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digitální řešení s otevřeným systémem. Nejvyšší rychlost na trhu díky patentované 
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Straumann® CARES® digitální řešení
                                       Technologie 3D tisku

Nový standard v rychlosti a spolehlivosti
• Nejrychlejší řešení na trhu pro dentální účely

• Doba tisku modelů obou čelistí do 50 minut, 
implantační šablony nebo provizoria vytištěné pouze 
za 16 minut

• Nastavitelné rozlišení vrstvy od 5 µm

• Validovaný pracovní postup pro dentální účely

• Indikace: modely, dlahy, implantační šablony, provizorní 
korunky a můstky, gingivální masky,  individuální 
otiskovací lžičky, atd.

• Otevřený systém, pracuje s formátem STL

• Bezúdržbový systém komory s automatickou kalibrací

• ,,Made in Germany”, výrobce Rapidshape
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Editorial

Půl roku uteklo jako voda a já zase sedím před 
prázdným listem u notebooku a marně přemýšlím, 
čím vás upoutat a zaujmout. Ani mí známí nedoká-
zali přispět radou, když jsem se jich zeptala, čím oži-
vit editorial. Víte, co mi odpověděli? „Jo, ... editorial, 
to je ten úvodní článek v časopise, co nikdo nečte?“ 
Opravdu povzbuzující! A tak jsem začala hledat na 
internetu, jak takový editorial má vlastně vypadat, 
aby si ho čtenář přečetl. Dozvěděla jsem se pár zá-
sadních věcí. Třeba věta typu „Přišel podzim, zase“…
No to je ale překvapení, když skončilo léto! Také že 
editorial není obsah, stačí upozornit na dvě zásad-
ní témata v magazínu, doplnit je o vlastní postřehy, 
názory a nakonec být osobní - přidat osobní zážitek, 
vzpomínku, emoci.

Tak jdu směle do toho. I když nejsem majitelem zví-
řecího miláčka, mám kolem sebe plno členů rodiny, 
kteří majiteli jsou a vlastní pejsky. Max, jorkšírský te-
riér, je pejsek velice přemýšlivý, a proto si vysloužil 
přezdívku “pan profesor“. Já zase přezdívku „krmič-
ka“. Z toho vám hned musí být jasné, že občas pej-
skům něco dobrého podstrčím a oni za mnou cho-
dí, protože vědí, že něco dostanou. Jednou, bylo to 
na chatě, si Max přede mne stoupnul, štěkl a dával 
mi najevo, že mám jít za ním. Většinou mě dovede 
k velké bílé skříni, které se říká lednice. Vstala jsem 
a šla za ním, jenže nešel k lednici, udělal v chatce 
kolečko, sledoval, jestli jdu za ním. Pak vyběhl ven, 
znovu se zastavil a koukal, jestli ho následuji. Posta-
vil se před venkovní vodovod, upřel na mě své oči 
vypadající jak lesklé korálky a štěkl, pak se znovu 
upřeně podíval na vodovod. A najednou mi to do-
cvaklo: “Chudáčku, nikdo ti nenalil vodu!“.

Vidíte, i to malé zvíře, které nemluví, si dokáže říci 
o to, co potřebuje. A co zubní technik, umí si říci o 
to, co potřebuje? Bude se to muset naučit, proto-
že změny v legislativě, o kterých se mimochodem 
dočtete v magazínu, se velmi dotýkají ekonomic-
ké stránky zubních laboratoří. Jiné změny naopak 
zubnímu technikovi život usnadňují, ale vyvolávají 
chaos, protože „obrazně řečeno“, pravá ruka nebu-
de vědět, co dělá levá. Zní to pesimisticky, já vím…
ale trochu pozitiva vám snad přinesou slova nového 
prezidenta České stomatologické komory, docenta 
Romana Šmuclera. Vidí nás jako rodinu a jako rodina 
se budeme snažit táhnout za jeden provaz.  J
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NOVÁ! M4 WET HEAVY METAL
NAPROSTO VŠESTRANNÁ

 - Technologie simultánního frézování v 5 + 1 ose s volitelným 
frézovacím vřetenem: Milling Spindle Hard Automatic alebo  
Performance Milling Spindle M4 (vysoký výkon, vodou chlazené 
frézovací vřeteno s integrovaným odsávacím zařízením)

 - Pro zpracování zirkonu, pryskyřice, vosku, dřeva, slitin kovů, 
chromkobaltu, titanu a prefabrikátů z titanu (Raw-Abutments®), 
prefabrikovaných můstků (Bridge-Rods), sklokeramiky a 
kompozitních materiálů

 - S extra velkou frézovací plochou (39×17 cm), která je speciálně 
vhodná pro výrobu modelů (až 20 celoústních můstků)

 - Zásobník a funkce měniče nástrojů umožňují automatickou 
výměnu až 32 frézovacích nástrojů

 - Automaticky se otvírající ochranné sklo zabraňuje, aby hobliny z 
frézování a jiné nečistoty znečistily nástroje uložené v zásobníku

 - Při zpracování pryskyřic zajišťuje ionizátor čistotu frézovací 
jednotky odchycením plastových hoblin.

 - Je možné použít různé kombinovatelné držáky

M4 Frézovací jednotka pro mokré frézování tvrdých kovů:
Všechny struktury potřebné pro výrobu komplexní zubní náhrady je možné 
vyrobit v rámci jediného procesu frézování
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>>> Vážení kolegové, 

nastal konec dovolených a my všichni opět očeká-
váme, kdy se začne do laboratoří hrnout práce od 
odpočatých lékařů…

V letních měsících, kdy je zakázek málo, je dostatek 
času na věci, které obvykle upozaďujeme. Tou nejdů-
ležitější je nastavení ekonomických parametrů – jiný-
mi slovy ceníků. Často slýchám nářky, že letní měsíce 
jsou v tomto ohledu tragické - zakázky žádné, mzdy 
ale díky dovoleným vysoké. Pokud se na letní slabé 
měsíce nevytvoří dostatečná finanční rezerva, je si-
tuace vážná. A nejde jen o proplácení dovolených, 
ale také o vyplacení „zaručené minimální mzdy“, 
která roste tempem, který nemůžeme zvládnout 
jinak, než že upravíme své ceníky. Od září nabyla 
účinnosti novela zákona č. 96/2004 Sb., což má za 
následek, že všichni - kromě asistentů zubních tech-
niků - pracujeme bez odborného dohledu, jinými 
slovy - patříme do vyšší skupiny prací, kdy zaruče-
ná minimální mzda je 16.400 Kč, a od nového roku 
dokonce 18.100 Kč. Podrobnější informace najdete 
na stránkách tohoto magazínu. Očekávám mnoho 
rozhořčených reakcí, jejichž společným jmenovate-
lem bude otázka - „Kde na to máme vzít peníze?“.  
A odpověď je stále stejná, upravte si ceny tak, aby 
odpovídaly vašim potřebám. Neustálé obavy a stra-
chy nás dovedly až na okraj ekonomické propasti. 
Ruku na srdce - kdo z vás má skutečný přehled o 
nákladech na jednotlivé výrobky? Kdo má opravdu 
vykalkulované ceny? A kdo tyto skutečné vykalkulo-
vané ceny opravdu promítá do svých ceníků??? 

Troufám si tvrdit, že velmi nízké procento z nás. Spí-
še se řídíme „cenou obvyklou“ - neboli - když má 
Jarča 500, tak já mám 490, nebo 510… Celé špatně. 
Už dávno neplatí, že cena je to, čím si máme kon-
kurovat, KZT na to upozorňuje od samého svého 
vzniku. Do cen se musí promítat veškeré náklady 
včetně odpovídajících mezd pro zaměstnance, ale 
také rezervy na horší časy, na dnes tolik potřebné 
investice, na slušnou a zaslouženou odměnu pro 
podnikatele… KZT se snaží napravit nespravedlivý 
systém v oblasti „I“ kódů, kde je situace tristní. Na 
jedné straně stát reguluje cenu výrobku, na druhou 
stranu nařizuje zvýšit největší část, kterou cena ob-
sahuje - tedy mzdu. Toto je nepřijatelné a je to pro 
nás výzva k další práci na nápravě systémových ne-
dostatků. Ale jak je to s ostatními výrobky, u kterých 

není žádné omezení??? Proč ještě stále průměrná 
cena MK korunek kulhá někde okolo 1.600 - 1.700 
korun? A proč se mezi námi najdou i tací, kteří pro-
dávají tyto výrobky levněji?? Neumím odpovědět. 
Snad nás vážná situace okolo zvyšování zaručené 
mzdy donutí posunout své ceny více k realitě. Tento 
argument je nezpochybnitelný a pochopit ho musí 
každý. Zubní technik si zaslouží za svoji nikým nena-
hraditelnou práci také odpovídající odměnu. Jedi-
ně tak se podaří přesvědčit mladé lidi, že naše práce 
je hodna jejich zájmu. Inzertní stránky jsou neustále 
plněny nabídkou práce pro zubní techniky, která 
se několikrát opakuje, protože o práci v laboratoři 
jednoduše není zájem. Přitom neustále se vyvíjející 
technologie a narůstající počet mladých a náročněj-
ších lékařů si žádá výrazný posun v naší nabídce, ten-
to trend nelze zastavit ani opomenout. Za ostudnou 
mzdu nebudou vznikat noví odborníci v oboru, to je 
jednoduše pravda. 

Jsem velmi ráda, že na naši žádost, aby nový pre-
zident ČSK, docent Šmucler, napsal zdravici do na-
šeho magazínu, reagoval okamžitě. A navíc, jak si 
můžete přečíst, z jeho slov je cítit určitá naděje, že 
se v očích zubních lékařů staneme spíše „partnery“, 
nikoli jakýmsi pomocným personálem, a podaří se 
otázku ceny odsunout na okraj zájmu a vyzdvih-
nout především kvalitu a progresi, která je dnes 
nutná, a žádá si, abychom na sobě stále pracovali a 
posouvali se kupředu.

 Slova o rodině, která docent Šmucler použil v úvo-
du, mi připomněla, že jsem již jednou něco podob-
ného ve svém článku použila. Trochu jsem pátrala 
a našla. Bylo to v úvodníku „Cenového a kalkulační-
ho manuálu pro zubní techniky“ z roku 2007 - tedy 
před 10 lety. Tehdy jsem napsala:

„Stomatologie je jedna velká rodina, které jsme 
zasvětili svůj profesní život. Příbuzenské vztahy 
v rodině musí být narovnány a každému  se musí 
dařit přesně podle toho, kolik úsilí do rodiny vklá-
dá. Zubní technik je rovnocenný rodinný partner a 
úsilí, které vkládá do rodinného klanu, je nezměr-
né. (Všichni víme, jak je to s hlavou rodiny a krkem, 
který s hlavou otáčí…) Jen je třeba, aby o sobě dal 
vědět a svoji nezaměnitelnou pozici v rodině pro-
sadil a obhájil“.

A to platí stále. <<<

SLOVA PREZIDENTKY KZT 
Bc. Alexandra Seidlová

Bc. Alexandra Seidlová

Dění v KZT
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Aktuálně

>>> Zubní technik a zubní lékař jsou spolu spojeni 
jako rodina. I v nejlepší rodině se občas může stát 
něco nepříjemného, ale nic to nemění na tom, že 
se jeden bez druhého neobejdeme. Společně nás 
postihla i degradace naší odbornosti v období so-
cialismu a nevymizela ani v letech, které následují. 
Prakticky až do dnes. Tedy pro velkou část zubních 
lékařů i zubních techniků, těch, kteří pracují „na po-
jišťovnu“. 

Ačkoliv zubní technik je umělec a nepochybně se 
řadí někde po bok špičkového šperkaře, socialistický 
systém v něm viděl pomocnou zdravotní sílu, které 
záhadně dal termín laborant, ačkoliv zubní technik 
nikdy nic nelaboroval. Režim tím chtěl nejspíš vyjá-
dřit, že počítá s tím, že bude technik zaplacen velmi 
špatně, neboť jde jen o jakéhosi pomocníka. Kdo 
někdy pracoval v západním světě, což bylo i mým 
štěstím anebo má výborné spolupracovníky i tady 
u nás, což je opět můj případ, tak ví, že vynikající 
zubní technik je celebritou, neb vytváří z velké části 
to, co pacient ve finále ocení.  A zatímco řada lé-
kařských výkonů zůstane pacientem nepochope-
na, estetiku stomatologické protetické práce a její 
funkčnost, tu zcela určitě nepřehlédne. 

Stále více a více zubních ordinací pracuje tak, že od-
měna zubního lékaře i zubního technika více a více 
odráží nejenom náklady, ale i náročnost naší práce. 
Jinými slovy, pracujeme „za přímou úhradu“. My, 
lékaři, nehledíme na zubní techniky jako na jakousi 
unifikovanou masu s jednotným platem a jednot-
ným postavením, jak si to představuje stát. Známe 
vaše hvězdy, které zcela logicky jako i jiní špičkoví 
umělci dosahují velmi zajímavých příjmů, které si 
zcela nepochybně zaslouží.  A je potřeba o tom i 
mluvit, aby více a více talentovaných dětí začínalo 
s touto nádhernou profesí a aby se neztratily v po-
citu, že skončí někde v zaprášené zubní laboratoři, 
kde budou dělat práce mizerné kvality za ostudnou 
mzdu. 

To, co musíme nyní udělat, je bojovat společně za 
to, aby výrobků, kde stát plně stanovuje cenu, bylo 
pokud možno co nejméně, neboť pacient podle 
všech dokumentů Evropské unie si zaslouží a po-
třebuje nejlepší možnou léčbu a sliby politiků nás 
nesmějí nutit k odborným kompromisům. Naopak, 
nikdo nás nikdy nevyviní ze špatné práce před sou-
dem s tím, že bychom poukazovali na to, že v  pod-

mínkách daných naším pojišťovnickým systémem 
se opravdu kvalitně pracovat nedá.  

Jsem rád, že od začátku mé práce v čele České sto-
matologické komory velmi dobře komunikujeme s 
vedením Komory zubních techniků. Společně jsme 
opět na Ministerstvu zdravotnictví prosadili doku-
ment, který například u celkových náhrad umož-
ňuje, aby si pacient doplatil kvalitu, kterou poža-
duje a ne že všichni pacienti budou mít nejlevnější 
možnou práci, která samozřejmě demotivuje svojí 
cenou jak lékaře, tak zubního technika. Budeme se 
společně snažit o to klíčové, tedy o odsouhlasení 
Poslaneckou sněmovnou. Pokud poslanci budou 
populisticky trvat na nízkých cenách za výrobky, 
poškodí chudé, neboť potřebnou péči prostě ne-
najdou.

Čeká nás ještě spousta práce, ale vůbec nepochy-
buji o tom, že pacienti mají zájem dát prostřed-
ky, kterých přes všechen nářek mají stále víc a víc 
(většinou už mají koupené byty nebo automobily) 
a následně víc a víc oceňují krásný úsměv, krásně 
zhotovenou protetickou práci. Pacient je ten, kdo 
čím dál tím víc rozhoduje a v budoucnosti bude 
rozhodovat.  My ho musíme v konkurenci reklam 
velkých firem oděvních či automobilových pře-
svědčit, aby investovali do kvality svého ošetření.  
Neuvážená a nepromyšlená rozhodnutí politiků 
pak nebude pacient do budoucna respektovat a 
tím přestanou existovat. Doufám, že v období, kdy 
povedu Českou stomatologickou komoru, se mi 
podaří ve spolupráci s Komorou zubních techniků 
vytvořit důstojnější podmínky nejenom pro zubní 
lékaře, ale i pro zubní techniky. K tomu bude velmi 
potřeba, abychom společně propagovali, co do-
kážeme, abychom vysvětlili, že se nejedná o unifi-
kovanou tovární výrobu, ale že provádíme ruku v 
ruce vysoce kvalifikovanou práci, kterou jenom tak 
někdo nemůže dělat dobře. Logicky pak za to musí 
být dotyčný mistr ohodnocen. V opačném případě 
nebudeme mít dostatek zdravotníků a už vůbec je 
nepřesvědčíme, aby na sobě tvrdě pracovali. Mimo 
jiné i proto plánuji vznik Dne české stomatologie, 
kdy chci, abychom dali celému státu najevo, co 
všechno děláme pro naši společnost a samozřejmě 
chci, aby se v takovýchto okamžicích zaskvěli i zub-
ní technici, autoři mnoha krásných prací. 
Konečně, jak jsem napsal na začátku, jsme jedna 
rodina. <<<

SLOVA NOVÉHO PREZIDENTA ČSK 
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. 

Doc. MUDr. Roman 
Šmucler, CSc.
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VIII. VOLEBNÍ SNĚM KZT ČR

>>> Volební Sněm KZT ČR proběhl už před půl ro-
kem 29. 4. 2017, ale vzhledem k tomu, že náš maga-
zín vychází pololetně a první číslo bylo vydáno ještě 
před Sněmem, považujeme za správné, protože to 
byl Sněm volební, aspoň letmo seznámit čtenáře s 
výsledky voleb a také s důležitými věcmi, které Sněm 
projednal..

Sněmu se zúčastnilo 261 řádných členů a 4 hosté. Jed-
ním z hostů byla i Mgr. Kateřina Švajcrová, která dohlí-
žela, aby Sněm a volby probíhaly v souladu s právními 
předpisy.

Po úvodních oficialitách Sněmu (schválení programu 
a schválení komisí) zazněla od prezidentky Alexandry 
Seidlové zpráva o činnosti KZT za celé uplynulé volební 
období. 

Nastínila, že primárně se aktivity KZT v průběhu po-
sledních tří let soustředily na problematiku „I“ kódů, 
které shrnula do tří základních priorit - navýšení úhra-
dy, rozdělení úhrady „I“ kódů mezi lékaře a technika a 
zajištění možnosti doplatkových alternativ k „I“ kódům.
Prezidentka dopodrobna popsala jednotlivé kroky, 
které byly provedeny, připomněla navýšení některých 
úhrad a přečetla výtah z vyjádření Ministerstva financí 
ČR, které jasně doporučilo Ministerstvu zdravotnictví 
úhrady valorizovat. Upozornila, že na MZ existuje i vůle 
k rozdělení úhrady, ale je zde velmi výrazná pochyb-
nost o tom, že tento návrh přijme ČSK. Proto konsta-
tovala, že celý problém s „I“ kódy by dost jasně vyřešil 
nový sazebník s možností doplatkových alternativ. 
Oznámila, že je již stanoven termín schůzky na MZ kde 
již budou přítomni i zástupci ČSK a kde se budou tyto 
naše návrhy projednávat. 

Také se zmínila o tom, že Parlament ČR přijal novelu, 
která ruší bakalářské studium, ale ponechává asistenta 
ZT a ruší tříletou praxi a dohled – ten bude řešit prová-
děcí vyhláška, stejně jako celoživotní vzdělávání. 

Mluvila o spolupráci s ČSK, která byla v minulých letech 
velmi utlumena, díky postoji vedení ČSK k našemu an-
gažmá na Pragodentu. Ještě více se ochladily vztahy 
po loňském přidání na úhrady. Vzhledem ke změně 
ve vedení ČSK vyjádřila naději, že nový prezident doc. 
Šmucler bude mít vstřícnější postoj k ZT - což vyvodila 
z proběhnuté schůzky. O poradním orgánu, který vzni-
kl po loňském Sněmu, kde zatím máme jednu členku, 
Ing. Beldovou. Sdělila, že loňské obavy vyjádřené plé-
nem Sněmu z průniku nežádoucích osob do KZT, se 
nenaplnily.

Dále hovořila o prodloužení platnosti registrace zdra-
votnických prostředků, o průběhu PR kampaně, o no-
vých laboratorních štítcích, které splňují požadavky na 
„prohlášení o výrobku“ a zároveň vyhovují našim potře-
bám. Také o požadavku Ministerstva zdravotnictví na 
spolupráci při stanovení kritérií pro soudního znalce v 
oboru zubní technik. O bonusovém programu někte-
rých firem pro členy KZT. 
 
Poté následovaly další zprávy – zpráva o hospodaření, 
zpráva revizní komise, dílčí zprávy o zaručené mzdě 
a minimální zaručené mzdě, která byla změněna od 
1.1.2017 pro zubního technika pracujícím pod dohle-
dem na 14.800,- Kč a pro zubního technika pracujícím 
bez dohledu na 16.400,- Kč. Dále o elektronickém po-
dávání výkazu na ÚZIS, které je od loňského roku po-
vinné.

hotel Pyramida - 29. 4. 2017
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Sněm přistoupil i k úpravě stanov, aby lépe specifikoval 
povinnosti členů, týkající se placení členských příspěv-
ků. Návrh na jejich změnu přednesla advokátka Mgr. 
Švajcrová. 

