můstky ve frontál-
ním i distálním úseku chrupu zhotovenými dvěma způsoby v časovém 
horizontu 15 let a dát návody pro praxi. Byly porovnány dva soubo-
ry pacientů s adhezivními můstky ve frontálním i postranním úseku 

chrupu, a to můstky s kovovou konstrukcí a můstky s výztuhou z vláknových kompozitů 
v časovém horizontu 15 let. Počet selhavších můstků byl signifikantně vyšší ve skupině 
s FRC výztuhou. U můstků s kovovou konstrukcí bylo dosaženo signifikantně lepších 
výsledků v postranním úseku chrupu v porovnání s frontálním úsekem. U můstků 
s FRC výztuhou nebyl tento rozdíl signifikantní. Jsou rozebrány možné příčiny selhání, 
estetický efekt a také současné možnosti adhezivních můstků včetně keramických. 
Závěr dává doporučení pro praxi – indikace a pracovní postupy. Přednáška je doplněna 
kazuistikami. 
Práce vychází z projektu specifického výzkumu SV MUNI/A/1428/2019.
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Jak uchovat stereognostickou schopnost chrupu? 
RADMILA SEDLÁČKOVÁ 

Soukromá stomatologická praxe, Náchod

Podmínkou celoživotního uchování stereognostické funkce chrupu je 
záchova zdravých zubních tkání. Vypracovaná metodika stomatologic-
ké prevence to již dnes umožňuje. I přesto jsou však zubní kaz a pa-
rodontopatie onemocněními v lidské populaci nejrozšířenějšími. Zubní 
lékařství věnuje hodně energie a prostředků na kurativu těchto zamezi-
telných škod, zatímco účinná prevence podepřená důkladnou sialogra-
fickou a mikrobiologickou diagnostikou se stále ještě dostatečně nepro-

sadila. Záchova zdravého zubu znamená i udržení všech jeho funkcí. Funkce žvýkání je 
základní a životně důležitá. Pro člověka v jeho sociálním prostředí je však neméně důle-
žitá řeč, mluva a s ní související komunikace, sebeuvědomění a funkce estetická. Funkce 
při odbourávání stresu je zaznamenaná v mnoha starých úslovích, jako např. „zatni 
zuby“, „musím se tím prokousat“, a dnes je možné ji zobrazovat a měřit. Samostatným 
oborem se stala okluzní medicína spojením poznatků neurofyziologických a stomatolo-
gických. Funkce posturální, antigravitační, souvisí s držením těla a jeho orientací v pro-
storu. Zuby a chrup jako celek jsou součástí aferentního senzorického inputu organizmu. 
Intradentální a periodentální propriocepce zubů a tím i okluze zde hrají důležitou roli. Pro 
propriocepci je určené samostatné mesencefalické jádro n. trigeminu. Zub je sensor, jak 
postuloval Carl S. Siegmund (1867) a dokázal Jay H. Levy (1994). Zuby jsou evolučně 
vyvinutým orgánem cítění, vytvářejí proud taktilních senzorických informací zpracová-
vaných trigeminálním systémem. Jádra n. trigemini mají spojení k ostatním hlavovým 
nervům, spojení do mozečku a limbického systému. Zuby jsou zpětněvazebně propoje-
né nejenom s dalšími dvěma anatomickými strukturami stomatognátního orgánu, svaly 
a čelistními klouby, ale i s centrálním a periferním nervovým systémem. Každé zubolé-
kařské mechanické opracovávání zubů je třeba provádět s respektem k stereognostic-
kým schopnostem chrupu. Používat postupy chránící zubní tkáně a zachovávající vitální 
dřeň. Zhotovovat výplně a protetické práce s přesností odpovídající vnímání stomatog-
nátního orgánu, nevytvářet artikulační překážky. S prevencí je třeba začít brzy, již v době 
těhotenství matky, a provádět ji individuálně a systematicky. Primární prevence zahrnuje 
nejen předcházení zubnímu kazu a parodontopatiím, ale zahrnuje i prevenci okluzopatií. 
Jenom harmonicky vyvinutý stomatognátní orgán je schopen odolávat celoživotnímu 
působení biomechanických sil. Jemné řízení motorických funkcí stomatognátního orgánu 
je umožněno proprioceptivními signály vázánými na intradentální a periodentální recep-
tory zubu. Při ztrátě zubu je ztracena i jeho důležitá stereognostická schopnost. Z těch-
to skutečností vyplývá vědomí důležitosti záchovy zdravého chrupu, neboli primární 
prevence, a i vědomí marnosti úsilí zubních lékařů zub v celé jeho složitosti nahradit. Je 
lepší zachovat to, co už existuje, než nahrazovat něco, co je ztraceno.
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Mediastinitidy odontogenního původu
RADOVAN MOTTL, JAN DUŠKA 

Stomatologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Mediastinitidy odontogenního původu patří k nejzávažnějším infekčním 
komplikacím zánětů vzniklých v maxilofaciální oblasti. Autoři ve své 
přednášce popisují možnou etiologii, nejčastější infekční původce 
a současné možnosti léčby mediastinitid odontogenního původu.

Odontogenní fokální infekce – kritéria rozhodování 
při sanaci chrupu
DAVID KRÁL, RICHARD PINK, JAKUB FABIÁN, MARTIN BEZDĚK

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

Odontogenní fokální infekce patří ve stomatologii i ve všeobecné 
medicíně mezi mnohokrát diskutovaná témata. Lze ji definovat jako 
onemocnění ve vzdáleném orgánu nebo tkáni vlivem mikroorganismů 
či jejich produktů šířících se z existujícího infekčního ložiska (foku-
su) v dutině ústní. Těmito fokusy jsou nejčastěji chronická apikální 
periodontitida, chronický zánět parodontu, kariézní destrukce zubu, 
retinované a semiretinované zuby, ponechané kořeny, cysty čelistních 

kostí. Autoři ve svém sdělení stručně připomínají historický vývoj názoru na odontogenní 
fokální infekci, věnují se současnému pohledu a také nejčastějším klinickým situacím, 
kdy je požadováno její vyloučení. Vzhledem k tomu, že prací věnujících se problematice 
sanace odontogenní fokální infekce je v odborné literatuře velmi málo, zamýšlí se autoři 
nad otázkou, jak radikálně v tomto ohledu při sanaci chrupu postupovat.

