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„Víme, jak na zubní kaz“

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po roce se opět setkáváme na olomoucké akademické půdě. Stejně, jako v mnoha předchozích letech, 
si i letos budeme vyměňovat nejnovější poznatky z našeho oboru a budeme se zabývat tématy, která 
jsou pro organizaci a provoz našich zdravotnických zařízení nesmírně důležitá. 

Tyto poznatky uslyší účastníci konference z úst nejpovolanějších.

Letošní ročník konference je trošku jiný nežli ročníky předchozí. Výrazně více přitáhl pozornost 
našich budoucích nástupců – studentů zubního lékařství ze všech koutů České i Slovenské republiky.

Jim především je určen i výběr témat konference. Rovněž koncepce celé akce, rozdělení do odborných 
bloků, má zvýšit její atraktivitu. Letos poprvé je samostatný blok věnován dentálním hygienistkám, 
sestrám a studentům, majícím zájem o týmovou spolupráci s lékařem. Formu spolupráce lékaře a 
dentální hygienistky považuji za nejlepší možnou s ohledem na prospěch našich klientů.

Vědomí, že naše úsilí není motivováno pouze našimi ambicemi, finanční odměnou, ale především 
zájmem o spokojenost našich klientů, se však někdy ztrácí v každodenním pracovním procesu.

Ztrácí se sociální cítění, empatie vůči individuálním problémům našich klientů, býváme mnohdy 
v časové tísni. Koncept týmové spolupráce, který se všemi předchozími konferencemi táhne jako 
červená nit,  je, dle mého názoru, stále minoritním.

Proto, pokud mluvím za svou osobu, chci apelovat na své mladé kolegy, aby spokojenost klienta byla 
nadřazena prospěchu vlastnímu. 

Spojte se v zájmu klienta a utvořte silný tým, který „ Ví, jak na zubní kaz“.

MUDr. Ladislav KOROTVIČKA

prezident konference ⁄ ředitel Arak o.p.s. Olomouc

Týmová spolupráce

SESTRA

STUDENT
ZUBNÍHO

LÉKAŘSTVÍ

ZUBNÍ 
TECHNIK

ZUBNÍ LÉKAŘ DENTÁLNÍ 
HYGIENISTKA

SPOKOJENÝ
SPOLUPRACUJÍCÍ

KLIENT

TÝM
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Mezinárodní stomatologická konference   ⁄ 2017

Pátek ⁄ 10. listopadu

08.00 – 09.00
⁄ Prezence účastníků

09.00 – 09.15
⁄ Zahájení 8. mezinárodní konference
Velká posluchárna
MUDr. Ladislav Korotvička 
⁄ ředitel Arak o.p.s. Olomouc, prezident konference

09.00 – 11.45
⁄ První blok přednášek – polytematika – 
pro všechny účastníky 
Velká posluchárna
moderátor: doc. MUDr. Květoslava 
Nováková CSc., MDDr. Peter Dírer

⁄09.15 – 10.15
⁄ Amalgám – současnost a budoucnost
Prof.MUDr.Zdeněk Broukal, CSc.
 ⁄ 1. lékařská fakulta UK, Praha 

10.15 – 10.35
⁄ Hygienicko-epidemiologické šetření v 
zubní ordinaci 
 MUDr. Eva Sedlatá Jurásková, Ph.D.,  
doc. RNDr. Ivanka Matoušková, Ph.D.
⁄  Klinika zubního lékařství LF UP v Olomouci a FN 
Olomouc,  Ústav preventivního lékařství LF UP v 
Olomouci

10.35 – 10.55
⁄Nemám pracoviště doplnit ?– prevence 
problémů v praxi 
MUDr. Jiří Pekárek  
⁄ Aliance dentálních korporací ČR

10.55 – 11.15
⁄ Endokorunky-protetika budoucnosti? 
MUDr. Pavel Hyšpler 
⁄ Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní 
nemocnice  Praha

11.15 – 11.45
⁄ Diskuse k dopolednímu bloku 

11.45 – 12.15
⁄ Prezentace firem 

12.15 – 13.15
⁄ Oběd formou švédských stolů 

13.15 – 15.15
⁄ Druhý blok přednášek - lékaři, studenti  
Velká posluchárna
moderátor: doc. MUDr. Miloš Špidlen 
Ph.D. , MDDr. Eva Sedlatá Jurásková, 
Ph.D.

13.15 – 14.15
⁄ Maličkosti, které ovlivní fixní protetiku 
MUDr. Radek Mounaijed, D.D.S., Ph.D.,  
FAP,  
⁄ absolvent Damašské university 1994

14.15 – 14.35
⁄ Registrace mezičelistních vztahů u 
bezzubého pacienta
MDDr.Věra Polanská, MUDr. Iva 
Voborná, Ph.D.
⁄ Klinika zubního lékařství FN a LF UP Olomouc 

14.35 – 14.55
⁄ Přesnost keramických korunek 
Basel Azar D.D.S., MSc, Ph.D. 
⁄ Klinika zubního lékařství  FN a UP  Olomouc

14.55 – 15.15
⁄ Co je MDP a k čemu slouží? 
Milad Hammal D.D.S. .
⁄ Klinika zubního lékařství FRN a UP Olomouc

15.15 – 15.45
⁄ Výplňová terapie v dočasné dentici
doc. MUDr. Romana Koberová Ivančáková, 
CSc., doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc. .
⁄ 1. Stomatologická klinika LFUK a FN v Hradci 
Králové, 2.Stomatologická klinika LFUK a FN v Plzni
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„Víme, jak na zubní kaz“

Sobota ⁄ 11. listopadu13.15 – 15.30
⁄  Druhý blok přednášek - dentální 
hygienistky, sestry, studenti 
Malá posluchárna
moderátor: MUDr. Ladislav Korotvička .

13.15 – 14.15
⁄ Hygienický program ordinace
Dezinfekce a dezinfekční prostředky v 
ordinaci stomatologa
Mgr. Jan Paták 
⁄ PUROMED s.r.o.

14.15 – 14.35
⁄ Novinky - Použití aktivního kyslíku ve 
stomatologii 
Mgr. Martin Polášek
⁄ EMPOLAS s.r.o., ENIMEIDS s.r.o.  – výhradní 
dovozce a distributor inovativních zdravotnických 
přípravků ActiMaris® a OROXID® pro ČR a SR 

14.35 – 15.15

⁄ ....bez dentální hygienistky zavírám 
praxi!

MDDr. Karina Nimrichtrová Bc. 
Markéta Šuráňová. 
⁄ Karident Brno

15.15 – 15.30 
⁄ Srovnání dentální hygieny u dětí a 
seniorů
Tereza Kamenárová, Michaela Vašutová, 
Mgr.Lenka Slezáková, Ph.D.,
⁄ Střední zdravotnická a vyšší odborná škola 
zdravotní  R. Pöttingea Olomouc

18.10 – 20.00 
⁄ Doprovodný program  „ Komentovaná 
prohlídka historické Olomouce“

20.00 – 22.00 
⁄ Společná večeře v centru Olomouce 
(pro  hosty , přednášející, lékaře, sestry 
a dentální hygienistky) 

08.00 – 09.00
⁄ Prezence účastníků

09.00 – 11.30
⁄⁄  Třetí blok přednášek - pro všechny 
účastníky 
Velká posluchárna
moderátor: MUDr. Iva Voborná, Ph.D., 
Basel Azar D.D.S., MSC, Ph.D.

