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ČSK však musí ve spolupráci se státem 
a univerzitami vyřešit ještě jeden zásad-
ní problém: Rok od roku významně se 
snižující početní stav svých členů. Už 
nyní je nedostatek zubních lékařů v ně-
kterých okresech doslova kritický, a to 
nejen v odlehlejších regionech, nýbrž 
například také v celém Středočeském 
kraji. 

Je nyní stav chrupu Čechů lepší, než 
tomu bylo před rokem 1989?
Určitě ano. Stále více lidí u nás si uvědomu-
je, že hezký úsměv je součástí pěkné vizáže, 
kterou často potřebují i proto, aby mohli 
obstát ve své pracovní pozici. Zkrátka, Češi 
o svůj chrup už pečují mnohem lépe, než tomu 
bývalo za socialismu, a z toho vyplývá, že 
mají i lepší zuby. Pravda, určité rozdíly v tom-
to smyslu přetrvávají mezi obyvateli velkých 
měst a obyvateli venkova. V menších sídlech 
a venkovských regionech lidé význam řádné 
péče o své zuby přece jen častěji nedoce-
ňují. Lepšímu stavu našeho chrupu nesporně 
významně přispěly nové materiály, postupy, 
přístroje i nástroje, které mají čeští zubní lékaři 
k dispozici a s nimiž si už v ničem nezadají se 
svými kolegy v západní Evropě či Spojených 
státech.

Určitě tedy neplatí mýtus, který se z mně 
nepochopitelných důvodů stále udržuje v po-
vědomí veřejnosti i v části médií, že totiž Češi 
v porovnání s obyvatelstvem jiných vyspělých 
států nemají dobré zuby. Nikoliv, kvalitou stavu 
svého chrupu se dnes už běžně vyrovnává-
me úrovni kdekoliv ve vyspělém světě. Pokud 
bychom přece jen ve srovnání se zahraničím 
měli v něčem „přidat“, pak by to bylo rychlejší 
zbavování se špatných návyků ve výživě, zubní 
hygieně či životním stylu, které se v konečném 
důsledku také promítají do stavu zubů.

Ovšem ČSK se už před dvěma lety 
zapojila do přípravy Národního pro-
gramu prevence zubního kazu. Jak 
jsou práce na něm daleko?
Tento program se skutečně teprve připravuje. 
Řešení zcela jistě nebude snadné, ale věřím, 
že novému vedení ministerstva zdravotnictví 
osud programu nebude lhostejný a shodne se 
i s naší představou, že by měl být cílen hlavně 
na děti školního a předškolního věku. Já sám 
jsem zubní chirurg, který řeší spíše až následky 
špatné prevence. Ale jsem přesvědčen o tom, 
že chystaný národní program určitě nebude 
mít těžiště pouze v osvětě, jak si správně čis-
tit zuby. Jak už jsem uvedl, důležitá je i otázka 
správné výživy a vůbec celého životního sty-
lu – a k tomu by národní program měl rovněž 
směřovat. 

Jak známo, byly po roce 1989 zrušeny pre-
ventivní zubní prohlídky žáků ve školách a za-
nikly i školní zubní ordinace. K tomu dojít muse-
lo. Totiž už samotný fakt, že se tyto hromadné 

prohlídky a ošetření uskutečňovaly povinně 
a bez informovaného souhlasu zákonných zá-
stupců dětí, svědčil o totalitním pojetí takového 
konceptu prevence. Bohužel, jak se poměrně 
rychle od preventivních prohlídek ve školách 
upustilo, tak si mnoho rodičů stejně rychle ne-
uvědomilo, jak důležité je, aby své děti vodili 
na individuální zubní preventivní prohlídky sa-
mi. S tímto stavem se mnohde vypořádáváme 
dosud. 

Ale neměla by být prevence rovněž 
věcí zdravotních pojišťoven? Zdravé 
zuby dětí i dospělých jsou přece také 
v jejich zájmu...
Ano, prevence je v jejich zájmu, protože inves-
tice do ní i jim ušetří nepoměrně více peněz při 
řešení následků jejího zanedbání. Zdravotní 
pojišťovny tak prevenci chápou. Nemohou ji 
však podpořit tak výrazně, jak by jistě samy 
chtěly. Prostě peněz se v současně nastave-
ném systému veřejného zdravotního pojiště-
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S prezidentem České stomatologické komory 
MUDr. Pavlem Chrzem nejen o úbytku zubních lékařů 
Reforma zdravotnictví se nevyhne
ani zubním ordinacím
Reformní změny ve zdravotnictví by se měly dotknout i stomatologie. Česká stomatologická komora (ČSK) ústy 
svého prezidenta MUDr. Pavla Chrze volá po tom, aby si pacienti nově plně hradili už všechny výplně bez rozdílu, 
stejně jako třeba čištění kořenových zubních kanálků. Plné hotovostní platby v ordinacích či plné úhrady 
prostřednictvím komerčního pojištění by se týkaly všeho, co pacient může sám péčí o své zuby ovlivnit. 
Z plné úhrady by měli být nadále vyjmuti senioři i děti a mládež do 18 let. 

Zdroj: ČSK

Rok 2009 – celkem 7377 aktivních zubních lékařů
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ní na mnoho věcí nedostává, a prevence je 
jednou z nich. Zdravotní pojišťovny vynaklá-
dají nemálo prostředků na stomatologické 
vyšetření a ošetření dětí a mládeže do 18 let. 
Účastní se také přípravy Národního programu 
prevence zubního kazu. 

Kromě osvěty by však měly existovat 
i ekonomické nástroje, s jejichž využi-
tím by liknaví pacienti měli být „dotla-
čeni“ na preventivní prohlídky. Nástro-
je jakého druhu by to mohly být? 
Než odpovím, musím upozornit na jeden velký 
problém. Totiž na skutečnost, že zubních léka-
řů je v této zemi zoufale málo a tento stav se 
bude ještě více zhoršovat. Takže kdybychom 
v oblasti prevence dosáhli optimálního stavu 
a skutečně všichni Češi pravidelně chodili 
ke svým praktickým zubním lékařům každého 
půlroku na preventivní prohlídku, zubaři by se 
patrně už k žádným jiným výkonům nedostali... 

Ale zpět k vaší otázce. Možnosti vidím 
ve dvou možných směrech, které lze nastavit 
buď samostatně, či v kombinaci. První směr by 
spočíval v bonifi kaci, resp. úlevě na pojistném, 
u těch pacientů, kteří pravidelně navštěvují 
svého zubního lékaře. Nebo by tu byla dru-
há možnost – zvýhodnit ze strany zdravotní 
pojišťovny tu ordinaci praktického zubního 
lékaře, kde se bude provádět více preven-
tivních prohlídek než jinde. Zatím však zdra-
votním pojišťovnám na zavedení podobných 
nástrojů chybí legislativa a peníze.

Nová vláda chce podle svého programo-
vého prohlášení prosazovat ve zdra-
votnictví změny, které povedou k jeho 
modernizaci a dalšímu rozvoji a budou 
prosazovány na základě jejich dlouho-
dobé finanční udržitelnosti. Jaké změ-
ny by v tomto smyslu byly podle ČSK 
na místě?

Jako pacienta vás asi příliš nepotěším. Pod-
le našeho názoru je totiž bezpodmínečně nutné 
vyřadit z veřejného zdravotního pojištění další 
část stomatologické péče. Tedy že tato péče 
bude buď přímo v ordinaci hrazena v hotovos-
ti pacientem, nebo se platba bude řešit pro-
střednictvím komerčního pojištění pacienta, 
nikoliv však z veřejného zdravotního pojiště-
ní. Pravda, kdykoliv naše komora s těmito, sa-
mozřejmě nepopulárními, požadavky přijde, 
vzápětí většina politiků, zleva i zprava, začne 
tvrdit, že takový postup není možný. Ale ukažte 
mi jediný stát na světě, který dokáže zaplatit 
veškerou lékařskou péči pro své obyvatele! 
Nedovedou to ani ty nejbohatší státy. 

Chystáte-li se kdekoliv ve světě k zubnímu 
lékaři, víte, že si pro tuto návštěvu budete mu-
set připravit nějaké peníze. Říkáme: Ano, ať 
stát, resp. veřejné zdravotní pojištění, plně hra-
dí pro život pacienta nezbytné, přitom fi nanč-
ně velice nákladné výkony např. v kardiochi-
rurgii, onkologii apod. Na levnější výkony sto-
jící řádově desetitisíce korun nechť si však 
pacient úměrně připlácí, či ať si doplatí možné 
dražší řešení, jako třeba u náhrady kyčelního 
kloubu. Vyšetření či ošetření u stomatologa 
obvykle takto vysoké částky nestojí. Upřímně 
řečeno, u tak relativně nízkých částek, jaké se 
platí u stomatologů, by už samotné vykazování 
spoluúčasti systém ve svém důsledku zbyteč-
ně dál zdražovalo. Samozřejmě platba v hoto-
vosti by se netýkala dětí a mládeže do 18 let 
a seniorů nad 65 let věku s tím, že tyto věkové  
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limity pro nás fungují jako pracovní hypotéza, 
nikoliv jako nějaké dogma, a bylo by možné je 
při přípravě reforem ve zdravotnictví posu-
nout jak směrem nahoru, tak směrem dolů. 
Naopak věková skupina ekonomicky činných 
obyvatel by měla být ve stomatologické péči 
více zatížena. Takže konkrétně by se například 
plně hradily všechny výplně, stejně tak čištění 
kořenových zubních kanálků apod. Čili plně by 
se hradilo vše, co může pacient sám ovlivnit. 
Třeba ošetření kořenového kanálku není de 
facto léčba bolesti, jak se mnozí domnívají, 
nýbrž léčba následků zanedbané péče o zuby.

V péči o zuby se v posledních letech 
prosazují také dentální hygienistky. 
Jaká je jejich úloha ve stomatologii?
Jsou to skutečně většinou ženy, absolventky 
vyšší odborné školy. Máte pravdu, je to v čes-
ké stomatologii nový fenomén – a bude-li 
dobře využit, bude to jen ku prospěchu stoma-
tologie a hlavně pacientů. Úkolem dentálních 
hygienistek je především výuka správného 
čistění zubů, výběru správných hygienických 
pomůcek, vést k dodržování správných stra-
vovacích návyků apod. Mohou také provádět 
dentální hygienu, včetně odstraňování zubní-
ho kamene. Ale nejen podle mého názoru by 
vždy měly být součástí týmu stomatologa, ať 
už by pracovaly přímo v jeho ordinaci nebo 
třeba i samostatně, avšak pod jeho odborným 
dohledem. Jsou-li součástí takového týmu, 
určitě se významně podílejí na dalším zefektiv-
nění a zkvalitnění stomatologické péče a lze si 
jen přát, aby dentálních hygienistek v každém 
regionu pracovalo co nejvíce. Problém je 
v tom, že jakmile některé dentální hygienistky 
získají příslušné vzdělání – a nyní se už pro 
ně, stejně jako pro zubní techniky, uvažuje 
i o tříletém vysokoškolském vzdělání baka-
lářského stupně – mají snahu pracovat zcela 

samostatně. Zapomínají však na to, že právě 
ve spolupráci se stomatologem mohou dál své 
odborné znalosti rozvíjet a profi lovat se jako 
plně kvalifi kované odbornice ve svém oboru. 

Už jste to uvedl: V Česku je nedostatek 
stomatologů. Čím je to dáno – nezá-
jmem mladých lidí o toto studium?

Nezájmem určitě ne. Naopak zájem je 
takový, že předčí dokonce i zájem o studium 
všeobecného lékařství. Takže univerzity, které 
studium zubního lékařství poskytují, mohou 
pro přijímací řízení uplatnit ta nejtvrdší kritéria. 
Nedostatek zubních lékařů je dán dlouhodo-
bým podfi nancováním vysokých škol. Ekono-
mická náročnost vysokoškolského studia zub-
ního lékařství je prostě tak vysoká, že limituje 
možnost přijímat pro tento obor více studen-
tů. Noví absolventi nejenže početně nestačí 
nahrazovat kolegy, kteří odcházejí do důcho-
du, ale je jich dokonce ještě méně, než by 
mělo stačit pro prostou reprodukci. V někte-
rých okresech se kritický nedostatek zubních 
lékařů už opravdu projevuje, přičemž nejde 
pouze o „okrajové“ regiony. Nedostatkem 
zubních lékařů například trpí i celý Středočes-
ký kraj. Nedojde-li k nějakému rychlému a ráz-
nému řešení této situace (a spoléhám v tom 
na novou vládu), brzy budou „svého zubaře“ 
obtížně hledat lidé v celé České republice.

Takže nás může zachránit asi jenom 
příchod zubních lékařů z Ukrajiny 
nebo Pákistánu.
Určitě obecně nelze tvrdit, že všichni zubní 
lékaři, kteří k nám přicházejí ze zahraničí, jsou 
nedostatečně vzděláni. Ale s některými z nich 
máme opravdu velmi neblahé zkušenosti. 
Zkrátka jsem přesvědčen o tom, že by čeští 
občané měli mít právo být kvalitně ošetřováni 
kvalifi kovanými českými zubními lékaři, resp. 
zubními lékaři, kteří vzdělání získali v zemích 
Evropské unie. 

A je studium stomatologie u nás na pat-
řičné úrovni?
Vždy bylo a zůstává na vysoké úrovni. Se vstu-
pem naší země do Evropské unie v roce 2004 
došlo k některým změnám v pojetí i náplni stu-
dia zubního lékařství. Nyní je studium zubního 
lékařství u nás plně kompatibilní se studiem 
v ostatních členských zemích EU. To znamená, 
že samostatné pětileté studium oboru klade 
větší důraz na praktické dovednosti a zna-
losti, a proto se poněkud slevilo z požadavků 
na znalosti ze všeobecné medicíny. S těmito 
změnami je spjato i udělování titulu MDDr. (me-
dicinae dentium doctor). Takže noví mladí kole-
gové, kteří vystudovali zubní lékařství v sou-
ladu s normami EU, už používají tento titul. 
Ujišťuji jejich pacienty, že zubní lékař s titulem 
MDDr. je stejně plnohodnotný a kvalifi kovaný 
jako jeho starší kolega s titulem MUDr. 

Změnou je i to, že od roku 2008 mohou absol-
venti vysokoškolského oboru zubního lékařství 
ihned zahájit vlastní praxi. Dříve ji mohli vyko-
návat až po třech letech práce pod odborným 
dohledem zkušenějšího kolegy. 

Stomatologická komora navíc pro své členy 
uskutečňuje kreditní program celoživotního 
vzdělávání, a to během jejich celého profesní-
ho života. Kvalita tohoto programu je oceňo-
vána i v zahraničí. Je-li zubní lékař v programu 
úspěšný, je i mírně ekonomicky zvýhodněn. My-
slíme si totiž, že k dalšímu vzdělávání je lepší 
zubní lékaře správně motivovat než jim stano-
vovat za případnou pasivitu nějaké sankce. 
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Srovnání počtu aktivních zubních lékařů v roce 2005 a 2009
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Vedle životně důležité funkce – schop-
nosti kousání a žvýkání, jsou zuby roz-
hodujícím elementem harmonického 
výrazu obličeje a s tím spojeným osob-
ním šarmem, nezaměnitelnou mimikou 
a dokonalým úsměvem. Zdravé, správ-
ně rostlé zuby jsou také předpokladem 
pro bezchybnou výslovnost a estetiku. 
Stav chrupu je vaší vizitkou, podle kte-
ré vás okolí hodnotí. 

Během života dochází ke ztrátě zubů 
z mnoha důvodů, jimiž může být zubní 
kaz, onemocnění dásní apod. Chybějí-
cí zub s sebou přináší zbytečné starosti 
– nejste spokojeni se svým vzhledem a sa-
mozřejmě je narušena i vaše schopnost 
jíst. Velmi často jsou stále chybějící zuby 
nahrazovány korunkami, můstky či sní-
matelnými částečnými nebo totálními 
protézami. To je ale z dnešního pohledu 
velmi zastaralý způsob ošetření. Nemu-
síte již obětovat zdravé sousední zuby.

Nejelegantnější a také nejplnohod-
notnější náhradou zubů jsou totiž zubní 
implantáty. Zubní implantát je minia-
turní šroubek. Tento umělý kořen tvoří 
stabilní základ pro dlouhodobé upev-
nění korunky; broušení sousedních 
zubů odpadá a vyloučena je i ztráta 
kostní masy atrofií (v důsledku neza-
těžování kosti v místě chybějícího zubu), 
neboť implantáty přenášejí žvýkací síly 
do kosti, a podněcují tak její regenera-
ci. Implantát jako náhrada kořene zubu 
představuje nejlepší způsob, jak docílit 
vyplnění mezery po chybějícím zubu. 
Zubní implantáty jsou také jisté ukot-
vení pro snímatelné protézy, čímž ušet-
ří pacienty před známými nevýhodami 
konvenčního „umělého skusu“.

Implantáty Straumann – 
nejchytřejší řešení
Pokud se rozhodnete pro implantáty 
Straumann, získáte tím jedinečné výho-
dy léty prověřeného systému. Strau-
mann zubní implantát je šroubovitý 
podpůrný pilíř, který nahrazuje přiro-
zený kořen zubu. Implantát je zaveden 
do čelisti, kde se průměrně asi po 3–4 
týdnech (platí pro typ SLActive) usadí, 
resp. vhojí. Straumann zubní implan-
táty se vyrábějí z čistého technického 
titanu třídy 4 či kombinace titanu a zir-
konia. Tento materiál je bez komplikací 

přijímán lidským organismem, alergické 
reakce se nevyskytují.

Nekompromisní švýcarská 
kvalita
Implantáty Straumann vám garantují 
špičkovou švýcarskou kvalitu podpoře-
nou více než 20 lety klinických zkuše-
ností a miliony pacientů na celém světě. 
Straumann implantáty podléhají neustá-
le nejpřísnější kontrole kvality po strán-
ce výzkumu, vývoje, výroby a prodeje. 
Průlomovým produktem jsou implantáty 
SLActive, které přinášejí zcela unikátní 
vlastnosti. Implantát Straumann SLAc-
tive zkracuje kritickou fázi léčby. Díky 
rychlejšímu hojení (3–4 týdny ) umožňu-
je typ SLActive větší jistotu během všech 
fází hojení a dřívější nasazení korunky 
či můstku. Běžné ostatní systémy nabí-
zejí dobu hojení 6–12 týdnů.