Stomatochirurgické výkony u pacientů 
na antikoagulační léčbě
KARIN KLIMO KAŇOVSKÁ

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Pacientů na antiagregační a antikoagulační léčbě v rámci různých 
diagnóz stále přibývá a stávají se početnou skupinou i v ordinacích 
zubních lékařů. Nebezpečí postextrakčního krvácení je tudíž hrozbou 
a je stresujícím faktorem jak pro pacienta, tak i pro ošetřujícího lékaře. 
Názory na úpravu medikace jsou nejednoznačné a rozporuplné zejmé-
na u pacientů s akutními obtížemi, kde je nutné rychlé, ale i bezpečné 
řešení. Autorka ve své přednášce uvádí doporučení před stomatochirur-

gickými výkony u pacientů na antiagregační a na antikoagulační léčbě.
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Novinky, aneb co všechno umí parodontologie 
za posledních 20 let
PETER AUGUSTÍN, ANTONÍN FASSMANN, LYDIE IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ,  
FILIP HROMČÍK, HANA POSKEROVÁ

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Představit moderní koncepci parodontologie, popsat etiologické fak-
tory, etiopatogenezi, stejně jako diagnostiku onemocnění parodontu, 
a k tomu i stávající použitelné alternativy léčby je velkým oříškem. Ne-
chceme popisovat konvenční parodontologii. Na to bylo napsáno XY 
učebnic. Cílem přednášky je přiblížit problematiku klinické a preklinické 
parodontologie po jednotlivých blocích. Od epidemiologie, přes anato-
mii a novinky ve fyziologii parodontu, etiopatogeneze včetně okluzního 

traumatu, gingivální a parodontální manifestace systémových chorob a nežádoucí účinky 
medikamentů až po systematické a integrované ošetřování parodontu. Zvláštní část 
budeme věnovat chirurgickému ošetření. Dříve bylo cílem kompletní odstranění parodon-
tálních chobotů. Dnes se zaměřujeme na korekci nevhodného tvaru gingivy, interdentál-
ních papil, nebo na korekci furkačních defektů. Popíšeme poruchy srážlivosti krve, timing 
(načasování) léčby a farmakoterapii.

Granulační tkáň a (parodontální) chirurgie
FILIP HROMČÍK

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Lze granulační tkáň v chirurgických oborech využít, nebo je zcela nežá-
doucí? Parodontitida je chronickým zánětlivým onemocněním. Postiže-
ná tkáň není schopna se dlouhodobě vypořádat s příčinným stimulem 
a ztrácí svoji funkci. Vzniká granulační tkáň (GT), která je důsledkem 
persistence noxy a nedostatečné „resoluce“ – vyřešení zánětu. Stan-
dardně se GT při chirurgických výkonech odstraňuje. Je přitom plná 
fibroblastů, nově tvořených cév i mesenchymálních kmenových buněk. 

Na modelu parodontálních lalokových operací jsme ověřili modifikaci GT a její využití 
ke zlepšení výsledků chirurgie.
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Jak léčit periimplantitidu 
JAN DERKS

Univerzita Göteborg, Švédsko 

Řada nedávných studií prokázala možnost léčby periimplantitidy. Bylo 
zjištěno, že po antiinfekčních opatřeních je úroveň marginální kosti 
stabilní, a to včetně chirurgického opracování kontaminovaných povr-
chů implantátů. Tkáňová stabilita poslouží konečnému cíli léčby, jímž 
je dlouhodobé udržení zánětem zasažených implantátů. Spokojenost 
pacienta však často zahrnuje také estetické aspekty. Z důvodu minima-
lizace vzniku recesů v okolí implantátů může lékař při řešení kostních 

defektů souvisejících s periimplantitidou zvažovat i rekonstrukční techniky na ustupu-
jících měkkých tkáních. Tato prezentace je věnována současným poznatkům v rekon-
strukční terapii u kostních defektů souvisejících s periimplantitidou.
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Jednoduché a složité cesty k červené estetice kolem 
implantátů
MARTIN TOMEČEK

3DK, s. r. o., Praha

Dokonalá estetika měkkých tkání v okolí protetických rekonstrukcí nese-
ných implantáty je spolu se stabilitou periimplantátových tkání nejvyšší 
metou implantologie. Tvar a přirozený vzhled gingiválního okraje navazu-
jícího na anatomicky dokonale tvarovanou korunku, zdravé a adekvátně 
objemné tkáně s dostatkem keratinizované sliznice, stippling, normální 
výška papil… Přestože je růžová estetika mnohdy zcela zachovalá i v okolí 
zubů předurčených k extrakci, ztráta zubu znamená též bezprostřední ztrá-

tu opory měkkých tkání a v krátké době též progresivní remodelaci kostního podkladu, oboje 
vedoucí k nežádoucím změnám. Zachování původní anatomie záleží na schopnosti zabránit 
kolapsu měkkých tkání a resorpci kosti. V přednášce budou diskutovány současné možnosti 
velmi prediktabilních postupů preservace alveolu (GBR socket preservation, IDR, socket 
shield, multilayer technique), indikace technik v závislosti na stupni zánětlivého postižení 
okolí zubu v kontrastu s komplikovanými postupy rekonstrukce původního stavu u malých 
i velkých defektů (augmentace kosti, pojivový a epitelový štěp) a v neposlední řadě zásadní 
význam správného protetického ošetření v každé fázi rekonstrukce.