09.00 – 10.00
⁄ Adhezivní přímé rekonstrukce malých 
defektů
MUDr. Daniel Černý 
⁄ D.C.M klinika s.r.o.Hradec Králové 

10.00 – 10.30
⁄ Výplňová terapie krok za krokem 
MDDr. Michal Přibyl
⁄ Můj Zubař s.r.o. Hradec Králové

10.30 – 11.0
⁄ Sonická preparace - použití v 
každodenní praxi 
MUDr. Martin Mikšovský
⁄ Privátní praxe Kolín

11.00 – 11.30
⁄ Endokoncept
MUDr. Luboš Harvan, Ph.D. 
⁄ Přednášející: MDDr. Matouš Kašpar 

11.30 – 12.00
⁄⁄ Prezentace firem 

12.00 – 13.00
⁄⁄ Oběd formou švédských stolů 
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Mezinárodní stomatologická konference   ⁄ 2017

Konference je realizována v rámci projektu Mandala společnosti ARAK o.p.s., 
který je zařazený mezi významné projekty Olomouckého kraje s finanční podporou.

13.00 – 15.30 
⁄ Čtvrtý blok přednášek - pro všechny 
účastníky 
Velká posluchárna
moderátor: MUDr. Ladislav Korotvička, 
Stomatolog Julia Morozova, Ph.D.

13.00 – 14.00 
⁄ Autotranplantace, 15 let zkušeností 
(nadšení i deziluze) 
MUDr. Ivo Marek, PhD., doc. MUDr. 
Martin Starosta, Ph.D., MDDr. Michal 
Novosad 
⁄ 15 years with autotransplants – past 
experience (happiness as well as
some disillusions) and current view
Marek I, Starosta M, Novosad M. 
Breclav, Olomouc, Czech Republic
⁄ Olomouc, Czech Republic

14.00 – 14.30
⁄ Co nového v rozštěpech?
MUDr. Magdaléna Koťová, PhD.
 ⁄ Stomatologická klinika FNKV Praha

14.30 – 14.50
⁄ Mnohočetné ageneze 
MDDr. Peter Dírer, 
MUDr. Ivo Marek, PhD.
⁄ Klinika zubního lékařství  UP a FN Olomouc 

14.50 – 15.00
⁄ 3D fotografie obličeje 
MDDr. Petra Kamínková, 
MDDr. Peter Dírer
 ⁄ Klinika zubního lékařství a FN Olomouc

15.00 – 15.30
⁄ Diskuse 

15.30 – 16.00

Slavnostní zakončení konference

Program pro vás připravila
doc. MUDr. Květoslava Nováková, CSc.
vědecký sekretář konference
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Cesta  ARAK o.p.s.
Síťování aktivit společnosti, přímá spolupráce na akcích Zubní kliniky 
UP a FN Olomouc, s HBSC týmem, se společností Na Plachetnici, s obcí 
Hlubočky, s JK GRANDE z.s. Posluchova Nadšenými moravskými 
záchranáři

Založeno v prosinci 2009

2016 7. ročník projektu Mandala
• 7. ročník „Víme, jak na zubní kaz“,

mezinárodní stomatologická konference
• Olomoucká Arakiáda − Ranč Posluchov,

„Mladý Posluchovský záchranář“ − 3. ročník
• Klubové aktivity týkající se péče o koně

20156. ročník projektu Mandala
• 6. ročník „Víme, jak na zubní kaz“, mezinárodní stomatologická 

konference a charitativní večer − podpora CZECH HOSPITAL v Baltistánu
• Olomoucká Arakiáda − Ranč Posluchov,

„Mladý Posluchovský záchranář“  − 2. ročník
• 5. ročník „Preventivní stomatologie pro pedagogy“ − nepovinný předmět
• Klubové aktivity týkající se péče o koně

2014 5. ročník projektu Mandala
• 5. ročník „Víme, jak na zubní kaz“, mezinárodní stomatologická konference
• Olomoucká Arakiáda − Ranč Posluchov, „Mladý Posluchovský záchranář“ − 

1. ročník
• 4. ročník „Preventivní stomatologie pro pedagogy“ − nepovinný předmět
• Založení Arak klubu Posluchov + klubové aktivity týkající se péče o koně

20134. ročník projektu Mandala
• 4. ročník „Víme, jak na zubní kaz“, mezinárodní stomatologická 

konference a charitativní večer 
• Olomoucká Arakiáda − Ranč Posluchov, osvětový a preventivní program, 

podpora dětí z dětských domovů Olomouckého kraje
• 3. ročník „Preventivní stomatologie pro pedagogy“ − nepovinný předmět

2012 3. ročník projektu Mandala
• 3. ročník „Víme, jak na zubní kaz“, mezinárodní stomatologická konference
• Olomoucká Arakiáda − ZOO Sv. Kopeček, preventivní program pro 

děti a rodiče,roční adopce klokana červeného
• 2. ročník „Preventivní stomatologie pro pedagogy“ − nepovinný předmět

20112. ročník projektu Mandala
• 2. ročník „Víme, jak na zubní kaz“, ojedinělá společná odborná 

mezinárodní konference pro zubní lékaře, dentální hygienistky, sestry a 
studenty zubního lékařství

• Liga proti kazu − preventivní program pro dětí MŠ a ZŠ
• 1. ročník „Preventivní stomatologie pro pedagogy“ − zavedení nepovinné 

hopředmětu na Pedagogické fakultě UP Olomouc
• Liga proti kazu − Závěrečná Superšou, s vyhodnocením soutěže v sypaných 

2010 1. ročník projektu Mandala
• 1. ročník „Víme, jak na zubní kaz“, mezinárodní stomatologická konference
• Liga proti kazu − preventivní program pro dětí MŠ a ZŠ
• Odborné semináře pro stomatology, pediatry a gynekology

Projekt Mandala patří mezi významné projekty v Olomouckého kraje s finanční podporou.
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„Víme, jak na zubní kaz“

Arak o.p.s. / Klinika zubního lékařství LF UP Olomouc  ⁄ 09

uvedeného nařízení členským státům, 
je zpracovat a k 1. lednu 2019 zveřejnit 
harmonogram dalších opatření s 
výhledem do roku 2025, snižujících 
expozici populace a životního prostředí 
rtuti a odpadům, které jí obsahují. 
Stomatologie se týká návrh opatření, které 
povedou k vynětí zubního amalgámu ze 
stomatologické péče o ostatní věkové 
kategorie populace a k zvýšení účinnosti 
záchytu amalgámového odpadu a ke 
zpřísnění dohledu nad odpadovým 
hospodařením. 
V přehledu jsou ve sdělení shrnuta základní 
fakta o toxikologii a toxikokinetice rtuti a 
o expozici organizmu rtuti v souvislosti s 
ošetřením kazu amalgámovými výplněmi 
a o opatřeních, kterými některé evropské 
státy v posledních dvou dekádách řešily 
potřebu omezení až zrušení použité 
amalgámu ve stomatologické péči. 

Hygienicko-epidemiologické 
šetření v zubní ordinaci 

doc. MUDr. Eva Sedlatá Jurásková, 
Ph.D.,  doc. RNDr. Ivanka Matoušková, 
Ph.D.