Implantáty Straumann jsou 
již několik let na špičce…
Údaje, které zveřejnil nezávislý oficiální 
registr Finnish Dental Implant Regis-
tr, potvrzují, že v případě implantátů 
Straumann SLA činila ztrátovost (nevho-
jení se) během sledovaného období pou-
ze 1,3 %. Mezi pěti předními dodavateli 
implantátů prokázaly implantáty Strau-
mann SLA nejnižší ztrátovost.

Statistika reklamací implantátů Strau-
mann SLActive vykázala za stejné obdo-
bí u více než devadesáti tisíc prodaných 
implantátů ztrátovost pouze 0,6 %. 
Straumann SLActive prokazatelně snižu-
je riziko předčasné ztráty implantátu 
díky kratší době hojení, která je v porov-
nání s konkurencí o polovinu kratší.

Straumann – záruka přirozeného 
úsměvu a spokojenosti
Implantáty Straumann vám díky svému 
unikátnímu systému a švýcarské kvali-
tě garantují pouze jeden chirurgický zá-
krok (o 50 % méně bolesti). S implantáty 
Straumann se vám vrátí zpět váš přiro-
zený úsměv a získáte novou sebedůvěru.

Kontaktujte nás pro další informace:
Straumann s.r.o.
Na Žertvách 2196, 186 00 Praha 8
Tel: 284 094 650
e-mail: info.cz@straumann.com
www.prirozene-atraktivni.cz
www.straumann.cz

Chytrým řešením při ztrátě zubu je implantát:

Funkce a estetika chrupu
zůstanou zachovány

Co jsou zubní implantáty

Zubní implantát je malý díl vyrobený 
z titanu nebo ze slitiny titanu 
a zirkonia, který se umístí do čelistní 
kosti namísto chybějícího kořene 
původního zubu. Implantát lze 
zavádět chirurgicky v lokální 
anestezii v ambulanci. Lidský 
organismus titan všeobecně velmi 
dobře snáší a ukázalo se, že kost 
k titanu dobře přilne. Po uzdravení 
umělý kořen působí jako základna 
pro upevnění individuálních 
korunek a vícečlenných můstků. 
Implantát lze rovněž použít 
jako kotvu pro celkovou 
dentální protézu.

Implantáty nahradí 
ztrátu jednoho zubu,

nebo ztrátu více zubů.
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Ve stomatologické ordinaci se pacient 
vyšetřuje na stomatologickém křesle. 
Ve většině případů je lékař po pravé 
straně pacienta a asistující sestra po levé 
straně. Nejběžnější vyšetřovací nástro-
je jsou zubní zrcátko a stomatologická 
sonda. U pacientů do 18 let je návštěva 
stomatologa nutná v doprovodu rodičů. 
Stomatologické vyšetření má několik 
částí. Samozřejmě záleží, pro jakou spe-
cializaci se vyšetřuje. Vyšetření se obec-
ně skládá z anamnézy (pohovor lékaře 
s pacientem o jeho celkovém zdravotním 
stavu) a celkového pohledu na pacienta, 
dále z vyšetření extraorálního (mimo 
dutinu ústní), intraorálního (v dutině 
ústní) a pomocných vyšetření.

Anamnéza
Celkový pohled na pacienta podá ori-
entační informaci o eventuálním celko-
vém onemocnění (např. rýma, viróza) 
či o hendikepu (např. šilhání). Ze všeo-
becné anamnézy se dozvíme o onemoc-
něních, která pacient prodělal, na kte-
ré nemoci se právě léčí, jakými léky 
a v jakých dávkách je léčen. Důležitá je 
informace o možných alergiích. Ve spe-
ciální anamnéze zjišťujeme, jaké potíže 
pacienta přivádějí ke stomatologovi, 

délku a trvání potíží, jejich intenzitu 
a lokalizaci a eventuální vystřelování 
do okolí.

Extraorální vyšetření
Ve stomatologii je zaměřeno na oblast 
hlavy a krku. Všímáme si i struktur, 
které patří do hraničních oborů (nos, 
zevní zvukovody, oči, inervace obličeje, 
velikost štítné žlázy, náplň krčních žil). 
Vyšetříme temporomandibulární (čelist-
ní) kloub, zhodnotíme otevírání a zaví-
rání úst co do rozsahu a možné úchylky 
do stran, registrujeme eventuální zvu-
kové fenomény – lupání. Zajímáme se 
o vzájemné postavení čelistí. Vyšetříme 
krajiny, kde jsou uloženy velké slinné 
žlázy. Zhodnotíme stav regionálních 
mízních uzlin hlavy a krku.

Intraorální vyšetření
V dutině ústní provádíme vyšetření 
intraorální. Předně se zajímáme o hygi-
enu dutiny ústní, o kvalitu vyčištění 
chrupu. Hledáme na zubech zbytky zub-
ního povlaku – plaku. Všímáme si even-
tuálního zápachu z dutiny ústní, jehož 
nejčastějším zdrojem jsou buď rozpadlé 
zubní korunky, nebo parodontální cho-
boty. Pokud zdroj zápachu nenajde-
me a vyloučíme dietní možnosti (např. 
nadměrné požití alkoholu), doporučíme 
interní vyšetření, neboť zápach z úst 
může být projevem závažných interních 
onemocnění.

Systematicky vyšetříme veškeré sliz-
nice, úpony slizničních řas. Z vývodů 
velkých slinných žláz sledujeme sekreci 
slin, její množství a konzistenci. Naší 
pozornosti neunikne tvar, velikost, 

pohyblivost a povlak jazyka. Také sle-
dujeme tvar patrových oblouků. Jednot-
livé zuby se obvykle vyšetřují ve směru 
hodinových ručiček. Začátek vyšetření 
je v horní čelisti vpravo, pokračuje se 
na levou stranu horní čelisti, poté vlevo 
v dolní čelisti a vyšetření končí vpra-
vo v dolní čelisti. U jednotlivých zubů 
důkladně prohlédneme veškeré ploš-
ky tvrdé zubní tkáně, zhodnotíme stav 
závěsného aparátu zubů a eventuální 
pohyblivost jednotlivých zubů, jejich 
postavení a zařazení v zubním oblouku 
(např. tzv. transpozice u horních špičá-
ků – tyto stojí na místě horních malých 
řezáků, zatímco malé řezáky jsou posu-
nuty na místo špičáků). V indikovaných 
případech zjišťujeme vitalitu jednotli-
vých zubů, jejich reakci na lehký poklep 
jak ve směru podélné osy zubu, tak 
kolmo na ni. Všímáme si tvaru (např. 
čípkovité malé horní řezáky) a velikosti 
zubů. Pozornosti nemohou uniknout ani 
různé pigmentace a skvrny na zubních 
korunkách. 

Pomocná vyšetření
K doplnění a upřesnění klinického vyšet-
ření pacienta využíváme pomocná vyšet-
ření. Ta v podstatě řadíme do tří skupin: 
zobrazovací metody, laboratorní vyšet-
ření a konziliární vyšetření. 

Mezi nejčastěji používané zobrazova-
cí metody patří rentgenologické vyšet-
ření. Ve stomatologii je můžeme rozdělit 
do dvou skupin podle způsobu zhoto-
vení snímku – buď extraorálního, nebo 
intraorálního. Při extraorálním snímku 
jsou detektor i rentgenka vně pacienta, 
nejužívanější snímky jsou ortopantomo-
gram (13 x 18 cm) – viz obrázek, profi-
lové snímky lebky (24 x 30 cm) a podle 
indikace lékaře další klasické snímky 
lebky. U intraorálního snímku se detek-
tor rentgenového záření vkládá do úst 
pacienta. Proto je u těchto snímků men-
ší zobrazovací pole limitované velikostí 
detektoru (většinou 5 x 7 cm či 6 x 8 cm) 
a hodí se pro detailní zobrazování jed-
notlivých zubů.

V posledních letech se začíná více vyu-
žívat digitální zobrazení. K jeho hlavním 

MUDr. Kristina Ginzelová 
2. LF UK a Dětská stomatologická 
klinika FN Motol v Praze

Bc. Romana Lehrausová
2. LF UK a Dětská stomatologická 
klinika FN Motol v Praze

Každý občan dvakrát ročně!

Stomatologické vyšetření 
Stomatologie je obor multidisciplinární a má řadu specializací. Praktičtí zubní lékaři poskytují běžné ošetření 
ve všech disciplínách stomatologie, a to jak u dospělých, tak u dětí. Složitější výkony na jejich doporučení 
a žádost provádějí specialisté v oborech: maxillo-faciální chirurgie, dento-alveolární chirurgie, protetika, 
ortodoncie, parodontologie, specializovaná dětská stomatologie.

Ortopantomogram
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Úspěšně se přihojí 97 až 99 procent současných 
kvalitních zubních implantátů 

Základem je váleček z titanu
Počátky moderní zubní implantologie spadají do poloviny šedesátých let minulého století, kdy ve Švédsku poprvé 
ošetřili bezzubého pacienta implantátem z titanu. Už tyto první implantáty měly podobu válečku opatřeného 
závitem, které se vpravovaly do kosti, aby v ní nahrazovaly kořeny zubů. Na základě klinických studií se zjistilo, 
že lidský organismus je vůči implantátům z titanu velmi tolerantní, kost je dobře přijímá a zcela je obrůstá, 
aniž by bylo nutné pacienta k tomu složitě připravovat podáváním léků. 

výhodám patří především nižší radiač-
ní zátěž, možnost okamžitého přenosu 
na obrazovku počítače na jakémkoliv 
místě, případná konzultace s jiným 
lékařem „na dálku“ e-mailem a násled-
né úpravy snímku podle potřeby léka-
ře s možností zhotovení trojrozměrné 
rekonstrukce (3D). 3D zobrazení pod-
statně zjednodušuje hodnocení snímku, 
ať už jde o detailní lokalizaci nálezu ne-
bo o proměření dentálních struktur. 

CT (počítačová – computerová to-
mografie) patří k nejdokonalejším zob-
razovacím metodám. Kombinuje klasic-
ké rentgenové vyšetření s počítačovým 
systémem. Snímek se neexponuje na kla-
sický rentgenový film, ale je matematic-
ky spočítán. Vedle klasických řezů podle 
předvolené vzdálenosti jednotlivých 
řezů lze provést též 3D rekonstrukci.

Scintigrafie je zobrazovací metoda 
z oboru nukleární medicíny. Využívá vy-
chytávání podaných kontrastních radio-
aktivních látek ve tkáních, kdy se zob-
razí ložiska zvýšené metabolické aktivity 
(např. při kostních tumorech).

Ultrazvukové vyšetření rozliší různou 
hustotu tkání (např. rozliší zkolikvova-
nou tkáň od homogenní tkáně). Pomáhá 
stanovit, zda již došlo k tvorbě výpotku, 
jeho velikost, eventuálně ohraničení.

Magnetická rezonance (MRI) bez 
ionizujícího záření pouze na základě 

silného magnetického pole vyvolá pohyb 
vodíkových iontů v jednotlivých tkáních. 
Tento pohyb pomocí výpočetní techniky 
se převádí v obraz. Nejvíce vody, a tudíž 
vodíkových iontů, je v měkkých tkáních, 
proto se tato metoda hodí hlavně pro 
jejich zobrazení (např. slinné žlázy).

Endoskopické vyšetření se užívá při 
artroskopii čelistního kloubu. Též při 
vyšetření a léčbě velkých slinných žláz 
(např. konkrementů – slinných kamén-
ků ve žláze a k jejich odstranění buď 
vyjmutím, anebo rozdrcením) za pomoci 
sialoendoskopie.

Z laboratorních metod k upřesnění 
stavu pacienta užíváme jednak vyšet-
ření mikrobiologické, slouží ke určení 
původce infekce, podle něhož se stanoví 
následná antibiotická léčba. Při opako-
vaných infekcích je důležité vyšetření 
imunologické. 

Hematologické vyšetření mimo jiné 
hlavně objasní eventuální poruchy krev-
ní srážlivosti a z toho vyplývající možné 
komplikace při extrakcích zubů. 

Při vrozených poruchách čelistních 
kostí a zubů je důležité vyšetření gene-
tické.

Konziliární vyšetření slouží k objas-
nění vztahu stomatologického onemoc-
nění ke tkáním a orgánům ostatního tě-
la. Provádí je vždy lékař-specialista v da-
ném oboru (např. internista, oční lékař).

Závěr
Poškození tvrdých zubních tkání je ire-
verzibilní – jednou ztracená zubní tkáň 
se již neobnoví. Je žádoucí, aby se všichni 
občané nechali dvakrát ročně stomatolo-
gicky vyšetřit a při pozitivním nálezu pak 
i ošetřit. Velice důležité je toto vyšetření 
u dětí a mladistvých. Součástí zdravot-
ního a očkovacího průkazu dítěte a mla-
distvého je zubní průkaz dítěte. V něm 
je registrujícím zubním lékařem veden 
záznam v půlročních intervalech od 12 
měsíců věku dítěte do 6 let o vývoji chru-
pu, výskytu zubního kazu a užívání fluo-
ridových preparátů. Rodiče zodpovídají 
za zaregistrování dítěte a mladistvých 
do 18 let ke stomatologickému vyšet-
ření u praktického zubního lékaře. V zub-
ním průkazu dítěte je uvedeno: „…veš-
keré podrobné informace o tom, jak 
předejít od útlého věku zubnímu kazu 
dítěte, podá rodičům praktický zubní 
lékař, u kterého rodiče dítě zaregistrují 
nejpozději do 12 měsíců věku dítěte.“ 

Všechny hodnoty získané při jednotli-
vých vyšetřeních zaznamenáme a pečlivě 
zhodnotíme, vyhodnotíme závěr a na-
vrhneme léčbu. Se všemi výsledky vyšet-
ření a navrženou léčbou podrobně sezná-
míme pacienta. Teprve s jeho souhlasem 
přikročíme k léčení. Stomatologické 
ošetření by mělo bezprostředně následo-
vat po stomatologickém vyšetření. 

Tak se otevřela cesta k využití implan-
tátů jako pevné základny pro následné 
zhotovení umělé korunky, můstku nebo 
celé zubní protézy. V Česku k rozvo-
ji zubní implantologie došlo počátkem 
minulého desetiletí.

MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D., 
z Centra zubní implantologie v Pra-
ze popisuje, jak implantát vypadá: 
„Skládá se ze tří částí: jakési hmoždin-
ky z titanu o průměru přibližně 4 mm 
a délce 10 mm, která se zavádí do čelist-
ní kosti. Tento díl je na celém implan-

tátu s ohledem na materiál, z něhož je 
vyroben a na povrch, jakým je upra-
ven, nejdůležitější, aby byl přijat kos-
tí. Druhou, spojovací část představuje 
protetický pilíř nebo také nástavba, 
která se zašroubovává do implantátu. Je 
také vyrobena z titanu, ale důležitějším 
parametrem kvality je přesnost spoje 
s implantátem. Na ni se pak už nasazuje 
samotná korunka coby třetí část celého 
systému. Výrobců implantátů je dnes 
už dlouhá řada, ale ne všechny jsou 
kvalitní, vysoce úspěšné a odzkoušené 

na velkých souborech pacientů. Jako 
i v jiných medicínských oborech se nevy-
plácí používání materiálů, operačních   

MUDr. et MUDr. 
Jiří Krug, Ph.D.
Centrum zubní implantologie, 
Praha
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přístrojů a nástrojů, které nejsou reno-
mované, i když se podbízejí svou nízkou 
cenou. Proto se vyhýbáme všemu nekva-
litnímu. Vždyť ošetření pomocí zubních 
implantátů by mělo být na desítky let.“

Jak se implantát zavádí?
Tomuto chirurgickému zákroku musí před-
cházet důkladné vyšetření pacienta, včet-
ně detailní prohlídky zubů a dásní spojené 
s rentgenovým zobrazením. Na základě přání 
pacienta a po vyšetření sestavíme léčebný 
plán. V našem Centru zubní implantologie 
klademe velký důraz na jasné vysvětlení jed-
notlivých kroků celého ošetření pacientovi, 
tedy od zavedení implantátu až po zhotovení 
korunky, můstku či jiné zubní náhrady. Pokud 
jde o samotný výkon, nejprve, jak jsem už 
uvedl, je nutno zavést do čelisti implantát – 
onu „hmoždinku“. Oblast, kam se vkládá, se 
místně znecitliví pomocí injekční anestezie. 
Proto výkon trvající zhruba 25 až 30 minut 
nebolí, a dokonce je pacientem vnímán lépe 
než tahání zubu. Sice vrtáme do kosti, ale 
pracujeme velmi přesně a jemně, abychom 
nepoškodili kostní tkáň. Není totiž třeba 
nic páčit a implantát zavádíme do zdravé 
kosti, kde není zánět, jak to často bývá prá-
vě při tahání zubu s váčkem. Nejprve tedy 
odkryjeme sliznici, vyvrtáme díru do kosti 
a do vzniklého otvoru vložíme, resp. zašrou-
bujeme, implantát. Ten uzavřeme šroubkem 
a sliznici kolem zašijeme. Krycí šroubek 
implantátu mírně vyčnívá nad okolní sliznici 
a je v dutině ústní vidět i po zhojení sliznice. 
Po výkonu dostane pacient tabletku proti 
bolesti, takže jak postupně ustupuje znecit-
livění, začíná působit analgetikum. Obvykle 
jsou pacienti překvapeni, jak malé pociťují 
bolesti po implantaci. Samozřejmě vnímání 
bolesti je individuální, ale většinou stačí 1–3 
tabletky. Po náročnějších výkonech kontro-
lujeme pacienty už druhý den po výkonu, 
jinak přichází pacient přibližně po 7 dnech 
od operace, kdy odstraňujeme stehy. To jsme 
stále ještě ve fázi vhojování implantátu, která 
trvá celkem přibližně osm až dvanáct týdnů. 
Během této doby implantát, který má drsný 
povrch, aby se podobal struktuře kosti, kos-
tí obrůstá, až se stane její pevnou součástí. 
Po uplynutí doby potřebné k přijetí implantát 
odzkoušíme speciálním přístrojem bezdo-
tykově, a tedy bezbolestně, zda je vhojený. 
Poté začínáme otiskovat. Hotovou korunku 
zhotovenou v laboratoři na nástavbu buď le-
píme cementem, anebo ji přišroubujeme.