Statika a dynamika v okluzi
JIŘÍ ZVOLÁNEK

ZvolanekDental, s. r. o., Plzeň

Základem stabilní okluze je opakovatelná a jednoznačná statika, v po-
době maximální interkuspidace MIP nebo centric relation CR. K tomu se 
přidává dynamika v takových vektorech pohybů, které vyhovují žvýkacím 
svalům, tedy pacientově neuromuskulatuře. Kombinace obojího vede 
k maximálnímu komfortu pacienta, kterého ošetřujeme.
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Funkční a estetická rekonstrukce kompromisního 
pilíře
PATRIK PAULIŠKA

Soukromá stomatologická praxe, Praha 

Téměř každý den v ordinaci řešíme dilema, zda zub extrahovat, nebo mu 
dát šanci. Opravdu je implantát správná volba? Než vezmeme do ruky 
nástroje vhodné pro extrakci zubu z lůžka, je vhodné zjistit, zdali nemáme 
jiné metody volby, jak využít zbylé zubní tkáně. Během přednášky budou 
probrány klinické situace práce s kompromisním pilířem. Zisk ferrule 
zubu od konzervativního přístupu k chirurgickému a následná protetická 
rekonstrukce takového pilíře.

Funkční a estetické rekonstrukce ve frontálním 
úseku
TOMÁŠ BUCHTA

Buchta TEaM Dent, s. r. o., Opava

Funkčně estetické rekonstrukce jsou pro každého lékaře výzvou pro 
svou náročnost. Flowable injecion technique je jedna z metod, která 
splní nejen náročné požadavky pacientů, ale dokáže také, při správné 
indikaci, ušetřit spoustu času stráveného v ordinaci.

Digital workflow – the future is now
MICHAL BUMBÁLEK

Onedent, s. r. o., Brno

Cílem přednášky bude ukázat týmovou spolupráci lékaře a zubního 
technika při 3D plánování rekonstrukcí a jejich následné realizaci.
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Fixní „sklepávané“ práce – alternativa ke šroubování? 
MICHAL ŠUJAN

Zubní klinika Hradent, s. r. o., Uherské Hradiště

Sklepávané práce jsem viděl poprvé v roce 2016 v Itálii a koncept mě 
nadchnul. Začal jsem s nimi od té doby experimentovat a dnes dělám 
většinu prací o více členech na implantátech metodou sklepávání. Líbí 
se mi hlavně jejich rychlé sejmutí a tím pádem jednoduchá čistitelnost. 
V přednášce představím koncept, který jsme postupně v naší praxi 
odladili, ale i tak se ho snažíme stále posouvat dál. Původně jsme začali 
čistě analogovou cestou s intraorálním svařováním, ale dnes jsme pře-

nesli většinu kroků do digitálního světa.

Kdy parodontolog předá pacienta implantologovi?
ANTONÍN ŠIMŮNEK, DANA KOPECKÁ

Stomatologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Systematickou parodontologickou léčbou u dobře spolupracujícího 
pacienta lze většinou proces parodontitidy stabilizovat. Praxe však 
ukazuje, že značná část nemocných není dlouhodobé kvalitní spoluprá-
ce schopna. Výsledkem je progrese choroby s pozvolnou, ale nakonec 
výraznou ztrátou kosti alveolárního výběžku. Pacient pak mnohdy bývá 
doporučen k implantologovi. Ten však již nemůže kvůli nedostatečné 
nabídce alveolární kosti implantační léčbu provést. Podstatou problému 

je jistá kompetice mezi parodontologií a implantologií. Zatímco cílem parodontologa je 
zuby zachraňovat, cílem implantologa je zuby nahrazovat. Autoři docházejí k následu-
jícímu závěru: Pokud pacient s ne zcela stabilizovanou parodontitidou nemá o implan-
táty zájem, je nutné využít všech možností parodontologie a životnost zubů co nejvíce 
prodloužit. U možného kandidáta implantologické léčby však toto pravidlo platit nemusí. 
V určitém okamžiku je vhodné parodontologickou terapii ukončit, přestože by ještě 
mohla pokračovat, a předat pacienta implantologovi, který přístup zradikalizuje – zuby 
extrahuje a nahradí implantáty. Jak tento zlomový okamžik léčby stanovíme? Pro zjedno-
dušení bereme v úvahu pouze kompletní výměnu obou zubních oblouků za implantáty. 
Moment ukončení parodontologické léčby je ovlivněn především rozměry alveolárního 
výběžku ve frontální krajině horní čelisti. Zuby by měly být extrahovány včas, aby se zde 
po zhojení extrakčních ran alveolární výběžek nesnížil pod 12 mm (v krajním případě pod 
10 mm) a neztenčil pod 5 – 6 mm. Autoři zdůrazňují, že jejich záměrem není soutěžení 
mezi dvěma obory, ale koordinace léčby obou odborníků, přičemž společným cílem 
zůstává prospěch pacienta.  
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Autologní dentin – augmentační materiál nové 
generace
MARTIN ČELKO

BRIXdent, s. r. o., Hradec Králové

V moderní stomatologii je běžné řešit nedostatečný objem kosti. 
Nejčastěji se to děje přidáváním materiálů uměle vytvořených, nebo zví-
řecího původu. Stále častěji se však setkáváme s názorem, že augmen-
tační materiál by měl být vlastní tělu pacienta – buď celý, nebo aspoň 
jeho část. Jako zlatý standard se používá autologní kost, ale v poslední 
době se nahrazuje i autologním dentinem – upravenými extrahovanými 
zuby pacienta. Tento augmentační materiál je znám již od minulého 

století a v Japonsku a Koreji se nyní používá celkem běžně. V Evropě vstupuje ve zná-
most hlavně v posledních letech. Stále více jsou vidět výhody materiálu, který není pouhý 
spacemaker pro novotvořenou kost, ale její tvorbu přímo vyvolává. Autor v přednášce 
vysvětlí teoretické podklady k tomuto materiálu a poté na jednotlivých případech ukáže 
jeho praktické využití v mnoha indikacích. A pokusí se vysvětlit, že extrahovaný zub není 
odpadem, ale velmi cenným materiálem. Ať už byl původně intaktní, s výplní, kazem, 
nebo po neúspěšné endodontické léčbě.