Vzhledem přesnému počtu kandidátů do Rady a Re-
vizní komise KZT ČR, aby volby nebyly pouze formální, 
navrhla také pro Sněm možné postupy. První možností 
byla změna Vnitřního předpisu upravujícího volby a to 
možnost přihlášení kandidáta přímo na konaném Sně-
mu, druhou možností, pak snížení počtu členů Rady 
KZT ze sedmi na pět. Žádný nový kandidát se však ne-
přihlásil, a ani navrhovaná druhá možnost nebyla plé-
nem schválena. 

Před přestávkou bylo Sněmu představeno sedm kandi-
dátů do Rady KZT: 
Bc. Černá Jana, Jiřík Tomáš, Kroupová Naděžda, 
Bc. Seidlová Alexandra, Svorad Marián, Zapletal Petr a 
Bc. Wrchlabský Peter. 

A tři kandidáti do Revizní komise KZT ČR: 
Kvasničková Milada, Tomečková Věra a Vetýšková Iveta.

V průběhu přestávky proběhly volby a po ní předsed-
kyně volební komise paní Monika Kosturiková oznámila 
výsledky, které uvádíme v dalším odstavci.

VÝSLEDKY VOLEB

O přestávce proběhly volby s tímto výsledkem: 
celkem bylo odevzdáno 252 platných hlasů

Rada KZT ČR
    
1.          Kroupová Naděžda   246 hlasů
2.          Bc. Seidlová Alexandra   244 hlasů
3.          Bc. Wrchlabský Peter   239 hlasů
4.          Bc. Černá Jana   237 hlasů
5.-6.     Jiřík Tomáš    236 hlasů
5.-6.     Zapletal Petr    236 hlasů
7.          Svorad Marián   234 hlasů

Revizní komise KZT ČR
    
1.-2.       Kvasničková Milada   235 hlasů
1.-2.       Tomečková Věra   235 hlasů
3.           Vetýšková Iveta   230 hlasů

Nově zvolená Rada tajnou volbou rozhodla, že prezi-
dentkou KZT ČR bude paní Alexandra Seidlová, která 
zvolila jako viceprezidenta pana Petra Zapletala. Podle 
stanov byli oba tito kandidáti ještě potvrzeni Sněmem. 

Revizní komise si zvolila ze svého středu předsedkyni a 
tou se stala paní Věra Tomečková.

Po skončení Sněmu proběhlo školení BOZP, z kterého 
si jednotliví účastnící odnesli materiály a certifikáty, po-
třebné pro provoz laboratoří.
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PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOMORY 
ZUBNÍCH TECHNIKŮ.

KZT bude nadále vytvářet všemi prostředky 
takové podmínky, aby členství v KZT bylo 
umožněno všem zubním technikům v České 
republice, a aby členství v KZT bylo pro kaž-
dého přínosem.

Dále KZT bude:

•   pokračovat v kampani pro zavedení doplat  
    kových alternativ u „I“ kódů
•   pokračovat v úsilí o pravidelnou valorizaci   
    úhrad „I“ kódů
•   spolupracovat s profesními organizacemi na   
    místní i mezinárodní úrovni
•   podílet se na práci a podporovat vznik Komo-   
    ry pro zdravotnické pracovníky ČR
•   usilovat o napravení pokřivených ekonomic-  
    kých poměrů v oboru tak, aby se celoplošně 
    dodržovaly ceny, které zaručí zubním techni-    
    kům příjem alespoň celostátního průměru 
    mzdy za osm hodin práce.

•   spolupracovat se vzdělávacími institucemi         
    a vzdělávacími centry, sledovat pohyb na   
    trhu práce a na základě seriózních zjištění 
    budou informovat veřejnost o uplatnění absol-  
    ventů.
•   sledovat legislativní procesy a připomínko-  
    vat všechny zákonné normy týkající se oboru.          
    O změnách a novinkách bude včas informovat   
    členskou základnu
•   udělovat souhlasná stanoviska pro školící          
    akce pořádané pro zubní techniky, v intencích   
    zákona povede jejich evidenci

Rada KZT

•   bude zasedat pravidelně, o průběhu a vý-   
    sledcích zasedání bude informovat své členy   
    formou  zápisu,
•   bude postupovat při svých rozhodnutích v   
    souladu se stanovami KZT
•   nejméně jedenkrát ročně svolá Rada KZT          
    Sněm KZT. O termínu Sněmu budou všichni   
    členové KZT informováni.

USNESENÍ VIII. SNĚMU KZT ČR   ze dne 29. 4. 2017

Sněmu KZT ČR se účastní 261 řádných členů Komory a 
4 hosté (nečleni).

Sněm je podle Stanov čl. VIII. bod 4 v tomto počtu 
usnášení schopný.

Sněm:

1)  bere na vědomí:
      • informaci o výsledcích jednání ohledně „I“ kódů
      • informaci o zaručené minimální mzdě
      • informaci o novele zákona 96
      • informaci o organizačních záležitostech Komory,
      • informaci o zpracování výkazů ÚZIS
2)  schvaluje:

      • program jednání tohoto Sněmu,
      • složení mandátové, návrhové a volební komise,
      • zprávu o činnosti Komory,
      • zprávu o hospodaření za rok 2016 a rozpočet na      
        rok 2017,
      • zprávu Revizní komise,
      • zprávu mandátové komise,
      • změnu Stanov- čl. V – práva a povinnosti členů a      
        čl. XIII. – o hospodaření Komory
      • rozesílání zápisů elektronickou formou
      • výsledky voleb do Rady KZT:

Rada KZT:  Bc. Černá Jana; Jiřík Tomáš; Kroupová Naděž-
da; Bc. Seidlová Alexandra; Svorad Marián; Bc. Wrchlab-
ský Peter; Zapletal Petr

Členové RK: Kvasničková Milada; Tomečková Věra; Ve-
týšková Iveta

prezident:   Bc. Seidlová Alexandra
viceprezident:  Zapletal Petr
 
3)  ukládá Radě:
      • pokračovat ve snahách o systémovou změnu v    
        oblasti „I“ kódů- zajištění jejich pravidelné valoriza- 
        ce, nebo legalizaci doplatků

4)  ukládá členské základně:
      • sledovat vývoj situace ohledně systémové změny   
        na webu a facebooku
      • dodržovat příspěvkovou morálku
      • hlásit veškeré změny (změna adresy bydliště a pra- 
         coviště, telefon, či e-mail apod.) sekretariátu KZT ČR
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PRAGODENT 2017

>>> Veletrhu se každoročně účastní naprostá většina 
českých firem z oboru a prostřednictvím svých čes-
kých zastoupení také světová špička. 

Vystavující firmy představí kompletní nabídku dentál-
ního trhu pro stomatologické ordinace a laboratoře, 
softwarové vybavení, nástroje pro prevenci, hygienu a 
bezpečnost práce, farmaceutické výrobky a odborné 
publikace. Nebude chybět řada novinek, které si urči-
tě najdou své místo v zubních laboratořích.

KZT ČR běží druhý rok partnerství dentálního veletrhu 
Pragodent, ke kterému se zavázala na 5 let. Letos nás 
však nenajdete ve stejných místech jako minulý rok, 
protože společnost Incheba nám přidělila trochu jinou 
pozici. Budeme se sice nacházet opět v pravém kříd-
le výstavní haly průmyslového paláce, ale tentokrát to 
nebude v rohu, ale ve výklenku na pravé straně křídla. 
Polohu vám nejlépe ukáže plánek na obrázku, kde jsme 
vyznačili místo naším logem, abyste nás dobře našli. I 
když bude stánek mnohem menší, uděláme všechno 
proto, aby jeho součástí byl opět bar, který si v minu-
lých letech získal velkou oblibu, protože si v něm mů-
žete chvilinku posedět, odpočinout si a občerstvit se.

Stejně jako v minulém roce je nabízena možnost elek-
tronické registrace díky aplikaci pro elektronickou re-
gistraci odborných návštěvníků. 
Do e-mailu Vám budou zaslány přihlašovací údaje do 
aplikace, tím se dostanete na stránky elektronické re-
gistrace, kde se zaregistrujete vyplněním formuláře a 
elektronicky odešlete. 

Na základě provedené registrace vám bude zaslán 
e-mailem zdarma průkaz odborného návštěvníka, 
který bude sloužit zároveň jako vstupenka na veletrh. 
Průkaz si vytisknete, vystřihnete a přinesete s sebou 
na veletrh. Nebudete-li mít možnost si průkaz odbor-
ného návštěvníka sami vytisknout, bude vám na zá-
kladě číselného kódu z této registrace vytištěn v info 
stánku ve Foyer Průmyslového paláce. Při vstupu na 
veletrh jako registrovaný návštěvník obdržíte plastové 
pouzdro, do kterého si průkaz vložíte. 

Podmínkou získání vstupenky na Pragodent zdarma je 
elektronická registrace a následná návštěva veletrhu. 

Protože se minulým rokem ujala novinka, v rámci vele-
trhu uspořádat koncert známého zpěváka, přistoupila 
společnost Incheba k zopakování této akce a  letošní 
rok Vás zve na koncert známého zpěváka Mira Žbirky 

25. ročník mezinárodního dentálního veletrhu se uskuteční na 
Výstavišti v Praze Holešovicích dne 12. - 14. října 2017

s předkapelou YES BLUES, který se uskuteční v pátek 
13.10.2017. Podmínkou získání vstupenky na koncert 
zdarma je elektronická registrace a následná návštěva 
veletrhu. Zájemci o koncert musí při registraci zaškrt-
nout políčko „mám zájem o koncert“ a volné  vstu-
penky na koncert budou mít připravené v info stánku 
na výstavě ve Foyer Průmyslového paláce.

Srdečně Vás zveme na náš stánek na Pragodent, 
kde Vám členové Rady KZT budou k dispozici pro 
jakékoli dotazy. Přijďte se podívat. <<<
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>>> Dnem 1. září 2017 nabyl  účinnost zákon č. 201/2017 
Sb., kterým se novelizuje zákon č. 96/2004 Sb., o pod-
mínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění 
pozdějších předpisů, součástí kterého je zrušení Hlavy 
VI - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu.

To znamená, že touto Novelou zákona č. 96/2004 Sb. 
od 1. 9. 2017 skončila registrace nelékařských zdravot-
nických pracovníků u NCONZO navázaná na celoži-
votní vzdělávání formou kreditního systému. Končí 
sbírání kreditů a končí posílání žádosti o vydání nebo 
prodloužení registrace „do Brna“. Co ale bude dál s 
údaji, které jste tam předali? A bude ještě existovat 
nějaká registrace?

Registrace jako taková se překlápí do Národního regis-
tru zdravotnických pracovníků, který vznikl novelou 
zákona o zdravotních službách (zákonem č. 147/2016). 
Údaje vedené v brněnském registru tam tedy NCONZO 
převede. Národní registr zdravotnických pracovníků 
je vedený nezávisle na celoživotním vzdělání a žádné 
kredity sledovat nebude.

Národní registr zdravotnických pracovníků způso-
bilých k výkonu zdravotnického povolání obsahuje 
údaje o zdravotnických pracovnících, včetně hostují-
cích osob a osob, které způsobilost k výkonu zdravot-
nického povolání získaly mimo území České republiky, 
a to jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, 
pohlaví, rodné číslo, státní občanství, odbornost vč. 
specializace a informaci o tom, kde pracovník získal 
vzdělání a další údaje. 

Některé z těchto údajů budou veřejně přístupné. Do 
Národního registru zdravotnických pracovníků pře-
dávají údaje především školy, které tímto provádějí 
prvotní zápis zdravotnického pracovníka do registru, 
a dále kromě dalších institucí i zdravotnický pracov-
ník dobrovolně. Zdravotnický pracovník vedený v 
Národním registru zdravotnických pracovníků je po-
vinen bez zbytečného odkladu oznámit statistickému 
ústavu, zjistí-li, že jsou v tomto registru o něm vedené 
chybné údaje. (více § 76 a § 77 Zákona o zdravotních 
službách č. 372/2011 Sb. v aktuálním znění)

CO S TÍM V  PRAXI?

Žádost o vydání /prodloužení registrace
Od 1. 9. 2017 se zrušila.
Národní registr zatím řešit nemusíte, bude až příští rok. 

Co s kredity?
Možná máte „nasbíráno“ dopředu a doma spous-
tu potvrzení o účasti na seminářích a konferencích. 
Doporučujeme je schovat. Je to doklad o tom, že se 
vzděláváte, ať již za účast kredity jsou nebo ne.
Připomínáme, že registrace a vzdělávání formou kre-
ditního systému se ruší pro všechny nelékařské zdra-
votnické pracovníky. Práce bez odborného dohledu 
už není podmíněna touto registrací. Znamená to, že 
všichni zubní technici s výjimkou asistentů zubních 
techniků, jsou způsobilí pracovat bez odborného do-
hledu a nepotřebují k tomu osvědčení o odborném 
vzdělávání (tzv. registraci Brno)

Celoživotní vzdělávání je nadále povinné. 
Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává zacho-
vána v souladu s čl. 22 písm. b) směrnice 2005/36/
ES. (SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 
2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání od-
borných kvalifikací), kde je řečeno: „že pokud jde o 
odbornou přípravu, tak v souladu se specifickými 
postupy každého členského státu zajistí další vzdělá-
vání a odbornou přípravu, aby osoby, které ukončily 
vzdělávání, byly s to držet krok s vývojem v daném 
povolání v rozsahu, který je nezbytný pro zachování 
bezpečného a účinného výkonu tohoto povolání.“

Novelizovaný zákon formy celoživotního vzdělává-
ní ponechává a celoživotní vzdělávání a povinnosti 
provozovatele školení specifikuje následovně: 

(1) Celoživotním vzděláváním se rozumí průběžné 
obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování 
vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických 
pracovníků a jiných odborných pracovníků v přísluš-
ném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnověj-
šími vědeckými poznatky v zájmu zachování bez-
pečného a účinného výkonu příslušného povolání. 
Ministerstvo oznámí Evropské Komisi znění právních 
předpisů upravujících celoživotní vzdělávání. 

(2) Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny 
zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky. 
O účasti v jednotlivých formách celoživotního vzdě-

LEGISLATIVA A JEJÍ ZMĚNY
Novela zákona č. 96/2004 Sb.
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lávání podle odstavce 1 písm. a) až e) pořadatel vydá 
potvrzení. Pořadatel celoživotního vzdělávání podle 
odstavce 1 písm. c) až e) vede evidenci účastníků celo-
životního vzdělávání jím organizovaného a na základě 
žádosti ministerstva, popřípadě pověřené organizace, 
poskytne údaje z této evidence. 

Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního 
vzdělávání svých zaměstnanců musí zajistit každý 
poskytovatel zdravotních služeb a tato povinnost by 
měla být kontrolována zejména v rámci hodnocení 

kvality poskytované zdravotní péče.

Co to znamená?
Musíte se vzdělávat a školit, není nikde specifikováno 
jak často a jak dlouho. Z absolvovaného školení musí-
te od provozovatele obdržet potvrzení. Provozovatel 
zase naopak od vás bude vyžadovat podpis, protože 
musí vést evidenci účastníků. Požadujte, aby na potvr-
zení byl uveden počet hodin školení. Není vyloučeno, 
že v budoucnu bude schválena vyhláška, která bude 
upravovat tuto problematiku. <<< 

Minimální mzda a minimální zaručená mzda

Další velmi důležitou změnou je růst mini-
mální mzdy.

Minimální mzda přesáhne od ledna hranici 12 000 
korun. Navýšení schválila vláda, která podpořila návrh 
ministryně práce a sociálních věcí, aby se minimální 
výdělek zvedl o 1 200 korun. Návrh Nařízení je v sou-
časnosti v Parlamentu a samozřejmě zahrnuje i navý-

šení zaručené minimální mzdy.
Odměňování zubních techniků se odvíjí na základě 
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a na základě § 111, odst. 2 a § 112 zákoníku 
práce a řadí se podle následujících charakteristik do 
4. a 5. mzdové skupiny:

skupina prací hodinová mzda nyní měsíční mzda nyní hodinová mzda 2018 měsíční mzda 2018

1. 66,00 11 000 73,20            12 200

2. 72,90 12 200 80,80            13 500

3. 80,50 13 400 89,20            14 900

4. 88,80 14 800 98,50            16 400

5. 98,10 16 400 108,80            18 100

6. 108.30 18 100 120,10            20 000

7. 119,60 19 900 132,60            22 100

8. 132,00 22 000 146,40            24 400

Charakteristiky mzdových skupin zahrnují zubního 
technika pracujícího pod odborným dohledem a bez 
odborného dohledu. 
Novelou zákona č. 96/2004 Sb. je každý  zubní 
technik odborně způsobilý k výkonu profese a 
dohled nad ním se ruší, zůstává pouze dohled 
nad asistentem zubního technika. 

Co to znamená?
Zubní technik, který před datem 1. 9. 2017 neměl 
osvědčení o odborné způsobilosti (tzv. Brno), pa-
třil do 4. mzdové skupiny se zaručenou minimální 
mzdou 14 800 Kč, ten se nyní touto změnou pře-
souvá do 5. mzdové skupiny se zaručenou mini-
mální mzdou 16 400 Kč. Od nového roku 2018 se 

dostává na mzdu uvedenou výše 18 100 Kč. 
Asistent zubního technika zůstává ve 4. mzdové 
skupině. <<< 

Přehled minimální zaručené mzdy v roce 2017  a  po zvýšení od začátku  roku 2018
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NOVÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ UNIE 
O ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH

>>> Na návrh Evropské komise dne 5. 4. 2017 přijal 
Evropský parlament dvě nařízení - o zdravotnických 
prostředcích a o diagnostických zdravotnických pro-
středcích in vitro. Po schválení následuje vyhlášení v 
Úředním věstníku.

V případě zdravotnických prostředků se začnou nová 
pravidla uplatňovat tři roky po zveřejnění a v případě 
diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pět 
let po zveřejnění. Takže členské státy Evropské unie 
mají tuto zmíněnou dobu na to, aby nově schválené 
dokumenty implementovaly do národních legislativ. 

Tyto dva dokumenty se v Evropském parlamentu vy-
jednávaly skoro 5 let. Evropská komise je předložila 
26. září 2012. Hlavní důvodem pro jejich předložení 
byla kauza silikonových prsních implantátů francouz-
ské společnosti PIP z března roku 2010. Taktéž je zná-
mý problém, kdy byl na trhu již mnoho let test na HIV, 
který velmi často ukazoval falešné negativní výsledky. 
To znamená, že tento test vyšel jako negativní přesto, 
že byl virus HIV v těle přítomen. Po celkem deseti ko-
lech jednání, které začaly v roce 2015, našel Evropský 
parlament s Radou politickou shodu, a to až dne 25. 
května 2016. Jazykové revize textu trvaly až do teď. 
Rozsahově se jedná o dva největší dokumenty, které 
kdy byly v tomto parlamentu projednány. 

Nová pravidla mají celkem dva cíle. V prvé řadě zajistit, 

aby po sérii skandálů několika výrobců napříč celou 
Evropskou unií byly zdravotnické prostředky bezpeč-
né, a zároveň také umožnit pacientům, aby mohli včas 
využívat inovativních řešení v oblasti zdravotní péče. 
Nově tak bude např. zaveden zvláštní postup pro ur-
čité vysoce rizikové prostředky, který zahrnuje nezá-
vislé posouzení od zvláštní skupiny odborníků. Tedy 
toto opatření zavádí dodatečnou úroveň dohledu na 
úrovni Evropské unie. Neboť se již mnohokrát ukáza-
lo, že některé hodnotící orgány (notifikované osoby) v 
národních státech často selhávají a na trh klidně pustí 
i životu nebezpečný prostředek. Této ochoty často 
zneužívají např. dovozci levných prostředků z Číny. V 
poslední době již samovolně dochází k úbytku notifi-
kovaných osob. A v důsledku nové úpravy bude tento 
trend ještě větší. Evropské unii totiž došla trpělivost s 
touto praxí a selháními. Tento dohled bude prováděn 
odborníky, kteří budou znovu hodnotit zprávy přísluš-
ných hodnotících subjektů (notifikovaných osob) ke 
klinickému hodnocení.

Vzhledem k nedávné zkušenosti s vadnými prostředky 
bylo pro Evropský parlament velmi důležité zabývat se 
také pojištěním odpovědnosti výrobců. Tento prvek 
však v návrhu Komise chyběl. K tomuto se vztahují i 
časté případy, kdy pacienti neměli přístup k relevant-
ním informacím, aby mohli prokázat příčinnou sou-
vislost mezi vadou a škodou. Za tímto účelem bylo 
dosaženo kompromisu, když bylo přidáno ustanovení, 
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které požaduje, aby výrobci museli mít způsobem, 
který je přiměřený rizikové třídě, typu prostředku a ve-
likosti podniku, zavedena opatření umožňující poskyt-
nout dostatečné finanční krytí. Navíc byla stanovena 
další pravidla týkající se toho, jak by měl příslušný or-
gán usnadňovat poskytování informací osobám, jimž 
mohl vadný prostředek způsobit poranění. Schválený 
text také významně posiluje původní návrh a otevírá 
cestu pro podporu výrobců při hledání náhrad za lát-
ky, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci nebo jsou tzv. endokrinními disruptor,
s tím, že je výrobce může výjimečně použít, ale za tyto 
nesmí existovat patřičná náhrada a své rozhodnutí 
musí také řádně odůvodnit. U vysoce rizikových pro-
středků už nadále nebude stačit pouze kontrolovat 
doklady, ale kontroly musí probíhat přímo na místě. 
Inspekce mohou být i neohlášené. Hodnotící subjekty 
(notifikované osoby) budou také muset mít dostateč-
ný počet administrativních, technických a vědeckých 
pracovníků. Což se často přehlíželo.