Nediskvalifikuje vhojování implantátu 
pacienta v běžném životě?
O pooperační bolesti jsme se již zmínili, ostat-
ní pooperační projevy nebývají pro pacienta 
výrazně obtěžující. Po každém chirurgickém 
výkonu přichází otok, který je úměrný tomu, 
jak je výkon náročný a dlouhý a v které oblas-
ti operujeme. Po dobu jednoho týdne jsou 

v ústech v místě operace stehy a po tento čas 
musí pacient pochopitelně jíst kašovitou stra-
vu pokud možno na opačné straně úst, než 
byl proveden výkon. V době hojení sliznice, 
což bývá přibližně 10 dnů, pacient výplachuje 
ústa dezinfekčním roztokem, který obsahu-
je chlorhexidin. Antibiotika vždy podáváme 
před chirurgickým výkonem a dále pokraču-
jeme individuálně. Co se týká problematiky 
ztráty předního zubu, zub musíme nejprve vy-
táhnout, ránu nechat zhojit po dobu 2 měsíců, 
poté zavedeme implantát a ten se opět ně-
kolik týdnů vhojuje. Celý ten čas však pacient 
nemůže chodit s dírou. Ve všech případech 
mu proto nabízíme vlepení umělého zubu do 
místa defektu. Toto provizorium nosí pacient 
až do doby, kdy je korunka připravená k na-
lepení. Jak pro implantology, tak pro pacien-
ty je jistě velmi lákavé v jeden den špatný zub 
vytáhnout a do čerstvé extrakční rány zavést 
implantát, případně na něj hned nasadit pro-
vizorní korunku. Zatím se však ví velmi málo 
o tom, jak vůbec dopadají takto zavedené 
implantáty a na nich fi xované korunky. Ale už 
teď je jasné, že ne každý pacient je vhodným 
adeptem pro toto speciální ošetření. Tato 
technika je bezpečně odzkoušená jenom 

tam, kde okamžitě zavedeme několik implan-
tátů do dolní bezzubé čelisti a hned je zatíží-
me můstkem.

Jsou některé kategorie pacientů z im-
plantace vyloučeny?
Nejčastějším důvodem k odmítnutí či odložení 
operačního výkonu bývá nedostatečná ústní 
hygiena a přítomnost zubního kamene a pla-
ku. Před implantací musíme samozřejmě 
odstranit všechna infekční ložiska v ústech, 
jako jsou kořeny, zuby s píštelemi a s váčkem, 
výrazně viklavé zuby a zuby postižené těžkou 
parodontózou, správněji řečeno parodontiti-
dou. Z celkových onemocnění je pak důvo-
dem k odložení implantace neléčená nebo 
nedostatečně léčená cukrovka. Diabetik má 
sklon k opožděnému hojení ran, a proto by 
měla být hladina cukru udržována v mezích 
širší normy a neměla by kolísat. Implantovat 
nelze ani u pacientů s nádorem v oblasti úst 
a obličeje, u nemocných v průběhu chemo-
terapie či po ozařování nebo u pacientů, kteří 
užívají léky ze skupiny bisfosfonátů – léků, 
které se používají při onkologickém onemoc-
nění nebo při závažné osteoporóze. Těm všem 
by operační výkon mohl způsobit závažné zá-
nětlivé komplikace v kosti, do níž by byl im-
plantát vsazen. Problémem při jakémkoli chi-
rurgickém zákroku jsou i lidé užívající léky 
na ředění krve, tedy pacienti s onemocně-
ním srdce, po trombózách dolních končetin, 
embolii apod. Naopak u starších pacientů 
nebylo prokázáno, že by implantáty u nich by-
ly méně úspěšné. Jediným rozdílem je o ně-
co pomalejší hojení kostní rány. 

Může se o implantát zajímat i člověk 
s řidší či jinak oslabenou čelistní kostí?
Důvodem vytažení zubu u starších pacientů 
je nejčastěji zánět u špičky kořene – zánět-
livý váček anebo postupné uvolňování zubů 
způsobené parodontitidou. U mladších jedin-
ců bývá často příčinou ztráty zubu úraz. 
Velmi brzy po vytažení zubu se okolní kost 
modeluje a vstřebává. Abychom zabránili 
přirozenému ubývání kosti, implantujeme co 
nejdříve po vytažení zubu, tzn. po dvou měsí-
cích v přední oblasti a po třech měsících 
vzadu v ústech. Implantát vhojený do okolní 
kosti a osazený korunkou nebo můstkem je 
při žvýkání opakovaně mírně zatěžován, a tím 
se ústup kosti výrazně zpomaluje. Nemůžeme 
říci, že by u pacientů s osteoporózou byla 
kost vždy řídká a u těch naprosto zdravých 
prvotřídní. Kvalita kosti je především rozdílná 
v horní a dolní čelisti. Prakticky vždy je malá 
výška kosti v zadní části horní čelisti a je 
nutné kost doplnit. K tomu používáme uměle 
vytvořenou kost ve formě granulí. Pokud při-
jde pacient o větší část kosti čelisti, je možné 
doplnit kostní defekt i bločkem vlastní kosti 
pacienta odebraným z dolní čelisti v místě, 
kde se nachází zub moudrosti. Přitom vůbec 
nenarušíme pevnost dolní čelisti. 

Šroubovaná dolní korunka

Vnitřní strana horního můstku

Rentgen s oběma můstky
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Jaké jsou výhody implantátu ve srov-
nání s klasickými náhradami?
Jeden nebo více ztracených zubů lze nahradit 
můstkem „napevno“. Můstky mají dvě výho-
dy: Jejich zhotovení bývá rychlejší a cena 
nižší než u implantátů. Všechny ostatní výho-
dy jsou na straně implantátů. Můstek má totiž 
omezenou životnost. Z dlouhodobých statis-
tik vyplývá, že tříčlenný můstek má průměr-
nou životnost sedm let. Navíc jeho výroba je 
založena z větší části na ruční práci. Ručně 
se musí sousední zuby obrousit a otisknout, 
ručně se zhotovuje model a povětšinou ruč-
ně se pak i modeluje samotná konstrukce. 
Zkrátka, čím více ruční práce, tím vyšší riziko 
nepřesností. Nepřesnost může mít za násle-
dek vytvoření zubního kazu pod korunkou 
a uvolňování můstku. Podstatné je i to, že 
broušením se odstraňuje to nejpevnější na 
zubu, a tedy i to nejcennější – sklovina. Im-
plantát s korunkou nahrazuje chybějící zub 
nebo zuby, aniž bychom museli nějak upravo-
vat zuby sousední. Pacientům, kterým chybějí 
zadní zuby, nelze zhotovit můstek „napevno“. 
Podobně i pro zcela bezzubé pacienty jsou 
zubní implantáty jediným prostředkem, jak se 
zbavit snímatelných protéz.

U implantátů ruční práce odpadá?
Implantáty se stále zavádějí ručně. Zvýšená 
přesnost, a s tím související vyšší úspěš-
nost a delší životnost u korunek i můstků 
na implantátech spočívá v tom, že se u nich 
využívají prefabrikované díly. Kromě toho se 
dnes u nadstandardně vybavených zubních 
lékařů setkáte se skenovacím zařízením, 
které mnohem precizněji než pouhý otisk 
do plastické hmoty odečte povrch a tvar 
pahýlu zubu nebo krčku implantátu. Tato data 
okamžitě vloží do počítače a odešle elektro-
nicky do laboratoře. Tam už se obdržené 
informace vyhodnotí a zadají frézovacímu 
zařízení, které samo automaticky zhotoví 
jakýsi předtvar korunky, tzv. kapnu. Na ni pak 
laborant již ručně nanese keramiku a dá jí 
„hezkou“ fi nální vnější podobu. Korunka je 
tak zcela přesně dosedající, odpadá riziko 
nedosazení korunky nebo jakéhokoli pnutí, 
se kterým se občas setkáváme u ruční výro-
by zejména můstků. 

Mluvíte o „úspěšnosti“ i o implantátu 
„na desítky let“, tedy o „životnosti“. 
Co tyto termíny znamenají?
Z dlouhodobých celosvětových statistik 
vyplývá, že úspěšnost se nyní u kvalitních 
zubních implantátů pohybuje mezi 97 až 99 %. 
Úspěšnost přitom znamená, že zavedený im-
plantát se úspěšně přihojil, kolem krčku im-
plantátu nenacházíme žádný zánět, pacient 
nemá bolesti a tato příznivá situace se ne-
mění ani na rentgenu po mnoho dalších let. 
Oddělujme to, zda a jak pevně implantát drží
v čelisti, a to, jak zranitelná je samotná ko-
runka. Většina selhání má za příčinu použi-

tí nekvalitního implantátu nebo neuvážlivý 
postup při jeho zavedení. Samozřejmě paci-
ent musí před operací a poté po zbytek života 
dodržovat dokonalou ústní hygienu. Když tak 
nečiní, může o svůj implantát přijít. Hovoří-
me-li o životnosti samotného implantátu, ta 
je takřka neomezená. Snáze se poškodí spo-
jení mezi implantátem a nástavbou, a zejmé-
na pak vlastní korunka či můstek. Ale ani 
o vlastních zubech přece nemůžeme s jis-
totou říci, že nám budou fungovat po celý 
život. Nevíme, jakou silou pacient kouše, zda 
doma skutečně dodržuje doporučený režim 
ústní hygieny, jestli netrpí zlozvykem skřípání 
zubů, což představuje značné riziko poškoze-
ní jakýchkoliv korunek. V současné době pře-
vládají porcelánové korunky, a to buď z kovo-
keramiky, nebo pouze z keramiky. Keramika 
je sice tvrdá, ale také křehká, a nemá proto 
ráda, když se velkou silou skousne něco tvr-
dého, nebo když se v ústech kombinuje horké 
a studené. Tak může v korunce zprvu dojít jen 
k neznatelné prasklince, ale časem se může 
při silnějším nákusu větší či menší kousek 
korunky odštípnout. Čili zpátky k vaší otázce, 
implantát je při dokonalém vhojení a dosta-
tečné ústní péči skutečně na desetiletí. 

Jak vybrat správné pracoviště, kde by 
mi kvalitně vsadili zubní implantát?
Většina zubařů u nás je bez vyhraněné spe-
cializace s označením praktický zubní lékař. 
Samotný obor se však záhy rozdělil na spe-
cializace. Takto úzce zaměřené zubní lékaře 
jsme u nás viděli většinou jen na klinikách. 
Na Západě, kde vývoj stomatologie nebyl 
narušen tak, jako tomu bylo u nás, však stej-
ní specialisté jsou i v privátních praxích. Vše 
souvisí s tím, že provádíme-li stejný či podob-
ný výkon každý den, zvládáme jej lépe včetně 
řešení možných komplikací, než když se s ním 
setkáváme třeba pouze jednou za měsíc. 
K tomu přibývá i praktická otázka přístrojo-
vého vybavení. Nelze mít špičkové vybavení 
pro všechny činnosti. Je až s podivem, jak 
supermoderní, a tím často také drahé vyba-
vení se nachází v některých výjimečných 
zubních soukromých ordinacích. Často tak 
předčí i vybavení klinických pracovišť. Dnes
však i v Česku jsou zubní lékaři specializující 
se například na zubní implantologii. Začíná být 
i zde běžné, že praktický zubař pečuje o zuby 
svého pacienta, a když ten potřebuje zvlášť 
náročné ošetření, požádá o tuto péči speci-

alistu. Těžko tedy přesně radit, jak najít toho 
správného odborníka na implantologii. Mož-
ná bych však doporučil ohlížet se po praco-
vištích, kde vládne týmová spolupráce a kde 
mají svého implantologa, zubního chirurga, 
ortodontistu, případně svého parodontolo-
ga – a samozřejmě svou zubní hygienistku. 
Hodně bych sázel na vysokou kvalitu implan-
tačního systému i na reference o zubních 
lékařích, které si lidé sdělují mezi sebou.

Když jste hovořil o skenování povrchu 
a tvaru zubního pahýlu či implantátu, 
už jako byste poodhrnoval oponu před 
dalším dějstvím zubní implantologie... 
Tvar implantátu a materiál, ze kterého je vyro-
ben, zůstávají během posledních více než čty-
řiceti let v podstatě stejné. Co se výrazně 
změnilo, je však povrch implantátu – svou drs-
ností a strukturou se stále více podobá kos-
ti. Moderní povrch titanového implantátu je 
navíc chemicky upraven. Cílem je zvýšit smá-
čivost implantátu a vytvořit pro kostní buňky 
atraktivnější povrch, aby co nejdříve po jeho 
zavedení začalo jeho vhojování. Tím se sou-
časně zvyšuje jeho úspěšnost. Na trhu jsou již 
i tzv. růstové faktory, které výrazně podněcují 
proces novotvorby kosti, takže chybějící kost 
se snadno dotvoří. Rozšířila se nabídka prote-
tických pilířů – nástaveb, na které se cemen-
tují nebo šroubují korunky a můstky, a to jak 
ve smyslu tvaru, tak materiálu. Korunky a můst-
ky se stále zhotovují z kovokeramiky, ale 
v estetické partii úst se čím dále více používají 
celokeramické, tzn. porcelánové korunky bez 
použití kovu. Myslím si, že v dohledné době 
se ještě dále bude zvyšovat přesnost korunek 
a můstků. Frézovací stroje na jejich výrobu, 
kterých je v Česku již několik, budou ještě 
přesnější a chytřejší. Možná budou existovat 
přístroje, které nabrousí zub do ideálního tva-
ru, takže zcela odpadne ruční práce. Ale nejen 
to, brzy zcela zmizí nutnost otiskování zubů či 
implantátů v ústech do plastické hmoty a tuto 
více méně historickou metodu nahradí ske-
nery, které přímo v ústech naprosto přesně 
odečtou tvar pahýlu nebo nástavby a data 
přenesou do frézovacího zařízení. Laborant 
poté virtuálně vytvoří pomocí softwaru korun-
ku nebo můstek a počítačem ovládaná fréza 
je vyrobí. Mezi přístroji, na které se netrpěli-
vě čeká, jsou i ty, které by dovedly spolehlivě 
odečíst barvu sousední korunky a poté vy-
brat příslušný barevný odstín keramiky. Rov-
něž bude možné počítačem „dokončit“ korun-
ku či můstek, tedy tu část, jež napodobuje 
skutečný zub a která zatím ještě zůstává vy-
hrazena šikovným rukám zubních techniků. 
Určitě patří připomenout i to, že zubní implan-
tologie se zaměřuje na nahrazování chybějí-
cích zubů. Pravidelnou a správnou ústní hy-
gienou však lze zuby udržet pevné a zdravé 
bez kazů a parodontózy. Zubní implantologie 
by tak v budoucnu měla pomáhat zejména pa-
cientům s vrozenými vadami či po úrazech. 

Finální úsměv pacientky
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Přesto se na své zubní klinice znovu 
a znovu setkávám s případy dlouhodo-
bého zanedbání odborné stomatologické 
péče. Důvody bývají nejčastěji dva: neú-
nosná časová náročnost mnoha ošetření 
řešících pouze jeden parciální problém 
a pacientův strach z bolesti, který může 
vyústit až v dentální fobii.

Obě skupiny pacientů – časově vy-
tížení i fobičtí – tvoří významnou část 
klientely naší kliniky. Jsme totiž jako 
jedni z mála v České republice schopni 
nabídnout jim komplexní řešení, které 
vezme v úvahu jejich specifické potřeby 
a těm zcela podřídí plán léčby.

Základem je sehraný tým 
Pokud jde o časovou náročnost, čas nut-
ný k provedení určitých výkonů se dnes 
díky nejmodernějším postupům a tech-
nologiím mimořádně zkracuje. Skuteč-
ností je však i to, že v České republice je 
dlouhodobý nedostatek stomatologů, a to 
zejména v regionech, což vede k extrém-
ně dlouhým objednacím lhůtám. Problé-
mem je i převládající praxe, kdy stoma-
tolog pacientův chrup neřeší komplexně, 
ale pod časovým tlakem se zaměří jen 
na momentální akutní problém, přičemž 
ten může být důsledkem problému vět-
šího – na jeho řešení však už nezbývá 
čas. Problém však pochopitelně nezmizí 
a jeho projevy budou vyžadovat další 
a další stomatologické zásahy.

Na druhou stranu dnes existují i den-
tální centra, která jsou schopna nabíd-
nout odborníky všech stomatologických 
oborů i vlastní laboratoř. Komplexní 
léčebný program je za těchto předpokla-
dů možné navrhnout tak, aby ošetření 
jednotlivých specialistů na sebe plynule 
navazovala, čas strávený na klinice byl 
vždy maximálně využit a zároveň zkrá-
cen na minimum. Naprostou nezbytností 
je ovšem perfektní plánování a dokonalá 
týmová spolupráce.

Na naší klinice jsme díky sehranému 
týmu specialistů schopni řešit komplex-
ní ošetření chrupu včetně vstupních 
vyšetření během několika dnů. V pří-
padě komplikovanějších zákroků, které 
vyžadují zaléčení parodontózy či implan-
taci, je pouze nutné počítat s rekonva-
lescenční pauzou mezi jednotlivými blo-
ky ošetření. Objednací lhůty se přitom 
u jednoduchých zákroků pohybují okolo 
dvou týdnů, u složitějších okolo měsíce.

Moderní technologie přepisují 
staré scénáře
Jednotlivá ošetření mohou být pro klien-
ty zpříjemněna – a také velmi urychlena 
využitím moderních technologií. Ještě 
před několika lety bylo nemyslitelné, 
že rekonstrukci poškozeného zubu lze 
provést přímo na klinice, a to během 
necelé hodiny, nebo že chybějící zub je 
možné nahradit zavedením implantátu 
už v rámci jediné návštěvy. 