BBA – Biological Bone Augmentation
MARTIN ROTA 

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

Pro optimální výsledek ošetření dentálními implantáty je nutné umístění 
fixtury do proteticky ideální pozice. Implantát musí mít určité parametry, 
a tím vzrůstají požadavky na tkáně v okolí implantátu z hlediska kvality 
a množství. Augmentace kosti a měkkých tkání je tedy pro dosažení 
uspokojivého a dlouhodobého výsledku často nezbytná. V přednášce 
představíme koncept augmentace tkání dle prof. Khouryho (BBA), který 
v naší praxi předčil a zastínil všechny metody konkurenční a v tuto chvíli 

je jediný, který používáme pro 3D rekonstrukci alveolárního výběžku.
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Kontrola bolesti při stomatologickém ošetření 
dětských pacientů
ROMANA KOBEROVÁ IVANČAKOVÁ, FLÓRA KOVÁCSOVÁ

Stomatologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Bezbolestné provedení výkonů v zubním lékařství je v současné době 
samozřejmostí a je zaručeno – kromě znalosti vhodných aplikačních 
technik – také širokou škálou anestetik, jejichž složení umožňuje použití 
anestezie u pacientů zdravých i zdravotně hendikepovaných. Snížení 
nebo úplné odstranění bolesti hraje při ošetřování dětí velmi významnou 
úlohu. Správně indikovaná a aplikovaná anestezie, společně s vhodnou 
komunikací, je jednou z hlavních podmínek navázání vztahu s dětským 

pacientem a úspěchu ošetření. U dětských pacientů volíme druh lokální anestezie dle 
druhu zamýšleného výkonu, hmotnosti a věku dítěte. Obecně platí, že k úspěšnosti 
lokální anestezie je třeba splnit dvě zásadní podmínky. Jednou je znalost a respektování 
rozsahu a velikosti inervační oblasti a druhou podmínkou je znalost poměru kompakty 
a spongiózy v místě, kde chceme anestetikum aplikovat. Sdělení je souhrnem součas-
ných „evidence based“ doporučení ke kontrole bolesti při ambulantním stomatologickém 
ošetření dětských pacientů.

Ošetřování chrupu pacientů s rozštěpem
ALEŠ LEGER

Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

Standardní součástí terapie rozštěpové vady je ortodontická inter-
vence, zejména v případě celkových rozštěpů to platí bezvýhradně. 
Ortodontická léčba ovšem vyžaduje správné podmínky v dutině ústní 
a odpovídající stav tvrdých i měkkých tkání. Studie naznačují, že roz-
štěpoví dětští pacienti mají výrazně vyšší prevalenci zubního kazu než 
jejich vrstevníci bez rozštěpové vady a současně jsou často přítomné 
hypoplastické změny skloviny. Ztížené anatomické podmínky přispívají 

i k rozvoji parodontopatií. Poměry v dutině ústní ztěžují provádění řádné zubní hygieny 
a mnohdy také adekvátní ošetření zubním lékařem. I to může být jeden z důvodů, proč 
mnoho rozštěpových pacientů hledá obtížně zubního lékaře a až příliš často se setká-
vají s argumentem: „já rozštěpové pacienty nedělám“. Ošetření některých pacientů 
s rozštěpem bývá náročnější, někdy výrazně, ale není nemožné a běžná konzervační 
stomatologická léčba nevyžaduje specializaci ošetřujícího lékaře. Bez adekvátní sanace 
ovšem nemůže proběhnout ortodontická terapie, nezbytná pro kompenzaci rozštěpové 
vady. V našem příspěvku ukážeme několik kazuistik, ve kterých probereme stav chrupu 
dětských rozštěpových pacientů a možné návrhy terapie.
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Centrální limitní věta ve vymezení gaussovské 
anatomie a fyziologie orofaciálních soustav
PETR JINDRA

Soukromá ortodontická praxe, České Budějovice

Orofaciální anatomii a fyziologii často modelujeme a aproximujeme 
gaussovským (normálním) rozdělením. Na naměřená experimentál-
ní data aplikujeme nejrůznější testy normality a následně dílčí jevy 
orofaciálních soustav pacientů popisujeme a zkoumáme s využitím 
normálního rozdělení pravděpodobnosti zkoumané veličiny. Centrální 
limitní věta v teorii pravděpodobnosti označuje tvrzení, podle něhož se 
rozdělení výběrového průměru blíží normálnímu rozdělení. Orofaciální 

anatomie a fyziologie jsou náhodnými veličinami skrze své dílčí jevy, jejichž rozdělení 
pravděpodobnosti v populaci se zřejmě chová uvedeným způsobem a asymptoticky 
se blíží normálnímu rozdělení. Cílem sdělení je představit centrální limitní větu v souvis-
lostech orofaciálních soustav lidí. Bude prezentováno, odkud asymptotická normalita 
anatomie a fyziologie pochází, že je výběrem ze součtu mnoha nezávislých náhodných 
veličin genetických i vlivu prostředí. Dalším cílem sdělení je i krátce zkoumat odchylky 
od normality či jevy komplexního zubolékařského světa mající vlastnosti zcela odlišné 
od normálního rozdělení.