Dle přijatých textů budou některé vysoce rizikové pro-
středky (př. implantáty) před uvedením na trh podro-
beny dodatečné kontrole ze strany odborníků. V návaz-
nosti na stávající ustanovení v současných směrnicích 
o provádění klinického sledování u zdravotnických 
prostředků (které je obdobou klinického hodnocení v 
oblasti léčivých přípravků) nové nařízení stanovuje po-
drobná ustanovení pro celý proces, včetně jasně defi-
novaných pravidel a povinností pro výrobce, sponzory, 

zúčastněné subjekty a příslušné orgány.

Nová nařízení se dokonce zabývají úpravou znovupo-
užívání zdravotnických prostředků, když schválený 
text stanovuje, že obnova je povolena pouze v přípa-
dě, že je také povolena v rámci vnitrostátního práva a 
je v souladu s článkem 17 současného nařízení. Člen-
ské státy však mohou nad rámec těchto ustanovení 
tuto činnost na svém území dále omezit nebo zaká-
zat. Obnovitelé prostředků by měli být považováni 
za výrobce obnoveného prostředku a měli by převzít 
povinnosti výrobců.

Taktéž bude vytvořena centrální databáze, která by 
měla zahrnovat hospodářské subjekty, hodnotící 
subjekty, orgány dozoru nad trhem, klinické zkoušky 
atd., a to z toho důvodu, aby byla zajištěna lepší do-
stupnost informací. Zdravotníkům i pacientům bude 
poskytovat komplexní informace o výrobcích dostup-
ných na trhu v Evropské unii. Každý zdravotnický pro-
středek ponese unikátní identifikační číslo, aby bylo 
možné sledovat jeho pohyb a ,,život” v rámci celého 
dodavatelského řetězce. Pacientům, jimž je určitý 
prostředek implantován, budou poskytnuty základ-
ní informace o výrobku, včetně veškerých opatření, 
která by bylo třeba případně přijmout. Text nezapo-
míná ani na takové ,,vymoženosti“, jako je genetické 

poradenství, když zavádí povinnost, že jedincům 
testovaným pomocí genetického testu by měly být 
poskytnuty všechny relevantní informace o povaze, 
významu a důsledcích genetického testování, včet-
ně vhodného přístupu k poradenství v případech, 
kdy test určí přítomnost genetické predispozice k 
určitým zdravotním stavům nebo nemocem, které 
se obecně považují za neléčitelné.

Jak je vidět, tak nová nařízení komplexně obsáhnou 
veškerou právní i technickou úpravu pro všechny 
zdravotnické prostředky v celé Evropské unii. Trh 
zdravotnických prostředků se tak přiblíží trhu far-
maceutickému, konstatuje Kateřina Konečná, po-
slankyně Evropského parlamentu.

SHRNEME SI NÁSLEDNĚ CÍLE TĚCHTO DVOU 
DOKUMENTŮ:

Návrh nařízení o zdravotnických prostředcích – 
2012/0266 (COD) 

Návrh nařízení o diagnostických zdravotnic-
kých prostředcích in vitro – 2012/0267 (COD) 

Návrhy nařízení kladou zvláštní důraz na: 

•    shodu s požadavky před uvedením na trh
•    dohled po uvedení na trh
•  sledovatelnost zdravotnických prostředků a dia-
gnostických zdravotnických prostředků in vitro v 
rámci celého dodavatelského řetězce

MÍRA RIZIKA

Navrhované právní předpisy rozdělují diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro do 4 kategorií po-
dle rizika, a to v souladu s kategorizací, která již exis-
tuje pro jiné zdravotnické prostředky.
 
Podle míry rizika určitého prostředku by se sta-
novily: 

•  povinnosti výrobce a dalších hospodářských sub  
   jektů
•  požadavky na klinické zkoušky a klinické důkazy
•  požadavky na dozor vnitrostátních orgánů nad tr  
   hem
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SHODA VÝROBKŮ

Podle navrhovaných právních předpisů by musel ka-
ždý podnik jmenovat způsobilou osobu, která bude 
odpovídat za zajištění shody s platnými požadavky. V 
závislosti na rizikové třídě daného prostředku ověřuje 
shodu buď výrobce, nebo nezávislá organizace, tzv. 
„oznámený subjekt“. 

Navrhované právní předpisy umožňují obnovu ně-
kterých zdravotnických prostředků pro jedno použití, 
aby byly vhodné pro další použití, pod podmínkou, 
že splňují podmínky vztahující se na nové prostředky. 

SLEDOVATELNOST

Ve snaze o zajištění sledovatelnosti prostředků poža-
dují navrhovaná nařízení po výrobcích a dovozcích, 
aby:

•   přidělovali svým výrobkům jedinečnou identifika 
    ci prostředku (UDI)
•   zaregistrovali sebe i prostředky, které uvádějí na  
    trh v EU, v centrální evropské databázi

•   byli schopni identifikovat, kdo jim určitý výrobek  
    dodal a komu jej dodali oni

Po výrobcích by se rovněž požadovalo, aby používali 
nový portál Evropské unie k ohlašování závažných ne-
žádoucích příhod a nápravných opatření, která přijali 
s cílem předejít jejich opakování. 

OZNÁMENÉ SUBJEKTY

Cílem navrhovaných právních předpisů je objasnit a 
posílit pravomoci oznámených subjektů. 
Oznámené subjekty by musely před uvedením střed-
ně a vysoce rizikových prostředků na trh certifikovat 
různé jejich aspekty a po jejich uvedení na trh ově-
řovat jejich bezpečnost a funkční způsobilost. Nová 
pravidla oznámeným subjektům umožní vykonávat 
neohlášené inspekce v závodech a provádět fyzické 
či laboratorní testování prostředků. 
Pravidla týkající se kontrol prováděných oznámenými 
subjekty by byla posílena po celé Evropské unii, při-
čemž cílem je zajistit rovné podmínky. 

Oznámené subjekty budou i nadále jmenovány a mo-
nitorovány členskými státy. Příslušná rozhodnutí by 
však podléhala „společnému posouzení“ odborníky 
ze země, která oznámený subjekt jmenovala, z dalších 
zemí a z Evropské komise. 

KOORDINAČNÍ SKUPINA PRO ZDRAVOTNICKÉ 
PROSTŘEDKY

Podle navrhovaných nařízení by měla být vytvořena 
koordinační skupina pro zdravotnické prostředky, kte-
rá by sestávala ze zástupců jednotlivých zemí. Mimo 
jiné se navrhuje, aby tato skupina před uvedením vy-
soce rizikových prostředků na trh prověřovala jejich 
posouzení, která provedly oznámené subjekty. 

Stávající Evropská databanka zdravotnických pro-
středků (Eudamed) bude vybavena dodatečnými 
funkcemi souvisejícími se systémem UDI, s registrací 
prostředků a hospodářských subjektů, s dozorem nad 
trhem a vigilancí, s příslušnými certifikáty a klinickými 
zkouškami. Záměrem je rovněž zveřejňovat veškeré 
informace, jež nejsou důvěrné povahy. 

CO BUDOU NOVÁ NAŘÍZENÍ ZNAMENAT PRO 
ZUBNÍHO TECHNIKA?

Myslím, že není potřeba se hrozit, že zubnímu 
technikévi, který řádně zaregistroval zdravot-
nické prostředky vyráběné na zakázku, tato dvě 
nařízení zkomplikují život. Co se týká sledovatel-
nosti zdravotnického prostředku, kterým bude 
přidělen unikátní kód (UDI), jsou zdravotnické 
prostředky vyráběné na zakázku, tedy i naše vý-
robky z tohoto systému vyjmuty. <<<
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    Mgr.Hana Dohálová
            dipl. z. t.

Mgr. Hana Dohálová dipl. z. t.

TRANSPARENTNOST, KOMPETENCE 
A BEZPEČNOST PACIENTA

>>> Pod týmto mottom sa nieslo Valné zhromaždenie 
FEPPD v dňoch 2.-3. Júna 2017 v Lille, vo Francúzsku. 

Cesta bola zdĺhavá pre väčšinu zúčastnených, napriek 
tomu sa nás tam stretlo dosť krajín odhodlaných 
nenechať odbor zubná technika napospas osudu. Z 
môjho pohľadu to bolo vôbec prvé spoločné stret-
nutie, kde som nemala pocit, že niekto je zo západu 
a ktosi z východu. Cítila som, že aj keď prichádzame 
z rôznych prostredí, sme už na jednej úrovni, máme 
rovnaké problémy, ktoré potrebujeme riešiť jednotne.
Minuloročné zvolenie za prezidenta Laurenta Mu-
nerota, ktorý je aj prezidentom UNPPD, francúzskej 
organizácie zubných technikov sa ukázalo ako správ-
na voľba. Zjavom nenápadný, ale osobnosťou silný, 
úprimný človek, ktorému leží osud nášho odboru na 
srdci. Sám je majiteľom špecializovanej zubnej techni-
ky na ortodonciu, nachádzajúcej sa neďaleko Paríža, 
zamestnáva 12 ľudí, pracuje prevažne digitálne. 

Po úvodných ceremóniách nasledovala ekonomická 
časť. Rada FEPPD hospodári úsporne napriek obmed-
zeným príjmom. Bol schválený rozpočet na 2018.

Na Valné zhromaždenie FEPPD 2017 som išla so zmie-
šanými pocitmi. Spolu s českou komorou, s ktorou 
sme v pravidelnom kontakte, sme nadobudli dojem, 
že výstupy práce z FEPPD, ktoré sú nám k dispozícii, 
nezodpovedajú vynaloženým prostriedkom. Po sprá-
vach členov Rady FEPPD, kde sme sa dozvedeli mno-
ho nových informácií, som vystúpila s pripomienkou, 
že je potrebné informovať členov FEPPD priebežne s 
prácou Rady FEPPD  a byť v užšom kontakte s jednot-
livými organizáciami. Následne som sa opýtala či pau-
šálne náklady 18.000€ sú adekvátne činnosti zmluvnej 
právnej firmy Contrast, pretože na výstupoch sa to 
neodráža. Prezentácia zamestnancov firmy Contrast, 
dvoch právnikov, čiastočne zodpovedala otázky a 
ukázala, že v súčasnej dobe je potrebné mať poradcu 
zbehlého v zdravotníckom práve. 

Dňa 5.apríla 2017 bolo schválené Európskym parla-
mentom nové znenie Európskej smernice o zdravot-
níckych pomôckach, pod ktorú patria naše produkty 
ako zdravotnícke pomôcky na mieru. Nasledovať 
bude dlhý proces diseminácie do našej legislatívy, pri 
ktorom musíme byť pripravení sledovať ako sa zmeny 
zapracúvajú do našej legislatívy a či nedôjde k nedo-
statočnému preklopeniu smernice do našich zákonov, 
ako to bolo v prípade pôvodnej Smernice o zdravot-
níckych pomôckach 93/42 EEC. 

K tomu budeme potrebovať aj spojenie s právnou fir-
mou Contrast, u ktorej máme poradenstvo predplate-
né zaplatením členského poplatku do FEPPD. V disku-
sii so zástupcami Contrast som vzniesla na zasadnutí  
zopár požiadaviek, predovšetkým požiadavku na vy-
tvorenie prehľadného zoznamu povinností zubné-
ho technika, ktorý vytvára zdravotnícke pomôcky 
na mieru, čiže protetické práce. No hlavne čo všetko 
nemusí dodržiavať oproti výrobcovi sériovo vyrába-
ných zdravotníckych pomôcok. Požiadala som firmu 
Contrast zistiť, či Európska komisia vydá objasňujúci 
dokument  špeciálne k zdravotníckym pomôckam na 
mieru, ako to bolo k predošlej Smernici. 

Právnická firma Contrast upozornila všetky členské 
krajiny, aby si skontrolovali preložený text, ktorý je 
zverejnený na oficiálnej stránke EÚ, v každom člen-
skom jazyku.

Ďalší program zasadnutia sa niesol vo forme Fóra, na 
ktorom každá zo zúčastnených krajín predniesla svo-
ju predstavu smerovania FEPPD. Všetci prítomní sa 
zhodli, že je potrebné ostať pohromade, vzájomne sa 
informovať.

Nové sídlo Kancelárie FEPPD:
Etage 6 / Boîte 6
2-4 Rond-point Schuman, 1040 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 403 37 54
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ROZHOVOR S FEPPD: „JE PRO NÁS 
VÝZVA, UČIT SE NOVÉ TECHNOLOGIE“

>>> Organizace FEPPD (Evropská organizace zub-
ních techniků) je klíčový hráč v tzv. dentálním prů-
myslu. Založena byla v roce 1953 a prošla vývojem 
od organizace zastupující výrobce zubních náhrad 
až po organizaci propagující Evropskou dentální 
technologii po celém světě. Časopis Dental Tribu-
ne International měl exkluzivní příležitost hovořit 
se členy Rady FEPPD během výstavy IDS 2017 v 
Kolíně nad Rýnem. Mezi nejvíce diskutované té-
mata patří nové Nařízení Evropského parlamentu 
o zdravotnických prostředcích a z toho vyplývající 
důsledky pro zubní techniky.

Jak zubní technici reagují na obrovské šance, které 
přineslo toto odvětví za posledních 20 let?

Mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie exis-
tují rozdíly, v některých zemích jsou zubní technici 
zdravotničtí pracovníci a jiní výrobci pro zdravotnictví. 
Navzdory tomu jsme zjistili, že máme společný základ v 
oblasti vzdělávání. Pokud student pokračuje ve vyšším 
vzdělávání, služby, které mohou být nabízeny poté, co 
se stane zubním technikem, jsou často standardizova-
né. V tomto duchu pracujeme na vytvoření více mo-
dulového způsobu vzdělávání zubních techniků, aby 
pro zubní techniky byla možná větší mobilita pohybu 
v oboru po celé Evropě.

Jak bude FEPPD podporovat vzdělávání v rámci 
celé Evropy?

Zúčastnili jsme se několika programů v oblasti den-
tální techniky podporovaných EU, kterým se budeme 
podrobněji věnovat i na našem nadcházejícím Valném 
shromáždění v termínu 2. - 3. června 2017. Když bude-
me schopni zabezpečit prioritní postavení vzdělávání, 
bude to evropský pacient, který z toho bude mít finální 
benefity, protože bude schopen získat stejné výsledky 
a služby bez ohledu na to, kde se nachází.
Je to pro nás výzva k učení nových technologií, proto-
že tyto technologie posouvají stomatologii do nových 
oblastí. Je proto důležité, aby výuka, kterou získává 
zubní technik, zahrnovala znalosti využívající nejnovější 

inovace. Pro zubní techniky je důležité získat jistotu ne-
jen v nových technologiích, ale i nových materiálech, 
jako je např. Zirkon.

Obáváte se, že stále více dentálních technologií, 
jak se zdá, ubírá práci zubním technikům a zamě-
řuje se přímo na zubní lékaře?

Máte pravdu, vidíme budoucnost, v níž budou pravidla 
pro zubní techniky a stomatology více specifická, stejně 
tak i pro použití určitých systémů. Pro zubní techniky 
bude stále důležitější poznat, jak tyto systémy fungují, 
neboť mnozí zubní lékaři budou potřebovat pomoc s 
jejich využíváním a s tím, jak je sladit s evropským Na-
řízením o zdravotnických prostředcích. Pokud jsou tyto 
technologie a systémy používány správně v souladu s 
Nařízením, nemáme problém. Velmi sporné je, pokud 
třetí strany nabízejí řešení, která nemají být registrována, 
nebo nesplňují podmínky Nařízení. To je důvod, proč se 
soustřeďujeme na zajištění toho, aby nebyli povinni sle-
dovat zákony pouze jednotlivci, ale aby příslušné řídící 
a kontrolní orgány vyžadovaly jejich dodržování. Toto 
povolání existuje po mnoha letech s pravidly, která ho 
upravují. Pro zajištění vysoké úrovně důvěry pacientů je 
dodržování zásad rozhodující. 

Zubním technikům chceme poskytovat nejvyšší bez-
pečnostní standardy směrem k pacientům. Také se za-
měřujeme na úplnou transparentnost výroby zubních 
náhrad. Určitě reprezentujeme velmi důležitý sektor. 
Nové evropské Nařízení o zdravotnických prostředcích 
by mělo pomáhat skutečně poskytovat nejlepší služby 
evropskému pacientovi.

Jak důležitá by měla být certifikace a autorizace 
zubních náhrad pro stomatology a pacienty? Co 
by mělo být úlohou EU při stanovování standardů 
a procesů certifikace?

Jednou ze základních změn, které přináší nové Nařízení 
o zdravotnických prostředcích, je osvědčení o shodě, 
které identifikuje výrobce, použitý materiál a původ 
zdravotnického prostředku, zda pochází z EU nebo bylo 
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dovezeno z nízkonákladového trhu. Ze znění vyplývá i 
povinnost, aby se tyto údaje dostaly ke každému kon-
krétnímu evropskému pacientovi. V spotřebitelských 
podmínkách bude konečně zpřístupněna tato infor-
mace pro zubního pacienta, navíc s cenovou nabídkou 
za zubní náhradu, kterou si mohou vybrat z jakékoliv 
země, odkud tato náhrada pochází.

Zubní laboratoř a zubní technici vyrábějící takové ná-
hrady, zahrnou svou získanou akreditaci oprávněného 
výrobce do všeobecných informací pro zubního paci-
enta. Je to něco, na čem FEPPD pracovala již dlouho. 
Chtěli jsme dosáhnout vítězství pro obě strany, zubní-
ho pacienta a právního stavu při zhotovování zubních 
náhrad. Nařízení o zdravotnických prostředcích vyža-
duje úplnou shodu u zubního lékaře pro konečného 
spotřebitele neboli pacienta.

Nové nařízení o zdravotnických prostředcích prá-
vě prošlo. Zahrnuje jak nová ustanovení, tak nová 
pravidla kontroly pro výrobce zubních náhrad, 
která značně ovlivní sektor dentálního průmyslu. 
Jaký je Váš názor a očekávání od nových předpisů?

Nařízení by především mělo dosáhnout svého cíle v 
zabezpečení nejlepších zájmů zubního pacienta, za 
předpokladu, že všechny předběžné požadavky, které 
jsou uvedeny v dokumentu, jsou náležitě plněny a říze-
ny místními kompetentními úřady. S odcházející Směr-
nicí o zdravotnických prostředcích vyplynuly na povrch 
chyby ve schvalování plného znění. Nedostatek strikt-
ního dohledu, obrovské zatížení na management, které 
Nařízení ukládá zubní laboratoři, přináší jen více ekono-
mických překážek. Ten samý názor byl zaznamenán i u 
ostatních zúčastněných v dentální oblasti. Bezpochyby, 

méně komplikované Nařízení by mohlo být jednodu-
šeji dodržováno a sledováno tak, aby byla zachována 
stejná transparentnost vůči pacientovi. Jak jsme již 
uvedli, FEPPD bude sledovat náležité přijetí Nařízení 
o zdravotnických prostředcích. Momentálně zkoumá-
me mezery, které by mohly vzniknout nesprávnou 
interpretací třetích stran, které by se snažily vyhnout 
povinnosti dodržovat Nařízení. Nařízení o zdravotních 
prostředcích bude účinné pouze, pokud úroveň pů-
sobnosti bude poskytovat stejné kritéria pro všechny.

Děkuji za rozhovor <<<

reklama
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KOMPLETNÍ UCELENÝ SYSTÉM PRO 
DOKONALOU ESTETIKU A FUNKČNOST 
NÁHRAD.

Krbec Dent s.r.o. 

>>> Z médií se dozvídáme zprávu, že již existuje pře-
vratný vědecký objev jak u člověka vypěstovat třetí 
zuby, na kterém se dále intenzivně pracuje. Pomohou 
kmenové buňky? 

V každém případě je odpověď na tuto otázku hudbou 
budoucnosti a my se můžeme nyní jen snažit, aby zub-
ní náhrady byly pro jejich uživatele stále příjemnější, 
dokonale splňovaly svoji funkci i estetické požadavky 
a pacient měl tedy pocit, že mu již třetí zuby narostly.