Uvedený scénář je příkladem apli-
kace moderních technologií a postupů, 
jakými jsou systém implantátů Direct 
Implant či systém keramických náhrad 
CEREC. Systém Direct Implant umož-
ňuje rychlou a pro pacienta maximálně 
pohodlnou aplikaci implantátů, což je 
obrovský posun oproti dříve a leckde 
ještě dodnes používaným zdlouhavým 
a bolestivým zákrokům. 

Systém CEREC pak díky CAD/CAM 
technologii (zkratky pro „Computer 
Aided Design“ a „ Computer Aided 
Manufacturing“) umožňuje během 15 
minut vyrobit z keramického bloku per-
fektně padnoucí celokeramickou výplň, 
fasetu či korunku. Není tedy nutné 

zůstávat několika dní, nebo dokonce týd-
nů bez zubu či s provizorní náhradou.

Dentální fobii je možné 
účinně čelit
Další velkou překážkou, která některým 
klientům téměř znemožňuje stomatolo-
gické ošetření, je dentální fobie. Dentál-
ní fobie neboli strach ze zubaře je právě 
tak ochromující – a ve svých důsledcích 
destruktivní – jako kterákoli jiná závaž-
ná fobie. Nezáleží přitom na příčině 
jejího vzniku. Tou může být předchozí 
traumatický zážitek na zubařském křes-
le. Fobie však může vzniknout i zcela 
samovolně. 

V případě dentální fobie bývá ideál-
ním řešením ošetření v analgosedaci, 
což je snížený stav vědomí, kdy pacient 
během ošetření reaguje na pokyny léka-
ře, nicméně z celého zákroku si nic nepa-
matuje a necítí žádnou bolest. Analgose-
daci řídí vždy anesteziolog. Tato metoda 
je velmi bezpečná, dlouhodobě ověřená 
a vhodná pro zákroky trvající maximál-
ně dvě hodiny.

Pro delší procedury a pro pacien-
ty trpící extrémní fobií, jejichž úzkostí 
„nabuzený“ nervový systém analgoseda-
ci vzdoruje (jakkoli jde o statisticky malé 
procento), pak na podzim připravujeme 
novinku – ošetření v řízeném spánku. 
Při něm se pacient – opět pod dohle-
dem zkušeného anesteziologa – ponoří 
do hlubokého spánku, v němž nevnímá 
bolest ani samotný zákrok. 

O důležitosti zdravého, funkčního 
chrupu v současné době není třeba niko-
ho přesvědčovat. Pro nás stomatology 
je však dobré si občas připomenout, že 
každý pacient je lidská bytost s indivi-
duálními pocity i potřebami, které by-
chom měli plně respektovat. Komplexní 
přístup k léčbě přináší nejlepší výsledky 
a paradoxně šetří i drahocenný čas – 
pacientův i náš. 

MUDr. Jiří Ježek
přednosta soukromé kliniky 
Millenium Dental Care, Praha

Komplexní přístup a respekt k individualitě pacienta 
jsou základem úspěšné stomatologické péče

V moderní zubní ordinaci lze potlačit 
bolest i šetřit klientům cenný čas
Dnešní stomatologie je rychle se rozvíjejícím oborem, jehož nejnovější výdobytky umožňují najít účinná řešení 
i ve zdánlivě beznadějných situacích. Rozvoj jednotlivých oborů stomatologie – implantologie, endodoncie, 
parodontologie, ortodoncie i protetiky, o zobrazovacích a diagnostických metodách nemluvě, znamená, 
že možnost mít funkčně i esteticky dokonalý chrup je dostupná bezprecedentně širokému okruhu lidí.

P. R.
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Jde o obor zaměřený na náhradu chy-
bějících částí zubů, které již není možné 
dlouhodobě spolehlivě rekonstruovat 
běžnými výplňovými materiály (přímo 
v ústech zhotovenými výplněmi – „plom-
bami“), a také na doplnění ztracených 
jednotlivých zubů, jejich skupin či chru-
pu jako celku. Nezřídka je také nutné 
nahradit chybějící tvrdé (kosti) i měkké 
tkáně (dásně a sliznice) čelistních výběž-
ků i čelistních kostí. K těmto účelům se 
používají různé typy zubních náhrad. 
Cílem protetické léčby je za pomoci zub-
ní náhrady rehabilitovat pacienta po 
stránce funkční (oddělení a rozmělnění 
potravy), estetické i fonační. Náhrady 
mají i funkci preventivní – zabránit ško-
dám ve žvýkacím aparátu vzniklým jako 
následek ztráty či poškození zubů. 

Zub, který nemá souseda, se dříve či 
později sklání do mezery. Nemá-li zub 
v protilehlém zubním oblouku zajišten 
nákus, vystupuje nad úroveň žvýkací 
roviny a hledá zatížení. V extrémních 
případech může vystoupit tak, že naku-
suje do sliznice kryjící bezzubý úsek 
v protilehlé čelisti a dlouhodobě ji zra-
ňuje.To může vést ke změně chování 
sliznice a vzniku nádoru. Nekompletní 
zubní oblouky způsobují přetěžování 
zbylých zubů i přetěžování bezzubých 

úseků vtlačováním soust z protilehlého 
zubního oblouku. Následkem je rych-
lejší odbourávání kosti, která by jednou 
mohla sloužit ke stabilizaci snímatelné 
zubní náhrady – protézy, nebo k zavede-
ní zubních implantátů. Ztráta většího 
počtu postranních zubů často naruší 
vzájemné vztahy mezi horní a dolní če-
listí, což může vyústit v poruchy funkcí 
čelistního kloubu. Zmenšení vertikální-
ho rozměru dolní třetiny obličeje naru-
šuje i jeho vzhled, člověk vypadá star-
ší, má propadlé koutky, tváře, zvýraz-
ňují se vrásky v okolí úst i na rtech. 

Materiály pro výrobu 
zubních náhrad
Tyto materiály jsou ve stálém či dlou-
hodobém kontaktu s prostředím du-
tiny ústní a velice mechanicky namáha-
né, a proto se na ně vztahuje celá řada 
někdy protichůdných požadavků. Opti-
mální materiál by se měl mechanickými, 
fyzikálními, chemickými i estetickými 
vlastnostmi ztotožňovat s nahrazovaný-
mi tkáněmi. V poměrně agresivním pro-
středí dutiny ústní, kde se neustále mění 
pH od 2 (ovocné šťávy) do 8,5 a teplo-
ta od 0 °C (zmrzlina) do 50 °C v přímé 
závislosti na tom, co pijeme a jíme, 
a také ve vztahu k úrovni ústní hygie-

ny (zubní povlak a produkce kyselin), 
by materiály zubních náhrad měly být 
stabilní a trvanlivé. Neměly by dráždit, 
působit toxicky, nebo dokonce karcino-
genně (nádorotvorně), ani vyvolávat 
alergické reakce. Měly by tedy splňovat 
požadavky na biologickou snášenlivost, 
měly by být biokompatibilní. 

Nároky na mechanickou odolnost nej-
lépe splňují kovy, které se užívají přede-
vším ve formě slitin buď neušlechtilých 
– obecných kovů (Co, Cr, Mo), nebo jde
o slitiny kovů ušlechtilých (Au, Pt). Sa-
mostatnou kategorii tvoří titan a jeho sli-
tiny, které mají vynikající mechanické 
vlastnosti a mimořádnou biologickou 
snášenlivost, díky níž jsou materiálem 
volby pro alergiky a hlavním materiá- 

Doc. MUDr. Marie 
Bartoňová, CSc.
členka předsednictva 
České společnosti protetické 
stomatologie, členka 
redakční rady časopisu 
České stomatologické 
komory LKS
Zubní ordinace 
J & B medic Praha

Vhodná zubní náhrada pomůže rehabilitovat pacienta 

Protetická stomatologie má široký záběr
Výkonům, které souvisejí s navozením vyhovující estetiky v oblasti úst a obličeje, optimálních funkcí žvýkacího 
aparátu i jeho zdraví, se věnuje jeden ze základních oborů stomatologie. Nyní se pro něj začíná používat termín 
„zubní lékařství – protetická stomatologie“ (protetické zubní lékařství, zubní protetika).

Inzerce
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lem pro výrobu zubních implantátů. 
Vzhled kovových slitin však není v sou-
ladu s estetickými požadavky. Překrý-
vají se tedy estetickými materiály, kte-
ré barevně imitují nahrazované tkáně 
a tvarem přirozené zuby. Jednou z mála 
výjimek pro zhotovování rozsáhlých 
a namáhaných konstrukcí je materiál 
na bázi oxidu zirkoničitého (ZrO2), 
který je značně mechanicky odolný, bio-
kompatibilní a na rozdíl od slitin kovů 
i přijatelný esteticky. 

Tento materiál spolu s titanem a jeho 
slitinami se nejčastěji zpracovává za 
pomoci počítačem řízených technolo-
gií, které pracují na principu frézování 
nebo kopírovaného frézování. Zmíněný 
způsob vyřezávání velice přesných kon-
strukcí zubních náhrad nebo náhrad 
samotných z bločků materiálů je všeo-
becně známý jako CAD/CAM metoda. 

Celokeramické náhrady dnes vzhle-
dem k vyšším požadavkům na estetiku 
a biokompatibilitu protetických rekon-
strukcí zaznamenávají stále větší rozší-
ření a je otázkou, zda v zubních labo-
ratořích nenastává období soumraku 
techniky lití kovů. Akrylátové plasty, 
kompozitní plasty a dentální keramika 
(„porcelán“) jsou estetické materiály, ji-
miž se pokrývají povrchy nosných kon-
strukcí z kovů, nebo se některé typy zub-
ních náhrad zhotovují pouze z mecha-
nicky odolných estetických materiálů.

Zubní náhrady  dělíme do dvou 
základních skupin podle způsobu uchy-
cení (retence) na přirozených zubech, 
implantátech či bezzubých čelistech. 

Fixní zubní náhrady jsou takové, kte-
ré po individuálním zhotovení v zubní 
laboratoři a po začlenění do žvýkacího 
aparátu pacient nemůže sám vyjímat. 
Tento typ náhrad je trvale natmelen 
na přirozené zuby či implantáty, pří-
padně je k implantátům přišroubován 
(podmíněně snímatelné konstrukce). 
Přirozené zuby jsou většinou upraveny 
obroušením, tj. snesením tvrdých zub-
ních tkání, skloviny i zuboviny, v roz-
sahu potřebném pro zhotovení zvolené 
fixní náhrady. Snímatelné zubní náhra-
dy, po individuálním zhotovení v zubní 
laboratoři a po začlenění do žvýkacího 
aparátu, pacient může, a dokonce musí 
sám vyjímat. Důvodem k pravidelnému 
vyjímání je udržování hygieny.

Fixní zubní náhrady 
Fixní zubní náhrady lze dělit podle nej-
různějších aspektů; praktické se zdá 
být dělení s ohledem na jejich životnost 
a indikaci. Od náhrad s krátkodobou 
životností (estetické fazety, adhezivní 
můstky) očekáváme funkci 2–4 roky. 
Označují se také jako „dlouhodobá pro-

vizoria“ a jsou určeny především pro 
mladé pacienty, kteří mají rozsáhlé dře-
ňové dutiny a zhotovením jiných typů 
náhrad, invazivnějších – pokud jde 
o nutné množství odstraněných tvrdých 
zubních tkání, by byl ohrožen život ner-
vově cévního svazku v zubu. 

Estetické fazety slouží ke korekci tva-
ru, barvy a postavení zubu, které nelze 
upravit ortodontickou léčbou. Jde o in-
dividuálně zhotovené retní plochy, vět-
šinou horních předních zubů, z kompo-
zitního plastu nebo keramiky, tmelené 
k tvrdým zubním tkáním. Předpokla-
dem užití estetických fazet je výborná 
hygiena. Přesto jde o náhrady s vyso-
kým rizikem vzniku kazu po obvodu 
jejich přechodu na zub.

Adhezivní můstky jsou určené k ná-
hradě jednoho, nanejvýš dvou chybějí-
cích zubů především v horním předním 
úseku u mladých pacientů. Nosná kon-
strukce je ze slitin obecných kovů nebo 
z kompozitních mřížek – dentapregů. 
Ústní plochy zubů, ke kterým je natme-
lena, přesně kopíruje (slitiny obecných 
kovů) nebo je do nich zanořena (den-
tapregy – materiály na bázi plastů vy-
ztužené skelnými vlákny, keramika) 
a nese vlastní náhradu ztraceného zubu/
zubů z některého typu estetického mate-
riálu. Podmínkou pro jejich použití je 
žádná nebo minimální kazivost, výborná 
hygiena i spolupráce pacienta a dostatek 
prostoru. Užívají se také u pacientů, 
u nichž ještě není možné pro neukonče-
ný růst implantovat.

Fixní zubní náhrady s dlouhodobou 
životností by měly být ve funkci mini-
málně 5 let, výjimkou nejsou ovšem 
životnosti 15, 20 i více let. Do této kate-
gorie zubních náhrad zahrnujeme inleje, 
onleje, korunky a můstky. 

Inleje, onleje jsou nepřímo zhotove-
né výplně v zubní laboratoři, které se 
natmelí do zubu. Při správné indikaci 
a provedení mají velice dlouhou život-
nost. Vhodnými materiály pro jejich 
zhotovení jsou slitiny ušlechtilých kovů 
s vysokým obsahem zlata, esteticky však 
nevyhovují. Esteticky dokonalé, mecha-
nicky odolné, náročné na prostor, jsou 
inleje z kompozitních plastů a z kerami-
ky. Mají však kratší životnost než ze sli-
tin ušlechtilých kovů. Rozdíl mezi inle-
jí a onlejí je v rozsahu. Onlej zasahuje 
na hrbolky postranních zubů.

Korunka je plášť z umělého materiálu, 
který pokrývá obroušený mírně kónický 
pahýl přirozeného zubu a funkčně, tva-
rem i barvou jej začleňuje do zubního 
oblouku. Umělé korunky používáme 
u zubů poškozených kazem nebo úrazem 
v takovém rozsahu, který nelze spolehli-
vě doplnit výplní. Slouží také ke korekci 
tvaru, barvy a postavení zubu. Některé 
typy korunek se stávají součástí větších 
celků – můstků. Korunky jsou kontrain-
dikovány u zubů s rozsáhlými dřeňový-
mi dutinami, u kterých by obroušením 
mohlo dojít ke ztrátě vitality, u zubů, 
jejichž prognóza je nejistá, a tam, kde 
pro korunku nelze zajistit kvalitní ukot-
vení – retenci. Rozeznáváme dva základ-
ní typy korunek:

  celoplášťová
–  kovová korunka vyrobená z některé 

ze slitin kovů, je mechanicky nejodol-
nější, prostorově nejméně náročná, 
esteticky nepřijatelná ve viditelných 
úsecích zubních oblouků.

–  akrylátová, jde o kompozitní a kera-
mickou korunku zhotovenou vý-
hradně z estetického materiálu. Ty-
to korunky jsou méně mechanicky 
odolné ve srovnání s kombinovaný-

Defektní sklovina (úbytek a počínající kazy) jako 
následek zvýšené konzumace nevhodných nápojů.

Porucha vývoje zubních tkání, porušená estetika – 
stav před protetickým ošetřením.

Tentýž pacient po překrytí většiny zubů 
celokeramickými korunkami.

Tentýž pacient po překrytí zubů korunkami a doplnění 
chybějících zubů pevnými můstky (obojí z kovokeramiky).
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mi a celokovovými. Celokeramická 
korunka nejzdařileji imituje tvrdé 
zubní tkáně díky podobným optic-
kým vlastnostem a ve srovnání s ko-
runkami na bázi plastu je vysoce 
mechanicky odolná.

  kombinovaná korunka 
–  fazetová, která je zhotovena ze slitiny 

kovů a z estetického materiálu, větši-
nou plastu. Kov vystupuje na povrch 
a pouze na viditelné ploše retní nebo 
tvářové je na něm nanesen některý 
typ estetického materiálu do žádou-
cího tvaru a v barevném souladu 
s okolními zuby. Kovový plášť korun-
ky je mechanicky velice odolný, este-
tická vrstva, která většinou bývá 
z plastu, je zranitelná. Plasty jsou 
také barevně málo stabilní.

–  kovokeramická korunka. Kovový 
plášť u ní nevystupuje na povrch, 
pouze v neanatomické podobě ko-
píruje obroušený pahýl zubu a do 
požadovaného tvaru je celoplošně 
pokryt keramickým materiálem. Jde 
o mechanicky a esteticky velice zda-
řilý typ korunky s dlouhou životností 
obou materiálů.

Můstek tvoří mechanicky odolné typy 
korunek, v místě chybějících zubů jsou 
mezičleny (vlastní zubní náhrady) spo-
jeny v jeden celek s korunkami, takže 
překlenou mezeru v zubním oblouku. 
Korunky (pilířové konstrukce) upevňu-
jí můstek na obroušených přirozených 
zubech, které ohraničují mezeru. Můst-
ky jsou indikovány při ztrátách zubů, 
jejichž příčinou je kaz a jeho komplika-
ce, úraz, patologická ztráta tvrdých zub-
ních tkání i zubů v důsledku mechanic-
kého poškození (bruxismus – skřípání) 
ale i chemicko-mechanického poškození 
(dlouhodobá konzumace nevhodných 
nápojů kombinovaná výbornou hygie-
nou, úrazy). Při onemocnění parodontu 
je o použití můstku nutné rozhodnout 
individuálně s ohledem na prognó-
zu zubů. Příčinou chybění zubů jsou 
i vrozené vady jejich počtu (nezaložení 
zárodku stálého zubu – ageneze).

Rozsáhlé fixní náhrady se zhotovují i 
u některých typů rozštěpových vad a při 
dědičných poruchách tvorby skloviny 
a zuboviny a pomáhají řešit spolu s chi-
rurgickými korekcemi a ortodontickou 
léčbou těžké poruchy vztahů mezi čelist-
mi. Všechny konstrukce musí umožňo-
vat bezproblémové udržování hygieny 

Kontraindikacemi fixních můstků 
jsou: nevyhovující hygiena, mezera 
po více než 4 zubech, chrup s mezerami, 
které je nutné imitovat, nestejná pro-
gnóza zubů. Možnost řešit ztrátu zubů 
implantáty a šetřit přirozené zuby před 
broušením.