Klinika zubního lékařství LF UP v Olomouci a FN 
Olomouc,  Ústav preventivního lékařství LF UP v 
Olomouci

Hygienicko – epidemiologické šetření 
probíhalo na všech odděleních Kliniky 
zubního lékařství LF UP v Olomouci a FN 
Olomouc. Naše sdělení informuje o míře 
mikrobiální kontaminace vytipovaných 
„ rizikových míst“ na zubní soupravě s 
křeslem v tzv. „zóně pacienta“ a jejím 
blízkém okolí. Toto šetření probíhalo 
vždy v ranních hodinách před příchodem 
personálu a pacientů. Dále se uskutečnilo 
zjišťován  mikrobiální kontaminace 
ovzduší ve vnitřním prostředí ordinací 
jednotlivých ambulancí výše uvedené 

Amalgám – současnost a 
budoucnost 
Prof.MUDr.Zdeněk Broukal, CSc. 

1. lékařská fakulta UK, Praha 

Dne 17. května 2017 vydala Evropská 
komise Nařízení č. 852/2017 o rtuti 
omezující její použití ve zdravotnictví a 
v mnoha průmyslových technologiích. 
Stomatologie se týká zejména článek 
10 „Zubní amalgám“ tohoto nařízení a 
částečně celá kapitola IV: „Odstraňování 
odpadu a odpadní rtuti“. Nařízení vzniklo 
na základě stanovisek řady expertských 
komisí EK a dalších dokumentů 
SZO, EPA a národních odborných 
společností zabývajících se zdravotními 
a environmentálními riziky nakládání se 
rtutí. Na principech medicíny založené 
na důkazech byly zvažovány dostupné 
poznatky o toxikologii rtuti pro lidský 
organizmus, kumulaci rtuti z jednotlivých 
zdrojů, dopadech omezení používání rtuti 
v různých technologiích a bezpečnosti 
její náhrady, ve stomatologii např. 
používáním alternativních výplňových 
materiálů. 
Nařízení stanovuje harmonogram 
opatření, snižujících expozici jedince, 
populace i životního prostředí. Pro 
stomatologii platí, že od 1. července 
2018 je zakázáno používat amalgám k 
ošetření mléčných zubů, dětí mladších 
15 let a těhotných a kojících žen. Od 1. 
ledna 2019 lze používat zubní amalgám 
pouze v kapslované formě v předem 
určených dávkách. Od stejného data musí 
být stomatologická zařízení vybavena 
separátory amalgámu s mírou záchytu 
nejméně 95% amalgámových částic z 
odpadní vody a nádobami na sběr větších 
objektů znečistěných zubním amalgámem 
(extrahované zuby, protetické výrobky) 
pro bezpečnou likvidaci odpadu. 
Součástí povinností, plynoucích u 
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Mezinárodní stomatologická konference   ⁄ 2017

Olomouc / 10. - 11. 11. 2017  ⁄ 10

kliniky. Závěrem Vás budeme informovat 
o riziku kontaminace rozvodů vody 
zubní soupravy s křeslem bakteriálním 
kmenem Legionella spp. Kontaminace 
rozvodů vody zubní soupravy probíhala 
taktéž na Klinice zubního lékařství LF UP 
v Olomouci a FN Olomouc.

Prevence problémů v praxi 

MUDr. Jiří Pekárek  

Aliance dentálních korporací ČR

Aliance dentálních korporací (ADK) 
je sdružení, které zastupuje právnické 
osoby poskytující zubní péči. Zaměřuje 
se na řešení problémů, které jsou u 
právnických osob leckdy kvalitativně 
či kvantitativně odlišné od problémů 
zubních lékařů, fyzických osob. 
Jednou z velkých hrozeb, o kterých se 
zatím mezi zubními lékaři nemluví, 
je povinnost aplikovat řadu opatření 
na ochranu osobních údajů, nově 
stanovených EU nařízením GDPR. Tato 
legislativní norma dopadne od 25. května 
příštího roku na všechna zdravotnická 
zařízení bez rozdílu. Poskytovatelé zubní 
péče musí do tohoto data připravit 
mnoho systémových změn a dokumentů, 
jejichž základní výčet je obsahem tohoto 
sdělení. ADK připravuje školení v této 
oblasti a rovněž kodex, ve kterém budou 
shrnuty povinnosti poskytovatelů. 
Včasná příprava je tou nejlepší prevencí 
problémů a zejména vysokých pokut, 
které všem, kdož tyto povinnosti nesplní, 
od příštího roku hrozí.   

Endokorunky-protetika 
budoucnosti?

MUDr. Pavel Hyšpler 

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní 
nemocnice  Praha

Endokorunka je v České republice často 
opomíjenou možností  postendodontické 
rekonstrukce korunkové části zubu. 
Zejména v dnešní době nástupu digitálních 
technologií a to jak ordinačních, tak 
laboratorních, je endokorunka možností 
výrazného zjednodušení a zkrácení 
celkové doby ošetření. Autor ve svém 
sdělení srovnává konvenční možnosti 
ošetření a ošetření endokorunkou . 
Diskutuje možnosti preparace.   V klinické 
části bude prezentováno několik případů. 
Na závěr přednášky odprezentuje studii 
úspěšností tohoto druhu ošetření na 
Stomatologickém oddělení ÚVN.

Maličkosti, které ovlivní fixní 
protetiku 

MUDr. Radek Mounaijed, D.D.S., 
Ph.D.,  FAP,

Absolvent Damašské university 1994

Protetická rekonstrukce je mozaika 
kterou skládáme z malých střípků. Každý 
střípek je originální a tvoří důležitou 
část, ovlivňujicí   finální výsledek. Autor 
bude hovořit o maličkostech které jsou 
mimo hlavní děj, ale přesto ovlivní 
okamžitý výsledek a ovlivní dlouhodobou 
prognózu. 
 Přednáška je prakticky orientovaná s 
kladením důrazu na EBD. 
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Bolest a citlivost zubů? Doporučte okamžitou 
a dlouhotrvající úlevu od bolesti
Zubní pasta elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM pomůže Vašim pacientům 
s hypersenzitivitou užívat si život bez omezení

 Dlouhodobá úleva od bolesti již od první aplikace *, 1, 2

 Okamžitý účinek v průběhu 60 sekund *, 2

 Klinicky ověřená  technologie Pro-Argin® opravuje citlivé oblasti zubů 3

 Doporučený obsah fl uoridů, příjemná chuť

* Pokud je zubní pasta aplikována přímo na  příslušný citlivý zub po dobu 60 sekund | 1 Hamlin D, et al. Am J Dent. 2012; 
25:146 –152. | 2 Nathoo S, et al. J Clin Dent. 2009; 20(Spec Iss): 123 –130. | 3 Petrou I, et al. J Clin Dent. 2009; 20 (Spec Iss): 23 –31.