Prevence, profylaxe a terapie retence špičáku
PAVEL KRUPKA

Stomatologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Na co si dát pozor při preventivní prohlídce ve smíšené dentici ve vzta-
hu ke špičákům. Kdy odeslat pacienta k ortodontistovi pro podezření 
na retenci nebo dystopii špičáku. Jak probíhá terapie u dystopie a re-
tence špičáku. 
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Tvorba kosti ortodontickým posunem před implantací 
– dlouhodobá stabilita a klinické souvislosti
IVO MAREK1, 2, 3, SOŇA NOVÁČKOVÁ1, MARTIN STAROSTA3

1 Klinika zubního lékařství LF UP Olomouc; 2 Stomatologické centrum STOMMA, 
Břeclav; 3 Stomatologická klinika 1. LF UK Praha

Jedním ze základních kamenů ortodoncie je změna polohy zubů, pří-
padně jejich posun do jiného místa. To je možné díky procesu tkáňové 
přestavby, která je indikována na základě působení ortodontické síly. 
Posun zubu je tak umožněn resorpcí kosti v zóně tlaku a apozice v zóně 
tahu, kde se díky osteoblastickému procesu vytváří ve směru posunu 
zubu nová kost. Její množství je tak velké, jaká je velikost kořene zubu, 
a to především ve vestibuloorálním směru. Principu tvorby kosti jde vy-

užít nejen k posunu zubu do cílené pozice, ale také k novotvorbě kosti před implantací.  
Tvorba kosti je možná jak v horizontální, tak vertikální rovině. V horizontálním směru  
lze použít tento postup jak ve frontálním, tak distálním segmentu obou čelistí, především 
při posunu zubu do atrofovaného, žiletkově zúženého alveolárního výběžku. V tomto 
případě dochází k obnovení alveolárního hřebene jak horizontálně, tak vertikálně.  
Autoři na vlastních studiích prezentují stabilitu vytvořené kosti v čase, a to po 5 a 10, 
resp.15 letech. Veškeré výše popsané principy jsou také demonstrovány v rámci prezen-
tace na případech interdisciplinární spolupráce.

Nadpočetné zuby v dětském věku – rozdělení 
a možnosti chirurgického řešení
ŠTĚPÁNKA DZANOVÁ

Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Krajská nemocnice Liberec

Jednou z poruch vývoje zubů je hyperodoncie. Do této skupiny se řadí 
odontomy, srostlice, natální a neonatální zuby a vlastní nadpočetné 
zuby, které patří k formaci zubů, ale jsou nad rámec normálního počtu 
příslušné dentice. Prevalence výskytu v dočasné dentici je do 1 %, 
ve stálé dentici mezi 0,5 % až 5 %. Charakter vzniklé anomálie závisí 
na časovém úseku působení noxy, v případě nadpočetných zubů se 
jedná o období proliferace charakterizované množením buněk a vzni-

kem zubních pupenů. Etiologie jejich vzniku není zcela objasněna a má několik teorií, 
mezi které patří např. teorie atavismu, teorie dichotomie zárodku zubu, teorie hyperak-
tivity zubní lišty, genetická predispozice a v případě mnohočetného výskytu se může 
jednat i o systémové onemocnění nebo syndrom. Dále je zmiňována cévní teorie a teorie 
rezidua epiteliálních buněk ze zubní lišty pro stálou dentici. Nadpočetné zuby dělíme na: 
nadpočetné řezáky, meziodenty, nadpočetné premoláry, nadpočetné moláry a retromo-
láry. Každá skupina je v přednášce bohatě rentgenologicky a fotograficky dokumentová-
na a charakterizována z hlediska diagnostiky a možných přístupů od WAW „watch and 
wait“ až po chirurgické řešení. 

SOBOTA 16. 10. 2021
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Osteomyelitidy čelistí v dětském věku
JÚLIA BELOBRADOVÁ1, MONIKA HABLÁKOVÁ1, MICHAL HÁJEK2, DOMINIKA  
GEDEONOVÁ1, PETRA BADAŇOVÁ1, JAN ŠTEMBÍREK1, JIŘÍ STRÁNSKÝ1

1 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Fakultní nemocnice Ostrava;  
2 Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava

Osteomyelitida je onemocnění popisované jako postižení kostních tkání 
zánětlivým procesem, který je ve většině případů infekčního bakteriál-
ního původu. Osteomyelitidy lze klasifikovat jako primárně chronické, 
sekundárně akutní a sekundárně chronické. Toto dělení patří dnes mezi 
nejrozšířenější a využíváme je i na našem pracovišti. Přes možnosti 
antibiotické léčby a pokroky v medicíně se toto onemocnění vyskytuje 
relativně často. Prognóza vyléčení se sice zlepšila, avšak vzhledem 

ke svému průběhu, možným trvalým následkům a také narůstající antibiotické rezistenci 
patří čelistní osteomyelitida stále mezi postižení závažnější. Z pohledu praktického zub-
ního lékaře je nezastupitelná role v časné diagnostice a odeslání na příslušné specializo-
vané pracoviště. Cílem prezentace je poskytnout zubním lékařům přehled o onemocnění, 
jeho diagnostice a možnostech terapie u nezletilých pacientů.  

Cysta nebo tumor v dětském věku
JIŘÍ BLAHÁK, JIŘÍ ZELINKA, VOJTĚCH PEŘINA, ZDENĚK DANĚK, OLIVER BULIK

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

Dětský věk je charakteristický skupinou orofaciálních patologií, které 
ve většině případů nečiní diagnostické obtíže a jsou zpravidla efektiv-
ně a správně léčeny. Mezi tyto jednotky řadíme především nezhoubné 
odontogenní nádory. V druhé životní dekádě se setkáváme s orofaci-
álními patologiemi, u kterých mylná diagnóza může znamenat špatnou 
strategii léčby až iatrogenní poškození pacienta. Jedná se především 
o pacienty s centrálním obrovskobuněčným granulomem a fibrózní 

dysplazií. U pacientů, pro které je charakteristické projasnění na rentgenových snímcích, 
pokládáme za zásadní rozlišení solitární kostní cysty, radikulární cysty, folikulární cysty 
a odontogenní keratocysty jako nejčastějších jednotek. Sdělení na souboru kazuistik po-
ukazuje na nejčastější chyby v diagnostice a důležitost správně vedené léčby. V mnoha 
případech konzervativní terapie vede k lepším výsledkům než radikálně resekční. 