Kdy volit snímatelné náhrady
Snímatelné náhrady jsou indikovány 
u stavů, kde vzhledem k počtu, pro-
gnóze a kvalitě zubů nelze zhotovit 
fixní můstek a z nějakého důvodu se 
defekt zubního oblouku neřeší s pomo-
cí implantátů. Kontraindikovány jsou 
u pacientů, kteří nejsou schopni sami 
o náhradu pečovat, vyjímat a nasazovat 
ji, a u epileptiků, u nichž by mohlo do-
jít k poranění náhradou během záchva-
tu. Sporné je jejich použití u alergiků 
na akrylátové pryskyřice a kovy, které 
jsou běžnou součástí slitin používaných 
pro konstrukce některých typů sníma-
telných náhrad. 

Snímatelné náhrady dělíme nejčastěji 
podle rozsahu na částečné snímatelné 
náhrady a celkové snímatelné náhrady. 
Částečné snímatelné náhrady rozlišu-
jeme podle způsobu přenosu žvýkacího 
tlaku a konstrukce na snímatelné můstky 
– přenos žvýkacího tlaku výhradně přes 
zbylé zuby, sedlové náhrady se smíšeným 
přenosem žvýkacího tlaku přes zuby 
a bezzubé úseky kryté sliznicí a desko-
vé náhrady s přenosem žvýkacího tlaku 
výhradně přes sliznici bezzubých úseků. 
Z pohledu uživatele je důležitý také způ-
sob ukotvení snímatelné zubní náhrady 
ke zbylým zubům, které zajišťují buď 
spony (drátěné, celolité, kombinované –  
litina a drát), nebo se užívají nesponové 
způsoby kotvení. Ty jsou více oceňovány 
nejen pro estetiku, ale i pro sílu ukotve-
ní zubní náhrady.

Opomenout nelze ani speciální typy 
snímatelných náhrad obturátory a me-
zerníky. 

Obturátory kromě základních funkcí, 
které má plnit zubní náhrada, přijímají 
ješte další – obturační. Oddělují dutinu 
ústní od dutiny nosní a čelistní. Brání 
průniku tekutin a přijímané potravy 
do přilehlých dutin a umožňují sro-
zumitelnou výslovnost. Indikujeme je 
např. u některých rozštěpových stavů 
a po onkologických operacích, jejichž 
následkem jsou komunikace – propojení 
dutiny ústní s nosní a čelistní.

Mezerníky jsou určeny pro děti a do-
rost. Při předčasné ztrátě dočasných 
zubů drží místo v zubním oblouku pro 
jejich stálé nástupce. Používají se i při 
ztrátách zubů stálé dentice do doby 
ukončení růstu čelistí a zhotovení něk-
terého typu zubní náhrady. Jde o sní-
matelné akrylátové desky, které nesou 
chybějící dočasné nebo stálé zuby. 

Náhrada chrupu u bezzubé čelisti
Celková náhrada je určena pro náhradu 
chrupu u bezzubé čelisti, přičemž žvý-
kací tlak přenáší přes sliznici a její kost-
ní podklad. Tvoří ji jediný konstrukční 
prvek – deska (tělo náhrady), která nese 
prefabrikované zuby. Nejčastěji uží-
vaným materiálem je akrylátový plast. 
Z hlediska retence (držení) jde o zcela 
specifický typ zubních náhrad s výraz-
nými rozdíly mezi celkovou náhradou 
pro horní a dolní čelist. Pro retenci – 
zakotvení celkové náhrady v dutině úst-
ní a její stabilitu, se využívají fyzikální, 
svalové a mechanické principy kotvení, 
které brání nebo alespoň minimalizují 
dislokaci náhrady v klidu i při funkci. 

Retence závisí na přesnosti kopírová-
ní povrchu bezzubé čelisti a na kvalitě 
a množství slin. Od toho se odvíjí i kvalita 
adheze u horní celkové náhrady. Stabili-
tu náhrady zajišťuje vhodné uspořádání 
umělých zubů a co největší možná plo-
cha báze náhrady. Celková zubní náhra-
da pro horní čelist má až na výjimky 
dobrou retenci, která je zajištěna adhe-
zí (přisátím). Celková náhrada v dolní 
čelisti pouze volně spočívá na bezzubé 
čelisti. Stabilizována je rovnovážným
tlakem jazyka, rtů a tváří. Jde o nejpro-
blematičtější typ zubní náhrady z hledis-
ka konstrukce i užívání. 

Vhodnou zubní náhradu 
lze nalézt pro každého
S celkovým stárnutím populace úzce sou-
visí i potřeba nahrazování ztracených 
zubů. Je důležité si uvědomit, že nejde 
pouze o estetickou záležitost, ale přede-
vším o funkci celého žvýkacího aparátu. 
Jeho vyřazení či oslabení funkcí může 
významně znehodnotit kvalitu živo-
ta, přičemž může mít i výrazný dopad 
na celkový zdravotní stav pacienta.  

Částečná snímatelná zubní náhrada pro horní čelist 
kotvená k přirozeným zbylým zubům pomocí celolitých 
spon, které jsou velice šetrné, ale nejsou estetické. 

Celková zubní náhrada pro horní a dolní čelist.
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Jak podotýká MUDr. Jiří Škrdlant, 
předseda Asociace mikrochirurgické 
endodoncie, obor endodoncie se zabý-
vá prevencí a léčbou onemocnění peri-
apikálních tkání, čili onemocnění kosti 
kolem zubních kořenů. Bakterie způso-
bující zubní kaz pronikají zubní sklovi-
nou a poté zubovinou (dentinem), při-
čemž produkují mnoho různých toxinů 
(katabolitů, antigenů), které se potom 
dostávají dentinovými tubuly (sítí jem-
ných kanálků v zubovině) až do prostře-
dí dřeně, kde způsobují zánět. Ten může 
být buď akutní doprovázený silnou 
bolestí zubů, nebo chronický – sice bez 
bolesti, avšak vedoucí k odumření dře-
ně. Odumřelá (nekrotická) dřeň před-
stavuje dobrý životní prostor pro bak-
terie, které jej rychle osídlí. Bakteriemi 
produkované jedovaté toxiny pronikají 
kořenovým kanálkem přes jeho ústí až 
do kosti. Tělo pak na ně reaguje roz-
vojem chronického zánětu okolo hrotu 
kořene zubu (chronickou apikální perio-
nditidou), anebo zánětem akutním (akut-
ní apikální perionditidou, ostitidou).

V čem endodontický zákrok spočívá? 
Endodontické ošetření by se mělo provádět 
vždy, jakmile dojde k nevratným patologickým 
změnám ve dřeni zubu. V podstatě jde o to 
zbavit vnitřní prostor zubu všech infi kovaných 
tkání a materiálů. Z hlediska léčby je nut-
né rozlišovat mezi zánětem dřeně zubu, kdy 
prostor uvnitř zubu stále ještě zůstává steril-
ní, a stavem, kdy je zubní dřeň již odumřelá 
a infi kovaná (gangrenózní), a je tedy rozsáhle 
infi kován i celý vnitřní prostor zubu. V prvním 
případě je možné u většiny zubů dosáhnout 
úspěšné léčby i kvalitně provedeným kon-
venčním endodontickým ošetřením. Toto ošet-
ření může poskytnout každý zkušený praktic-
ký zubní lékař. Ve druhém případě úspěšnost 
konvenčně provedené léčby významně klesá. 
Druhým aspektem je komplikovanost ana-

tomie kořenových kanálků některých zubů 
(zejména stoliček a třenových zubů). Při 
konvenčním endodontickém ošetření pracu-
je lékař „naslepo“, pouze na základě vlast-
ních zkušeností a hmatu. Pokud je anatomie 
(mikroanatomie) kořenových kanálků složitá, 
nemůže být úspěšný. Při mikrochirurgickém 
endodontickém ošetření pracuje lékař – spe-
cialista – s operačním mikroskopem. Pod 
velkým zvětšením a pomocí moderní techni-
ky pak může pod kontrolou zraku ošetřit vše, 
co je třeba. To je vlastně základní rozdíl mezi 
konvenční a mikrochirurgickou endodoncií, 
s jejímž využitím lze kvalitně ošetřit zuby, které 
by dříve musely být extrahovány. 

 
Jak se postupuje při mikrochirurgic-
kém endodontologickém ošetření? 
Základem je kvalitní vyčištění všech kořeno-
vých kanálků a jejich následná dezinfekce. 
Vyčištěný a vydezinfi kovaný kanálek pak za-
plníme vhodným materiálem, který pečlivě 
utěsníme, abychom tam zamezili možnému 
průniku bakterií. Během ošetření izolujeme 
ošetřovaný zub od dutiny ústní gumovou mem-
bránou (kofrdamem). Jednak proto, abychom 
neohrozili pacienta používanou dezinfekcí, 
jednak proto, aby do ošetřovaného zubu ne-
vnikly další bakterie. Samozřejmě vždy pracu-
jeme v místním injekčním znecitlivění. Troufám 
si tvrdit, že při použití mikrochirurgické tech-
niky se ani po ošetření nedostavuje bolesti-
vost. Pacient nanejvýš může po několik dnů 
pozorovat citlivost při skusu, což bývá dáno 
mírným podrážděním tkání během ošetření.

Které materiály k výplnění zubu se v en-
dodoncii používají?
Dnes je jich na trhu už velké množství. Klinic-
ky mnohonásobně ověřeným „zlatým stan-
dardem“ však zůstává tepelně kondenzovaná 
gutapercha (přírodní kaučuk). Moderní výpl-
ňové materiály jsou bioinertní a biokompati-
bilní a tyto jejich vlastnosti se dalším vývojem 
stále více zvýrazňují. Specifi ckým moderním 
materiálem pro mikrochirurgickou endodon-
cii je modifi kovaný čistý portlandský cement. 
Tento materiál vykazuje bioaktivní vlastnosti 
a dokáže stimulovat kost k rychlejšímu hoje-
ní. Podobný efekt lze vyvolat i u zubní dřeně. 
Můžeme tedy mluvit i o potenciální částečné 
regeneraci – zhojení zubní dřeně. 

 
Proč ne o úplné regeneraci?
Protože dřeň má regenerační schopnosti vel-
mi omezené. Je to dáno jejím velmi špatným 
prokrvením. Kořenové kanálky mají při svém 
ústí v oblasti hrotu kořene zubu průměr 0,2 až 
0,3 milimetru. Uvažte, že tímto úzkým prosto-
rem musí procházet minimálně jedna tepénka 
a jedna žilka a vedle nich ještě také nervo-
vá vlákna. Kvůli malému prokrvení nefungují 
v zubní dřeni regenerační procesy jako jinde 
v lidském těle. Přijde-li pacient ke svému sto-
matologovi se zubním kazem, který se boles-
tivě ozývá, a stomatolog mu zub vyčistí a vloží 
do něj materiál na bázi hydroxidu vápenatého 
(Ca(OH)2), může se pak dřeň v tomto zubu sku-
tečně začít zhojovat. 

Problém je však v něčem jiném: Přijde-li za 
mnou pacient s bolestí zubu způsobenou hlub-
ším kazem, nemám žádnou objektivní možnost 
zhodnotit stav dřeně zubu a musím spoléhat 
jen na informace od pacienta. Pokud se již 
rozvinul zánět dřeně, byť třeba ještě v počá-
tečním stadiu, a já se budu snažit podpořit 
regenerační mechanismy, mohou zánětlivé 
i regenerační procesy způsobit nevratné 
změny v kořenových kanálcích. Konkrétně 
může dojít ke vzniku kalcifi kací – zvápenatění 
dřeně. Ty pak částečně uzavřou celý systém 

MUDr. Jiří Šrdlant
předseda Asociace 
mikrochirurgické 
endodoncie, o. s.
soukromá zubní 
klinika Studio32, 
Praha 10 

Co mikrochirurgická endodoncie přináší 
současnému zubnímu lékařství

Nastupuje moderní obor stomatologie:
ošetření pod operačním mikroskopem
Pojmem „endodoncie“ se označuje léčba endodontického systému, tedy vnitřního prostoru zubu sestávajícího 
z kořenových kanálků a dřeňové dutiny. Jakmile do tohoto, u zdravého zubu sterilního prostoru proniknou například 
bakterie nebo různé chemické látky, či je-li dřeň zubu traumaticky narušena, obvykle dojde k zánětu dřeně (pulpy) 
projevujícímu se bolestivostí zubu. Nejčastější příčinou vzniku zánětu (pulpitidy) bývá zubní kaz, který ostatně 
představuje vůbec nejčastější infekční onemocnění lidstva. 
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kořenových kanálků. Takový zub lze následně 
už jen velmi obtížně ošetřit. Záleží tedy na zku-
šenosti zubního lékaře, aby posoudil, zda 
endodontické ošetření je třeba „už“ provést, 
nebo „ještě“ ne. Každopádně celý endodon-
tický svět se dnes přiklání k tomu, že když už 
v zubu vznikl hluboký kaz s prvotními příznaky 
zánětu dřeně, je lépe zub kvalitně endodontic-
ky ošetřit, protože nikdy v budoucnu už lepší 
podmínky pro úspěšné ošetření z výše uvede-
ných důvodů nenastanou. 

 
Takže velmi záleží na praktickém 
zubním lékaři, zda endodontický zá-
krok, obvykle konvenční, provede sám 
nebo pošle-li pacienta na mikrochirur-
gickou endodoncii...
Skutečně je tomu tak. Chtěl bych však také 
ještě připomenout, že každý zub je ve svém 
anatomickém uspořádání jiný: Některé zuby 
proto z hlediska nároků na kvalitu a preciz-
nost endodontického ošetření jsou „jedno-
dušší“ a jiné „složitější“. Jde přitom hlavně 
o pravidelnost zubů. Tak třeba špičáky, řezá-
ky, ale i stoličky jsou pravidelné a téměř vždy
u nich nalezneme takový počet kanálků, jaký 
udává učebnice. Například stolička mívá 
čtyři, někdy i pět kanálků. Naopak třenové 
zuby (premolár), čili „čtyřky“, „pětky“, a to 
v obou čelistech, jsou zuby velmi nepravidel-
né a nalézáme u nich jeden, dva, tři, ale třeba 
i čtyři kanálky. Počet kanálků však nelze pro 
jejich, jak už jsem uvedl, nepatrnou, lidským 
okem nepostřehnutelnou velikost určit ani 
na rentgenovém snímku. U endodontické-
ho ošetření takových zubů skutečně záleží 
na zkušenosti zubního lékaře, aby správně 
zhodnotil obtížnost zubu a podle ní rozhodl, 
zda zub ošetří konvenční technikou či pošle-li 
pacienta ke specialistovi.

 
Kdo tím specialistou však je?
Měl by to být zkušený zubní lékař, který se 
oboru endodoncie cíleně věnuje a soustavně 
se v tomto oboru vzdělává. Pochopitelně musí 
mít i odpovídající přístrojové vybavení, mezi 
něž patří operační mikroskop, různé speciální 
ultrazvukové přístroje a rotační nikltitanové 
nástroje na preparaci kořenových kanálků, 
speciální endodontické vrtačky či digitální 
RTG. Ovšem na kvalitě těchto a mnoha dalších 

nejmodernějších přístrojů a nástrojů, které má 
specialista na mikrochirurgickou endodoncii 
k dispozici, závisí přibližně jen asi deset pro-
cent úspěšnosti jeho zákroků. Zbývajících 
devadesát procent je dáno jeho zkušenostmi, 
znalostmi a zručností. Specializace v oboru 
endodoncie a zejména schopnost pracovat 
pod operačním mikroskopem vyžaduje nej-
méně rok intenzivní práce. I pak je však nutné 
si dále svou odbornost prohlubovat. 

Musím však připomenout, že v Česku endo-
doncie jako specializace ještě nebyla ustano-
vena, resp. nebyla uznána – z čeho mj. vyplývá 
i to, že zdravotní pojišťovny na endodontické 
ošetření nepřispívají. V tom, bohužel, kopíru-
jeme Evropu, ačkoliv naopak v USA se endo-
doncie jako specializace samostatně rozvíjí 
už druhé desetiletí. Pravda, jak v Evropě, tak 
u nás se sdružují zubní lékaři, kteří se endo-
doncii, zejména mikrochirurgické, věnují, a vy-
měňují si zkušenosti, pořádají různé odborné 
akce a sympozia. Naši Asociaci mikrochirur-
gické endodoncie jsme založili už před čtyřmi 
roky. Základní fakta o její činnosti i seznam jí 
doporučovaných lékařů, kteří se endodon-
cií zabývají, lze nalézt na internetové adrese 
www.endodoncie.cz.

 
Není jednodušší nechat si vsadit im-
plantát než složitě zub zachraňovat?
Já sám se náhradám ztracených zubů zub-
ními implantáty také věnuji. Vždy jde samo-

zřejmě o volbu. Velmi záleží na tom, jak je zub 
destruován, aby totiž investice do něj vlo-
žená byla efektivní. Jistěže je málo platné 
i sebekvalitnější ošetření kořenového kanál-
ku a bezvadně provedená korunka, vydrží-li 
to vše jen zhruba dva tři roky. V tom spočívá 
i odpovědnost specialisty, aby rozhodl, zda je 
zub ve stavu, kdy už je vhodnější jej extraho-
vat a nahradit implantátem, či může-li být je-
ho kvalitní funkce odborným endodontickým 
ošetřením s následnou rekonstrukcí pomocí
korunky zajištěna na dalších deset, patnáct či 
třeba i dvacet a více let.

Úspěšnost obou technik, tedy endodoncie 
i dentální implantogie, se dnes už prakticky 
vyrovnala. Pravda, u konvenční endodoncie 
se úspěšnost pohybuje okolo 50–60 procent, 
což není mnoho. Ale s mikrochirurgickým pří-
stupem endodoncie zaznamenává úspěšnost 
zhruba 97procentní, čímž se dostává do jedné 
roviny s implantologií a s jejími 97–99 pro-
centy. Úspěšností přitom mám na mysli to, že 
po endodontologickém ošetření nastane hoje-
ní zánětu a po roce už na rentgenovém sním-
ku není žádný nález. Takový stav považujeme 
za zahojení, neboli za zhojené ložisko.