MEDICINÁLNÍ 
ZUBNÍ PASTA

COLGATE – PALMOLIVE Česká republika spol. s r. o., River Garden II, Rohanské nábřeží 678/23, 
186 00 Praha 8-Karlín, Česká republika
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ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI
A NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ
UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

REKONSTRUKCE KLINIKY ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ

• BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP NA KLINICE ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ

• CELODENNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA NA KLINICE ÚSTNÍ A ČELISTNÍ 
CHIRURGIE V AREÁLU FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

VÝUKA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ A DENTISTRY
• od roku 2004 je 100 studentů v každém ročníku pětiletého studia

oboru Zubní lékařství
• od roku 2009 probíhá výuka oboru Dentistry v anglickém jazyce

simulátorové učebny – nácvik pre-
parace zubů mimo ústa pacienta

dentální mikroskop – zpřesnění 
prácev endodoncii a konzervač-

ním zubním lékařství
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„Víme, jak na zubní kaz“

Arak o.p.s. / Klinika zubního lékařství LF UP Olomouc  ⁄ 13

Registrace mezičelistních 
vztahů u bezzubého pacienta 

MDDr.Věra Polanská, MUDr. Iva 
Voborná, Ph.D. 

Klinika zubního lékařství FN a LF UP Olomouc 

Bezzubost pacienta, která není řešena, 
nebo nevyhovující snímací náhrady jsou 
faktory, které ovlivňují psychický stav a 
sociální začlenění pacienta ve společnosti 
a především jeho komplexní zdravotní 
stav. Bezzubost je možno proteticky řešit 
podmíněně snímatelnými náhradami 
nesenými implantáty, hybridními nebo 
totálními snímacími náhradami. 
Proces zhotovení celkové snímací 
náhrady se skládá v ordinaci zubního 
lékaře standardně z pěti návštěv/
kroků. Na některých pracovištích, jako 
například na Klinice zubního lékařství LF 
UP a FN v Olomouci, je proces doplněn 
o krok s použitím obličejového oblouku 
pro registraci sklonu kloubní dráhy a 
individualizaci Bonwillova trojúhelníku 
a intraorálního záznamového zařízení 
pro instrumentární registraci centrálního 
vztahu čelistí. 
Zhotovení jakékoli kompletní 
rekonstrukce u bezzubého pacienta je 
spojeno s mnoha komplikovanými kroky. 
Časté pochybení nastává v kroku, kdy 
jsou registrovány mezičelistní vztahy 
– tedy je proveden záznam vertikální 
dimenze okluze (VOD), centrální okluze 
(CO) a centrálního vztahu čelistí (CR). V 
ideálním případě při ošetření bezzubého 
pacienta by se měli polohy CR a CO rovnat 
pro zvýšení stability náhrad a tím i zvýšení 
pravděpodobnosti spokojenosti pacienta 
a minimalizaci možných komplikací, 
se kterými se následně pacient bude 
navracet do ordinace zubního lékaře.   
Registraci mezičelistních vztahů lze 
provést dvěma způsoby: konvenčním /

za využití modifikované metody dle 
Walkhoffa, a nebo instrumentárním 
způsobem /za využití intraorálního 
registračního zařízení.  
Cílem sdělení je seznámit posluchače 
s možnostmi registrace, v krátkosti 
sumarizovat základní postup a 
upozornit na nejčastější chyby, kterých 
se dopouštíme. 

Přesnost keramických 
korunek 

Basel Azar D.D.S., MSc, Ph.D.

Klinika zubního lékařství  FN a UP  Olomouc 

Lithium disilikátové korunky jsou 
velmi populární díky jejich estetickým 
i mechanickým vlastnostem. Lithium 
disilikát má ve stomatologii dvě formy: 
e.max Press a e.max CAD. Okrajový 
uzávěr (marginální spára) je jeden z 
nejdůležitějších faktorů úspěšnosti 
protetických prací. Fixační cementy 
obecně zvyšují marginální spáry u 
korunek po fixaci. Během prezentace 
budou prezentované výsledky naších 
dvou studií, které srovnávali přesnost 
okrajového uzávěru u e.max CAD a 
e.max Press korunek a srovnávali vliv 
různých fixačních cementů na okrajový 
uzávěr u lithium disilikátových korunek.
mnoha faktorech a množství přijatého 
fluoridu je možné stanovit pouze v moči 
na základě jeho 24h exkrece. Současné 
dentální produkty jsou v tomto 
ohledu velmi bezpečné. Jejich přehled 
s důrazem na bezpečný příjem fluoridů 
v dětském zubním lékařství je cílem 
tohoto sdělení.
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Co je MDP a k čemu slouží? 

Milad Hammal D.D.S. .

Klinika zubního lékařství FRN a UP Olomouc 

V dnešní době se stále zvyšují nároky 
na estetiku,   a  proto se zvyšuje zájem 
o keramiku. Když hovoříme  o keramice 
v rámci estetiky, musíme  si být vědomi 
úskalí, které práce s ní přinášejí , 
protože by mohlo dojít  k jejímu selhání. 
Nejčastější příčinou  neúspěchu  je  
v důsledku nedostatečné tloušťky 
keramické vrstvy rekonstrukce. Dalšími 
hlavními příčinami  rozsáhlého  nebo 
úplného  selhání keramických prací jsou 
nedostatečnost adhezního spojení nebo 
opotřebení cementu mezi keramickou 
prací a tvrdými dentálními tkáněmi. Pro 
keramiku s obsahem skla používáme 
různé typy pryskyřičných cementů: 
samoleptací (samoleptací  celkový etch) 
a samoadhezivní (samolepící). Total etch 
technika má nejlepší výsledky v rámci 
adheze, ale pracovní postup je technicky 
náročný. To bylo podnětem pro vyvíjení 
MDP monomeru, aby byla urychlena 
a zjednodušená cementace. Monomer 
MDP byl představen jako vysoce výkonný 
adhezivní pryskyřičný cement pro spojení 
dentálních tkání a kovů. Jedná se o 
funkční hydrofilní fosfátový monomer, 
který zvyšuje pryskyřičnou difuzi a adhezi 
tím, že způsobuje dekalcifikaci a váže se 
na vápenaté ionty nebo aminové skupiny 
zubních struktur.

Výplňová terapie v dočasné 
dentici

doc. MUDr. Romana Koberová 
Ivančáková, CSc., doc. MUDr. Vlasta 
Merglová, CSc. í

1. Stomatologická klinika LFUK a FN v Hradci 
Králové, 2.Stomatologická klinika LFUK a FN v 
Plzni

Zubní kaz je chronické infekční 
onemocnění vyvolané běžnou ústní 
mikroflórou. Kariézní postižení 
dočasných zubů má specifickou 
charakteristiku. Vyznačuje se rychlou 
progresí, mnohočetným výskytem a 
mnohdy atypickou lokalizací. Ošetření 
zubního kazu v dočasné dentici je 
podmíněno řadou faktorů. Kromě 
spolupráce dítěte a rozsahu kazivé 
destrukce to je také volba výplňového 
materiálu. Specifický výplňový materiál 
pro dočasné zuby neexistuje a jeho výběr 
je modifikován fyzikálně-chemickými 
vlastnostmi, způsobem přípravy a 
aplikace.
Záměrem sdělení je podat přehlednou 
informaci o možnostech ošetření 
kariézních defektů dočasných zubů 
a používaných materiálech s cílem 
zachování funkčnosti dočasné dentice. 
Ošetření zubního kazu dočasných zubů 
patří do standardního spektra výkonů 
praktických zubních lékařů. I když je 
financování péče o dočasných chrup 
podhodnocené, časově a finančně 
náročné, její odmítání či zanedbání je 
minimálně neetické.

Hygienický program ordinace
Dezinfekce a dezinfekční 
prostředky v ordinaci 
stomatologa

Mgr. Jan Paták 

PUROMED s.r.o.