Koordinovaný systém fazet, zubů, primerů a kompo-
zitů - Visio.lign – od firmy bredent nám dává jedineč-
nou možnost pacientovi tento pocit dopřát. Vzhle-
dem k vícevrstvé aplikaci jednotlivých částí systému 
je dosažený efekt mimořádně estetický a dokonale 
vhodný pro absorpci okluzních sil.  Výsledkem je pří-
rodní krása, funkce a fyziologie.

Novo.lign, Neo.lign, Visio.CAM, Bond.lign, Crea.lign/
combo.lign a Visio.paint. Těchto šest samostatných 
komponentů systému je navzájem perfektně přizpů-
sobeno tak, že umožňují nesčetné množsví pracov-

ních řešení. Otevřený systém je určený k použití jak s 
podporou konstrukcí, tak i bez ní a poskytuje  neome-
zenou flexibilitu.

Prozradíme Vám alespoň několik důvodů k použi-
tí visio.lign. Tento koordinovaný systém materiálů s 
obsahem 50% opalescentního keramického plniva 
je velmi odolný, homogenní a barevně stabilní. Řada 
fazet, plných zubů, gelových i pastových kompozitů a 
individualizačních barev lze kombinovat tak, aby bylo 
dosaženo nejrůznějších funkčních a vysoce estetic-
kých výsledků. Fazety i zuby mají konzistentní barvy a 
ideální tvar s dlouhými krčky. Vysokotlaký výrobní pro-
ces jim dává velkou odolnost vůči plaku a oděru, hod-
noty oděru jsou tak srovnatelné s přirozenými zuby. 
Dokonale sladěné nano-naplněné crea.lign kompo-
zitní materiály s přirozenou opalescencí jsou vyrábě-
ny ve Vita A-D odstínech. Materiály vynikají snadnou 
leštitelností a minimální absorpcí vody. Systém nabízí 
i snadnou opravitelnost a dokonce možnost opravy i 
v ústech pacienta, navíc je velmi kompatibilní a fun-
guje dobře i s jinými kompozitními systémy na trhu.
Vynikající předností systému jsou pojiva pro vysoce 
zesíťované zubní náhrady, termoplastické materiály, 
kovové, keramické, zirkoniové i PEEK konstrukce atd.
Z ekonomického hlediska je jiště velkou výhodou to, 
že jsou zuby i fazety dodávány v jednotlivých kvad-
rantech. Visio.lign je ideálním řešením pro estetickou 
implantátovou ochranu, stejně jako pro fixní i sníma-
telné náhrady. Je vhodný i pro dokončování frézova-
ných konstrukcí CAD-CAM. 

A ještě jeden bonus. 
Systém přináší i široké možnosti individualizace a to 
nejen u jednotlivých zubů, ale je dokonale vybaven i 
pro individualizaci náhrad, takzvanou „Červenobílou 
estetiku“,  jednoduchou a rychlou rekonstrukci gingi-
vy s okamžitě viditelným výsledkem. Ta lze využít u 
fixních i snímatelných nádrad, u náhrad na implantáty, 
dále na obnovy protetických prací i přirozené přizpů-
sobení totálních protéz. Obrovskou výhodou je mož-
nost použití na všechny podkladové materiály, včetně 
PEEK. Můstky fazetované keramikou lze přizpůsobit 
pomocí Red-White estetické sady, která obsahuje vše 
potřebné pro vytvoření co nejpřirozenějšího vzhledu 

PR  - článek

Obr. : Individualizace gingivy
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gingivy. Vlastní červeno-bílé estetiky lze dosáhnout 
pouhými šesti kroky a zubní technik potřebuje pro 
propracování oblasti předních zubů cca 45 minut.

V sadě jsou obsaženy veškeré potřebné materiály, 
včetně pokynů pro vrstvení krok za krokem. Jsou v ní 
též zahrnuty dvě demo protézy, z nichž jedna může 
být přizpůsobena tak, aby pacientům a zubním léka-
řům objasnila estetický rozdíl.

Materiály GUM s přírodním efektem bez opalescence 
zabraňují odrazu dopadajícího světla a zajistí skutečný 
přirozený odstín. Jsou k dispozici jako gel nebo pasta 
v odstínech světlá růžová, růžová, červená a lila.

Přínosem je jednoduché nanášení pastovitých mate-
riálů díky zvýšené konzistenci a redukované lepivosti 
a pohodlné modelování díky lepší stabilitě gelu crea.
lign. Postup vrstvení je překvapivě rychlý a snadný a 
výsledek  velmi estetický, odolný a navíc obnovitelný, 
s možností dalšího rozšíření. Díky elasticitě materiálu 
na téměř shodné úrovni jako u zubních pryskyřic ne-

vznikají žádné trhlinky ani praskliny, nedochází k od-
lupování a vlivem speciálního přenosu světla dochází 
k hloubkovému vytvrzení a vysoké houževnatosti 
náhrad. <<<

reklama

Obr. : Cut-back neo.lign zubů 11 
a 22
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NÍZKOPROFILOVÉ ATTACHMENTY 
V PROTETICE KOTVENÉ IMPLANTÁTY
Carlo Borromeo / Dr. Gerardo Schiatti

>>> V souvislosti s nárůstem starší populace zazna-
menáváme větší počet bezzubých pacientů, jejichž 
sociální život je ovlivněn poruchou žvýkání, foneti-
ky i estetiky. Použití oseointegrovaných implantátů 
může všechny tyto nepříjemnosti úspěšně zvlád-
nout, ale někdy mohou mít i náhrady kotvené im-
plantáty problémy s funkčností, estetikou a spoleh-
livostí. Tyto problémy vznikají hned od počátečních 
fází plánování náhrady a zubní lékař spolu se zubními 
techniky musí provést přesnou analýzu protetického 
projektu, vertikálních rozměrů a obličejových para-
metrů pacienta, aby je eliminovaly. Velký počet kli-

PR-článek

nických studií zdůrazňuje výhody hybridních náhrad 
nad náhradami nesenými čistě implantáty. Volba 
attachmentu, mezi kuličkovým a nízko-profilovým, 
má zásadní význam a nemůže být náhodná. Výběr 
nevhodného attachmentu, co do výšky a rozměrů, 
může v řadě případů způsobit problémy se stabili-
tou a retencí náhrady. V posledních letech představil 
dentální výzkum nízkoprofilové attachmenty, které 
jsou v mnoha případech vhodnější než kuličkové. 
Existuje mnoho nízkoprofilových attachmentů a vol-
ba závisí na prostoru a typu systému, se kterým jste 
si jistější. Volba je tedy čistě na vás.

„Při navrhování náhrady je od samého za-
čátku důležité vybrat správný attachment.“

Obr. 1: Původní náhrada
Obr. 2: Našroubování atta-
chmentů do úst

Obr. 3: Attachmenty Ot Equa-
tor s nasazenými pouzdry na 
marice za účelem kontroly 
prostoru
Obr. 4: Zkouška modelu pro-
tézy

1. 2.

3. 4.

Obr. 5a–5e: Vhodný atta-
chment  Ot Equator se našrou-
buje do implantátu

5a.

5b.

5c. 5d.

5e.
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Téměř osmdesátiletá pacientka požádala Dr. Gerarda 
Schiattiho, aby jí předělal celkovou horní snímatelnou 
náhradu kotvenou implantáty. Vzhledem k menšímu 
vertikálnímu rozměru a nutnosti umístit do protetické 
náhrady konstrukci připadalo v úvahu několik atta-
chmentů. Po přesném vyhodnocení se lékař rozhodl 
použít čtyři attachmenty Ot Equator, a to kvůli jejich 
úspornému tvaru ve vertikálním rozměru a úspoře 
prostoru, který byl u pacientky k dispozici. Umístění 
attachmentů OT Equator zaručuje také zmenšení ne-
gativního úhlu při nasazování náhrady. 
Lékař, po pečlivé kontrole vhodnosti attachmentů pro 
tento případ, přistoupil ke zhotovení prvního otisku a 
poté k výrobě individuální otiskovací lžíce potřebné pro 
zhotovení hlavního otisku, po jehož laboratorním zpra-
cování jsme získali hlavní model, na kterém nám za-
znamenání centrálního a vertikálního rozměru umožní 
pokračovat s tvorbou modelu protézy. Poté jsme zho-
tovili několik silikonových klíčů: dva palatinální a jeden 
vestibulární. Pro implantát v oblasti zubu 24 jsme ob-
jednali speciální attachment OT Equator, a to z důvodu 
většího průměru spojení s implantátem – pro eliminaci 
potenciálních problémů se stabilitou náhrady. Pomocí 
silikonových klíčů jsme určili rozsah, v jakém budeme 
moci zhotovit náhradu. S ohledem na dostupný pro-
stor přistoupil zubní technik ke zhotovení konstrukce 
se spalitelnými pouzdry, která vymezí budoucí prostor 
pro umístění ocelových pouzder na matrice. Po odlití a 
dokončení konstrukce jsme zkontrolovali její přesnost 
na pracovním modelu – následně nanesli opaker, po-
stavili zuby a náhradu dokončili technikou injektáže. Po 
dokončení se náhrada zkontroluje v artikulátoru, preci-
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zuje a odešle zubnímu lékaři, který po jednom týdnu 
funkční adaptace v ústech pacienta zkontroluje doko-
nalost pohodlí a funkce.

Obr. 6: Kontrola prostoru silikonovými klíči
Obr. 7: Odlehčení voskem, za účelem vykrytí podsekřivin 
a vytvoření prostoru mezi dásněmi a vyztužení
Obr. 8: Umístění retenčních prvků
Obr. 9: Model Konstrukce výztuže vytvořený pomocí 
modelovací pryskyřice a kontrola prostoru silikonovými 
klíči
Obr. 10: Umístění licích kanálů 
Obr. 11: Kontrola přesnosti dosedu konstrukce na 
pracovním modelu

Obr. 12: Kontrola prostoru se 
silikonovými klíči
Obr. 13: Umístění zubů s po-
mocí silikonových klíčů

6. 7. 8.

9. 10. 11.

12.

13.

14.

15.

Obr. 14: Potření výztuže rů-
žovým opakerem
Obr. 15: Zpolymerovaná ná-
hrada na pracovním modelu



ZÁVĚR
Pacientka byla při kontrole po šesti měsících s náhra-
dou i nadále velice spokojena, protože vyřešila všechny 
její dřívější problémy. Závěrem můžeme konstatovat, 
že správný attachment je možné vybrat až po posou-
zení počáteční situace a vytvoření zevrubného pro-
jektu protetického ošetření. Každý nízkoprofi lový atta-
chment má své vlastní typické znaky a chybám může 
zabránit pouze správná analýza klinického případu.

 

 
 

 

Žádají Vaši pacienti zubní náhradu, 
která jim dá pohodlí, estetiku, stabilitu, dobrou retenci a dlouhodobou životnost?

Chcete jim nabídnout kompletní řešení?

Takovým řešením jsou ZÁSUVNÉ SPOJE

4,4 mm

2,
1 

m
m

OT Equator abutment 
           

OT Equator
jednočlenný attachment

2.
1 

m
m

4.4 mm

Nejnižší vertikální profil na trhu 2,1 mm a průměr 4,4 mm

RHEIN´83 OT EQUATOR systém 4 v 1
Systém, který nabízí několik řešení při plánování léčby, pokud je vertikální prostor limitován.

• Nejnižší vertikální profil na trhu 2,1 mm a průměr 4,4 mm
• Menší než systémy ERA a LOCATOR
• S výškou manžety 0,5 mm - 7 mm
• OT Equator spalitelný attachment
• OT Equator titanový prefabrikovaný abutment kompatibilní 
 s různými implantologickými systémy na trhu 
• S matricemi ve čtyřech úrovních retence (0,6/1,2/1,8/2,7 kg)
 pro snadné použití v dentální laboratoři nebo zubní ordinaci

Informujte se u svého obchodního 
zástupce ješte dnes anebo kontaktujte 
našeho specialistu implantologie:

Monika Lenochová 
mobil: +420 777 003 363
mail: lenochova@hufa.cz

Hu-Fa Dental a. s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice

Hu-Fa
Dental

PR-článek

16.

17.

18.

19.

20.

Obr. 16: Dokončená náhrada 
před nasazením do úst
Obr. 17: Detail náhrady před 
nalepením ocelových pouzder
Obr. 18: Umístění Ot Equator 
s nasazenými pouzdry na ma-
trice v dutině ústní a izolace 
kousky kofferdamu
Obr. 19: Náhrada se zapoly-
merovanými matricemi
Obr. 20: Dokončená náhrad v 
ústech
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Jaromír Tříska DiS. -                                   Stefan Picha

WILLI GELLER CREATION
KURZY 2017 / 2018

Již čtvrtý rok fi rma Protetika Plzeň s.r .o. pořádá ve spolupráci se zubním technikem 
Jaromírem Třískou DiS. vzdělávací kurzy pro zubní techniky. Na období 2017/2018 jsme 
si pro Vás připravili tyto workshopy a vzdělávací kurzy .

Workshop 1
Biomechanika vs Creation Willy Geller
Live & individually!

V roce 1974 představil ZTM M.H.Polz Biomechanický 
koncept na základě studia 3000 lidských zubů. Sta-
vebním kamenem Biomechaniky je Okluzní kompas. 
Na tomto showkurzu vysvětlím základní pravidla 
tohoto konceptu - postavení a výšku hrbolků, tvar a 
hloubku fi sur, protruzi, retruzi, laterotruzi, lateropro-
truzi, mediotruzi, immediate side shift, latero-re-sur-
truzi a pozici bodů kontaktu.

Z dentální keramiky Willy Geller Creation esteticky na-
vrstvím zuby v regio 25, 26.

Termíny: 20.10.2017, 3.11.2017, 26.1.2018
Místo konání: Plzeň
Maximální počet účastníků akce: 20 účastníků

Cena 2700,- s DPH

Workshop 2
Estetika a Biomimetika ve frontálním úseku
Live & individually!

Tématem tohoto workshopu budou zuby ve frontálním 
úseku. Ideál krásy je individuální, stejně jako každý z nás, 
jsme jedineční a nezaměnitelní- výsledek tisíce let trvají-
cího přírodního vývoje. Zuby jsou přímo spojeny s výra-
zem obličeje - mimikou, a řečí - jazykem, jímž mluvíme, 
jsou součástí každodenních funkcí, určují naše charisma 
a mohou ovlivnit naše sebevědomí. Máme svůj vlastní 
tvar, povrch, popr. lišty zubů a barvu. S dentální keramikou 
Willi Geller Creation CC předvedu polychromatické histo-
anatomické vrstvení ve frontálním úseku - s vysvětlením 
zubních tvarů a povrchových struktur s důrazem na indi-
vidualitu a funkci.

Termíny: 27.10.2017, 10.11.2017, 9.2.2018
Místo konání: Plzeň
Maximální počet účastníků akce: 20 účastníků

Cena 2700,- s DPH

Přihlášky na workshopy možno zasílat na email: ruml@protetika-plzen.cz nebo telefonicky na tel. č.: 602 764 564

 

 
 

 

Žádají Vaši pacienti zubní náhradu, 
která jim dá pohodlí, estetiku, stabilitu, dobrou retenci a dlouhodobou životnost?

Chcete jim nabídnout kompletní řešení?

Takovým řešením jsou ZÁSUVNÉ SPOJE
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Nejnižší vertikální profil na trhu 2,1 mm a průměr 4,4 mm

RHEIN´83 OT EQUATOR systém 4 v 1
Systém, který nabízí několik řešení při plánování léčby, pokud je vertikální prostor limitován.

• Nejnižší vertikální profil na trhu 2,1 mm a průměr 4,4 mm
• Menší než systémy ERA a LOCATOR
• S výškou manžety 0,5 mm - 7 mm
• OT Equator spalitelný attachment
• OT Equator titanový prefabrikovaný abutment kompatibilní 
 s různými implantologickými systémy na trhu 
• S matricemi ve čtyřech úrovních retence (0,6/1,2/1,8/2,7 kg)
 pro snadné použití v dentální laboratoři nebo zubní ordinaci

Informujte se u svého obchodního 
zástupce ješte dnes anebo kontaktujte 
našeho specialistu implantologie:

Monika Lenochová 
mobil: +420 777 003 363
mail: lenochova@hufa.cz

Hu-Fa Dental a. s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice

Hu-Fa
Dental
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Kurz 1 
Velký horní řezák
Základní kurz jednodenní

Švýcarská metalokeramika Willi Geller Creation CC - 
Creation Classic

Náplní tohoto kurzu je seznámení se s Creation me-
talo-keramikou, pochopení principů vrstvení a jejich 
zvládnutí.

Přednáška/seminář:
Představíme si celý systém - modelovací tekutiny, 
opaquery, dentiny, transparenty, translucenty, mame-
lony, enamely. Práce s keramickou pecí a teploty pále-
ní. Teorie správně zhotovené konstrukce. 

Praktický kurz:
Na konstrukce  naneseme Crealloy Bonder a opaquer. 
Z opákního dentinu a  dentinu vymodelujeme zaklad-
ní tvar zubu. Modelaci dokončíme translucenty a ena-
mely dle principu Incizálního talíře, který si podrobně 
vysvětlíme. Po prvním dentinovém pálení a dosazení 
korunek na model, navrstvíme pomocí cervikálních 
transparentů a efektových enamelů konečný tvar 
zubů a provedeme korekční pálení. Probereme  zá-
klady morfologie, práce s glazurou, barvami Make up 
instant a Make up neo při glazurovém pálení. A po-
mocí nízkotavitelné Creation LFC si ukážeme korekci 
v případě nutnosti.

I všední práce může být zábavou s brilantním výsledkem.

Po dobu kurzu zajištěno občerstvení a pití.
S sebou: nástroje na modelování a práci s keramikou 
(štětce,destička, peany, pinzety, tenké čepelky) a její 
opracování - frézy, diamanty, gumy. leštící pasty.

Termíny: 24.11.2017, 23.2.2018
Místo konání: Kaznějov
Maximální počet účastníků akce: 5 účastníků

Cena: 4700,- s DPH
V ceně kurzu: modely a konstrukce

Kurz 2 
Velký horní řezák na žáru-vzdorném pahýlu
Základní kurz jednodenní

Willi Geller  Creation CC  vs.  Shera Refract                                                                                                              

Náplní tohoto kurzu je seznámení se s výrobou kera-
mických venérů tzn. přípravě modelů, duplikátů ze 
zatmelovací hmoty a jejich dosazení na model.

Přednáška/seminář:
Pomocí venérů lze ošetřit zuby mladé, staré, křivé, 
zbarvené, po úrazu,vylepšit postavení  popř. tvar. A to 
bez broušení tzv.  „non prep‘‘, nebo s minimální pláno-
vanou preparací dle Wax-upu. Vysvětlíme si jak správ-
ně vyrobit  alveolární mistrovský model, jak sádrový 
alveolarní pahýl přeměníme na žáruvzdorný a jak jej 
správně zpracujeme a připravíme k nanášení dentalní 
keramiky Willi Geller Creation.

Praktický kurz:
Podle preparace a analýzy zubu si ukážeme jak  kaší-
rovat hrany, nastavit chroma, translucenci a světlost a 
vyrovnat chybějící zubní substance. Také si zopakuje-
me  princip Incizálního talíře. Teorie a praxe správné-
ho pálení v keramické peci. Tvar, povrch, textura a gla-
zura. A samozřejmě si opět zamícháme In Nova Neo 
a Make Up Neo!!! Po vypískování zatmelovací hmoty a 
dosazení na model si ukážeme korekci v případě nut-
nosti - pomocí nízkotavitelné Creation LFC. 

I všední práce může být zábavou s brilantním výsledkem.

Po dobu kurzu jako vždy zajištěno občerstvení a dobrá 
nálada. S sebou: nástroje na modelování a práci s ke-
ramikou (štětce,destička, peany, pinzety, tenké čepelky) 
a její opracování - frézy, diamanty, gumy, leštící pasty.

Termín: 1.12.2017
Místo konání: Kaznějov
Maximální počet účastníků akce: 5 účastníků

Cena: 5600,- s DPH
V ceně kurzu: modely a duplikáty Shera Refract

Jaromír Tříska, DiS.
je diplomovaný zubní technik, registrovaný v Komoře zubních techniků České republiky.

Od léta 2002 do jara 2014 pracoval v rodinné zubní laboratoři Stona v Kaznějově u Plzně.
Od začátku se specializoval na fi xní protetiku a svoje znalosti si rozšiřoval na kurzech v Čechách a v zahraničí. 
V roce 2008 absolvoval společně s bratrem Pavlem dentální akademii BEGO v Brémách. Zúčastnil se mnohých 
přednášek, kurzů a hands-on akcí Mistrů zubní techniky, např.: A. Nolte, N. Wetzler, N. Aiba, N. Vlachopoulus, P. 
Kriška, R. Deselaers, S. Hein, S. Picha.