 
V čem vidíte budoucnost endodoncie?
Nedávno jsem se vrátil z endodontického 
kongresu v Paříži, kde se na toto téma také 
hovořilo. Vývoj v oboru dál půjde dvěma smě-
ry. První se týká už vzpomenuté regenerace. 
Naší snahou by nemělo být zub pouze kvalit-
ně ošetřit, ale obnovit jeho vitalitu – v pod-
statě jeho dřeň znovu vypěstovat. Jinými slo-
vy řečeno, mít k dispozici takové materiály, 
které budou dřeň obnovovat. Druhý směr 
vidím v dalším zdokonalování technik čiště-
ní kanálků. Vývoj v tomto oboru by měl vést 
ke zlepšení úspěšnosti zejména té konvenční 
endodoncie. Budoucnost endodoncie však 
především spatřuji ve specializaci. Tento 
trend je patrný v celé Evropě. Naším cílem by 
tedy mělo být vytvoření sítě specialistů, na 
které by se mohl praktický zubní lékař kdy-
koliv obrátit. 

Rentgenový snímek infi kovaného zubu. Je dobře 
vidět zánětlivé ložisko kolem hrotů kořenů (tmavší 
oblasti) a rozsáhlá destrukce korunky zubu.

Rentgenový snímek zhotovený 6 měsíců 
po mikrochirurgickém endodontickém 
ošetření ukazuje kompletní zhojení.

Při mikrochirurgickém endodontickém ošetření pracuje lékař pod operačním mikroskopem.
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Estetická medicína všeobecně je obor 
vymykající se svým krédem z rodiny 
ostatních lékařských oborů. Pohybuje 
se stále na ostří nože mezi splnitelným 
a naprosto nemožným. Tuto pomyslnou 
hranici překračujeme každý den...

Kdo z nás by netoužil po zářivém, 
krásném a přirozeném úsměvu? Jenže 
ne každému je takový úsměv dán 
sudičkami už od kolébky. Ostatním se 
nabízí dokonalá estetická rekonstruk-
ce jejich chrupu. To je ovšem velmi 
náročný proces, který vyžaduje vyso-
ké nasazení ze strany lékaře i paci-
enta. Zahájit ošetření předních zubů 
bez znalosti základních pravidel a regu-
lí v ošetření frontálního úseku je totiž 
obdobné jako zasednout za volant bez 
řidičského průkazu – a ještě pod vlivem 
omamné látky. Bohužel, mnohé případy 
takové situace jen potvrzují.

Ať už v životě osobním či profesním je 
prvním krokem k úspěšné komunikaci 
mezi lidmi krásný vřelý úsměv. Neza-
pomeňme však, že sám úsměv má mno-
ho podob. Může být vřelý, sexy, hořký 
nebo sarkastický, čímž samozřejmě 
můj výčet nekončí. Když jen pomys-
lím, jak krutě může být úsměv změněn 
stomatologem při chybném zásahu, tím 
obezřetnější jsem během ošetřování 
frontálního úseku. V současné době se 
na celém světě klade velký důraz na este-
tiku, na zkrášlení vlastních či vytvoření 
nových zubů. Zuby se totiž – vedle rtů 
a zdravých dásní – považují za nosné 
pilíře atraktivního úsměvu.

Rehabilitace předních zubů je kom-
plexní záležitostí, která vyžaduje 
dodržovat určitá specifická pravidla. 
Obvykle je nutné začít u tak zdánlivě 
banální záležitosti, jakou představuje 

ústní hygiena pacienta. Dentální hygi-
enu provádí dentální hygienistka, a to 
sérií úkonů, které doplní pacient sám 
domácí péčí pomocí klasického kartáčku 
a dalších pomůcek, jako jsou mezizubní 
kartáčky a dentální nitě.

Bělení zubů
Prvním krokem, který osobně vždy 
považuji za velmi důležitý, je pochopit, 
co pacienta nejvíce trápí a jaké jsou 
jeho představy o krásných zubech. 
Mám na mysli jejich barvu, tvar nebo 
velikost a postavení. Barvu lze v mno-
ha případech zlepšit bělením zubů, 
a to buď ordinačním, nebo domácím. 
Musím však zdůraznit, že vybělení zubů 
je pouze doplňujícím úkonem k celko-
vému výsledku. Ten navíc mnohdy ani 
nesplní očekávání pacienta, protože 
reklamní kampaně, často nadsazené 
a zavádějící, mu pro vybělení jeho zubů 
slibovaly více. Ačkoliv je bělení zubů 
jenom doplňujícím úkonem ve stomato-
logii, stále jde o výkon, který vyžaduje 
znalosti o celkovém průběhu této pro-
cedury. V současné době totiž pozoruji 
nový trend: Bělení zubů se ujímají také 
kosmetické salony, jejichž zaměstnanci 
nemají potřebnou erudici, a mohou tak 
pacienta i poškodit.

Nezastupitelnost předběžné 
simulace
Dalším krokem při plánování estetické 
rehabilitace je tzv. vosková modelace. 

Spočívá v tom, že po odebrání otisků 
z úst pacienta a vytvoření sádrového 
modelu čelisti provedeme vytvarování 
ideálních zubů ze speciálního dentálního 
vosku. Následně se přesuneme k úkonu, 
který nazýváme odborně mock-up nebo-
li předběžná simulace budoucích zubů 
v ústech pacienta. Simulace se provádí 
za použití speciálních plastových hmot. 
Během tohoto kroku definujeme přes-
něji, jaké jsou naše možnosti a jaké jsou 
představy pacienta. Tuhle fázi považuji 
za zásadní, protože čas od času navštíví 
mou ordinaci pacient, který má v tomto 
ohledu přemrštěné a nerealizovatelné 
představy. Na základě uvedené estetic-
ké analýzy, kterou probereme s pacien-
tem, volíme vhodný materiál a příslušný 
postup. 

Kdy implantát a kdy keramická 
faseta
Jaké nejčastější situace plánujeme? 
V případě ztráty jednoho nebo více 
zubů obvykle zvažujeme použití dentál-
ních implantátů, které se staly nedílnou 
součástí moderního stomatologického 
ošetření. Zavedení implantátů na naší 
soukromé klinice probíhá ambulant-
ně. V našem týmu je implantát zaveden 
chirurgem, zatímco následná korunka 
nebo náhrada je zhotovena specialis-
tou na protetiku, který ve spolupráci 
se zubní laboratoří dokončí práci. Další 
možnou metodou při ztrátě zubů jsou 
dentální můstky, které se dnes zhotovují 
buď v kombinaci kovu a keramiky, nebo 
jsou pouze z čisté keramiky. Nejužíva-
nějším materiálem moderní doby je však 
zirkonium. 

Jsou-li přirozené zuby zdravé, ale 
potřebují pouze zkrášlit, volíme ces-
tu keramických faset neboli veneers. 
Tento velmi specifický způsob ošetření 
má opět své jasné indikace a je vhodný 
při menších a středních změnách chru-
pu. Co to vlastně keramické fasety jsou? 
Jde o slabé keramické destičky, které se 
nalepí na přední plochu zubů po spe-
ciální úpravě skloviny. Proces je velmi 
náročný a vyžaduje vysokou zručnost 
provádějícího lékaře a jeho zubní labo-

MUDr. Radek Mounajjed, 
D.D.S, Ph.D.
člen představenstva 
České stomatologické komory
D.C.M klinika, s. r. o, 
Soukromá stomatologická klinika 
Hradec Králové

Atraktivní úsměv? Pomůže estetická protetika

Rehabilitace předních zubů
Estetické nároky pacientů rostou každým dnem. Jako protetik jsem pod stále vyšším tlakem v přejímání 
a zvyšování celkové úrovně užívaných procedur, ale i technologického vybavení, které estetickou protetiku 
ženou sedmimílovými kroky. Ve svém oboru jsem našel obrovskou vášeň, jelikož mě neustále staví před nové 
a nové výzvy, jak uspokojovat ty nejvyšší možné estetické požadavky, jež na mě mí pacienti s oblibou kladou.

Pacient před ošetřením. 

Pacientovy zuby při jejich modelaci z vosku.
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ratoře. Tento způsob ošetření je velmi 
časově náročný. Pro ilustraci: Příprava 
šesti předních zubů na keramické fasety 
trvá asi 4 až 5 hodin a následné nalepe-
ní do úst pacienta zabere stejný časový 
úsek. Celá procedura je vedena v lokál-
ní anestezii či analgosedaci.

Korunka má více variant
Pokud je defekt zubu rozsáhlejší či 
samotná rekonstrukce invazivněj-
ší, nabízí se nám další možný postup 
moderní stomatologie, totiž zhotovení 
korunky. Dobře vyrobená a precizně 
nasazená korunka může být jen těžko 
rozpoznatelná od krásného zdravého 
zubu. Korunky se vyrábějí plastové, 
keramické, ale může jít i o kombina-
ci kovu a keramiky. Plastové korunky 
slouží jako provizorium na překlenutí 
určitého období a pouze ve velmi, opa-
kuji ve velmi specifických případech 
mohou být použity jako korunky defi-
nitivní. 

Metalokeramické korunky jsou tvoře-
ny dvěma vrstvami – kovu a keramiky. 
Tento typ se na světě používá více než 50 
let a dosud má své indikační pole.

Jako standard pro rehabilitaci před-
ních zubů osobně považuji celokera-
mické korunky. Ty mají nyní mnoho 
podob a skupin. Nejpopulárnější jsou 

dnes korunky zhotovené pomocí CAD/
CAM technologií, kde mechanickým 
nebo laserovým skenerem připravený 
zub oskenujeme a následně tato data 
zpracuje speciální počítač, který dá 
příkaz k výrobě ať už přímo v ordinaci 
nebo i v několik tisíc kilometrů vzdálené 
laboratoři díky propojení přes internet. 
Renomované světové studie však pou-
kazují na fakt, že náhrady vyrobené 
počítačem přímo v ordinaci nejsou tak 
dokonale přesné jako náhrady vyrobe-
né ve specializovaných, tomu určených 
laboratořích. 

Než se korunka nasadí
Postup takového ošetření spočívá v na-
broušení konkrétního zubu. Toto brou-
šení neboli preparace se provádí za pou-
žití speciálních lupových brýlí či mikro-
skopu, aby se dosáhlo co nejpřesnějšího 
výsledku. Po broušení nastupuje fáze 
otiskování preparovaného místa buď 
otiskovací hmotou, nebo optickým ske-
nerem.

Dalším krokem je výroba speciálního 
sádrového modelu, na němž budeme 
konkrétní práci zhotovovat. Před vlast-
ní výrobou definitivních korunek dopo-
ručuji zhotovit voskové korunky, které 
poslouží k vyzkoušení navrhovaného 
ošetření v ústech pacienta a přinesou 
nám jasnou vizuální informaci o defini-
tivním stavu, tvaru a vzhledu budoucích 
korunek.

Takto připravená práce přechází 
do stadia finálních korektur, které spočí-
vají v malých úpravách, jakou je napří-
klad dobarvování daných korunek, kte-
ré jim propůjčuje přirozený vzhled. To-
to dobarvování se děje v přítomnosti 
pacienta, neboť spolupráce stomatologa 
s ním je neodmyslitelná k dosažení vyty-
čeného cíle. 

Krása je totiž subjektivní záležitost 
a šťastný výraz pacienta je výhrou na 
plné čáře. 

Pacient před ošetřením.

Pacient po ošetření.

Kvalitní antimikrobiální ústní voda prodlouží účinek 
čištění zubů a zvýší i jeho efekt

Jak dodržovat dentální hygienu 
Dvě nejčastější infekční onemocnění, k nimž dochází v dutině ústní – tedy zubní kaz a parodontóza, vznikají 
na mikrobiálním podkladě. Odborníci hovoří o tzv. mikrobiálním plaku – biofi lmu, který obsahuje různé, vzájemně 
se podporující mikroby v souvislé vrstvě, která těsně naléhá jak na zubní sklovinu, tak na dáseň. A právě dáseň 
a sklovinu poškozuje látkami, které produkuje. Biofi lm tedy vyvolává zánět dásně a zapříčiňuje i vznik kazů. 

Doc. MUDr. 
Ivo Dřízhal, CSc.
Stomatologická klinika 
FN Lékařské fakulty UK 
v Hradci Králové
místopředseda 
Stomatologické společnosti 
ČLS JEP, předseda České 
parodontologické společnosti

Jak poznamenává doc. MUDr. Ivo Dříz-
hal, CSc., ani sebelepší péčí o svůj chrup 
mikrobiální flóru v dutině ústní samo-
zřejmě zcela a natrvalo nezlikvidujeme. 
„Ale jestliže si po důkladném vyčištění 
zubů, jímž se biofilm mechanicky rozru-
ší, vypláchneme ústa vhodnou antimik-
robiální ústní vodou, můžeme značnou 
část takto uvolněných mikrobů opravdu 
zničit a účinek čištění zubů prodloužit,“ 
dodává docent Dřízhal, který je mj. 
i předsedou České parodontologické spo-
lečnosti. „Naopak ani ta nejúčinnější 
ústní voda nepomůže, nemáme-li zuby 
předtím řádně vyčištěné.“

Jaký by měl být správný postup při čiš-
tění zubů? 
I když si chrup dokonale vyčistíte a nebudete 
mít v ústech žádný zánět, „vysadíte-li“ potom 
čištění zubů už jen na pouhé dva dny, garan-
tuji, že by vám při histologickém vyšetření 
dásně byly zjištěny první příznaky zánětu. Byť 
by se klinicky chrup ještě mohl zdát v pořád-
ku. Už přibližně dvě hodiny po vyčištění zubů 
totiž na nich je zhruba tolik mikrobů, kolik jich 
tam bylo původně, i když zatím nevytvářejí už 
zmíněný souvislý povlak zubů – biofi lm. 

Vše tedy začíná u zubního kartáčku. Já 
osobně doporučuji kartáčky středně tvrdé 
– medium, které mnohem účinněji dokážou 

rozrušit plak, jenž je pak daleko lépe napad-
nutelný ústní antimikrobiální vodou. Naopak 
tvrdé kartáčky mohou dásně zraňovat  
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a obnažovat zuby; měkké kartáčky zase ne-
jsou schopny biofi lm dostatečně rozrušit. 

Třebaže se na trhu neustále objevují nej-
rozličnější druhy zubních kartáčků s neob-
vyklými tvary rukojetí či utvářením pracov-
ních plošek, mnohem důležitější je umět 
správně kartáček používat. Jenže prohléd-
nout si k tomu pouze instruktážní obrázky či 
plakátky nestačí. Určitě je lepší poradit se 
se svým zubním lékařem nebo vyhledat den-
tální hygienistku a nechat si od nich vlastní 
ruku s kartáčkem v ústech vést tak, abychom 
se naučili čistit si i ty plochy zubu a ty par-
tie zubních čelistí, na něž se v běžné praxi 
obvykle nepamatuje. 

Ovšem musím v té souvislosti zmínit řadu 
studií, které potvrdily, že mnozí pacienti se 
i po takové instruktáži zase vracejí k původ-
ním, třeba po celá desetiletí vytvářeným 
návykům při čištění zubů. Proto jde tedy spí-
še o to nesnažit se pacienta nějak radikálně 
přeorientovat ve způsobu čištění zubů, nýbrž 
jej vést alespoň k určité korekci případných 
chyb, které při čištění dělá. Obecně lze totiž 
říci, že lidé při čištění zubů věnují mnohem 
menší pozornost vnitřní straně chrupu a také 
jeho zadním částem. 

Podobně je třeba uvědomit si, že s věkem 
nám dásně více či méně „ustupují“, přičemž 
se mezi zuby začínají objevovat mezery. 
Naštěstí na trhu už je k dispozici množství 
nejrůznějších mezizubních kartáčků a den-
tálních nití, s nimiž se při čištění zubů dosta-
neme i do prostorů, kde běžný zubní kartáček 
prostě nemá šanci. 

A snad ještě jednu poznámku: Při čištění 
zubů se věnujme také jazyku. Je totiž rezer-
voárem mikrobů, které se pak odtud snad-
no dostávají na povrch zubů. Hlavní čištění 
zubů musí být večer před spaním, protože 
právě v noci mají mikrobi v dutině ústní ide-
ální podmínky z hlediska teploty či vlhkosti 
k dalšímu množení. Dávno už také neplatí 
držet se někdejších rad typu, že je dobré 
sníst ještě před spaním jablíčko. Jakmile si 
večer důkladně vyčistíme zuby a následně 
vypláchneme ústa ústní vodou, už bychom 
neměli pozřít ani sousto.

Takže už jsme ve fázi, kdy by se měla 
použít vhodná ústní voda...

Odhaduje se, že v kulturním světě, jehož 
součástí je i naše republika, ústní vody pra-
videlně používají asi jen tři procenta popula-
ce. Určitě je to velice nízký podíl, ale patrně 
i za něj musíme být svým způsobem vděčni. 
Vždyť vezmu-li jako příklad zubní kartáčky, 
pak v roce 1986 v tehdejším Československu 
činila průměrná spotřeba na osobu a rok jen 
0,65 kartáčku. V polovině minulého desetiletí 
to už byl téměř jeden celý kartáček a v roce 
2008 či 2009 již dokonce 1,3–1,8 kartáčku 
(údaje se liší). Tento růst spotřeby zubních 
karáčků je samozřejmě úspěchem, třebaže
zubní lékaři doporučují měnit kartáček bě-

hem každých tří týdnů až jednoho měsíce... 
Nemůžeme se sice v tomto ohledu srovnávat 
se Skandinávií, Švýcarskem nebo Nizozem-
skem, ale pokud jde o jiné západoevropské 
země, jsme na tom ve spotřebě zubních 
karáčků na hlavu v podstatě stejně. 

Význam ústních vod spočívá v tom, že 
prodlužují a zefektivnuji účinek čištění zubů. 
Přijde-li ke mně do ordinace se značným 
zpožděním na preventivní prohlídku pacient, 
kterého jsem naposledy parodontologicky 
ošetřil, řekněme, před rokem, ale jenž pra-
videlně používá ústní vodu, zpravidla je stav 
jeho chrupu a závěsného aparátu v lepším 
stavu než u jiného pacienta, který však úst-
ní vodu nepoužívá. Souvisí to jistě i s tím, že 
si první pacient uvědomuje význam správné 
ústní hygieny a plně respektuje doporučení 
ošetřujícího lékaře či dentální hygienistky.