Legislativní a praktické informace k 
vyhlášce č. 306 / 2012 Sb., které jsou 
nutné pro správné a bezproblémové 
fungování stomatologické ordinace. 
Vhodnou přípravou a organizací 
chodu Vaší ordinace (s ohledem na 
dezinfekční prostředky) ochraňujete 
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Kdo jsme? 
Sdružení studentů stomatologie ČR 
spojuje studenty zubního lékařství ve všech 
univerzitních městech.

Spolek je dobrovolnou neziskovou 
organizací, jejíž hlavním cílem je pomoci 
studentům jak v jejich profesním, tak 
i společenském růstu.

Co děláme?
· výměnné zahraniční stáže, 

· odborné přednášky, semináře 
  a workshopy, 

· časopis Student, 

· preventivní programy
  (např. Ve zdravé ČR zdravý zub), 

· International Dental  Student Congress,

· společenské akce

Více informací na 

www.ssscr.cz
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své vlastní zdraví a také zdraví Vašich 
pacientů. Ochranné pracovní pomůcky. 
Jakým způsobem střídat dezinfekční 
prostředky, rezistence. Organizace a 
sestavení dezinfekčního plánu. Zaškolení 
personálu a předání dezinfekčního plánu. 
Problematické oblasti, kontrola.
Dezinfekce a dezinfekční prostředky 
v ordinaci stomatologa Legislativní a 
praktické informace k vyhlášce č. 306 / 
2012 Sb., které jsou nutné pro správné a 
bezproblémové fungování stomatologické 
ordinace. Vhodnou přípravou a organizací 
chodu Vaší ordinace (s ohledem na 
dezinfekční prostředky) ochraňujete 
své vlastní zdraví a také zdraví Vašich 
pacientů. Ochranné pracovní pomůcky. 
Jakým způsobem střídat dezinfekční 
prostředky, rezistence. Organizace a 
sestavení dezinfekčního plánu. Zaškolení 
personálu a předání dezinfekčního plánu. 
Problematické oblasti, kontrola. 

Novinky - Použití aktivního 
kyslíku ve stomatologii 

Mgr. Martin Polášek

EMPOLAS s.r.o., ENIMEIDS s.r.o.  – výhradní 
dovozce a distributor inovativních zdravotnických 
přípravků ActiMaris® a OROXID® pro ČR a SR 

Aktivní formy kyslíkových sloučenin 
se v poslední době stále více používají 
v moderní terapii k urychlení hojení 
různých afekcí kůže a sliznic (dutiny 
ústní, nosní i genitálií). Jednou z těchto 
forem je i tzv. singletový kyslík (1O2), 
který patří k nejúčinnějším přírodním 
antimikrobiálním činidlům vůbec. Jde 
o vysoce aktivní formu kyslíku s velkým 
množstvím energie. Z inovativních 
farmaceutických přípravků (roztoky 
a gely) se singletový kyslík uvolňuje 
okamžitě při kontaktu s biologickou 

tkání – sliznicí, kůži, krví, spodinou rány. 
Dokáže rychle ničit viry, plísně a bakterie 
tím, že se specificky váže k iontu kovu v 
obalové stěně mikrobů (bakterií, virů a 
plísní) a tím je ničí její strukturu. Při této 
reakci se uvolní energie, kterou využijí 
tkáňové buňky pro vlastní potřebu. 
Dalším působením singletového kyslíku 
při vstupu do buňky se aktivují vnitřní 
buněčné procesy, které vedou k okysličení 
a rychlejší regeneraci a reparaci sliznice a 
kůže. Inovativní zdravotnické přípravky 
ActiMaris® a OROXID® fungují na 
základě působení aktivního singletového 
kyslíku. Tyto sloučeniny jsou velmi 
podobné kyslíkovým sloučeninám 
přirozeně produkovaným buňkami 
lidského imunitního systému při 
obraně proti patogenním mikrobům – 
bakteriím, virům a plísním.  Přípravky 
ActiMaris® a OROXID® mohou výrazně 
pomoci pacientům např. s gingivitidou, 
krvácením dásní, parodontitídou, 
alveolitidou, aftózní stomatitidou, 
kandidózou. Také jsou vhodné pro 
osoby s otlaky od snímatelných protéz, 
rovnátky, implantáty a po chirurgických 
zákrocích v dutině ústní. Snižují zubní 
plak, obnovují svěží dech a odstraňují 
skvrny na zubech. Jsou vhodné pro 
podporu  rychlého hojení afekcí v dutině 
ústní a i pro dlouhodobou ústní hygienu 
dospělých i dětí. 

....bez dentální hygienistky 
zavírám praxi!

MDDr. Karina Nimrichtrová Bc. 
Markéta Šuráňová

Karident Brno

Myslíte si, že se jedná o konvenční duel 
ZL vs. DH v tradiční stomatologické 
praxi? Naše přednáška naopak mapuje 
shrnutí úspěšné kooperace vedoucí zubní 
lékařky s dentální hygienistkou, klientem 
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Sekcní matricový systém

Nové kroužky i pro ty nejsložitější případy.

Příkop 2a, 602 00 Brno
+420 727 986 109

objednavky@puromed.cz

Mezinárodní distribuce a prodej stomatologických zařízení a dentálních materiálů. Výhradní dodavatel produktů GARRISON pro Českou republiku.

www.puromed.cz
E-SHOP

NOVÝ
Puromed

Bezbolestná nitrokostní anestezie

Okamžitá anestezie bez zasažení okolních tkání

Exkluzivní patentované zkosení jehly 

=

bezbolestný průnik sliznicí

INDIVIDUÁLNÍ DEZINFEKČNÍ PLÁN PUROMED

VIRY A BAKTERIE UŽ NEMAJÍ ŠANCI !

Při realizaci kompletního dezinfekčního řešení 
obdržíte ZDARMA individuální bezpečnostní protokol.
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puromed-skoleni-boby-inzerce-tisk
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Přelomová meta-analýza 29 výzkumů byla publikována v Journal of the American Dental Association (srpen 2015).