Od března 2014 žije v Německu a pracuje v zubní laboratoři                Stefan Picha 
v Nürnberg-Fürth, kde objevil novou dimenzi zubní techniky.
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Přihlášky na workshopy možno zasílat na email: ruml@protetika-plzen.cz nebo telefonicky na tel. č.: 602 764 564

Protetika Plzeň s.r.o., Bolevecká 38, Plzeň 301 00, tel.: +420 602 764 564, e-mail: protetikaplzen-dent@volny.cz

CREATION CC
Inspired by Natur
B R I L A N T N Í  C R E AT I O N  C C
• vysokotavitelná keramika s homogenní krystalickou strukturou, vysokou

 odolností a pevností vazby ve spojení s Crea Alloy Bondem

• extrémně nízké smrštění - méně korekčních pálení

• leucitové krystaly zajišťují přirozenou reprodukci barev a světelnou dynamiku

• více než 30-ti letá zkušenost z praxe

Creation Will i Geller - prostě geniální
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Vážení zubní technici,
 
všem členům KZT poskytujeme slevu 10 % z účastnického poplatku na praktické kurzy pro zubní techniky, pořádané společností 
LASAK, v roce 2017. Bližší informace a vypsané termíny pro rok 2017 naleznete na našich webových stránkách www.lasak.cz. 
Z našich školení si odnesete sádrový model s hotovou prací na manipulačních implantátech a originálních pilířích a můžete si 
také vyzkoušet modelaci pro frézované konstrukce. Pro uplatnění slevy uvádějte při registraci heslo „KZT“.
 
Těšíme se na viděnou!

Vážené zubní techničky, vážení zubní technici,

je nám ctí, že nám byla dána možnost oslovit vás prostřednictvím vašeho stavovského sdružení a nabídnout vám kvalitní pro-
dukty od renomované italské firmy Major Prodotti Dentari. 
Dovolte tedy nabídnout vám při nákupu u společnosti Flava 10% slevu na všechny pryskyřice a pryskyřičné C + B materiály firmy 
Major Prodotti Dentari a zároveň se těšit z dalších akcí uváděných na webových stránkách www.flava.cz . 

Přejeme vám mnoho úspěchů s našimi produkty, pevné nervy a hlavně štěstí ve všech vašich 
životních činnostech.

Vaše FLAVA

Vážení členové Komory zubních techniků,
využijte i v druhé polovině letošního roku slevy, které jsou jen pro Vás... Dovolte nám tedy nabídnout výrobky firem bredent, 
Renfert, 3shape.
Sleva platná do 31.12.2017 obsahuje:
•    Při jednorázové objednávce materiálů firmy bredent v hodnotě 10.000,- Kč získáte 100g Brealloy C+B 270 zdarma
CrCoMo slitina bez obsahu niklu, beryllia a galia. Speciálně vyvinuta pro korunky, můstky, zásuvné spoje, teleskopy, atd. Slitina 
určená pro napalování keramiky.       nebo
•    10% sleva na výrobky firmy bredent - z celého fazetovacího sortimentu visio.lign systém.
Pokud hledáte řešení estetických protetických náhrad s vysokou funkčností, visio.lign systém bude Vaší 
správnou volbou.

Při uplatnění slev, prosíme, uvádějte vždy heslo „KZT Krbec Dent“.

Těšíme se na další dobrou spolupráci.
Tým společnosti Krbec Dent s.r.o.

ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY FIREM 
PRO ČLENY KZT

Hodnota 
objednávky *

Slitina ZDARMA

I-Bond NF I-Bond 02 I-GW I-MG

8.000 Kč 100 g 250 g 250 g 250 g

15.000 Kč 250 g 500 g 500 g 500 g

25.000 Kč 500 g 1000 g 1000 g 1000 g

Vážení členové Komory zubních techniků,

děkujeme vám za velmi dobrou spolupráci v průběhu minulého roku, na kterou bychom rádi navázali 
i letos.

V nabídce pro členy KZT v roce 2017, která je zaměřena na výhodný nákup materiálů Interdent, můžete 
získat slevu až 26 %! Při jednorázové objednávce spotřebních materiálů vyráběných Interdentem 
(katalogové číslo IN), získáte zdarma dentální slitinu podle následující tabulky.

*  V této nabídce platí akční ceny (aktuální ceny v internetovém obchodě),
dále i dosažené obratové slevy, nelze ji však kombinovat s žádnými dalšími
akcemi. V objednávce uveďte heslo „AKCE KZT“ a identifikační kód člena.



ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY FIREM 
PRO ČLENY KZT

Využijte slevu až 15 % 
na Vaši objednávku v Dentamedu

Nabídka platí pro členy KZT po celý rok 2017!
 

Při objednávce nad 10 000 Kč: 
•  sleva 10 % na spotřební materiál  
•  sleva 15 % na produkty německé značky M+W Dental  
Na jedno školení v roce 2017 pořádané Dentamedem získáte slevu 20 % 

Pro uplatnění slev uvádějte vždy heslo „KZT“. Sleva se počítá z platných katalogových cen a nelze ji kombinovat s žádnou jinou akcí či slevou.

tel.: +420 266 007 111 info@dentamed.cz www.dentamed.cz

www.henryschein.cz                                                bezplatná linka: 800 700 097                                        obchod@henryschein.cz

členům Komory zubních techniků 
poskytujeme 15% slevu na spotřební materiál 
naší privátní značky Henry Schein 
při objednávce v minimální výši 8.000 Kč

Neváhejte nás kontaktovat jsme tu pro Vás.

Těšíme se na spolupráci
Tým Henry Schein

Pro uplatnění slevy, prosíme, uvádějte vždy heslo „KZT“.
Sleva 15% se počítá z platných ceníkových cen 
spotřebního materiálu, nelze ji kombinovat s žádnými 
jinými akcemi či slevami. Slevy jsou platné do 31.12.2017.

Vážení členové 
Komory zubních techniků
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ODBORNOST

Bc. Taťána Abíková

>>> V druhé části článku autorky popisují faktory, které 
ovlivňují fyziologické vylučování sliny, dále je rekapitulo-
vána problematika xerostomie včetně možností terapie 
tohoto stavu a farmakologické substituce chybějící sliny. 

FYZIOLOGICKÉ VYLUČOVÁNÍ SLINY

Permanentní vláhu v ústech považuje každý z nás 
za samozřejmost. Nedostatek či úplnou absenci sli-
ny však vnímáme velmi citlivě.
Slina je u zdravého člověka vylučována prakticky 
neustále a podle její kvantity a kvality rozlišujeme 
dva druhy sliny. Takzvaná „klidová slina“ je secerno-
vána kontinuálně, bez potřeby stimulace. Její pH je 
neutrální. Slina „stimulovaná“ je reflexní odpovědí 
organizmu na podráždění receptorů chemickými 
látkami či mechanicky přítomností potravy v ús-
tech. Je vylučovaná ve větším množství, má vyšší 
pH a větší antikariézní účinek1.   
 
Reflexivní vylučování sliny při příjmu potravy a 
žvýkání je vrozenou schopností každého z nás2. 
Během života mohou být slinné žlázy k činnosti sti-
mulovány i reflexem podmíněným, získaným, kdy 
jen pouhá myšlenka nebo pohled na jídlo vede k 
tvorbě slin. Jedná se o tzv. Pavlovův reflex. Ruský 
vědec I.P.Pavlov zkoumal na přelomu devatenácté-
ho a dvacátého století podmíněné reflexy u zvířat, 
nejznámější je jeho výzkum slinné sekrece u psů. 
Vždy zazvonil na zvonek a hned poté podal svým 
psům jídlo. Po několika dnech stačilo jen zazvonit 
na zvonek a psům už začaly téct sliny. Stejně tak 
funguje i podmíněný reflex u člověka – stačí si vy-
bavit chutné sousto a ústa se plní slinou. 

Slinné centrum v prodloužené míše může přijímat 
podněty i z jiných částí mozku a ovlivňovat in-
tenzitu slinění v závislosti na emocionálním stavu 
jedince3. Typické je sucho v ústech při stresových 
situacích, jako je například veřejné vystoupení před 
velkým auditoriem, či při návalu paniky.

Za fyziologických podmínek se produkce slin po-
hybuje v rozmezí 1,4 – 1,8 l za den1. Množství secer-
nované sliny se může lišit mezi jednotlivci i za různých 
okolností. Nejdůležitějším z faktorů, které mohou 
ovlivňovat slinnou sekreci, je míra hydratace orga-
nismu. Pokud v organismu dojde ke ztrátě 6 % - 10 
% vody, sekrece sliny se sníží téměř na nulu, naopak 

při hyperhydrataci se slinotok zvyšuje4. Množství 
secernované sliny se také mění s denním rytmem 
- dosahuje svého vrcholu odpoledne, nejméně 
sliny je vylučováno v noci5. Na slinnou sekreci má 
také vliv intenzita osvětlení. Lidé umístění v temné 
místnosti vykazovali pokles množství sliny o 30 – 
40 %6. I kouření má vliv na slinnou sekreci, tabák 
však svými dráždivými účinky vylučování slin zvy-
šuje7,8. Také tělesné cvičení může zvyšovat slinění a 
vyvolávat změny v koncentraci jednotlivých složek 
sliny, jako jsou imunoglobuliny, hormony, proteiny 
a elektrolyty - zejména ionty sodíku9. 

Spojitost množství secernované sliny s pohlavím 
nebyla prokázána10, přesto však někteří odborníci 
popisují nižší sekreci u žen. Uvádí, že ženy mají ve srov-
nání s muži menší slinné žlázy a v důsledku toho 
produkují méně slin. Jiní poukazují na hormonální 
změny, které prý mohou přispět k omezení kvanta 
sliny11. Nicméně menopauza ani užívání hormonál-
ní antikoncepce prokazatelně nejsou spojeny s dys-
funkcí slinných žláz12. Navíc nebyly zjištěny žádné 
rozdíly ve vylučování sliny mezi ženami před a po 
menopauze13. 

Vliv stárnutí na slinnou sekreci zůstává zatím nejas-
ný, zejména kvůli množství protichůdných vyjádře-
ní v odborné literatuře. Histologické analýzy proká-
zaly během stárnutí postupné nahrazování tkáně 
slinných žláz tukem a fibrovaskulární tkání, spolu se 
snižování počtu slinných acinů14. Navzdory tomu 
funkční studie ukazují, že stárnutí samo o sobě ne-
musí vést ke snížené funkci slinných žláz15. 

XEROSTOMIE

Xerostomie, neboli suchost v ústech, vzniká v dů-
sledku snížené tvorby slin. Vede k poruchám žvýká-
ní, polykání, chuti, řeči, ke zvýšené frekvenci tvorby 
zubního kazu a infekcí dutiny ústní. K pocitu nedo-
statku slin v ústech dochází při poklesu množství 
produkované sliny o 50 % a více4. Jednoznačné 
hodnoty pro hyposalivaci zatím nebyly stanoveny, 
většinou se za sníženou tvorbu slin považuje sti-
mulovaná produkce nižší než 0,7 ml/min16. 

Příčiny xerostomie

Xerostomii způsobují různé faktory: může být 

1.

2.

4.

5.
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navozena iatrogenně (poléková či postradiační 
xerostomie) nebo je asociována s některými one-
mocněními slinných žláz, celotělovými infekcemi a 
několika psychiatrickými diagnózami.
Poléková xerostomie je zapříčiněna podáváním 
medikamentů, jejichž vedlejším účinkem je reduk-
ce salivace. Farmaka se váží na receptory ve slinných 
žlázách a blokují tak příjem signálu z mozku, který 
je nezbytný pro slinnou sekreci. Patří sem například 
léky potlačující zvracení, látky snižující krevní tlak, 
dále antihistaminika, antidepresiva, diuretika, inha-
lační bronchodilatancia používaná při astmatu a 
další. Kromě pocitu suchých úst se mohou u těchto 
pacientů také vyskytovat poruchy chuti a častější 
záněty ústní sliznice17.

Při radioterapii nádorů hlavy a krku dochází k ozá-
ření slinných žláz a vzniku postradiační xerostomie. 
Slinné žlázy jsou na záření velice citlivé, nárazová 
dávka 20 Gy může trvale zastavit slinnou sekreci, 
kumulace dávek o celkové hodnotě 52 Gy a více 
je spojena s těžkou slinnou dysfunkcí18. Zároveň se 
také mění kvalita sliny díky snižování obsahu bakte-
ricidních komponent, což u postiženého pacienta 
vede ke zvýšené tvorbě zubního plaku a kazu (obr. 1), 
stoupá i riziko orálních infekcí. Během radioterapie 
také klesá slinné pH z alkalických hodnot do ky-
selých (5,5 – 5), při nichž dochází k demineralizaci 
zubní skloviny19. 

Soubor tří příznaků: xerostomie, xeroftalmie a rev-
matoidní artritida, je známkou Sjögrenova syn-
dromu. Jedná se o generalizované autoimunitní 
onemocnění neznámé etiologie, které se typicky 
vyskytuje u žen v období kolem menopauzy. Pri-
mární forma postihuje exokrinní žlázy, nejčastěji 
slinné a slzné, méně často potní, plicní, žaludeční a 
vaginální. Klinicky se projevuje nedostatečnou pro-
dukcí slin a slz, vzácněji kašlem, trávicími potížemi 
a bolestivým pohlavním stykem. Sekundární forma 
Sjöngrenova syndromu je navíc spojena s kolage-
nózami, u některých pacientů lze také najít projevy 
vaskulitidy centrální nervové soustavy i periferních 
nervů, trávicí soustavy a ledvin20. Prognosticky zá-
važná je především sekundární forma, kde může 
dojít ke zvratu v maligní lymfom21.

Mezi další onemocnění spojené s xerostomií patří 
sarkoidóza a myoepitelová sialadenitida, slinné žlá-
zy mohou být zasaženy i u malého procenta dětí 
a dospělých s rozvinutou HIV infekcí čí hepatitidou C. 
Nedostatek sliny je také jedním z příznaků mani-
festujících se v ústní dutině u hemodialyzovaných 
jedinců v posledním stádiu renálního selhávání22 a 
byl zaznamenán u pacientů se špatně kompenzo-
vanou cukrovkou23.

Výsledky studií prokazují souvislost xerostomie a 
subjektivního pocitu suchosti v ústech s klinickými 
depresemi a stresem24, 25. 

Obr. 2: Horní čelist se sníma-
telnou náhradou u stejné pa-
cientky s postradiační xeros-
tomií. Sliznice patra je oschlá, 
ztenčená a místy zarudlá 
(zdroj: archiv autorky).

Obr. 3: Jazyk dospělé paci-
entky s postradiační xerosto-
mií. Jazyk je oschlý, papily na 
špičce jazyka jsou vyhlazené 
(zdroj: archiv autorky).

Příznaky xerostomie

Orální symptomy pacientů trpících xerostomií jsou 
způsobené hyposalivací a řadí se mezi ně svědění 
a pálení jazyka a sliznic dutiny ústní, poruchy chuti 
a příjmu potravy, postižení jedinci udávají obtížné 
mluvení a polykání26. 
    
Klinicky jsou při vyšetření úst patrné změny na 
ústní sliznici a přítomnost minimálního množství 
slin. Sliznice jsou oschlé, ztenčené, zarudlé a mají 
zvýšenou náchylnost k plísňovým onemocněním 
způsobené kvasinkami (obr. 2). 

Jazyk je popraskaný a nitkovité papily vymizelé 
(obr. 3). Typická je i zvýšená kazivost chrupu, zuby 
jsou náchylnější ke vzniku zubního kazu zejména 
v krčkové oblasti. Rty jsou rozpraskané a často se 
vyskytují i bolestivě zanícené koutky.

Obr. 1: Čtvrtý zubní kvadrant 
dospělé pacientky s postradi-
ační xerostomií s nasazenou 
snímatelnou náhradou. Amal-
gamové výplně zubů 45 a 44, 
krčkový kaz zubu 43, abraze 
a pigmentace chrupu difúzně 
(zdroj: archiv autorky).
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užívají během dne vždy v případě potřeby. Náhraž-
ky sliny většinou obsahují vodu, kalcium, fl uoridy, 
sodík, sorbitol, a také enzymy laktoperoxidázu, lak-
toferin nebo lysozym. Pacienti také mohou využít 
stimulanty, jako jsou tuhé žvýkačky nebo bonbóny 
bez obsahu cukru [16]. U pacientů se Sjögrenovým 
syndromem nebo radiační xerostomií může být in-
dividuálně lékařem indikován lék pilokarpin poten-
cující exokrinní sekreci žláz27.

Závěr 

Vzhledem ke zvýšené náchylnosti dutiny ústní ke 
vzniku orálních onemocnění je vhodné, aby paci-
ent s xerostomií pravidelně á půl roku navštěvoval 
zubního lékaře a docházel k dentální hygienistce 
jednou za tři měsíce. Stomatolog pacientovi do-
poručí substituční preparáty a vhodná preventivní 
opatření, případně indikuje konzultace u dalších 
specialistů. Dentální hygienistka při každé kontrole 
pacienta opakovaně motivuje a instruuje ke správ-
nému provádění domácí dentální hygieny. Domácí 
péče o ústa by měla zahrnovat pravidelné a dů-
kladné odstraňování zubního plaku z celého povr-
chu klinické korunky včetně mezizubních prostor. 
Vhodné jsou i pravidelné masáže dásní pro zlep-
šení jejich prokrvení a používání speciálních zub-
ních past a ústních vod s vyšším obsahem fl uoridů, 
kalcia a fosfátu, jako jsou například řada produktů 
Elmex - Ochrana před zubním kazem, GC Tooth 
Mousse, GC MI Paste Plus, či bioXtra® Mild16.
 
Pravidelné kontroly u zubního lékaře a dentální hy-
gienistky, spolu se správnou péčí o dutinu ústní a 
užíváním substitučních preparátů, mohou u mno-
ha pacientů zvýšit kvalitu jejich života a minimalizo-
vat orální komplikace navozené xerostomií.

(Článek byl publikován v časopise StomaTeam 3/2014). 

Terapie xerostomie

Terapie xerostomie je založena na nalezení příčin, 
které se na ní podílejí, a, pokud je to možné, jejich 
eliminaci. Například medikamentózně navozenou 
xerostomii lze zmírnit změnou nebo vysazením 
léků. Léčba klinických projevů se zaměřuje přede-
vším na úlevu od příznaků a předcházení vzniku 
onemocnění dutiny ústní. Všem pacientům lze 
doporučit zvýšený příjem tekutin (zejména vody), 
dodržování určitých nutričních opatření, detailní 
provádění dentální hygieny a farmakologickou 
substituci slin. 

Alkohol (včetně ústních vod, které ho obsahují) a 
kofein by měly být vyřazeny z jídelníčku. Stejně tak 
platí i zákaz kouření. Přestože tabák slinnou sekre-
ci potencuje, cigaretový kouř sliznice dutiny ústní 
dráždí a ještě více je vysušuje. Navíc by mělo dojít 
k vyloučení lepkavých a suchých potravin, koření 
(pepř, chilli) a ovocných džusů. Omezit by pacienti 
s xerostomií měli i rafi novaný řepný cukr, fruktózu, 
pečivo s obsahem cukru a sladkosti, především 
kvůli zvýšenému riziku vzniku zubního kazu a vý-
skytu kandidózy. Veškerá konzumovaná strava ne-
smí být horká, měla by mít přijatelnou teplotu16. 

Zásadní význam má pro pacienty dostatečný pří-
jem vody, který by se měl pohybovat okolo 3 litrů 
za den. Také je vhodné jíst syrové ovoce a zeleninu, 
které obsahují velký podíl tekutin a díky nutnosti 
aktivního žvýkaní přispívají ke stimulaci slinné pro-
dukce. 

Symptomy xerostomie může zmírnit dlouhodobá 
substituce sliny speciálními preparáty. Ty se vysky-
tují ve formě sprejů či gelů, které fungují jako ná-
hražka slin. Patří mezi ně Saliva natura®, SST tablety®, 
Xerostom®, GC Dry Mouth gel®, bioXtra®. Pacienti je 
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• Vysoká pasivní přesnost

• Mosty BioCam® k dispozici na všechny přední systémy

• Titanové báze BioCam® a šroubky dostupné pro systémy  
 LASAK BioniQ® a IMPLADENT®, 3iTM Certain®, Astra Tech®, CAMLOG®,  
 NobelActive®, NobelReplace®, Straumann® Bone Level a synOcta®

3i™ je obchodní známka a Certain® je registrovaná obchodní známka Biomet, Inc., Indiana, USA. Astra Tech® je registrovaná ob-
chodní značka Dentsply IH AB, Sweden. CAMLOG® je registrovaná obchodní známka CAMLOG Biotechnologies AG, Switzerland. 
NobelActive® a NobelReplace® jsou registrované obchodní známky Nobel Biocare Holding AG, Switzerland. Straumann® je registrova-
ná obchodní známka Straumann Holding AG, Switzerland.