Jak se však máme orientovat v množství 
ústních vod, které jsou na trhu?

Ústní vody opravdu prodělaly bouřlivý vývoj. 
Snad vůbec první „ústní vodou“ byl v našich 
zeměpisných šířkách všem jistě dobře známý 
odvar z heřmánku. Používal se ovšem nikoliv 
k prevenci, nýbrž k hojení zánětů či ran v ústní 
dutině. Podobný účel měly i první průmyslově 
vyráběné ústní vody počátkem minulého sto-
letí: Pacienti si jimi vyplachovali ústa napří-

klad po extrakci zubu. Preventivní poslání 
ústních vod přišlo až později, po potvrzení 
významu odstraňování mikroorganismů pro 
zdravý chrup. 

Většina kvalitních ústních vod dnes už má 
protizánětlivý, tedy antimikrobiální účinek – 
a zároveň díky přidanému fl uoru působí také 
proti tvorbě zubního kazu. Vědecké studie, 
které se ústním vodám věnují, nejčastěji hovo-
ří o vodách na bázi chlorhexidinu a o vůbec 
nejstarší průmyslově vyráběné ústní vodě – 
Listerinu, která se samozřejmě od svého vzni-
ku ve Spojených státech před více než 100 
roky dále vyvíjí a zdokonaluje. 

Chlorhexidin je komponenta, která je velice 
účinná při akutním zánětu v dutině ústní. Úst-
ní vody s obsahem chlorhexidinu mají však 
jednu nevýhodu: Lze je nepřetržitě používat 
jen omezenou dobu – a po ní se vysazují. 
V opačném případě by se projevily nežádoucí 
účinky chlorhexidinu, totiž postupné černání 
zubů a také jazyka, známá jsou i poškození 
sliznice. Pro dlouhodobou péči o chrup proto 
doporučuji Listerine, který zuby nebarví a je 
založen na působení přírodních silic. 

V zásadě lze ústní vody dělit na vody proti 
parodontóze a vody proti zubnímu kazu. Stá-
le častěji ústní vody mají oba tyto efekty už 
v kombinaci. Ovšem rozhodující u ústních vod 
je jejich antimikrobiální účinek. V poslední 
době se objevují názvy ústní vody proti zápa-
chu z úst, ale ty jsou opět založeny na antimi-
krobiálním působení, protože vznik zápachu 
je spojen s činností mikrobů v dutině ústní. 

Ústní vody nejsou lékem, a proto nepodlé-
hají testování ve Státním ústavu pro kontrolu 
léčiv. Nelze tedy ani taxativně stanovit, co vše 
by měly obsahovat. Záleží vždy jen na úvaze 
výrobce. Každopádně však v moderních 
ústních vodách už nenajdete například kar-
cinogenní (rakovinotvorné) látky. Dobrým 
vodítkem při nákupu ústní vody může být to, 
zda se mohou vykázat Pečetí České stoma-
tologické komory nebo jestli úspěšně prošly 
nezávislým testováním v American Dental 
Association (ADA).

Která pravidla platí pro používání úst-
ní vody?

Základním pravidlem je použít ji skutečně 
až po důkladném vyčištění zubů. Nemá smysl 
ji použít před čištěním, stejně jako opomíjet 
čištění zubů kartáčkem a spoléhat pouze 
na ústní vodu. Ani ta nejkvalitnější ústní voda 
totiž nemůže působit na už výše popsaný 
mikrobiální plak – biofi lm, nemáme-li zuby 
řádně vyčištěné, což znamená, že biofi lm je 
rozrušený. Teprve je-li biofi lm na chrupu čiš-
těním mechanicky rozrušen, jeho uvolněné 
částečky jsou následným působením ústní 
vody ničeny, a nemohou tak rychle násled-
ně rekolonizovat kartáčkem očištěný povrch 
zubu. Vypláchnutím úst kvalitní ústní vodou 
se tato rezidua ničí, čímž se zvyšuje účinnost 
a prodlužuje efekt procesu ústní hygieny. 

Ani ta nejkvalitnější 
ústní voda nemůže 
působit na mikrobiální 
plak – biofilm, nemáme-li 
zuby řádně vyčištěné, 
což znamená, že biofilm 
je rozrušený.
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Naše klinika začala pilotní projekt vy-
užívání technologie CAD/CAM už v roce 
2002. Tehdy jsme byli první na českém 
trhu, ale od té doby se mnohé změni-
lo a vylepšilo. Dovolte, abych vám tuto 
novou technologii, která přinesla pře-
lom do moderní stomatologie, přiblížil 
a osvětlil. 

Dlouhá životnost náhrady 
je dána přesností zhotovení
Po dokončení broušení zubů a násled-
ném otisku zhotovíme sádrový model, 
na kterém se vyrábí protetická náhrada 
– ať už jde o korunku, můstek nebo faze-
ty. Tento model však nezadáme na zpra-
cování do naší laboratoře, ale vložíme 
ho do speciálního skeneru, který načte 
informace, jež počítačově zpracujeme 
a obratem odešleme do vzdálené speci-
alizované laboratoře mimo republiku. 
V současnosti jsme napojeni na několik 
takto sofistikovaných pracovišť ve Švéd-
sku, Německu či Španělsku. V těchto 
zemích se v laboratoři produkt zhotoví 
s počítačovou přesností a obratem zasílá 
zpět do České republiky, kde jej finálně 
dokončí zubní laborant. Pak už je pro-
dukt odevzdán do úst pacienta. Rychlost 
dodání se pohybuje od jednoho do tří 
dnů, vždy v závislosti na náročnosti celé-
ho procesu.

Výhodou výše popisované technologie 
CAD/CAM je úžasná přesnost produktu, 
kterou by jen stěží dokázala vytvořit lid-

ská bytost. A právě ona výše zmiňovaná 
přesnost je zásadním předpokladem pro 
dlouhou životnost celé protetické práce.

Většina protetických náhrad se vyrábí 
počítačově z titanových slitin. Zde vy-
užíváme systém CAM structure, který se 
zhotovuje ve Španělsku na základě počí-
tačového zadání z naší ordinace. Jde 
o laboratoř amerického koncernu 3i Bio-
med pro celou Evropu.

Letos v květnu jsem měl možnost pre-
zentovat výsledky naší práce na půdě 
prestižní společnosti Academy of 
Prosthodontics (Protetická akademie) 
v USA, jejímž jsem členem (Active Fel-
low), zatím prvním a jediným nejen 
z České republiky, ale z celého bývalého 
východního bloku. Tato prestižní spo-
lečnost sdružující kapacity z prestižních 
univerzit celých Spojených států, např. 
Harvard, Taft či Loma Linda Universi-
ty, je pro mne neocenitelným zdrojem 
nových aktuálních a validních infor-
mací. Přínos uplatnění těchto technolo-
gií je neocenitelný převážně v dentální 
implantologii, která tvoří důležitou část 
náplně naší soukromé kliniky. 

Intraorální skenery nahrazují 
otiskování
Dalším krokem v současných technolo-
giích jsou takzvané intraorální skene-
ry, které nahrazují otiskování. První 
skener tohoto typu budeme mít na naší 
soukromé klinice již v letos září. Ačko-

liv je tato metoda na trhu již delší dobu, 
nesplňovala zpočátku veškerá má očeká-
vání. Vzhledem k jejímu počátečnímu, 
lehce problematickému vývoji jsem byl 
vůči ní proto zprvu poněkud zdrženlivý. 
Nyní se však už tato metoda svých počá-
tečních nedostatků zbavila. 

„Zuby za jeden den“
Další dnešní realitou a standardem jsou 
„zuby za jeden den“. Tím mám oprav-
du na mysli tento krátký časový úsek 
od zavedení implantátů až k provizor-
ním, ale přece jen pevným zubům. Vše 
se skutečně odehraje během jednoho 
jediného dne! Musím však podotknout, 
že tento postup není vhodný pro každé-
ho pacienta.

Poslední zajímavou novinkou, kterou 
chci zmínit, je digitalizace rentgenové-
ho vyšetření, ze kterého zcela vymizely 
rentgenové filmy. Výhodou tohoto pro-
cesu je kvalitnější zobrazení – a hlavně 
několikanásobně menší radiologická 
zátěž pro pacienta. 

Jak funguje moderní stomatologické pracoviště 
s CAD/CAM technologií

Dříve sci-fi , nyní realita
Kdybychom ještě docela nedávno prohlásili, že díky internetovému připojení budeme pacientovi
zhotovovat zubní korunku v laboratoři až kdesi na druhém konci světa, znělo by to poněkud jako sci-fi . 
Asi tak, jako kdybychom dnes nabízeli koupi rekreačního domku na Měsíci.

MUDr. Radek Mounajjed, 
D.D.S, Ph.D.
člen představenstva 
České stomatologické komory
D.C.M klinika, s. r. o, 
Soukromá stomatologická 
klinika Hradec Králové

Pacientka po celkové rekonstrukci chrupu pomocí implantátů.Počítačový návrh budoucí rekonstrukce zubu.

P. R.
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Zanedbaný zubní kaz může zub značně 
poškodit, vést ke komplikacím (záněty 
okolních tkání) či ke ztrátě zubu. 

Pro vznik zubního kazu je nezbytné 
splnění tří podmínek, a to: mikroorga-
nismy přítomné v zubním plaku (povla-
ku); sacharidy (v jakékoli podobě); 
zuby (tvrdé zubní tkáně). K těmto třem 
podmínkám se přidává čtvrtá – čas, 
po který výše uvedené faktory působí. 
Bakteriím totiž trvá určitou dobu, než 
na zubu vytvoří plak, který je schopen 
zkvašovat sacharidy a produkovat ničící 
kyseliny, enzymy a toxiny. 

Mikroorganismy přítomné v zubním 
plaku těsně přiléhají na sklovinu, zkva-
šují přítomné sacharidy za vzniku kyse-
lin, které působí na tvrdé zubní tkáně 
díky snížení pH (dochází pak k vypa-
dávání vápenatých iontů). Zároveň jsou 
tyto bakterie schopny sacharidy ukládat 
do sebe a v období klidu (zejména v noci) 
je opět zkvašovat. Vzniklé kyseliny demi-
neralizují sklovinu, čímž vzniká zubní 
kaz. Na tyto bakterie navazují účinky 
dalších bakterií (tzv. proteolytických), 
které jsou schopny rozrušovat kolagen 
(organickou součást zubů), a umožňovat 
tak vznik kazivých dutinek. 

Stadia a příznaky
Vývojová stadia zubního kazu dělíme:

  počínající léze – zasahuje pouze do 
skloviny a na zubu se projevuje jako 
křídově bíle zbarvená skvrna (prvotní 
fáze zubního kazu); 
  kaz povrchový – zasahuje celou tloušť-
ku skloviny a dostává se k dentinosklo-
viné hranici;
  kaz střední – již překračuje denti-
nosklovinou hranici a zasahuje do den-
tinu, může bolet;
  kaz hluboký – je hluboko, ale daleko 
od zubní dřeně, může bolet;
  kaz hluboký blízký dřeni – hluboký 
kaz v blízkosti dřeně, zub většinou 
více či méně bolí;
  kaz pronikající do dřeně – velmi boles-
tivý stav.
Příznaky zubního kazu lze rozdělit 

na subjektivní (popisované pacientem) 
a objektivní (nalezené stomatologem). 
Subjektivně nejčastěji pacient vnímá 
bolest. Pokud je kaz v počáteční fázi, 
bolestivé vjemy se neprojeví. Výjim-
kou jsou takzvané krčkové kazy (kazy 
na rozhraní korunky a kořene zubu), 

které vzhledem k relativní blízkosti 
dřeně mohou reagovat na tepelné a che-
mické dráždění i v případě, že je kaz 
velmi malý. Zasáhl-li kariézní proces 
zub z jeho velké části a destrukce zubu 
je rozsáhlá, je pulpa opět drážděna 
termickými (teplé/studené jídlo a pití) 
a chemickými (např. sladké) vlivy, které 
vyvolají větší či menší bolest. 

Objektivně lze kaz diagnostikovat 
jednak přímým pohledem, jednak po-
hledem v zubním zrcátku. V případě 
rozsáhlejšího kazu nacházíme při vyšet-
ření kazivou dutinu, nejčastěji vyplně-
nou hnědavou změklou hmotou. Zubní 
kaz lze rozpoznat i na rentgenovém 
snímku. Velmi často používáme tzv. bite-
wing (skusové) snímky na zjištění kazu 
na sousedících ploškách zubů. Tyto 
snímky by měly být nezbytnou součástí 
preventivní prohlídky. 

Léčba a prevence
Principem ošetření zubního kazu 
v jakékoli lokalizaci je ve většině přípa-
dů odstranění všech kazivých hmot (ruč-
ně či preparačním nástrojem) a úprava 
vzniklých okrajů tak, aby mohl být apli-
kován některý z výplňových materiálů – 
provizorních či definitivních.

V dnešní době se klade důraz na pra-
videlné preventivní stomatologické pro-
hlídky, motivaci a instruktáž pacien-
ta k provádění účinné ústní hygieny, 
výživové poradenství, možnost fluo-
ridace, pečetění fisur atd. Zubní lékař 
by neměl zapomínat na kontrolu úrov-
ně ústní hygieny posouzením množství 
a vzhledu zubního plaku a samozřejmě 
kamene. V případě potřeby by měl paci-
enta motivovat a instruovat k provádění 
účinné ústní hygieny. Základem je, aby 
pacient získal návyk čistit si zuby mini-
málně dvakrát denně, ráno po snídani 
a večer před spaním, po posledním jídle, 
vhodným zubním kartáčkem a fluorido-
vanou zubní pastou. 

Péče o zuby u dětí
Preventivní stomatologické prohlídky 
je třeba zahajovat včas, nejlépe v době, 
kdy se prořezají první dočasné (mléčné) 
zuby, tedy přibližně do 1 roku věku dí-
těte. Tato časná kontrola je nezbytně 
nutná hned z několika důvodů. Zubní 
lékař se seznámí s dítětem, zkontroluje 
prořezávání prvních zoubků – a zejmé-
na rodiče poučí o významu zubní hygie-
ny a stravovacích návyků u dítěte. 

Každý člověk se narodí se sterilní du-
tinou ústní (zcela bez mikroorganismů), 
která se začíná až postupně osídlovat 
různými bakteriemi. Je-li nebezpečnými 
bakteriemi osídlena předčasně, může to 
způsobit rozsáhlé komplikace na dočas-
ných i stálých zubech. První zoubky 
je nutné začít čistit ihned, jakmile 
prořežou – např. gumovým návlekem 
na prst, ale stačí obyčejnou gázou či 
čistou přežehlenou plenkou pouze setřít 
povrch zoubků, a to zejména po kojení 
před spaním, které představuje období 
klidu, po které mohou bakterie páchat 
škodu a využívat sacharidy z mléka. 

Okolo 10.–12. měsíce věku dítěte je 
vhodné zakoupit dětský zubní kartáček 
a pomalu přidat malé množství dětské 
zubní pasty. Zoubky je pak dostačující 
čistit 2x denně jako u dospělého, ale zuby 
čistí vždy rodič dítěti. Kousání zubního 
kartáčku dítětem nelze považovat v žád-
ném případě za čištění chrupu. Kontrola 
zubní hygieny a tzv. dočišťování rodičem 
je nutné zhruba do 10–12 let.

Velmi důležité při první kontrole je 
upozornit rodiče nebo jiného pečujícího 
na to, aby svému dítěti neolizoval lžičku, 
když začne dávat příkrmy. Právě tím by 
mu velmi snadno předal své nebezpečné 
bakterie, a tak mohl ohrozit stav nejen 
zoubků svého dítěte, neboť stav dutiny 
ústní velmi souvisí s celkovým zdravot-
ním stavem, což bylo prokázáno v mno-
ha studiích. Stejné pravidlo platí i pro 
skleničku, hrníček, později příbor. 

Zubnímu kazu lze účinně předcházet 
Zubní kaz (lat. caries/zetlelost/dentis) je mikrobiální infekční proces narušující a ničící tvrdé tkáně zubu. 
Začíná většinou ve sklovině jako křídově bílá skvrna a šíří se postupně do hloubky, zasahuje zubovinu (dentin) 
a v pozdějších stadiích vede k zánětu zubní dřeně (pulpitidě). U nás postihuje více než 90 % populace. 

MUDr. Michaela 
Seydlová, Ph.D.
Dětská stomatologická 
klinika 2. LF UK 
a FN Motol v Praze

STOMATOLOGIE
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na kompletně 
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dočasný 
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pětiletého 
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Zubní kartáček Oral-B® Pro Expert™ 
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Oral-B, zubními lékaři nejvíce 
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Vlákna Oral-B® Power TipTM vyčistí 
těžko dostupná místa.

Obzvláště jemné stimulátory dásní
šetrně čistí a masírují dásně.

Vlákna CrissCrossTM se dostanou 
k plaku mezi zuby a lépe vyčistí zuby.**

Strukturovaný čistič 
jazyka odstraní bakterie 
způsobující zápach. 

Vlákna Oral-B® Indicator 
při používání vyblednou a 
naznačí tak čas, kdy je třeba 
vyměnit zubní kartáček za 
nový.
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Zubní kartáček Oral-B® PRO 
EXPERTTM vám pomůže dostat 
se hlouběji do mezizubních 
prostorů a lépe vyčistit celou 
ústní dutinu.** 
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Technologie, které pacientům šetří čas a zvyšují 
přesnost i kvalitu práce zubních lékařů

CAD/CAM a CEREC – zkratky, 
které si dobře zapamatujte
Zkratku CAD/CAM tvoří začáteční písmena anglických slov: Computer Aided Design – počítačem podporované 
navrhování, a Computer Aided Manufacturing – počítačem podporovaná výroba. V praxi jde o použití počítačového 
programu pro ovládání výrobních strojů. Program je schopen v trojrozměrném prostoru navrhnout optimální 
tvar a zároveň s maximální možnou přesností i dráhy nástroje při soustružení daného výrobku. Poté, co se 
v sedmdesátých letech minulého století začaly systémy CAD/CAM uplatňovat v leteckém a automobilovém 
průmyslu pro návrh a výrobu draklů letadel či karoserií automobilů, nalezly své uplatnění také ve stomatologii.