SOBOTA 16. 10. 2021



Pražské dentální dny 2021 (Suplement, LKS 10/2021) __ K28

SOBOTA 16. 10. 2021
V

E
D

LE
JŠ

Í S
Á

L 
2 

– 
K

O
N

G
R

E
S

O
V

Ý
 S

Á
L

Ortodonticko-chirurgické řešení III. skeletální třídy – 
kazuistika 
MARTIN HORÁČEK, BLANKA HORÁČKOVÁ, TAŤJANA DOSTÁLOVÁ

Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha

Ortodonticko-chirurgický přístup k řešení závažných ortodontických 
anomálií se skeletálním podkladem vady je v současné době považo-
ván za standardní přístup v ortodoncii. Ke spolupráci s maxilofaciálním 
chirurgem v řešení skeletálních anomálií přistupujeme v případě, kdy 
nelze klasickým konvenčním ortodontickým postupem vyléčit pacien-
ta na principu kompenzace anomálie. V těchto případech provádíme 
dekompenzační ortodontickou přípravu (tvoříme vzájemné vyrovnané 

zubní oblouky), kde následně finální artikulaci vytváří chirurg. Jedná se o úzce meziobo-
rovou spolupráci ortodotontista – maxilofaciální chirurg – praktický zubní lékař. Plánování 
terapie v týmu je o to důležitější, že jedním z významných aspektů je dlouhodobá stabili-
ta výsledku. Součástí plánování je příprava léčebného plánu, která zahrnuje i virtuální 3D 
přípravu měkkých a tvrdých tkání na specifických zobrazovacích 3D softwarech. Nedíl-
nou součástí terapie je i retenční fáze a dlouhodobý follow-up (sledování). Autor ve své 
kazuistice prezentuje komplexní přístup v řešení skeletální anomálie III. třídy u pacienta. 

Celkové komplikace a život ohrožující stavy 
v ordinaci zubního lékaře (Jak zachránit život, než 
přijede Rychlá…)
PETER TVRDÝ1 , OLGA KLEMENTOVÁ2 

1 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc;  
2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FN Olomouc

Akutní život ohrožující stavy při ošetření v ordinaci praktického zubního 
lékaře mají neočekávaný vznik a vyžadují rychlou reakci. V rámci první 
pomoci jsou potřebné určité praktické dovednosti a teoretické znalosti. 
Většina náhlých příhod naštěstí nemá charakter bezprostředního ohro-
žení života. Přesto základní normu neodkladné resuscitace musí ovládat 
každý zdravotník. Autoři se snaží ve svém sdělení nabídnout přesnou 
orientaci v jednotlivých náhlých příhodách a celkových komplikacích, 

jejich rychlou diagnostiku a základní terapii. K tomu pár užitečných rad v rámci hesla 
„Štěstí přeje připraveným“.
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POSTEROVÁ SEKCE

Zubní kaz jako následek konzumace slazených  
a energetických nápojů – kazuistika
JITKA LUŇÁČKOVÁ, JANA KAIFEROVÁ, LIA NAVAROVÁ 

Oddělení dětské stomatologie, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha 

Dlouhodobá konzumace slazených a energetických nápojů u adoles-
centů signifikantně zvyšuje kariézní riziko a v kombinaci s nedostateč-
nou úrovní dentální hygieny může vést k závažné kariézní destrukci 
chrupu. Kazuistika: chlapec ve věku 16,5 let byl referován svým PZL  
z důvodu „excesivní kazivosti“. Pacient udával každodenní konzumaci 
slazených a energetických nápojů v uplynulých 20 měsících a trpěl vý-
raznou citlivostí zubů, jejímž důsledkem byl úbytek váhy o 25 kg. Nebyl 

spokojen se vzhledem frontálních zubů a obával se bolesti během ošetření. Klinické  
a rentgenologické vyšetření odhalilo následující: malhygiena, chronická gingivitida, 
rozsáhlé víceploškové kariézní léze, KPE 28. Primárně jsme se zaměřili na behaviorální 
management a prevenci. Iniciální sanace lézí proběhla převážně za použití skloionomer-
ních cementů. Definitivní ošetření bylo plánováno po zvládnutí kariézního procesu. Paci-
ent však dodržoval pouze část preventivních opatření, pití energy drinků pouze omezil. 
Během následujících 12 měsíců došlo ke vzniku nových kazů. Pacient byl schopen opět 
přijímat běžnou stravu a dosáhl své původní tělesné váhy. Kazuistika ukazuje komplexitu 
a úskalí ošetření zubního kazu spojeného s konzumací slazených a energetických nápo-
jů. Pro úspěch terapie je naprosto zásadní zavedení preventivních opatření a compliance 
pacienta při jejich dodržování.
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POSTEROVÁ SEKCE

Je v současné době psychoprofylaxe ve stomatologii 
důležitá při ošetřování dětí?
ANEŽKA BURIÁNKOVÁ, LIA NAVAROVÁ, JANA VAŠÁKOVÁ

Oddělení dětské stomatologie, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha 