BioCam® frézované CAD/CAM konstrukce a pilíře
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100% PRETTAU® BRIDGE MADE BY CAD/CAM

Zubní technik: Jürgen Feierabend, Michele Frapporti (Zubní laboratoř Steger, Brunico, Itálie)
Zubní lékař: Dr. Julie Elpers (UNC School of Dentistry, University of North Carolina, USA)

>>> Pacient se dostavil do ordinace zubní lékař-
ky se špatnými, silně opotřebenými celkovými 
snímatelnými náhradami. Zajímavé bylo, že tyto 
provizorní náhrady v horní a dolní čelisti byly 
okluzálně kotveny šroubky na vysoce kvalitních 
implantátech. V horní čelisti bylo pět implantátů 
umístěných v oblastech zubů 16, 14, 12, 24 a 26. 
V dolní čelisti bylo šest implantátů v oblastech 
zubů 36, 34, 31 a 42, 44, 46. 

Jako pomoc pro navrhování nových náhrad jsme 
měli k dispozici nejen původní náhrady, ale také ar-
tikulující odlitky otisků starší situace (obr. 1). Ukázalo 
se však, že byly příliš nepřesné a esteticky nevyho-
vující, než aby je bylo možné použít jako plnohod-
notnou referenci pro nové protetické náhrady.

Aby toho nebylo málo, pacient a zubní lékařka žili 
několik tisíc kilometrů od laboratoře, která proto 
čelila velké výzvě, měla-li tomuto pacientovi na-
vrhnout a vyrobit přirozeně vypadající, funkční, a 
biokompatibilní náhrady.

Abychom mohli během procesu plánování ales-
poň v určité míře zohlednit fyziognomii pacienta, 
poskytla nám zubní lékařka množství fotografií, kte-
ré posloužily pro vizuální kontrolu.

V současné době bychom samozřejmě v takových-
to situacích použili obličejový skener Face Hunter 
(obr. 2). Tento skener vytvoří po jednom stisknutí 
digitální sken obličeje pacienta za pouhých 0,3 
sekundy. Skeny obličeje se převedou do modelo-
vacího softwaru a integrují se do situace v poměru 
1:1, takže je možné náhradu přesně navrhnout a 
uzpůsobit fyziognomii pacienta (obr. 3), což vede 
ke spolehlivějšímu naplánování ošetření – nejen 
pro nás zubní techniky, ale také pro zubního lékaře 
a pacienta.

Jak ošetřující tým, tak i tým naší laboratoře sdílí 
ambici nabídnout pacientovi vysoce kvalitní, sta-
bilní a esteticky příjemné řešení. To je důvod, proč 
jsme se od počátku rozhodli pracovat s materiálem 
Prettau® Zirconia. Díky své translucenci a výborné 
biokompatibilitě tento materiál nejenže splňuje i 
ta nejvyšší očekávání, ale nabízí také další výhodu 

Rekonstrukce horní a dolní čelisti podmíněně 
snímatelnými náhradami kotvenými šroubky 
okluzálně na titanových abutmentech

1.

4.

2.

3.

5.

Obr. 1: Otisk klinické situace

Obr. 3: Ukázka skenu obličeje 
vytvořeného pomocí skeneru 
Face Hunter. Data z obličeje 
jsou v odpovídajících pozicích 
přenášena do softwaru a vir-
tuálního artikulátoru

Obr. 4: Hlavní modely v arti-
kulátoru

Obr. 2: 3D obličejový skener 
Face Hunter oskenuje obličej 
pacienta po jediném stisknutí 

Obr. 5: Skener S600 ARTI. 
Jeho extra velký rozsah ske-
nování umožňuje skenování 
celé sady modelů spolu s ar-
tikulátorem. Pro skenování je 
vhodný jakýkoli laboratorní 
artikulátor.
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– úplnou výstavbu náhrady bez nutnosti fazetování. 
Riziko odlamování materiálu v silně zatížených oblas-
tech náhrady je zde tedy v podstatě nulové. V předlo-
ženém případě, přestože to nebylo nezbytně nutné, 
požadovala zubní lékařka z estetických důvodů ve 
frontálním úseku vestibulární keramické fazety.

Vzhledem k tomu, že byly implantáty v obou čelis-
tech rozmístěny tak, že nebylo nutné překonávat 
žádné kritické rozpětí, byla situace ideální pro řešení 
v podobě náhrad kotvených šroubky okluzálně .
Tento způsob retence je doporučován jak z hygi-
enických důvodů, tak i z toho důvodu, že pomáhá 
prodloužit životnost náhrady. Šroubované můstky 
Prettau® může zubní lékař snadno sejmout a vyčis-
tit, přičemž zároveň zkontroluje stav implantátů.

Protože otisky, které jsme měli k dispozici, byly 
zkreslené, bylo obtížné rekonstruovat okluzi. Po 
konzultaci se zubní lékařkou jsme začali zvýšením 
vertikálního rozměru okluze o 2 mm (obr. 4).

Za účelem přenosu počáteční situace byly oske-
novány diagnostické a pracovní modely skenerem 
S600 ARTI, a to za použití speciálních skenovacích 
značek pro přenos přesné pozice implantátů v ús-
tech přímo do softwaru.

Protože modely byly v artikulátoru umístěny na zá-
kladě registrace obličejovým obloukem, oskenovali 
jsme modely i s artikulátorem. Skener S600 ARTI je 
schopen oskenovat jakýkoli artikulátor a přenést 
získaná data na virtuální artikulátor v modelovacím 
softwaru v poměru 1:1 (obr. 5).

Na virtuálním artikulátoru je pak možné nalézt a 
upravit statické i dynamické předčasné kontakty. 
Modelovací software porovnává oskenované mode-
ly v jejich správných vzájemných polohách. Po ske-
nování následuje fáze navrhování náhrady – proces 
začíná výběrem vhodných typů implantátů a defi-
nováním tvaru průběhu krčkové oblasti. Software 
automaticky generuje správné pozice (obr. 6–10). 

6. 7.

8. 9.

10. 11.

12. 13.

Obr. 6–10: Výběr požadova-
ných typů implantátů a defi-
nování tvaru krčkové partie

Obr. 11: Znázornění situace v 
softwaru 
Obr. 12: Otisky snímatelných 
náhrad byly použity jako re-
ference pro pozice zubů 
Obr. 13: „Heroes Collection“ – 
virtuální a inteligentní knihov-
na zubů. Enrico Steger (pozn. 
překladu: zubní technik, vyná-
lezce manuálního frézovacího 
přístroje a zakladatel spo-
lečnosti Zirkonzahn) vybral 
z 1000 tvarů deset přirozeně 
vypadajících sad horních a 
dolních zubů, které mají v soft-
waru své kódy.
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Poté následuje virtuální výstavba zubů (obr. 11). 
Staré náhrady byly použity jako poziční reference 
pro skus (obr. 12), a to z toho důvodu, aby se roz-

díl mezi starými, silně opotřebenými náhradami a 
náhradami novými nestal nepřekonatelně velkým, 
protože by mohlo dojít ke snížení míry pohodlí pro 
pacienta a vzniku funkčních nedostatků.

Pro nový umělý chrup jsme vybrali nejlépe odpoví-
dající tvary z knihovny Heroes Collection (obr. 13), 
která obsahuje 10 sad přirozeně vypadajících zubů. 
V našem případě padla volba na Heroes Collecti-
on Hermes. Virtuální knihovna zubů se nahraje do 
daného případu a umístí se do okluze na základě 
uložených pozičních referencí (obr. 14–18). Virtuální 
artikulátor simuluje pohyby čelistí (protruzi, retruzi, 
laterální exkurze), identifikuje dynamické a statické 

15.

14.

16. 17.

18.

15.

19. 20. 21.

22. 23. 24.

25. 26. 27.

Obr. 14–18: Virtuální knihov-
na zubů se nahraje k danému 
případu a zuby jsou umístěny 
do okluze na základě ulo-
žených referencí pro pozice 
zubů

Obr. 19–25: Adaptované vos-
kové modely horních a dol-
ních náhrad
Obr. 26: V softwaru je možné 
zobrazit a mít tak kontrolu 
nad úhly přístupových kaná-
lů ke šroubkům
Obr. 27: Hotové voskové mo-
dely náhrad pro horní a dolní 
čelist
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předčasné kontakty a automaticky je upraví.

Nyní je možné definovat gingivální aspekty náhrad. 
Nástroj free-form umožňuje libovolné tvarování a 
úpravu tvaru zubů i gingiválních prvků (obr. 19–25).
V dalším kroku se v softwaru zkontrolují obrysy tva-
ru krčkové oblasti implantátů a úhly přístupových 
kanálů ke šroubkům.

Tím končí výstavba můstků pro horní a dolní čelist 
ve vosku (obr. 27).

Nyní nastal čas na zhotovení náhrady ze zirkonu. 
I přes nejtěsnější spolupráci se zubním lékařem 
a pečlivý návrh náhrady se může stát, že pacient 
nebo zubní lékař požadují po první zkoušce v ús-
tech úpravy, které by mohly vyžadovat mnoho 
času a úsilí, kdyby byly v této fázi prováděny na 
definitivní náhradě. Proto běžně aplikujeme kont-
rolní krok, pro který vyrábíme nejprve pryskyřičný 
prototyp náhrady, namísto náhrady vyfrézované ze 
zirkonu (obr. 28–29).

Při použití CAD/CAM systému to není problém a 
náklady jsou minimální. Pacient by měl tento pro-
totyp v ideálním případě nosit na zkoušku po dobu 
několika týdnů a ozkoušet si jej z hlediska dosed-
nutí, funkce, estetiky a fonetiky. Aby byl prototyp co 
nejrealističtější, fazetujeme pryskyřičnou konstruk-
ci gingiválními kompozity a odesíláme ji na zkouš-
ku zubnímu lékaři (obr. 30).

Po zkoušce pryskyřičné náhrady se nám prototyp 
vrátí se zapracovanými požadovanými změnami. 
Po oskenování provizorní náhrady skenerem S600 
ARTI se změny digitálně přenesou na daný případ. 
Výsledný design náhrady doplněný o sintrovací 
podpěry se nyní umístí do bloku Prettau® Zirconia 
(obr. 31).

Aby bylo překlenovací období mezi zkouškou v 
ústech a výrobou definitivní náhrady pro pacien-
ta co nejkomfortnější, je možné zhotovit ne je-
den, ale dva pryskyřičné prototypy s gingiválním 
fazetováním. Zatímco se jedna sada prototypů se 

zapracovanými požadovanými změnami vrátí do 
laboratoře, může pacient nosit druhý prototyp jako 
estetickou krátkodobou provizorní náhradu do 
doby, než bude hotová náhrada definitivní.

Definitivní náhrady z materiálu Prettau® Zirconia 

podle vyzkoušených modelů jsou realizovány 
na 5+1osém frézovacím přístroji Milling Unit M5 
(obr. 32). 

K vyfrézování obzvláště jemných detailů, jako jsou 
fisury, se používá CAD/CAM frézovací vrtáček 0,3 C.

28. 29.

30. 31.

32. 33.

Obr. 28–29: CAD/CAM tech-
nologie umožňuje výrobu 
prototypů náhrad ve velmi 
krátkém čase a za minimál-
ních nákladů

Obr. 30: Pryskyřičný proto-
typ na modelu v artikulátoru, 
připravený pro intraorální 
zkoušku

Obr. 31: Umístění hotového 
virtuálního voskového mode-
lu náhrady pro horní čelist v 
polotovaru Prettau® Zirco-
nia vysokém 22 mm. Systém 
poskytuje také podpěry pro 
sintrování zajišťující sintro-
vání bez deformace. 

Obr. 32: 5 + 1osý simultán-
ní frézovací přístroj Milling 
Unit M5 s inovativní orbitální 
technologií, která zajišťuje 
dosažení každého bodu na 
objektu, včetně podsekřivin

Obr. 33: Vyfrézovaná náhra-
da pro horní čelist v poloto-
varu Prettau® Zirconia
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Po procesu frézování oddělíme horní a dolní náhradu 
od zbývajícího materiálu polotovaru - pric (obr. 33).

Za účelem přípravy frontálního úseku pro fazetová-
ní keramikou tuto oblast vyfrézované nesintrované 
náhrady z Prettau® Zirconia redukujeme ručně, při-
čemž dbáme, aby incizní hrana zůstala co nejvíce 
zachována, dostatečně podkládala budoucí fazety 
a tvořila tak „ochranný okraj“, který eliminuje riziko 
odlamování keramiky. Namísto ruční redukce fron-
tální oblasti je možné tento úkon provést také vir-

tuálně pomocí softwaru.

Dosud nesintrované zirkonové struktury pro horní 
a dolní náhradu se nyní probarví pomocí Colour 
Liquid Prettau® Aquarell (obr. 34–35).

Po probarvení se náhrady umístí pod infračervenou 
lampu, kde se vysouší po dobu 40 minut, a poté se 
sintrují při 1600 °C v sintrovací peci Zirkonofen 700. 
Po sintrování již bude patrný přirozený přechod od-
stínů (obr. 36).

34. 35. 36.

Před fazetováním se sintrované struktury našrou-
bují na své místo na hlavních modelech a zkontro-
luje se přesnost dosednutí titanových abutmentů 
(obr. 37–38).

Protože v přesnosti dosednutí horní ani dolní ná-
hrady nebyly žádné nesrovnalosti, můžeme nyní 
přistoupit k fazetování. Nejprve provádíme pálení 
„wash“ za použití materiálů ICE Zirkon Dynamik 
Dentin a Ceramic Tissue, poté kombinujeme různé 

37. 38.

39.

40.

Obr. 34: Vyfrézovaný, avšak 
dosud nesintrovaný můstek 
Prettau® pro horní čelist s 
ručně redukovanými povrchy 
frontálních zubů
Obr. 35: Ukázka zirkonového 
můstku probarveného po-
mocí Colour Liquid Prettau® 
Aquarell
Obr. 36: Náhrada pro horní 
čelist po sintrování. Efekt 
jednotlivých odstínů je již po-
měrně přijatelný

Obr. 37–38: Sintrovaná struk-
tura pro dolní čelist se na-
šroubuje na své místo na 
hlavním modelu a zkontrolu-
je se přesnost dosednutí tita-
nových základen

Obr. 39: Dokončená a kazeto-
vaná zirkonová náhrada

Obr. 40–41: Titanové základny 
se anodizují (získají barvu zla-
ta) pomocí přístroje Titanium 
Spectral-Colouring Anodizer. 
Proces nemá vliv na biokom-
patibilitu titanových základen.
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30.

incizální a transparentní materiály v incizní oblasti, 
a následuje další vrstva Ceramic Tissue. Po vypálení 
keramiky se použijí k drobným úpravám morfolo-
gie a textury můstků Prettau® diamantové brousky, 
následuje nanášení a pálení posledních barviv a 
glazury (obr. 39).

Před adhezivním připevněním titanových abutmen-
tů na zirkonové konstrukce provedeme jejich ano-
dizaci (technologický postup elektrochemického 
vytváření izolačních vrstev – pozn. red.) pomocí pří-
stroje Titanium Spectral-Colouring Anodizer, čímž 
získají zlatou barvu (obr. 40 a 41). 

Toto zabarvení zajišťuje menší prosvítání titano-
vých abutmentů zirkonovou náhradu a redukci 
šedavého odstínu náhrady. Po anodizaci se tita-
nové abutmenty adhezivně připevní k můstkům 
Prettau® (obr. 42).  

Hotové můstky Prettau® Zirconia byly nyní připra-
vené pro nasazení do úst – odeslali jsme je a dych-
tivě čekali na reakce zubní lékařky a pacienta. 
O něco později nám zubní lékařka zaslala fotografie 
náhrad nasazených v ústech pacienta (obr. 43) 

s komentářem, že ona i její pacient byli s výsledkem 
velmi spokojeni.

Úzká spolupráce mezi zubním lékařem a zubním 
technikem v kombinaci s přesnou CAD/CAM tech-
nologií tak „přemostila“ vzdálenost několika tisíc ki-
lometrů, a to k plné spokojenosti pacienta.

Znalost produktu, správná technika vrstvení a spo-
lehlivá keramika, to jsou ingredience, které nám po-
máhají vyhrát nad každodenními výzvami. <<< 

41. 42.

43.

44. 45.

Obr. 42: Dokončený můstek 
Prettau® pro dolní čelist se 
šesti zlatě zbarvenými jodi-
zovanými titanovými základ-
nami

Obr. 43–45: Hotové náhrady 
in situ
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DRUHY INDIVIDUÁLNÍCH ABUTMENTŮ 
- PILÍŘE NESENÉ IMPLANTÁTY
Rekonstrukce sólo korunky nesené implantátem za pomocí CAD/CAM 
technologií ve frézovacím centru MHdent.com

Obr. 2: 
1 Individuální abutment Ti.
2 Individuální abutment ZrO2 
- abutment nesený titanovou 
bází.
3 Individuální abutment CrCo 
- redukovaná anatomická ko-
runka nesená implantátem.

>>> V dnešní době, v protetice nesené implantá-
ty, jsou CAD/CAM systémy ve stomatologii natolik 
rozvinuté a zakomponované do naší práce zubních 
techniků, že již není třeba spokojovat se s univer-
zálními/prefabrikovanými těly abutmentů a ty dále 
pracně upravovat. Je možná naprostá individualizace 
abutmentů přesně podle konkrétní situace konkrét-
ního pacienta. Tato svoboda návrhu všech částí kon-
strukčních prvků posunuje jak kvalitu naší práce tak i 
komfortnost jejího zhotovení o značný kus dopředu.

Všechny typy konstrukcí musí splňovat základní para-
metry, které jsou stěžejní pro správnou funkci budou-
cí náhrady a její životnost.  

1. Použitá technologie výroby, především její kvalita a 
odchylka přesnosti, musí odpovídat nebo převyšovat 
standardy kompatibilních systémů včetně úrovně kon-
trolních protokolů. 
2. Materiály použité při výrobě musí být shodné s mate-
riály používanými implantologickými společnostmi. Ja-
kákoli výrobní optimalizace v tomto směru je nežádoucí.

3. Geometrie implantátových konekcí i jejich digitální 
knihovny musí být plně totožné s parametry daného 
systému.
4. Šrouby musí být naprosto stejné jak rozměry, tak 
použitým materiálem. Šrouby by neměly být pouze 
kompatibilní, měly by být identické.

Nejčastěji druhy abutmentů dělíme podle konstrukč-
ního materiálu použitého k výrobě. (Obr.2)

Obr. 1Obr. 1: Model bez abutmentu

1. Individuálni abutment Ti
Abutment je frézován z polotovaru (premill). Dosed je 
předfrézovaný a frézujeme pouze emergence profile 
a tělo abutmentu. Premill je dostupný ve dvou veli-
kostech a ve dvou sklonech šachty pro šroub. Na ten-
to abutment se následovně zhotoví klasická korunka 
případně i s otvorem na šroub.
+ nejuniverzálnější řešení

+ nejvyšší úroveň biokompatibility
+ frézováno z předfrézovaných prefabrikátů
+ možnost úhlování kanálu pro šroub (od příštího  
    roku dostupné 10° a 15°)
+ největší možná individualizovatelnost všech para- 
    metrů abutmentu
+ nejrychlejší výroba
+ možnost následné anodizace povrchu

Obr. 3: Detail individuálního 
abutmentu Ti 
Obr. 4: Individuální abutment 
Ti na modelu

Obr. 3 Obr. 4

1. 3.2.

Obr. 2
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Obr. 5: Celoanatomický 
abutment ZrO2 na modelu
Obr. 6: Individuální 
abutment ZrO2 na modelu

Obr. 7: Detail abutmentu 
ZrO2

2. Individuální abutment ZrO2 - abutment 
nesený titanovou bází (interface)
Základním pilířem tohoto řešení je titanová báze. Ti-
tanová báze je konstrukční prvek, který má identický 
dosed kompatibilního implantátu a retenční část, kte-
rá je navržena tak, aby poskytovala dostatečnou opo-
ru pro zirkon při minimálních rozměrech, v závislosti 
na velikosti a typu implantátu. 

Abutment se skládá z báze a zirkonové konstrukce. 
Zirkonovou konstrukci je pak možné přímo fazetovat, 
nebo glazurovat.

+ lze vyrobit rovnou jako celoanatomická rekonstrukce
+ možnost úhlování kanálu pro šroub
+ možná anodizace bází
+ fazetace zirkonu je nejkomfortnější na zhotovení
+ lze frézovat i na levnějších laboratorních frézách

+ místo zirkonu je možné použít i jiné materiály, jako  
    presovaná keramika či litý kov (báze je možné kou- 
    pit samostatně)
_ minimální rozměry nad implantátem jsou navýšeny  
    o rozměry titanové báze

www.mhdent.com
tel. +420 739 677 683

Zubní technici frézují 
pro zubní techniky.