Jak podotýká MUDr. Josef Kunkela, 
prezident České společnosti CAD/CAM 
stomatologie, jako první tuto technologii 
do stomatologie zavedla německá firma 
SIRONA Dental v roce 1980 pod názvem 
CEREC. První ošetření pacienta meto-
dou CEREC mělo celosvětovou premi-
éru v roce 1985 na curyšské univerzitě. 
Ošetřujícím zubním lékařem byl pro-
fesor Werner Mörmann, duchovní otec 
CAD/CAM technologie CEREC. U pří-
ležitosti 25. výročí zavedení této tech-
nologie do praxe se letos v srpnu v ame-
rickém Las Vegas uskutečnil celosvětový 
CEREC kongres.

Můžete vysvětlit i pojem CEREC?
Jde opět o akronym složený spojením počá-
tečních písmen slov Chairside Restoration 
of Esthetic Ceramics – volně přeloženo jako 
„estetické výrobky z keramiky zhotovené 
u křesla v ordinaci“. Chtěl bych zdůraznit ono 
„u křesla v ordinaci“. Když se totiž zhotovuje 
například zubní korunka klasickou cestou, je 
zapotřebí po obroušení zubu v ústech pacien-
ta situaci otisknout a poslat do laboratoře, 
kde zubní technik nejprve vyrobí provizorní 
náhradu, která se nasadí pacientovi nej-
později druhý den do úst. Následně technik 
vyrábí přibližně 2 až 3 týdny defi nitivní zub-
ní náhradu – korunku, například z keramiky. 
Ordinační CAD/CAM metoda CEREC umožní, 

aby zubní lékař místo otiskování obroušeného 
zubu dané místo pouze nasnímal 3D CEREC 
kamerou, poté vymodeloval práci v počítači 
a bezdrátově odeslal modelaci do frézovací-
ho přístroje, který vybrousí keramický zub. To 
vše lze stačit během jediné návštěvy v ordi-
naci. Jak už jsem zmínil, odpadá tedy otisko-
vání a celá zdlouhavá laboratorní výroba. 

Jaké výhody přináší tato technologie 
lékařům a pacientům?
Na prvním místě bych jmenoval úsporu času. 
Vše se vykoná během jediné návštěvy, zatím-
co při zhotovování korunek uvedenou klasic-
kou cestou jsou nutné nejméně dvě, ale třeba 
i tři návštěvy zubního lékaře. 

Za druhé: Je zaručena vyšší přesnost zho-
tovovaných prací. Ta je dána kvalitou skeno-
vání – zachycením 3D kamerou v ústech 
s přesností 8 mikronů, a zároveň tím, že odpa-
dá velké množství laboratorních technologic-
kých kroků, jako technika otiskování, odlévá-
ní otisku sádrou, zhotovení konstrukce z vos-
ku atd., kde jednotlivé nepřesnosti narůstají. 

Za třetí: Materiál se pomocí CAD/CAM 
technologie opracovává zastudena, a je tedy 
pevnější a houževnatější než klasický proces 
výroby pálením, litím nebo presováním. 

Za čtvrté: CAD/CAM technologie opraco-
vává vysoce estetické keramické materiály. 

Za páté: Dokonale harmonický individuál-
ní tvar výplní korunek nebo můstků zhoto-
vených touto technologií je dán možnostmi 
programu identifi kovat jedinečnou „tvarovou 
DNA zubu“ každého člověka a podle ní dopl-
nit buď jen chybějící část zubu, nebo i několik 
celých zubů.

Jedinou dosud známou nevýhodou CAD/
CAM systému CEREC je jeho cena, která špl-
há ke dvěma milionům korun za celé zařízení.

Z jakých materiálů vyrábí CEREC 
výplně, fasety nebo korunky? 

Technologie CEREC zpracovává všechny 
typy vysoce estetických keramických mate-
riálů, které vynikají hlavně tím, že se svými 
vlastnostmi maximálně přibližují zdravým 
zubům z funkčního i estetického hlediska. 
Materiál výplně nebo korunky nesmí totiž 
být příliš tvrdý, aby předčasně neobrušoval 
protilehlé zuby, ani příliš měkký, aby se před-
časně neprokousal. 

MUDr. Josef Kunkela
privátní zubní lékař 
a majitel stomatologické kliniky 
DENTALPOINT v Jindřichově 
Hradci, člen představenstva 
České stomatologické komory, 
prezident České společnosti 
CAD/CAM stomatologie

STOMATOLOGIE

Jednotka CEREC



23

Jak celý zákrok s využitím technologie 
CEREC probíhá ve vaší praxi?
Každé ošetření začíná standardně podáním 
intraorální anestezie. Následuje odstraně-
ní zubního kazu, nevyhovující výplně nebo 
korunky – pokaždé podle situace. Lékař se 
vždy snaží zachovat maximum zdravých tvr-
dých zubních tkání, není nutné obrušovat 
celý zub. Následuje skenování vybroušené-
ho povrchu zubu a zubu v protilehlé čelisti 
pomocí 3D CEREC kamery. 

Během okamžiku se snímky objeví v při-
pojeném počítači, na kterém začne ošetřu-
jící před očima pacienta modelovat budou-
cí keramickou výplň nebo korunku. Po vy-
modelování optimálního tvaru v počítači se
tato informace přenese do frézovacího za-
řízení, které za přibližně 10 minut vysou-
struží budoucí výplň či korunku z vloženého
keramického bločku barvy shodné s barvou 
zubů pacienta. Následuje vyleštění kera-
mické práce nebo napálení tenké lesklé vrst-
vy (glazury) v keramické peci a nalepení vý-
robku do úst pacienta.

Jak dlouho takové standardní ošetření 
technologií CEREC trvá?
Vždy záleží na velikosti práce, ale to, co kla-
sickým způsobem zhotovení trvá v laborato-
ři 2 až 3 týdny, lze pomocí ordinační CEREC 
technologie zvládnout za 45 až 120 minut.

Je ošetření bolestivé?
Jak už jsem se zmínil, každá preparace začí-
ná podáním místního znecitlivění – anestezie. 
Další postupy jako skenování nebo lepení 
jsou taktéž bezbolestné.

Pro jaké pacienty je metoda CEREC 
obzvláště výhodná? Existují pacienti, 
pro něž naopak vhodná není?

Metoda nemá žádné kontraindikace, je 
vhodná pro každého. Obzvláště vhodná je 
pro pacienty, kteří požadují bezkovové výpl-
ně či korunky, dále pro pacienty s dávivým 
refl exem, protože jde o metodu, kde není 
třeba zhotovování otisků. A jak už z našeho 
rozhovoru vyplývá, je více než vhodná pro 
pacienty, kteří nemají čas vysedávat u zub-
ního lékaře.

Jakou mají výrobky z CEREC systému 
životnost?
Na tuto otázku lze odpovědět pouze pohle-
dem na dlouhodobé statistické studie hodno-
tící funkčnost po zhruba 20 letech. U CEREC 
výrobků je statistický poměr úspěšnosti 92 % 
po 18 letech. Ve stomatologii se za statisticky 
úspěšné považují takové postupy a techno-
logie, které vykazují vady za 1 rok v počtu 
menším než 1 %, tedy 90 % výrobků je po 10 
letech stále bez známek opotřebení či jiných 
problémů. Pro srovnání: CEREC výrobky jsou 
úspěšnější než kompozitní či zlaté výplně 
a signifi kantně mnohem úspěšnější než kera-

mické výrobky zhotovované klasickou labo-
ratorní cestou.

Kolik za jednu CEREC korunku pacient 
zaplatí? 
Vše se odvíjí od individuální kalkulace. Proto 
je složité stanovit paušální cenu stomatolo-
gického zákroku. Pacient si nekupuje výrobek 
ze stroje, ale kompletní službu stomatologa. 
Proto by bylo asi lepší hovořit o minimální – 
tedy nepodkročitelné ceně toho nejmenšího 
zákroku pomocí technologie CEREC, která se 
bude pohybovat někde kolem 2500 Kč.

Kdy určitě volit náhrady s využitím té-
to technologie a kdy třeba implantáty? 
CAD/CAM technologie nenahrazuje implan-
táty jako náhrady celého zubu. Pomocí této 
technologie je ovšem možné vytvořit můstek 
nebo korunku přes implantát. Právě spojení 
CEREC 3D technologie zhotovování korunek 
s plánováním zavedení implantátu v digitál-
ním 3D rentgenu (CT) je aktuální téma, ale to 
by vydalo na další obsáhlý rozhovor.

Vyžaduje používání CEREC technolo-
gie speciální vzdělání zubních lékařů? 
Pro nové zájemce o CAD/CAM technologii 
CEREC pořádá Česká společnost CAD/CAM 
stomatologie dvoudenní základní kurzy, pro-

tože bez nich si stomatolog jen stěží dokáže 
představit všechny možnosti této tech-
nologie. Pro uživatele CEREC technologie 
pořádáme kontinuální vzdělávací kurzy pro 
pokročilé. CAD/CAM technologie se neuvě-
řitelně rychle vyvíjí, jak v oblasti softwaru, 
tak hardwaru, a proto se naše společnost 
začlenila do mezinárodní společnosti (Inter-
national Society of Computerized Dentistry), 
abychom dokázali držet krok nejenom tech-
nologicky, ale i odborně.

Kolik zubních lékařů pracuje s tech-
nologií CEREC a jak na ně lze zjistit 
kontakty?

Na celém světě je přibližně 36 tisíc uživa-
telů technologie CEREC, z toho téměř 20 tisíc 
jich působí ve Spojených státech V České 
republice jsou to zatím necelé tři desítky zub-
ních lékařů, jejich počet však rychle roste. 
Jen tak pro zajímavost: V sousedním Němec-
ku, „domovské zemi“ technologie CEREC, jich 
je přibližně osm tisíc. 

Česká společnost CAD/CAM stomatologie 
právě nyní připravuje speciální internetové 
stránky určené pro pacienty: www.zuby3D.cz, 
kde se každý může dozvědět více jak o této 
technologii, tak zjistit kontakty na zubní léka-
ře pracující s touto technologií, a to podle 
jednotlivých regionů. 

Modelace budoucí keramické výplně se při využití technologie CEREC odehrává na monitoru přímo před očima pacienta.

Pacientův chrup před stomatologickým zákrokem 
s využitím technologie CEREC. 

Stav téhož chrupu po zákroku během jedné návštěvy 
u zubního lékaře, který pracuje s technologií CEREC.
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Apikální periodontitida – zánět kosti kolem 
hrotu kořene zubu. Zánět může být chronický 
(ten nemusí být zdrojem potíží) nebo akutní (ten 
se projevuje silnou bolestí, otokem, vznikem 
abscesu). Příčinou je vždy infekce v kořeno-
vých kanálcích zubu.

Augmentační materiál – vlastní tkáň paci-
enta anebo umělá náhražka, která se vkládá 
do těla za účelem navýšení objemu; v implanto-
logii jde většinou o vlastní kost nebo její umě-
lou náhražku (substituent), která se používá 
k náhradě kosti v místě defektu a má formu 
bločku či drtě. K navýšení (augmentaci) lze 
využít i pojivovou (měkkou) tkáň, kterou povět-
šinou odebíráme z patrové strany.

Celková náhrada – doplňuje všechny ztra-
cené zuby v čelisti. 

CEREC (Chairside Restoration of Esthetic 
Ceramics) – volně přeloženo „estetické výrob-
ky z keramiky zhotovené u křesla v ordinaci”. 
Metoda, která počítačový program CAD/CAM 
používaný v průmyslu pro navrhování optimál-
ních tvarů výrobku v trojrozměrném prostoru 
a jeho následné přesné vysoustružení převádí 
do stomatologie. Během jediné návštěvy pa-
cienta v ordinaci umožňuje v jeho čelisti nasní-
mat 3D CEREC kamerou příslušné místo, poté 
vymodelovat práci v počítači a bezdrátově 
odeslat tuto modelaci do frézovacího přístro-
je, který automaticky bez doteku lidské ruky 
z vysoce kvalitního a estetického keramického 
materiálu zhotoví dokonale přesný individuální 
tvar výplní korunek či můstků. 

Částečná snímatelná náhrada – zubní 
náhrada, která se vyjímá z úst, doplňuje chy-
bějící zuby nebo jejich skupiny. Ke zbylým 
zubům je nejčastěji ukotvena sponami nebo 
zásuvnými spoji.

Endodontické ošetření – ošetření vnitřního 
prostoru zubu. Tento prostor zahrnuje dřeňo-
vou dutinu a kořenové kanálky, mnohdy má 
velmi složitou mikroanatomii. Ošetření zahrnu-
je zejména kvalitní vyčištění a dezinfekci celé-
ho vnitřního prostoru zubu.

Frontální partie chrupu (estetická oblast) – 
část chrupu viditelná při mluvení a úsměvu, 
většinou v rozsahu předních osmi zubů.

Gangréna zubní dřeně (pulpy) – nekrotic-
ká (odumřelá) zubní dřeň se snadno infi kuje 
bakteriemi z dutiny ústní. Vzniká tak gangréna 
zubní dřeně. 

Inlej, onlej – výplň („plomba“) zhotovená 
nikoli přímo v zubu, ale v zubní laboratoři; liší 
se rozsahem.

Ireverzibilní – nenávratné, neměnné.

Kofrdam – latexová blána, která v průběhu 
ošetření izoluje zub. Udržuje suché a čisté 
pracovní pole a zabraňuje stékání vody a che-
mikálií do úst pacienta. Umožňuje tak provést 
kvalitní ošetření.

Korunka – plášť z umělého materiálu, kte-
rý pokrývá upravený povrch přirozené zubní 
korunky.

MDDr. (medicinae dentium doctor, doktor zub-
ního lékařství) – akademický titul psaný před 
jménem, který mají právo užívat absolventi 
pětiletého prezenčního magisterského studia 
oboru zubní medicíny na lékařských fakultách. 
Tento titul, k němuž se pojí i některé změny 
ve studiu zubního lékařství, byl u nás zaveden 
v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie 
v roce 2004. Zubní lékaři s titulem MDDr. jsou 
svým vzděláním plně srovnatelní se svými star-
šími kolegy, jimž byl udělován titul MUDr. 

Mikrobiální povlak (zubní /bakteriální/ plak, 
nověji „biofi lm”) – je konglomerát mikroorga-
nismů vytvářejících se na povrchu zubů. Je 
schopen tvořit řadu produktů, jako jsou toxické 
látky typu sirovodíku, čpavku, enzymů a jiných 
látek schopných vyvolat záněty dásní. Vedle 
nich produkuje též organické kyseliny (hlavně 
kyselinu mléčnou), které odvápňují zuby a jsou 
příčinou vzniku kazů.

Mikrochirurgická endodoncie – moderní 
obor zubního lékařství, kdy při endodontic-
kém ošetření zubu lékař pracuje pod operač-
ním mikroskopem zajišťujícím mnohonásobné 
zvětšení.

Můstek – zubní náhrada složená z korunek 
a mezičlenů (v místě, kde chybějí zuby) pevně 
spojená s přirozenými zuby nebo implantáty.

Nekróza zubní dřeně (pulpy) – odumře-
ní tkání zubní dřeně. Většinou je způsobeno 
zánětem dřeně a nebo k němu dojde v průbě-
hu konvenčně prováděného endodontického 
ošetření.

Nitrožilní analgosedace (přispání při 
operaci) – aplikace většinou kombinace léků 
v injekční formě (do žíly), která u pacienta vede 
ke zmírnění napětí či odstranění strachu a sou-
časně k pocitu spavosti a usnadnění operač-
ního výkonu vzhledem k jeho dostatečné spo-
lupráci s lékařem; je pouze podporou místního 
znecitlivění, tzn. injekční anestezie.

Protetická nástavba (abutment, protetická 
podpěra) – titanový nebo keramický čep, který 
se natrvalo vešroubuje do implantátu a slouží 

jako podpora náhradě (korunce, můstku). 
Nástavby mohou být prefabrikované, nebo se 
vyrábějí počítačovou frézou individualizova-
né; náhrada se na protetickou nástavbu lepí 
cementem nebo šroubuje.

Pulpitida – zánět dřeně zubu. Nejčastější pří-
činou zánětu bývá zubní kaz. Může to být však 
také úraz zubů, při kterém dojde ke zlomení 
zubní korunky nebo k vymknutí (částečnému 
vyražení) zubu.

Sacharidy (též glycidy) – nepřesně cukry, 
zastarale a chybně uhlovodany nebo kar-
bohydráty; sacharidy rozpustné ve vodě se 
označují jako cukry.

Spona – kotevní prvek pro částečné sníma-
telné náhrady zhotovený ze slitiny kovů; není 
příliš estetický ve viditelných částech zubního 
oblouku.

Temporomandibulární kloub – čelistní kloub.

Zánět dásní – projevuje se jako gingivitida, 
kdy není postižena kost v okolí zubu, nebo jako 
parodontitida, kdy dochází k rozpouštění kosti 
v okolí zubu. 

Zásuvný spoj – kotevní prvek pro částečné 
snímatelné náhrady, který tvoří dva díly: jeden 
je pevně spojen s umělými korunkami, druhý se 
snímatelnou náhradou; oproti sponě je estetic-
ký a kotví zubní náhradu větší silou.

Zubní implantát (fi xtura) – titanový váleček 
opatřený závity, který se zavádí do čelistí tak, 
aby jej kost trvale obrostla; slouží jako náhra-
da kořene, do níž se vešroubuje protetická ná-
stavba.

Zubní kaz – mikrobiální infekční proces na-
rušující a ničící tvrdé tkáně zubu. Začíná vět-
šinou ve sklovině jako křídově bílá skvrna a šíří 
se postupně do hloubky, zasahuje zubovinu 
(dentin) a v pozdějších stadiích vede k zánětu 
zubní dřeně (pulpitidě). U nás postihuje přes 
90 % populace. Zanedbaný zubní kaz může zub 
značně poškodit, vést ke komplikacím (záně-
tům okolních tkání) či ke ztrátě zubu. 

Slovníček připravili zubní lékaři, kteří přispěli 
do této přílohy nebo byl s nimi veden rozhovor. 
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