Reference: 1. World Health Organization. Oral health. Fact sheet No 318. April 2012. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/en/. 2. Coventry J, Griffiths G, Scully C, Tonetti M. Periodontal 
disease. Brit Med J. 2000;321(7252):36-39. 3. Gunsolley JC. Clinical efficacy of antimicrobial mouthrinses. J Dent. 2010;38(suppl 1):S6-S10. 4. Boyle P, Koechlin A, Autier P. Mouthwash use and 
the prevention of plaque, gingivitis and caries. Oral Dis. 2014;20(suppl 1):1-68. 5. Gunsolley JC. A meta-analysis of six-month studies of antiplaque and antigingivitis agents. J Am Dent Assoc. 
2006;137(12):1649-1657. 6. Swango PA. Regular use of antimicrobial mouthrinses can effectively augment the benefits of oral prophylaxis and oral hygiene instructions at 6-month recall intervals 
in reducing the occurrence of dental plaque and gingivitis. J Evid Base Dent Pract. 2012;12(12):87-89. 7. Kerr WJS, Kelly J, Geddes DAM. The areas of various surfaces in the human mouth from 
nine years to adulthood. J Dent Res. 1991;70(12):1528-1530. 8. Marsh PD. Dental plaque. W: Marsh PD, Martin MV, eds. Oral Microbiology. Wyd. 5. Nowy Jork, NY: Churchill Livingstone Elsevier; 
2009:74-102. 9. Araujo M, Charles C, Weinstein R i in. Meta-analysis of the effect of an essential oil-containing mouthrinse on gingivitis and plaque. J Am Dent Assoc. ID skryptu: 539-14.RI. 
10. Based on a meta-analysis in Araujo et al and/or post-hoc study analyses. 11. Nield-Gehrig JS. Dental plaque biofilms. J Dent Hyg. 2005;14(1):13-17.12. Socransky SS, Haffajee AD. Dental 
biofilms: difficult therapeutic targets. Periodontol 2000. 2002;28(1):12-55. 13. Foster JS, Pan PC, Kolenbrander PE. Effects of antimicrobial agents on oral biofilms in a saliva-conditioned 
flowcell. Biofilms. 2001;1:5-12. 14. Minah GE, DePaola LG, Overholser CD i in. Effects of 6 months use of an antiseptic mouthrinse on supragingival dental plaque microflora. J Clin Periodontal. 
1989;16:347-352. 15. Walker C, Clark W, Wheeler T, Lamm R. Evaluation of microbial shifts in supragingival plaque following long-term use of an oral antiseptic mouthrinse. J Dent Res. 
1989;68:412. 16. Glick M, da Silva OM, Seeberger GK i in. FDI Vision 2020: shaping the future of oral health. Int Dent J. 2012;62(6):278-291.

SKUTEČNOST: Zdraví ústní dutiny má zásadní význam 
pro celkové zdraví a duševní pohodu1. Přes dostupnost 
preventivních prostředků trpí různě závažnými chronic-
kými záněty dásní více než 90 % světové populace2.

Zubní plak je hlavní příčinou zánětu dásní, a proto má 
omezení jeho výskytu zásadní význam pro udržení dob-
rého zdravotního stavu ústní dutiny3. Zvýšený výskyt 
onemocnění ústní dutiny ve světě stejně jako v České 
republice ale ukazuje, že model „dostatečně dobrého“ 
zdravotního stavu ústní dutiny je možné zlepšit v rámci 
její každodenní ústní hygieny3. Zatímco současná 
doporučení pro domácí hygienu se zaměřují na čištění 
zubů a mezizubních prostor zubním kartáčkem, mezi-
zubním kartáčkem a dentální nití, klinické výzkumy 
prokázaly další pozitivní aspekty používání ústních vod 
na bázi přírodních esenciálních olejů, které představují 
optimální způsob, jak omezit vznik bakteriálního 
biofilmu – zubního plaku3-6.

Čištění zubů kartáčkem a za pomoci dalších 
prostředků čištění mezizubních prostor sice odstra-
ňuje zubní plak z povrchu zubů, je nutné si však 
uvědomit, že povrch zubů představuje pouze 25 % 
povrchu ústní dutiny, který je vystavený působení 
škodlivých bakterií7.

Jiné oblasti v ústní dutině mohou plnit roli „zásobníků 
bakterií“, kvůli nimž se může povlak opětovně usadit 
na zubech i  krátce po profylaxi nebo stomatologické 
léčbě4. Bez optimální hygieny ústní dutiny se mohou 
tyto bakterie rozvinout do komplexního a  trojrozměr-
ného zubního plaku8.

Usazování bakteriálního zubního plaku zvyšuje riziko 
zubního kazu, zánětu dásní a  onemocnění paro-
dontu11,12. Ústní vody na bázi přírodních esenciálních 
olejů pronikají hluboko do spodních vrstev zubního 
plaku, přičemž narušují buněčnou stěnu bakterií 
a zastavují působení jejich enzymů. Tento mechanismus 
narušuje zubní plak v místech hůře dostupných pro kar-
táček nebo prostředky čištění mezizubních prostor13-15.

V  nedávné době byla provedena přelomová meta-
-analýza, která zhodnotila každý výzkum z  hlediska 
výsledků použitelných v klinické praxi. Tato metanalýza 
se zaměřila na randomizované, zaslepené a placebem 
kontrolované klinické studie (jde o  výzkumy publiko-
vané i nepublikované). Analýza hodnotila vliv používání 
ústní vody na bázi přírodních esenciálních olejů spolu 
s  mechanickými metodami čištění zubů, v  porovnání 
s používáním výhradně mechanických metod hygieny 
ústní dutiny u  pacientů s  nízkou nebo střední úrovní 
výskytu zubního plaku. Rozsah meta-analýzy je pozo-
ruhodný – více než 4  dekády shromažďování údajů 
z  29  výzkumů trvajících 6 měsíců ve 3 zemích a  za 
účasti více než 5000 pacientů9.

Výsledky meta-analýzy ukazují na změnu schématu 
v každodenní hygieně ústní dutiny. V rámci meta-ana-
lýzy byly v  souladu s klinickou praxí výzkumy hodno-
ceny např. s ohledem na povrchy bez zubního plaku, 
které jsou charakteristické malým množstvím nebo 
absencí plaku  – na základě ukazatele zubního plaku 
(PI) ≤ 1. Využitím údajů charakteristických pro povrchy 
bez zubního plaku nebo bez onemocnění dásní, 
přispěla analýza k  formulování pozitivních aspektů 
v přístupu k výzkumu a klinické praxi11.

Výsledky meta-analýzy prokázaly klinicky důležitý 
pozitivní aspekt v případech, kdy byla dvakrát denně 
používána ústní voda na bázi přírodních esenciál-
ních olejů, a  to ve srovnání s  používáním výhradně 
mechanických metod. Po 6 měsících bylo u pacientů 
používajících ústní vodu na bázi esenciálních olejů 

zjištěno téměř 5krát více povrchů bez zubního plaku 
než u  pacientů používajících pouze mechanické 
metody (PI ≤ 1). Navíc, 11krát více pacientů používa-
jících ústní vodu na bázi přírodních esenciálních olejů 
mělo 75 % povrchů bez zubního plaku9,10.

Zlepšení zdravotního stavu ústní dutiny začíná u kaž-
dého pacienta uplatněním nového modelu hygieny 
ústní dutiny v  souladu s  nejpokrokovější klinickou 
praxí. Tento model považuje hygienu ústní dutiny za 
nedílnou součást péče o celkový zdravotní stav. Vyho-
vuje jak potřebám a  požadavkům pacientů a  stejně 
tak odpovídá právu každé osoby na dosažení dobrého 
zdravotního stavu ústní dutiny. Přitom přechází od 
tradičních léčebných přístupů k  prevenci a  podpoře 
dobrého zdravotního stavu ústní dutiny16. Každo-
denní preventivní hygiena ústní dutiny začíná doma. 
Uplatnění dlouhodobého modelu hygieny ústní dutiny, 
který zahrnuje používání ústní vody na bázi přírodních 
esenciálních olejů a zajišťuje téměř 5krát více povrchů 
bez zubního plaku, může být zajímavé pro zubní lékaře, 
kteří by chtěli nabídnout svým pacientům nejlepší 
způsob, jak každodenně pečovat o ústní dutinu (čištění 
kartáčkem, použití prostředků čištění mezizubních pro-
storů a ústní vody)9,10. Lepší zdravotní stav ústní dutiny 
je nejen možný, ale také dosažitelný – díky vhodným 
produktům pro hygienu ústní dutiny, které byly dopo-
ručeny odborníkem.
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A ZASTAVUJÍ PŮSOBENÍ JEJICH ENZYMŮ.
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a asistentkou. 
Snahou je nastínit situaci v menším 
stomatologickém centru s využitím 
moderních technologií a postupů s 
ohledem na individualitu klienta. 
Ukázka prezentace se zaměřuje na 
ošetření a vzájemnou spolupráci nejen 
s klientem kariologickým, ale také 
parodontologickým, dětmi a rodinami. 
Dále klademe důraz na mezioborovou 
spolupráci (implantolog, chirurg, 
ortodontista…) a v neposlední řadě jsou 
nedílnou součástí našeho týmu dentální 
asistentky. 
Rády bychom lehkou formou ukázaly, jak 
to chodí u nás a případně srovnaly svůj 
management s vámi. Přednáška může 
sloužit jako inspirace, jak lze vzájemně 
pracovat spolu a nejen vedle sebe.