Cílem této studie bylo popsat postoj studenta zubního lékařství k po-
užívání psychoprofylaktických metod při ošetřování dětí. K hodnocení 
postojů studentů zubního lékařství k ošetřování dětí byl vypracován 
dotazník. Termíny používaných psychoprofylaktických metod (např. tell-
-show-do, distrakce, užití distrakčních pomůcek, voice control, pozitivní 
posilování, stop sign) byly v textu vysvětleny. Soubor otázek (15 uzavře-
ných, 1 otevřená) byl položen 146 studentům (21,9 % muži, 78,1 % ženy) 

v 1. (26,1 %), 2. (31,5 %), 4. (10,9 %) a 5. (31,5 %) ročníku studia oboru zubního lékařství  
1. lékařské fakulty UK. Síla postoje studenta byla hodnocena pětibodovou Lickertovou 
škálou. Studenti byli rozděleni do 2 skupin podle toho, zda mají teoretické a zároveň prak-
tické znalosti z dětské stomatologie, nebo zda je nemají. K testování vztahu proměnných 
byl použit Chi-kvadrát na 5% hladině významnosti. Účast ve studii byla anonymní a dobro-
volná. Studenti-ženy dávají přednost ošetřování dětí školního věku před ošetřováním dětí 
předškolního věku. Studenti-muži nemají jasnou věkovou preferenci ošetřovaného dítěte. 
Mladší studenti ve srovnání se staršími studenty nesouhlasí s použitím metody voice cont-
rol, nedovolili by dítěti podílet se na ošetření, ani by mu nedovolili vybrat pozici při ošet-
ření. Mladší studenti méně preferují použití eufemického jazyka a techniky tell-show-do 
(tabulka č. 1). Starší studenti více preferují distrakční pomůcky (video, hudba) (tabulka č. 1) 
a metodu distrakce než mladší studenti. Mezi skupinou studentů s teoretickými a zároveň 
praktickými znalostmi a skupinou studentů bez nich nebyla zjištěna statistická významnost 
v očekávané délce ošetření dítěte. V používání psychoprofylaktických metod při ošetřování 
dětí není statisticky významný rozdíl mezi skupinou studentů s teoretickými a praktickými 
znalostmi a bez nich; není rozdíl mezi studenty-muži a studenty-ženami.

Tabulka č. 1 Mladší studenti (%) Starší studenti (%)

voice control 85,7 62,9

podílení se na ošetření 45,2 16,1

pozice při ošetření 89,3 95,2

eufemický jazyk 72,6 85,5

tell-show-do 91,7 96,8

video 45,2 87,1

hudba 58,3 71,0
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ÚLOHA ÚSTNÍCH VOD LISTERINE® V PÉČI 
 O PARODONTOLOGICKÉHO PACIENTA

Klinicky ověřená léčba krvácení a zánětu dásní 
při gingivitidě a parodontitidě.1 

FÁZE LÉČBY A HOJENÍ 

FÁZE STABILITY

EXKLUZÍVNĚ 
V LÉKÁRNÁCH

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

ADVANCED  WHITE
MILD TASTE

Reference:  1. DOF 1 – 2013 (LAEBBA0001).

LISTERINE® PRO KAŽDODENNÍ PÉČI

PROFESSIONAL
GUM THERAPY

•  Snižuje krvácení dásní o 50,9 % po 4 týdnech (p <0,001).1

•  Díky pokrokové technologii LAE (etyl-lauroyl-arginát hydrochlorid) 
vytváří neviditelnou ochrannou vrstvu na pelikule, brání bakteriím 
v přístupu a připojení k proteinům pelikuly a tím přeruší tvorbu 
a zrání biofilmu plaku.1  Výrazně pomáhá při léčbě zánětu všech 
tkání parodontu a urychluje jejich hojení.

•  Účinně pomáhá při léčbě gingivitidy a parodontitidy.

•  Při pravidelném používání krátí dobu hojení během léčby 
zánětu a umožní tak dostat gingivitidu a parodontitidu do fáze 
stability, ve které jsou účinné ústní vody s esenciálními oleji 
s antiplakovým účinkem.
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ČESKÁ STOMATOLOGICKÁ KOMORA
VÁS ZVE NA SVÉ AKCE  
V RÁMCI PRAGODENTU 2021

PROGRAM
ČSK stánek

14. – 16. 10.

 Informační a poradenský servis ČSK  
(setkání se členy představenstva ČSK, právní poradna, vzdělávání apod.)

 Prodej knih a propagačních předmětů ČSK

ČSK aréna

14. – 16. 10.

Prezentace SDUZ
Setkání se studenty
Republika bez kazu
Seznámení s novinkami
Burza práce: nabídka a poptávka

ČSKavárna

14. 10. Přednášky o dentální hygieně

15. 10.

Ranní káva s ministrem zdravotnictví

 Den české stomatologie
prezentace a nabídka produktů firem
- Oral-B
- blue®m
-  Kooperativa pojišťovna, a. s., VIG

16. 10.
Den české stomatologie
- Novinky zubní péče z dílny Philips Sonicare



SOUBĚŽNĚ PROBÍHAJÍ

pragodent.eu

LETŇANY
PRAHA

OPĚT

HLAVNÍ ODBORNÝ 
PARTNER

HLAVNÍ 
MEDIÁLNÍ PARTNER

ODBORNÝ PARTNER MEDIÁLNÍ PARTNER OFICIÁLNÍ VOZYZÁŠTITA

MÍSTO KONÁNÍ ORGANIZÁTOR

14.–16. 10. 2021

28 .  MEZ INÁR ODNÍ  DENTÁLN Í  VELE TRH
PRAGODENT

15.–16. 10. 2021

PRAGODENT_21_148,5X210_CSK_COVID.indd   1PRAGODENT_21_148,5X210_CSK_COVID.indd   1 14.09.2021   10:3314.09.2021   10:33



 

5

REG

coffebreak

šatna – Vstupní hala II

Salonek 1 – VH I, Konferenční centrum, sál 2, 
přízemí Vstupní haly I  1
Salonek 2 – VH II, 
Přednáškový sál 4, přízemí Vstupní haly II 