Obr. 5 Obr. 6

Obr. 7

3. Individuální abutment CrCo - redukova-
ná anatomická korunka
Tělo i dosed abutmentů jsou frézovány z jednoho 
kusu chromkobaltové slitiny, určené k přímému na-
palovaní keramiky. Tento abutment je možné frézovat 
jak z disku, tak z předfrézovaných bločků (premills). 

Abutment se fazetuje přímo klasickou kovokeramikou.
+ finální korunka je v jednom kuse, bez žádného le-
peného spoje
+ možnost úhlování kanálu pro šroub
_ dosed jde několikrát do keramické pece, kde se vy-
tváří oxidační vrstva, tu je následně nutné odstranit

Obr. 8 Obr. 9 Obr. 8: Detail abutmentu CrCo
Obr. 9: Individuální abutment 
CrCo na modelu

Při naší práci se snažíme soustředit na individuální pří-
stup a kvalitní digitální návrhy, než na masovou kvantita-
tivní produkci. Díky frézovacím strojům a komponentům 

ARUM jsme schopni dosahovat velmi vysoké přesnosti a 
kvality bez zbytečného navyšování ceny. <<< 



Použitý materiál
Ti 6AI-4V ELI (ASTM F 136)
Vyrobeno v Německu

Titanové interface/báze

[ Klasický šroub 
identický s originálem ]

[ Pro úhlované kanály
pro šroub ]

Simply Smarter
Obsahuje dva šrouby 

Použitý materiál
Stainless Steel 303F  

Navrženo k opakovanému použití  (jsou 
popsané laserem).
Vyrobeno s precizností  ± 5μm.
K použití jak na sádrové modely tak na 
tištěné 3D modely.
Identické dosedy s kompatibilními 
systémy.

Modelové analogy

MHDENT | ONLINE-SHOP | FRÉZOVACÍ CENTRUM

Approved by CE, ISO 9001, ISO 13485

Vysoká přesnost.
Vyrobeno s precizností  ± 5μm.
Naprosto identické jako originální šrouby.
Kontrolováno a testováno na 150% 
hodnoty originální utahovací síly.
Všechny prošly ruční inspekcí závitu.

Použitý materiál

Šrouby

Ti 6AI-4V ELI (ASTM F 136)
Vyrobeno v Německu

www.mhdent.com
tel. +420 739 677 683

MHdent.com s.r.o.  - výhradní zastoupení firmy ARUM v České Republice.

Balení obsahuje dva šrouby.
Vyrobeno s precizností  ± 5μm.
Vysoká kvalita spojení se zirkonem.
Vysoká úroveň biokompatibility.
Identické dosedy.
Identické šrouby.
Identický materiál.
Digitální knihovny zdarma.

od 200 Kč

od 270 Kč

od 999 Kč

 Firma ARUM  byla založena před více jak dvaceti lety 
v Jižní Koreji. V roce 2000 se začala specializovat pouze na 
dentální průmysl. 

 Produkce a činnost ARUM  se rozděluje do dvou částí.
První je produkce dentálních frézovacích strojů a druhá je výro-
ba spotřebního materiálu pro protetiku nesenou implantáty, 
který vám tímto představujeme.
 
 ARUM díky své bohaté profesní historii na dentálním 
trhu zpracovala nejvíce druhů implantových konekcí na světě.      
 
 Použitím Ti6Al4V ELI ASTM F136 jako materiálu pro ti-
tanové baze, šrouby a předfrézovaná tělesa abutmentů, před-
cházíme nechtěným ztrátám na vlastnostech a zajišťujeme 
největší možnou kvalitu našich produktů. Tento materiál je 
používán pouze těmi nejrenomovanějšími společnostmi.

 ARUM   - Přes 250 druhů různých konekcí implantátů.
                - Nejrozsáhlejší knihovny na světě.
                - Nejvyšší možná kvalita za nejnižší možnou cenu.
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>>> Správné nastavení cen je z ekonomického pohle-
du nejvyšší prioritou zubního technika. Bohužel, v mi-
nulosti byly cenové (nákladové) kalkulace velmi často 
chápány pouze formálně. Jako by jejich primárním 
účelem bylo „mít“ alespoň nějakou kalkulaci. Tento 
přístup způsobil, že byly obecně přijímány pochybné 
a principielně nefunkční kalkulační metody. Pojďme 
se společně podívat, jakou úlohu hrají kalkulace ve 
stomatologii a co je potřeba pro jejich korektní vypra-
cování učinit.

Přestože jsou správné cenové kalkulace ve všech 
ostatních odvětvích ekonomiky naprostou samozřej-
mostí, ve stomatologii bývá často jejich úloha pod-
ceňována. A to i přes to, že správné stanovení ceny 
je počátkem řídící funkce zubního technika. Tím však 
tento úkol nekončí, neboť mnohem těžším, zdlouha-
vějším a složitějším procesem je následné dosažení 
těchto cen. Hlavním úkolem a uměním podnikatele je 
totiž být schopen dlouhodobě prodávat za tyto ceny, 
neboli dosáhnout toho, aby zákazníci za takové ceny 
rádi nakupovali nabízené služby.

Shrňme tedy, že cenové kalkulace mají smysl jedině 
tehdy, jsou-li následně dosaženy plánované ceny. 
Znovu na tomto místě zdůrazněme, že cenové kal-
kulace nesmí mít pouhý formální charakter. Naopak! 
Jejich význam je naprosto stěžejním a základním 
předpokladem zdravé a fungující ekonomiky zubní 
laboratoře. Korektní kalkulace jsou prvním krokem. 
Následovat musí úsilí pro dosažení zkalkulovaných 
reálných cen. První krok (správné kalkulace) je tím 
jednodušším úkolem. Teprve onen následující krok 
(trvalé dosahování reálných cen) je výzvou a posláním 
každého privátního podnikatele (zubní techniky ne-
vyjímaje). V něm tkví podstata manažerské práce zub-
ního technika a neutuchajícího úsilí v cestě za funkční 
ekonomikou privátní zubní laboratoře.

Zubní technik – podnikatel musí dospět k tomu, aby 
pravidelně zjišťoval, kontroloval a analyzoval své vý-
daje. Stejně tak musí dobře určit výrobní čas pro jed-
notlivé výrobky a určit potřebnou míru zisku – pro 
budoucí rozvoj, pro krytí rizik i pro svou vlastní spo-
třebu. Následně pak správně stanovit ceny jím posky-
tovaných výrobků. Toto vše by měl činit pravidelně a 
důsledně. K tomu je nutné, aby měl určité znalosti o 
nákladech a cenových kalkulacích. Je třeba, aby uměl 
odlišit daňově uznatelné náklady od daňově neuzna-
telných. K tomu je mimo jiné třeba vhodně nastavit 
systém účetnictví, anebo daňové evidence. Následně 

je možno kalkulovat ceny tak, aby pokryly náklady, a 
navíc generovaly přiměřený zisk.

Každý podnikatel vede účetnictví, nebo daňovou evi-
denci. Jejím primárním cílem je kvantifikovat výsledky 
ekonomiky, sekundárně pak slouží kontrolním daňo-
vým orgánům. Vhodně vedené účetnictví či daňová 
evidence vám poskytne přesný obraz vašeho hospo-
daření. Odhalí, zda se daří plnit vaše cíle a představy 
(především ohledně zisku). Je podkladem pro tvorbu 
cen. Nelze mít správně zkalkulované ceny bez funkční 
účetní metodiky. Zároveň je nutné, aby účetní sys-
tém byl maximálně jednoduchý a přitom poskytoval 
všechny potřebné informace.

Ve své praxi, a to ať už se jedná o zpracovávání kalku-
lací, oceňování lékařských praxí a zubních laboratoří, 
anebo management zubních praxí a laboratoří, se ob-
vykle setkávám s nesystematičností v ekonomice zub-
ních lékařů i zubních techniků. Evidence nákladů se 
často přenechává pouze účetnímu pracovníkovi, kte-
rý tyto člení podle svého úsudku, a pakliže nedostane 
potřebné pokyny od zubního technika, člení náklady 
pouze nahrubo do skupin: mzdy, sociální a zdravotní 
pojištění, materiál a provozní režie. K tomu, abychom 
zjistili, zda-li je naše zubní laboratoř prosperující a je-
-li ekonomicky úspěšná, je však nutné věnovat řízení 
nákladů nemalou pozornost. Aby měly náklady po-
třebnou vypovídací schopnost, musíme se zaměřit na 
jejich evidenci a analytiku, neboli na to, jak by měly 
být minimálně členěny. V následujících pasážích si 
upřesníme, jak bychom měli náklady třídit a členit, a 
dozvíme se, jaké informace z účetnictví bychom měli 
sledovat, aby nám bylo účetnictví pomocníkem a ne-
znamenalo pro nás pouze „nutné zlo“.

Jak již bylo v úvodu naznačeno, nutno připomenout, 
že k tomu, abychom dosáhli fungující ekonomiky, 
bude nepostradatelným článkem řetězce účetnictví 
spolu s jeho výstupy. Funkčnost účetního výkaznic-
tví však bývá v praxi velmi podceňována. Účetnictví 

Ing. R. Šmídová, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická 
v Praze

Vystudovala Vysokou školu 
ekonomickou v Praze, 
kde v současné době 
působí na Katedře financí 
a oceňování podniku jako 
odborný asistent. Vedle 
výuky předmětů Finanční 
analýza a plánování podniku 
a Oceňování podniku se 
věnuje výzkumu v této 
oblasti, jehož výsledky 
publikuje a prezentuje 
na domácích i zahraničních 
konferencích. Specializuje 
se na  oceňování lékařských 
praxí.

KALKULACE ZUBNÍ LABORATOŘE
Ing. Radana Šmídová, Ph.D.
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je vedeno pouze „jen aby bylo“, neboli pro potřeby 
kontrolních orgánů. Účetnictví tak neumožňuje efek-
tivní kontrolu nákladů a výnosů, resp. příjmů a výdajů, a 
tím zpětnou vazbu pro rozhodování například v oblasti 
investic a aktualizací cen výrobků. Příčinou je přede-
vším to, že spolupráce s účetními obvykle pokul-
hává. Účetní doklady by neměly být předávány účet-
nímu pracovníkovi pouze jednou za rok, po skončení 
účetního období, ale pravidelně, nejlépe po skončení 
každého měsíce za účelem postupného zpracovávání 
a zajištění pravidelného reportingu ze strany účetního.

Účetní pracovník však musí získat impuls k tomu, v ja-
kém členění evidovat náklady, resp. výdaje, a v jaké po-
době poskytovat výstupy z účetnictví právě od Vás. 
Výsledkem pak pro Vás bude snazší orientace ve Vaší 
ekonomice. Na základě správných výstupů s dostateč-
nou vypovídací schopností pak bude účetnictví Vašim 
pomocníkem při přijímání správných ekonomických a 
strategických opatření, eventuelně nápravných opat-
ření, a při plánování. Pokud účetní pracovník nebude 
mít pokyny pro členění nákladů (výdajů), bude rozho-
dovat o jejich rozčlenění sám a za účelem dosažení co 
možná nejvyšší jednoduchosti při zpracování si vysta-
čí se základním členěním na materiál, mzdy a provozní 
režii. Zubní technik však nebude schopen z takových 

údajů zjistit, kolik ve sledovaném období připadlo z 
celkové výše materiálu na materiál stomatologický a 
kolik na materiál režijní, kolik připadlo na platby ostat-
ním laboratořím. Podobně nebude obvykle možné z 
údajů tohoto členění vyčíst, kolik bylo zaplaceno na-
příklad za nájemné, energie, pohonné hmoty, úklid, 
telefony, školení apod., neboť tyto náklady, resp. vý-
daje, jsou skryty v provozní režii.

Aby pro Vás bylo účetnictví pomocníkem s dostateč-
ně přehlednými výstupy, s dostatečnou vypovídací 
schopností, které Vám napomohou lépe se oriento-
vat ve Vaší ekonomice, přijímat ekonomická rozhod-
nutí a v neposlední řadě správně kalkulovat ceny, 
doporučujeme požadovat po Vašem účetním pra-
covníkovi, aby členil náklady, resp. výdaje, alespoň v 
následující struktuře: mzdy za zaměstnance, odvody 
zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance, 
odvody zdravotního a sociálního pojištění za podni-
katele, zvlášť účtovaný materiál, stomatologický ma-
teriál, režijní materiál, odpisy, drobný hmotný majetek, 
leasing technologií, nájemné, energie, opravy, telefo-
ny, poštovné, vedení účetnictví, úklid, daňové pora-
denství, marketing a reklama, zvyšování odbornosti, 
cestovné, pohonné hmoty, pojištění podnikatelské, 
pojištění ostatní, daně, členské příspěvky, poplatky, 
úroky, ostatní náklady (resp. výdaje).

Zaměřme se nyní na některé položky podrobněji.

MZDY
Mzdové náklady (výdaje) obvykle tvoří velmi význam-
nou část celkových nákladů (výdajů). Přesněji řečeno 
největší část celkových nákladů. Ze své zkušenosti 
mohu potvrdit, že mzdy zubních techniků (zaměstnan-
ců) se pohybují ve velkém rozpětí. Příčinou tohoto roz-
pětí však není pouze závislost na určitém regionu – ně-
kdy tomu dokonce bývá naopak. Otázkou tedy zůstává, 
jak mzdy kalkulovat? Málokterý zaměstnanec by se asi 
bránil vyšší mzdě, i když mzda není jediným faktorem 
spokojenosti, a zároveň málokterý zaměstnavatel by se 
bránil úsporám na straně mzdových nákladů (výdajů). 
Důležité je tedy při vyjednávání mzdového ohodnoce-
ní dosáhnout toho, aby zaměstnanec nebyl nespoko-
jen a zároveň ho zaměstnavatel nepřeplácel.

Jsem zastáncem názoru, že mzda by měla obsahovat 
fixní a variabilní složku. Tento systém je velmi vý-
hodný pro zaměstnavatele (i když vyžaduje nepatrně 
více administrativy než v případě fixní mzdy) a navíc 
motivující pro každého, kdo je schopen ve větší či 
menší míře ovlivnit příjmovost zubní laboratoře. Cí-
lem takového systému je zvýšení efektivnosti prá-
ce a pracovního nasazení. Variabilní složka je obvyk-
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le navázána na dosažené tržby. Jedná se o procentní 
podíl na tržbách, kdy tento je vhodné ještě odstupňo-
vat podle pásem dosažených tržeb.

Nedílnou součástí hrubé mzdy, která v celé výši za-
těžuje náklady (výdaje) zubního technika, je ještě pří-
spěvek na sociální a zdravotní pojištění zaměstnance 
hrazený zaměstnavatelem. Jedná se o nemalou po-
ložku, která zdražuje náklady na zaměstnance, a to 
velmi podstatně. Nezapomínejme však, že jsou i jiné 
formy mzdy, které pro nás mohou být daňově výhod-
né. V této souvislosti hovoříme především o straven-
kách, příspěvcích na penzijní připojištění a na životní 
pojištění zaměstnance.

MATERIÁL
Materiál doporučujeme členit na běžný stomatologic-
ký materiál a na ostatní režijní materiál. Běžným sto-
matologickým materiálem rozumíme materiál bez-
prostředně související se stomatologickými výrobky. 
Naproti tomu do ostatního režijního materiálu řadíme 
úklidové prostředky a kancelářské potřeby – například 
papír do tiskárny, tonery, zálohovací média, tiskopisy.

ZVLÁŠŤ ÚČTOVANÉ POLOŽKY
Zvlášť účtovanými položkami rozumíme výrobky a 
služby jiných zubních laboratoří, a dále nadstandardní 
„drahý“ materiál: kovy, zirkonové kapny, komponen-
ty do zásuvných spojů, … Při cenových kalkulacích je 
této položce třeba věnovat zvláštní pozornost, protože 
tyto položky do minutové kalkulace nevstupují, a 
je třeba je řádně z výdajů (nákladů) vyčlenit a násled-
ně přičítat k ceně výrobku zvlášť. Jejich zahrnutí (i když 
nevědomky) do minutových kalkulací by bylo vážným 
pochybením!

ODPISY
Odpisy jsou peněžním vyjádřením částky, o níž se ma-
jetek v určitém období opotřeboval. Prostřednictvím 
odpisů se systematicky rozkládají původně vynalože-
né výdaje na pořízení majetku do řady účetních ob-
dobí. Odpisy jsou tedy v penězích vyjádřené opo-
třebení dlouhodobého majetku, a to hmotného 
i nehmotného, které snižuje jeho ocenění a zároveň 
vstupuje do nákladů účetního období. Důvodem pro 
odpisování je skutečnost, že dlouhodobý majetek se 
v závislosti na své povaze užíváním fyzicky i morálně 
opotřebovává.

Je však třeba rozlišovat mezi účetními odpisy a daňo-
vými odpisy. Daňové odpisy se vypočítávají pro da-
ňové účely a jejich výše je uznatelná při výpočtu daně 

z příjmu. Tyto odpisy však nepřihlížejí ke specifickým 
podmínkám podniku. Naproti tomu úkolem účetních 
odpisů je vyjádření reálného opotřebení majetku, a 
proto je způsob jejich výpočtu v pravomoci podniku. 
Z tohoto důvodu se tedy může výše účetních a daňo-
vých odpisů lišit.

Pokud jde o daňové odpisování, můžeme provádět 
buď rovnoměrné, nebo zrychlené odpisování. V pří-
padě zrychleného odpisování jsou odpisy v prvním 
roce nejvyšší a postupně se snižují. Tento způsob od-
pisování je výhodný v takových případech, kdy potře-
bujeme během počátečních let uplatnit v nákladech 
(výdajích) co nejvíce odpisů.

VÝDAJE DAŇOVĚ UZNATELNÉ VERSUS OPE-
RATIVNÍ VÝDAJE
Ráda bych ještě zubním technikům doporučila rozli-
šovat mezi daňově uznatelnými výdaji a operativními 
výdaji. Zatímco daňově uznatelné výdaje jsou takové 
výdaje, které uznává zákon o daních z příjmů za vý-
daje sloužící k dosažení, zajištění a udržení příjmů, 
operativními výdaji rozumíme ty výdaje, které svoji 
povahou odpovídají skutečné operativní, tj. provozně 
nutné činnosti zubní laboratoře. Typickými neopera-
tivními výdaji jsou pak nákupy ledniček, mikrovlnných 
trub, varných konvic, notebooků a mobilních telefonů, 
které nesouvisí bezprostředně s provozem zubní labo-
ratoře, ale ve skutečnosti jsou například doma u zub-
ního technika - podnikatele. Oddělená evidence (pro 
vlastní potřebu) operativních příjmů a výdajů, tedy pří-
jmů a výdajů bezprostředně souvisejících s provozem 
zubní laboratoře, pak umožní zubnímu technikovi přes-
nější zhodnocení efektivnosti podnikání.

Vedle kalkulace nákladů je potřeba ještě zkalkulovat 
přiměřený zisk a rovněž znát svůj časový fond, tedy 
počet pracovních dní, počet dní dovolené, počet dní 
mimořádných absencí, nemocí a dní strávených na 
zvyšování odbornosti (školení). A také samozřejmě 
denní pracovní dobu a koeficient využití pracovní 
doby k samotné výrobě. 