Srovnání dentální hygieny u 
dětí a seniorů

Tereza Kamenárová, Michaela 
Vašutová, Mgr.Lenka Slezáková, Ph.D.,

Střední zdravotnická a vyšší odborná škola 
zdravotní  R. Pöttingea Olomouc

Tato práce byla zaměřena na edukaci dětí 
a seniorů, a následné srovnání výsledků v 
oblasti dentální hygieny. 
Myšlenkou naší práce bylo srovnání 
dentální hygieny u dětí předškolního a 
mladšího školního věku (4-8 let) a seniorů 
ve věku (60+). Naše práce je rozdělena 
na část teoretickou a část praktickou. 
Hlavním cílem bylo zjistit znalosti a 
zkušenosti respondentů a následné 
srovnání. Podcílem byla edukace dětí 
a seniorů v dentální hygieně a zlepšení 
jejich hygienických návyků. 
Oba cíle jsme zjistily pomocí písemných 
a ústních dotazníků, které jsme dali 
všem našim respondentům. Byly jsme 

překvapeny v informovanosti dětí 
ohledně jejich chrupu. Šokující však 
bylo zjištění, že některé děti si zuby 
čistí dokonce 5x denně. Celkově to však 
hodnotíme kladně, jelikož teoretické 
i praktické znalosti dětí byly dobré. A 
nesmíme zapomenout na dobrý pocit 
z toho, že jsme udělaly krok v edukaci 
správné ústní hygieny nejen u dětí, ale i 
u seniorů. 
Práce nás celkově obohatila o spoustu 
novinek. Mnoho jsme se přiučily v oblasti 
zubních kartáčků a jiných pomůcek 
upravených jak pro dětský chrup, tak pro 
seniory. 
Myslíme si, že prevence je ze všeho 
nejdůležitější. Zubní kaz je nejrozšířenější 
nemocí v lidské populaci, proto by každý 
měl dbát na svou vlastní ústní hygienu.

Adhezivní přímé rekonstrukce 
malých defektů

MUDr. Daniel Černý 

D.C.M klinika s.r.o.Hradec Králové 

Zubní kaz byl a dosud bohužel je spolu 
se záněty parodontu nejčastějším 
onemocněním lidí. Náš přístup k 
jeho prevenci a řešení důsledků se 
ale diametrálně mění. S rozšířením 
individuální hygienické péče a 
zdokonalením diagnostického procesu se 
posouvá hranice, kdy chceme zubní kaz 
řešit. Druhým onemocněním posledních 
let jsou erozivní defekty různých ploch 
zubu. Pacienti nevyhledávají péči akutní, 
ale preventivní. A očekávají řešení šetrné 
a bezbolestné. A s tímto vývojem směrem 
k minimální invazivitě ale vzniká řada 
technických výzev, které vytvářejí vyšší 
nároky na vybavení i trénink. Přednáška 
bude sledovat několik hlavních bodů. Kdy 
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použít tradiční preparaci, kdy air-abrazi a 
kdy provádět infiltraci skloviny.Jakým 
způsobem preparovat kazy malého 
rozsahu bez zbytečné devastace zdravých 
tkání. Jak se orientovat v malých kavitách 
při adhezivní přípravě. Jak plnit kavity 
bez rizika bublin.

Výplňová terapie krok za 
krokem 

MDDr. Michal Přibyl

Můj Zubař s.r.o. Hradec Králové

Ošetření zubního kazu výplní je jedním 
z nejčastěji prováděných výkonů v 
ordinacích zubních lékařů. S postupem 
času se stále více prosazují fotokompozitní 
materiály na úkor amalgámových 
výplní, což zvyšuje technickou i časovou 
náročnost výplňové terapie. Přednáška 
se bude zabývat sanací kazů pomocí 
fotokompozitních výplní a zásadními 
aspekty jejich správného zhotovení. 
Na klinických případech budou krok 
za krokem ukázán postup při zajištění 
absolutního suchého pole, přípravy 
kavity, adheze, techniky vrstvení, 
polymerace, leštění výplně a následné 
artikulaci. V prezentaci budou vysvětleny 
i praktické tipy, které pomůžou práci 
zkvalitnit a v některých případech i 
zjednodušit, včetně materiálového a 
technického vybavení potřebného pro 
úspěšnou terapii zubního kazu.

Sonická preparace - použití v 
každodenní praxi 

MUDr. Martin Mikšovský

Privátní praxe Kolín

Oscilační techniky již dlouhou řadu 
let nepatří pouze jen do kategorie 
„alternativní stomatologie“. Při 

současném trendu minimální intervence 
při ošetřování pacientů se prosadily ve 
většině odvětví zubního lékařství. Od 
svého původního použití v profylaxi a 
parodontologii se stále častěji setkáváme 
s využitím oscilace při preparaci kavit, 
endodontickém ošetření, protetice, ale i 
ve stomatochirurgii. Při preparaci kavit 
oceňujeme minimalizaci preparačního 
traumatu a ochranu okolních tkání. 
V protetice nás zajímá přesnost 
preparačních okrajů a minimální 
traumatizace měkkých tkání v okolí 
preparační hranice. V chirurgii je důležitá 
selektivnost preparace, kdy dokážeme 
ochránit cévní a nervové struktury v 
operační ráně. Též poškození kostních 
struktur je minimalizováno.
 V příspěvku ke konferenci budou 
prezentovány jednotlivé kazuistiky 
z konzervačního, protetického a 
stomatochirurgického ošetření za použití 
různých oscilačních přístrojů. Bude 
prezentováno ošetření kazu v rámci 
techniky mikropreparace, protetické 
ošetření ve spojení s CAD/CAM systémem 
a použití ultrazvuku při zákroku otevřený 
sinuslift.
Všechny zákroky byly provedeny v 
dentálním centru SKY DENT v Kolíně.

Endokoncept 

 MUDr. Luboš Harvan, Ph.D. 

¹Přednášející: MDDr. Matouš Kašpar

Endodontické ošetření je nepostradatelná 
součást ošetřování u každého praktického 
zubního lékaře. Zahrnuje v sobě plánované 
i akutní neplánované ošetření, které je 
nutné správně zvládnout a načasovat. 
Každá i malá odchylka anatomie může 
celý výkon zkomplikovat a někdy aj 
nenávratně zub poškodit. Ovšem i 
plánovaná terapie nese komplikace, které 
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je nutné minimalizovat, aby výsledek 
terapie byl prediktabilní. V přednášce si 
ukážeme základní kroky, jak docílit, aby 
endodoncie byla přehlednější. 