2

ČSKavárna – Hala 2D 3

registrace účastníků PDD, 
Hala 2DREG

Vedlejší sál č. 1 – Hala 4A 1

Vedlejší sál č. 2 – Kongresový sál, 
1. patro Vstupní haly II2

Hlavní sál – Hala 5CD 

registrace vystavovatelů 
PRAGODENT

PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY

PRAGODENT

2

3

2

REG

1

4

1

Salonek 3 – Hala 5AB  4
Konferenční centrum, sál 1, 
přízemí Vstupní haly I 5

VSTUP 
PRO ÚČASTNÍKY 
PDD A PRAGODENTU

VSTUP 
PRO ÚČASTNÍKY 
PDD A PRAGODENTU

VSTUP 
PRO ÚČASTNÍKY 
PRAGODENTUMetro linka C - stanice Letňany

PARKOVIŠTĚ 
PRO ÚČASTNÍKY 
PRAŽSKÝCH
DENTÁLNÍCH
DNŮ

 

5

REG

coffebreak

šatna – Vstupní hala II

Salonek 1 – VH I, Konferenční centrum, sál 2, 
přízemí Vstupní haly I  1
Salonek 2 – VH II, 
Přednáškový sál 4, přízemí Vstupní haly II 

2

ČSKavárna – Hala 2D 3

registrace účastníků PDD, 
Hala 2DREG

Vedlejší sál č. 1 – Hala 4A 1

Vedlejší sál č. 2 – Kongresový sál, 
1. patro Vstupní haly II2

Hlavní sál – Hala 5CD 

registrace vystavovatelů 
PRAGODENT

PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY

PRAGODENT

2

3

2

REG

1

4

1

Salonek 3 – Hala 5AB  4
Konferenční centrum, sál 1, 
přízemí Vstupní haly I 5

VSTUP 
PRO ÚČASTNÍKY 
PDD A PRAGODENTU

VSTUP 
PRO ÚČASTNÍKY 
PDD A PRAGODENTU

VSTUP 
PRO ÚČASTNÍKY 
PRAGODENTUMetro linka C - stanice Letňany

PARKOVIŠTĚ 
PRO ÚČASTNÍKY 
PRAŽSKÝCH
DENTÁLNÍCH
DNŮ

 

5

REG

coffebreak

šatna – Vstupní hala II

Salonek 1 – VH I, Konferenční centrum, sál 2, 
přízemí Vstupní haly I  1
Salonek 2 – VH II, 
Přednáškový sál 4, přízemí Vstupní haly II 

2

ČSKavárna – Hala 2D 3

registrace účastníků PDD, 
Hala 2DREG

Vedlejší sál č. 1 – Hala 4A 1

Vedlejší sál č. 2 – Kongresový sál, 
1. patro Vstupní haly II2

Hlavní sál – Hala 5CD 

registrace vystavovatelů 
PRAGODENT

PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY

PRAGODENT

2

3

2

REG

1

4

1

Salonek 3 – Hala 5AB  4
Konferenční centrum, sál 1, 
přízemí Vstupní haly I 5

VSTUP 
PRO ÚČASTNÍKY 
PDD A PRAGODENTU

VSTUP 
PRO ÚČASTNÍKY 
PDD A PRAGODENTU

VSTUP 
PRO ÚČASTNÍKY 
PRAGODENTUMetro linka C - stanice Letňany

PARKOVIŠTĚ 
PRO ÚČASTNÍKY 
PRAŽSKÝCH
DENTÁLNÍCH
DNŮ

PLÁNEK PDD A PRAGODENT 2021

 

5

REG

coffebreak

šatna – Vstupní hala II

Salonek 1 – VH I, Konferenční centrum, sál 2, 
přízemí Vstupní haly I  1
Salonek 2 – VH II, 
Přednáškový sál 4, přízemí Vstupní haly II 

2

ČSKavárna – Hala 2D 3

registrace účastníků PDD, 
Hala 2DREG

Vedlejší sál č. 1 – Hala 4A 1

Vedlejší sál č. 2 – Kongresový sál, 
1. patro Vstupní haly II2

Hlavní sál – Hala 5CD 

registrace vystavovatelů 
PRAGODENT

PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY

PRAGODENT

2

3

2

REG

1

4

1

Salonek 3 – Hala 5AB  4
Konferenční centrum, sál 1, 
přízemí Vstupní haly I 5

VSTUP 
PRO ÚČASTNÍKY 
PDD A PRAGODENTU

VSTUP 
PRO ÚČASTNÍKY 
PDD A PRAGODENTU

VSTUP 
PRO ÚČASTNÍKY 
PRAGODENTUMetro linka C - stanice Letňany

PARKOVIŠTĚ 
PRO ÚČASTNÍKY 
PRAŽSKÝCH
DENTÁLNÍCH
DNŮ

 

5

REG

coffebreak

šatna – Vstupní hala II

Salonek 1 – VH I, Konferenční centrum, sál 2, 
přízemí Vstupní haly I  1
Salonek 2 – VH II, 
Přednáškový sál 4, přízemí Vstupní haly II 

2

ČSKavárna – Hala 2D 3

registrace účastníků PDD, 
Hala 2DREG

Vedlejší sál č. 1 – Hala 4A 1

Vedlejší sál č. 2 – Kongresový sál, 
1. patro Vstupní haly II2

Hlavní sál – Hala 5CD 

registrace vystavovatelů 
PRAGODENT

PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY

PRAGODENT

2

3

2

REG

1

4

1

Salonek 3 – Hala 5AB  4
Konferenční centrum, sál 1, 
přízemí Vstupní haly I 5

VSTUP 
PRO ÚČASTNÍKY 
PDD A PRAGODENTU

VSTUP 
PRO ÚČASTNÍKY 
PDD A PRAGODENTU

VSTUP 
PRO ÚČASTNÍKY 
PRAGODENTUMetro linka C - stanice Letňany

PARKOVIŠTĚ 
PRO ÚČASTNÍKY 
PRAŽSKÝCH
DENTÁLNÍCH
DNŮ