Autotranplantace, 15 let 
zkušeností (nadšení i deziluze) 

MUDr. Ivo Marek, PhD., doc. MUDr. 
Martin Starosta, Ph.D., MDDr. Michal 
Novosad 

15 years with autotransplants 
– past experience (happiness 
as well assome disillusions) 
and current view

Marek I, Starosta M, Novosad M. 
Breclav

Olomouc, Czech Republic

Autotransplants have been known 
since ancient times. However, the most 
significant advancement in this method 
started in 1970s, when the principles of 
surgical procedures and the subsequent 
orthodontic treatment were determined 
exactly. The most common donor 
is second premolar, or alternatively 
maxillary third molar. When assessing 
the success rate of the autotransplant, 
the survival rate and the success rate are 
used; according to studies, the survival 
rate is 90–100% and success rate is 70-
90%. Autotransplants with complications 
(e.g. inflammatory root resorption or 
ankylosis) are not considered successful. 
Thus the autotransplant as a biological 
implant reaches higher success rate than 
a standard implant. However, failures, 
such as ankylosis in growing up patients, 
bring about substantial complications, 
which leads to disillusionment. The 

authors analyse possible reasons for 
autotransplant failures and other 
complications within surgical procedures, 
or orthodontic therapy or the follow-
up endodontic treatment. New possible 
changes in the protocol are suggested 
here (e.g. using tooth replica made by 
3D printers), which would lead to higher 
success rate. In another part of the report, 
the authors deal with autotransplants of 
fully developed teeth. The importance 
of perfect root canal filling is stressed 
here and the authors present their 
protocol here. The case report is 
supplemented with atypical indications 
of autotransplants.

Co nového v rozštěpech?

MUDr. Magdaléna Koťová, PhD.

atologická klinika FNKV Praha

Protokol ošetřování pacientů s rozštěpem 
u nás má řadu let standardní podobu 
a prochází minimálními proměnami. 
Kromě zařazení neonatologických 
chirurgických korekcí rtu na některých 
pracovištích, na které nejsou jednoznačné 
názory, nedošlo v několika minulých 
letech prakticky k žádným úpravám. 
Nový postup, který na našem pracovišti 
realizujeme třetím rokem představuje 
chirurgicko – ortodontická protrakce 
maxily u rostoucích rozštěpových 
pacientů s výraznou pseudoprogenií v 
období II. fáze výměny chrupu. Ve sdělení 
bude demonstrován pracovní postup a 
výsledky uvedené metody, díky které je 
možné ještě před ukončením vývoje a 
výměny dentice upravit vztah zubních 
oblouků natolik, že odpadá nutnost 
ortognátní korekce pseudoprogenie v 
dospělosti. Navíc se v citlivém období 
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dospívání významně zlepší obličejová 
estetika a často i výslovnost, což 
výrazně zlepšuje socializaci a sebepojetí 
rozštěpem postiženého jedince. 

Mnohočetné ageneze 

MDDr. Peter Dírer, MUDr. Ivo Marek, 
PhD.

Klinika zubního lékařství  UP a FN Olomouc 

Hypodoncie je jedna z nejčastějších 
anomálií vývoje zubů u člověka. 
Prezentované hodnoty výskytu jsou v 
širokém rozmezí od 2,2% do 10,1% a 
jejich incidence klesá úměrně s rostoucím 
počtem nezaložených zubů. Prevalence 
oligodoncie (pokud chybí 6 a více zubů) je 
již pouhých 0,08%-0,16%. I když se jedná 
o anomálii vcelku raritní, komplexnost 
její terapie se týká několika specialistů. 
Nejdůležitější součástí léčby je 
interdisciplinární spolupráce 
jednotlivých specialistů. Na prezentované 
kazuistice bude ukázán průběh 
interdisciplinární terapie oligodoncie od 
vstupního vyšetření, stanovení léčebného 
plánu z protetického a ortodontického 
pohledu včetně vyjádření jednotlivých 
dalších členů týmu (chirurg, implantolog, 
endodontista). 

3D fotografie obličeje 

MDDr. Petra Kamínková, MDDr. Peter 
Dírer 

Klinika zubního lékařství a FN Olomouc

S3D zobrazovací systémy se v poslední 
době dostávají do popředí zájmu mnoha 
výzkumů. Optické skenery fungují na 
principu stereofotogrammetrie, kdy je 
objekt snímán z různých úhlů pohledu 

přesně synchronizovanými kamerami. 3D 
obraz poté vznikne pomocí speciálního 
softwaru, který informace z více pohledů 
spojí na vytvoření 3D struktury objektu.
Výhody stereofotogrammetrie jsou 
neinvazivita, detailní zobrazení 
povrchových struktur obličeje, realistické 
zobrazení textury a barvy kůže a rychlé 
získání velkého objemu dat.
Analýzu měkkých tkání lidského obličeje 
na zhotovených 3D modelech je možné 
využít k popisu morfologických znaků 
a sledování změn odehrávajících se v 
obličeji následkem růstu a klinických 
zásahů. Tyto informace nám mohou 
pomoci při diagnostice, plánování a 
hodnocení ortodontické léčby.
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„Víme, jak na zubní kaz“
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Poznámky 

DEN ZDRAVÝCH ZUBŮ
Pátek 10. listopadu / 8.00 – 17.00 / Galerie Šantovka

Nebojte se zubaře
návštěva v zubní 
ordinaci
Ukázky vlídného 
přístupu při návštěvě 
zubní ordinace

Prevence - základ 
úspěchu

Motivační koutek 
zubní hygieny

Nauč se starat  
o svůj chrup.

Hravou formou nácvik 
čištění zubů s Doktorem 
Králíčkem

Zubní lékaři, 
dentální 
hygienistka
spolu se studenty 
poradí všem bez 
rozdílu věku jaké jsou 
možnosti moderní 
stomatologie

Nemocnice pro 
medvídky
Pomáháme s Medvědicí 
Sárou

Víš co jíš?
aneb v zdravém těle 
zdravý zub
poradna Doktora 
Zoubka

Informovaný 
pacient - dobrý 
partner
Poradny pro každého

Akce se koná při příležitosti Mezinárodní konference „Víme jak na zubní kaz“, v Olomouci, 10. – 11. 11. 2017.

Programem vás bude provázet známá postava super doktora Králíčka.

Hlavní partner:
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Přípravný výbor konference touto cestou děkuje především Olomouckému kraji za 
trvalou podporu, která napomáhá opakovanému návratu této akce do Olomouce. 
Poděkování patří rovněž vedení Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Olomouc 
za převzetí patronátu nad konferencí, dále všem partnerům, bez kterých by 
konference nemohla dosáhnout patřičné úrovně.

V neposlední řadě patří dík všem přednášejícím, kteří svou účastí přidali konferenci 
na prestiži.

Rovněž patří vřelý dík i všem organizátorům jak konference, tak „ Dne zdravých 
zubů“, který konferenci již druhým rokem provázel.

Konference je realizována v rámci projektu Mandala společnosti ARAK o.p.s., který je 
zařazený mezi významné projekty Olomouckého kraje s finanční podporou.

Hlavní partneři

Partneři

Spolupracující organizace

Spolupracující organizace
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