A jak často je třeba kalkulovat? Kalkulace je třeba zpra-
covávat a aktualizovat, kdykoli se mění vstupy (ze-
jména výdaje/náklady). Vzhledem k tomu, že tyto se 
mění (obvykle rostou) průběžně, stačí cenové kalku-
lace zpracovat jedenkrát ročně, optimálně má-li zubní 
technik k dispozici účetní závěrku. <<<

Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu 
Fakulty financí a účetnictví VŠE, který je realizován v rámci institucio-
nální podpory VŠE IP100040.
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Certifikované teoreticko-praktické kurzy
WORKSHOP BIOHPP+VISIO.LIGN
Přednášející: Karel Špička
Termín:  5.10.2017
Místo konání:  Plzeň
Kontakt: Krbec Dent s.r.o. Tel.: 377 223 380, 
Fax.: 377 328 411, email: info@krbec.cz, 
www.krbec.cz 

WORKSHOP THERMOPRESS
Přednášející: Karel Špička
Termín a místo konání: dle domluvy 
Kontakt: Krbec Dent s.r.o. Tel.: 377 223 380, 
Fax.: 377 328 411, email: info@krbec.cz, 
www.krbec.cz

Certifikované praktické kurzy
ZÁSUVNÉ SPOJE
Přednášející: Karel Špička
Termín: 2.-4.11.2017, dále dle domluv
Místo konání: Brno
Další: maximálně 8 osob
Kontakt: Krbec Dent s.r.o. Tel.: 377 223 380, 
Fax.: 377 328 411, email: info@krbec.cz, 
www.krbec.cz

Certifikovaný kurz s Akreditovanou zubní 
laboratoří Eurodent
Praktický kurz
KOMBINOVANÉ PRÁCE NA IM-
PLANTÁTY
Přednášející:  Tomáš Skoupý
Termín:  na vyžádání
Místo konání:  Brno 
Další:  maximálně 5 osob
Kontakt: Krbec Dent s.r.o. Tel.: 377 223 380, 
Fax.: 377 328 411, email: info@krbec.cz, 
www.krbec.cz

VYUŽITÍ CAD/CAM TECHNO-
LOGIÍ V ZUBNÍ PRAXI
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: na vyžádání
Místo konání: Brno
Další: maximálně 12 osob
Kontakt: Krbec Dent s.r.o. Tel.: 377 223 380, 
Fax.: 377 328 411, email: info@krbec.cz, 
www.krbec.cz

Dvoudenní praktické školení
PROTETIKY A IMPLANTÁTY
Přednášející: Milan Kořánek
Termín: 2. - 3.10. 2017
Téma kurzu: Orientace v názvosloví, 
rozdělení jednotlivých konstrukčních 
dílů, zhotovení modelu včetně gingivální 
masky, zhotovení kovové konstrukce ne-
sené implantáty.
Místo konání: Školící laboratoř Milevsko 
Cena kurzu: 11.640,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Třídenní praktické školení
SKELETY PODLE SYSTÉMU - 
SILADENT
Přednášející: Tom Arslanian
Termín: 2.10. - 4.10. 2017
Téma kurzu: Úsporná a přesná metoda 
zhotovení skeletů podle SILADENT sys-
tému. Návrh konstrukce a vyhodnocení 
na paralelometru, dublování, lití a opra-
cování skeletové náhrady.
Místo konání: Dental Training Centrum Praha

Cena kurzu: 7.500,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Třídenní praktické školení
BEGO: SKELETY
Přednášející: Milan Kořánek
Termín: 4. - 6.10. 2017
Téma kurzu: Vyhodnocení modelu s po-
užitím paralelometru, návrh vhodných 
kotevních prvků, statika a geometrie bu-
doucí skeletové náhrady. Zhotovení des-
kové náhrady se třemi kotevními prvky.
Místo konání: Školící laboratoř Milevsko
Cena kurzu: 8.900,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Dvoudenní praktické školení
VITA: ESTETIKA VITA VM13 A VM9
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín: 13.10. - 14.10. 2017
Téma kurzu: Individuální vrstvení kera-
mických hmot VITA VM13 a VM9, použití 
Professional Kitu, VITA Akzentu PLUS a 
Interna. Řešení barevně náročnějších re-
konstrukcí ve frontálním úseku.
Místo konání: Školicí laboratoř Ostrava
Cena kurzu: 5.900,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Jednodenní praktické školení
SIRONA INEOS X5 A CEREC IN-
LAB CAD 15.2 A CAM 16
Přednášející: Tom Arslanian
Termín: 20.10. 2017
Téma kurzu: Seznámení se s programem 
inLab, MCXL, MCX5 a scanerem inEos X5. 
Praktická ukázka frézování MCXL. Školení 
je určené pro zubní lékaře i zubní techni-
ky. V ceně školení je občerstvení a oběd.
Místo konání: Dental Training Centrum Praha
Cena kurzu: 700,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Třídenní praktické školení
ZÁSUVNÉ SPOJE
Přednášející: Milan Kořánek
Termín: 23. - 25.10. 2017
Téma kurzu: Zhotovení konstrukce fixní 
a snímatelné části protetické náhrady.
Místo konání: Školící laboratoř Milevsko-
Cena kurzu: 10.480,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Jednodenní praktické školení
VITA: VM KONCEPT- POWER 
KURZ VM13
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín: 24.10. 2017
Téma kurzu: Individuální vrstvení kera-
mických hmot VITA VM13, použití Profe-
ssional Kitu, VITA Akzentu PLUS a Interna. 
Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí 
ve frontálním úseku.
Místo konání: Dental Training Centrum Praha
Cena kurzu: 2.900,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 

278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Dvoudenní praktické školení
ERKODENT: TEPELNÉ TVARO-
VÁNÍ FÓLIÍ
Přednášející: Tom Arslanian
Termín: 26.10. - 27.10. 2017
Téma kurzu: Praktické využití techniky 
vakuově tepelného tvarování folií v zub-
ní laboratoři (individuální lžíce, chrániče 
chrupu, dlahy, nosiče bělicích přípravků, 
provizorní můstky atd.)
Místo konání: Školicí laboratoř Ostrava
Cena kurzu: 5.900,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Dvoudenní praktické školení
VITA: SNÍMACÍ PROTETIKA
Přednášející: Tom Arslanian
Termín: 30.10. - 31.10. 2017
Téma kurzu: Teorie výběru zubů podle 
fyziologie obličeje, registrace mezičelist-
ních vztahů, zastavění modelů do arti-
kulátoru, stavění zubů podle ověrených 
pravidel, anatomická modelace náhrady 
měkkých tkání, základní pravidla pro 
správné adheze protézy. 
Místo konání: Školicí laboratoř Ostrava
Cena kurzu: 6.500,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Dvoudenní praktické školení
VITA: ESTETIKA VITA VM13 A VM9
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín: 2.11. - 3.11. 2017
Téma kurzu: Individuální vrstvení kera-
mických hmot VITA VM13 a VM9, použití 
Professional Kitu, VITA Akzentu PLUS a 
Interna. Řešení barevně náročnějších re-
konstrukcí ve frontálním úseku.
Místo konání: Dental Training Centrum Praha
Cena kurzu: 5.900,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Jednodenní praktické školení
VITA VM LC A VITA VM LC flow
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín: 6.11. 2017
Téma kurzu: Jeden fazetovací kompozit-
ní materiál, dvě konzistence, nové mož-
nosti v konceptu VM. 
Místo konání: Dental Training Centrum Praha
Cena kurzu: 2.000,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Třídenní praktické školení
KOVOKERAMIKA – ZÁKLADNÍ
Přednášející: Michal Nový
Termín: 8.11. - 10.11. 2017
Téma kurzu: IZákladní vrstvení keramic-
kých hmot z materiálu VM13 nebo VMK 
Master. Seznámení s teorií (modelace, 
opracování, vhodné slitiny) i praxí (dvě 
korunky a tříčlenný můstek).
Místo konání: Dental Training Centrum Praha
Cena kurzu: 6.000,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
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278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Jednodenní praktické školení
VITA: VM KONCEPT- POWER 
KURZ VM9
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín: 10.11. 2017
Téma kurzu: Individuální vrstvení kera-
mických hmot VITA VM9, použití Profes-
sional Kitu, VITA Akzentu PLUS a Interna. 
Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí 
ve frontálním úseku.
Místo konání: Školicí laboratoř Ostrava
Cena kurzu: 2.900,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Jednodenní praktické školení
POWER KURZ VMK MASTER
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín: 14.11. 2017
Téma kurzu: Individuální vrstvení kera-
mických hmot VITA VMK Master, použití 
Professional Kitu, VITA Akzentu PLUS a 
Interna. Řešení barevně náročnějších re-
konstrukcí ve frontálním úseku.
Místo konání: Školicí laboratoř Ostrava
Cena kurzu: 2.900,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 

www.interdent.cz
Jednodenní praktické školení
POWER KURZ VMK MASTER
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín: 23.11. 2017
Téma kurzu: Jednodenní individuální 
kurz - vrstvení keramických hmot VITA 
VMK Master použití Professional Kitu, VITA 
Akzentu PLUS a Interna. Řešení barevně 
náročnějších rekonstrukcí ve frontálním 
úseku.
Místo konání: Dental Training Centrum Praha 
Cena kurzu: 2.880,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Dvoudenní praktické školení
ERKODENT: TEPELNÉ TVARO-
VÁNÍ FÓLIÍ
Přednášející: Tom Arslanian
Termín: 1.12. - 2.12. 2017
Téma kurzu: Praktické využití techniky 
vakuově tepelného tvarování folií v zub-
ní laboratoři (individuální lžíce, chrániče 
chrupu, dlahy, nosiče bělicích přípravků, 
provizorní můstky atd.)
Místo konání: Dental Training Centrum Praha
Cena kurzu: 5.900,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Jednodenní praktické školení
VITA: VM KONCEPT- POWER 
KURZ VM13
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín: 5.12. 2017
Téma kurzu: Individuální vrstvení kera-
mických hmot VITA VM13, použití Profe-
ssional Kitu, VITA Akzentu PLUS a Interna. 
Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí 
ve frontálním úseku.
Místo konání: Školicí laboratoř Ostrava
Cena kurzu: 2.900,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Jednodenní praktické školení
POWER KURZ VMK MASTER
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín: 12.12. 2017
Téma kurzu: Individuální vrstvení kera-
mických hmot VITA VMK Master, použití 
Professional Kitu, VITA Akzentu PLUS a 
Interna. Řešení barevně náročnějších re-
konstrukcí ve frontálním úseku.
Místo konání: Školicí laboratoř Ostrava
Cena kurzu: 2.900,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

POZVÁNKA 

MULTIDISCIPLINÁRNA 
MEDZINÁRODNÁ 

KONFERENCIA 

RAJECKÉ TEPLICE 
25. –27.10.2017 

FIRMY 

        ABD DENT JARIDENT 
        ALBACO           JEMI dent
        FLAVA  Zuba 
        iDENT
       IVOCLAR

SANUS 
STRAUMAN 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

Zaslaním záväznej prihlášky a zaplatením 
poplatkov sa účastník zaväzuje zúčastniť 
akcie. 

Účastnícky / konferenčný poplatok 

člen SKZT 50 € 
nečlen SKZT           90 € 
rodinný príslušník   25 €  (konferenčný 
poplatok) 

Dopravu, ubytovanie a stravovanie si každý 
účastník hradí individuálne. 

Poplatky za neprítomného účastníka sa 
nevracajú. Za neprítomného účastníka môže 
nastúpiť náhradník. 

Poplatky zasielajte výhradne na číslo účtu: 
2922860313 / 1100 
IBAN: SK 5211000000002922860313 
VS: rodné číslo 
SPRÁVA PRE PRIJÍMATEĽA: svoje meno 

Informácie Mgr. Iveta Murínová v kancelárii 
SKZT v Bratislave, kancelaria@skzt.sk, 
+421262410522 

O R G A N I Z A Č N Ý  V Ý B O R

doc. PhDr. PaedDr. Eliška Knošková, PhD. 

Mgr. Ján Slezák, dipl.z.t. 

RNDr. Milan Knoško, dipl.z.t. 

    Prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. 

 Mgr. Iveta Murínová 

NA TUTO AKCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT I ZUBNÍ TECHNICI Z ČESKÉ REPUBLIKY.
BLIŽŠÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE JE MOŽNÉ ZÍSKAT NA SEKRETARIÁTU SKZT (VIZ. KONTAKTY NÍŽE).
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>>> Vážení čtenáři,

předkládáme vám opět nové „SUDOKU - SAMURAI“, 
které jsme představili v posledních několika číslech 
našeho magazínu. Vaše reakce a množství odesla-
ných vyluštěných odpovědí nás potěšilo a ubezpečilo  
v tom, že tento typ sudoku máte rádi a baví vás. Vy-
bíráme znovu lehčí obtížnost, abyste se mohli zapojit 
všichni, kteří máte rádi tento typ luštění. 

Takže neváhejte a pusťte se do toho. Opakujeme, že 
hra funguje na stejném principu jako známé Sudoku, 
jenže musíte složit najednou pět sudoku. Představte 
si, že máte v rozích 4 klasické sudokové čtverce a upro-
střed jsou spojeny  středovým sudokovým čtvercem, 
s kterým mají společné vnitřní rohy. Řešte tento hla-
volam stejně jako běžné Sudoku. Jen si pamatujte, že 

nesmíte mít stejné číslo v řadách, které spojují velký 
čtverec se středovým hlavolamem.

Vyplňte sudoku samurai a pošlete nám čísla, která mají 
být v zelených políčkách nejpozději do 20. 10. 2017 
(do 24.00 hod.) SMS zprávou na telefonní číslo +420 
602 224 298 ve tvaru: střední čtverec, spodní čtverec
nebo e-mailem na adresu: sekretariat@komorazt.cz 

V obou případech se nezapomeňte podepsat!!! 
Vylosovaný výherce obdrží cenu v hodnotě 500,- Kč. 

Výhercem z minulého čísla se stala paní Ludmila 
Raušalová z Brna, které byla zaslána věcná cena v 
hodnotě cca 500,- Kč .

K výhře jí srdečně gratulujeme. <<<
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Straumann® CARES® pro zubní laboratoře poskytuje 
ověřené digitální pracovní postupy od skenování až po 
výrobu a dodává Vám požadované individuální řešení.

Digitální návrh a výroba.
Efektivní a propojené.

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

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

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

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

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

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

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

     materiálů a aplikací pro centralizované nebo laboratorní frézování.

LABORATORNÍ SKENERY MODELACE - digitální návrh

CENTRALIZOVANÉ FRÉZOVÁNÍ

ŠIROKÁ NABÍDKA MATERIÁLŮ

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

ve vysoce kvalitních a precizních
skenech.

Straumann® CARES® Visual 
 Integrovaný program pro snadnější

komunikaci od skenování až do výroby.

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

z našich frézovacích center.

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

FRÉZOVANÍ V LABORATOŘI
Straumann® CARES® M Series frézka

Straumann® Therm
Straumann® Argotherm 

SINTROVÁNÍ

Straumann® CARES® Materiály
Působivé portfolio materiálů pro široké 
spektrum ošetření, dostupné pro frézování
v laboratoři nebo frézovacím centru.
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(CARES= Počítačově řízená protetická řešení)
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KOMORAZT.CZ
Magazín Komory zubních techniků ČR

Moderní odborné periodikum pro podnikatele i  za-
městnance v  oboru zubní protetiky. Magazín klade 
důraz na  stavovské informace a  stavovskou politiku, 
s akcentem na řešení ekonomických potřeb a problé-
mů v oboru. Magazín přináší  i odborné články a no-
vinky ze světa zubní protetiky a souvisejících oborů, 
s důrazem na moderní  technologie a moderní výrob-
ní postupy.

MÉDIA DATA

Ročník:  8.

Periodicita:  2 x do roka

Náklad: CZ 2 500 ks

Distribuce:  zdarma do všech zubních laboratoří

Formát: 210 x 297 mm

Provedení:  Obálka: Křída lesklá 200 g, lamino

  Vnitřek: Křída 115 g

 Vazba: V2

  Počet stran: 44-60

VYDAVATEL

Komora zubních techniků ČR
Ostrovského 253/3, 15000 Praha 5

PREZENTACE FORMÁT ZÁKLADNÍ CENA 2X ROČNĚ - 30%

reklama A4 21 x 30 cm 25 000,- 17 500,- 

reklama 1/2 A4 21 x 15 cm 14 000,- 9 800,- 

reklama 1/3 A4 21 x 10 cm 10 000,- 7 000,-

reklama 1/4 A4 21 x 7,5 cm 8 000,- 5 600,-

2. a 3. strana obálky 21 x 30 cm 30 000,- 21 000,-

4. strana obálky 21 x 30 cm 32 000,- 22 400,-

PR článek 1 strana 21 x 30 cm 12 500,-
8 750,-

50% ceny inzerce 
podle využité plochy

1 vzdělávací akce 1 000,-
zdarma při vložení jiné 
inzerce

vkládání 1 list A4=2,70 Kč 2 listy A4=3,70 Kč brožura 6 listů =5,70 Kč

MEDIAPLÁN ČASOPISU KOMORA ZT 2018

číslo redakční uzávěrka
podklady pro reklamu

ve formátu PDF
distribuce 

1
2

26. 2.
23. 8.

  5. 3.
30. 8.

  2. 4.
20. 9.

Seznam inzerentů

Digitální řešení pro
zubní laboratoře.

Od skenerů až po lokální frézku.

Straumann® CARES®

www.straumann.cz

Straumann s.r.o.
strana 2

Protetika Plzeň s.r.o., Bolevecká 38, Plzeň 301 00, tel.: +420 602 764 564, e-mail: protetikaplzen-dent@volny.cz

CREATION CC
Inspired by Natur
B R I L A N T N Í  C R E AT I O N  C C
• vysokotavitelná keramika s homogenní krystalickou strukturou, vysokou

 odolností a pevností vazby ve spojení s Crea Alloy Bondem

• extrémně nízké smrštění - méně korekčních pálení

• leucitové krystaly zajišťují přirozenou reprodukci barev a světelnou dynamiku

• více než 30-ti letá zkušenost z praxe

Creation Will i Geller - prostě geniální

, Bolevecká 38, Plzeň 301 00, tel.: +420 602 764 564, e-mail: protetikaplzen-dent@volny.cz

extrémně nízké smrštění - méně korekčních pálení

leucitové krystaly zajišťují přirozenou reprodukci barev a světelnou dynamiku

více než 30-ti letá zkušenost z praxe

Creation Will i Geller - prostě geniální

inzerce_A4_creation_final_CC_AK02.indd   1 28.08.17   8:39

Protetika Plzeň s.r.o.
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LASAK s.r.o. • Českobrodská 1047/46 • 190 01 Praha 9 – Hloubětín 
tel.: +420 224 315 663 • fax: +420 224 319 716 • e-mail: info@lasak.cz • www.lasak.cz

• Vysoká pasivní přesnost

• Mosty BioCam® k dispozici na všechny přední systémy

• Titanové báze BioCam® a šroubky dostupné pro systémy  
 LASAK BioniQ® a IMPLADENT®, 3iTM Certain®, Astra Tech®, CAMLOG®,  
 NobelActive®, NobelReplace®, Straumann® Bone Level a synOcta®

3i™ je obchodní známka a Certain® je registrovaná obchodní známka Biomet, Inc., Indiana, USA. Astra Tech® je registrovaná ob-
chodní značka Dentsply IH AB, Sweden. CAMLOG® je registrovaná obchodní známka CAMLOG Biotechnologies AG, Switzerland. 
NobelActive® a NobelReplace® jsou registrované obchodní známky Nobel Biocare Holding AG, Switzerland. Straumann® je registrova-
ná obchodní známka Straumann Holding AG, Switzerland.

BioCam® frézované CAD/CAM konstrukce a pilíře

KDYŽ TO CHCETE PŘESNĚ

VE STŘEDNÍ HALE, 
STÁNEK Č. 102
12.–14. ŘÍJNA 2017

NAVŠTIVTE NÁS 
NA VELETRHU 
PRAGODENT

Lasak, spol. s.r.o.
strana 33

 

 
 

 

Žádají Vaši pacienti zubní náhradu, 
která jim dá pohodlí, estetiku, stabilitu, dobrou retenci a dlouhodobou životnost?

Chcete jim nabídnout kompletní řešení?

Takovým řešením jsou ZÁSUVNÉ SPOJE

4,4 mm

2,
1 

m
m

OT Equator abutment 
           

OT Equator
jednočlenný attachment

2.
1 

m
m

4.4 mm

Nejnižší vertikální profil na trhu 2,1 mm a průměr 4,4 mm

RHEIN´83 OT EQUATOR systém 4 v 1
Systém, který nabízí několik řešení při plánování léčby, pokud je vertikální prostor limitován.

• Nejnižší vertikální profil na trhu 2,1 mm a průměr 4,4 mm
• Menší než systémy ERA a LOCATOR
• S výškou manžety 0,5 mm - 7 mm
• OT Equator spalitelný attachment
• OT Equator titanový prefabrikovaný abutment kompatibilní 
 s různými implantologickými systémy na trhu 
• S matricemi ve čtyřech úrovních retence (0,6/1,2/1,8/2,7 kg)
 pro snadné použití v dentální laboratoři nebo zubní ordinaci

Informujte se u svého obchodního 
zástupce ješte dnes anebo kontaktujte 
našeho specialistu implantologie:

Monika Lenochová 
mobil: +420 777 003 363
mail: lenochova@hufa.cz

Hu-Fa Dental a. s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice

Hu-Fa
Dental

Hu-fa Dental a.s.
strana 24

INTERDENT®
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Zirkonzahn Worldwide  –  T +39 0474 066 680  –  info@zirkonzahn.com  –  www.zirkonzahn.com

NOVÁ! M4 WET HEAVY METAL
NAPROSTO VŠESTRANNÁ

 - Technologie simultánního frézování v 5 + 1 ose s volitelným 
frézovacím vřetenem: Milling Spindle Hard Automatic alebo  
Performance Milling Spindle M4 (vysoký výkon, vodou chlazené 
frézovací vřeteno s integrovaným odsávacím zařízením)

 - Pro zpracování zirkonu, pryskyřice, vosku, dřeva, slitin kovů, 
chromkobaltu, titanu a prefabrikátů z titanu (Raw-Abutments®), 
prefabrikovaných můstků (Bridge-Rods), sklokeramiky a 
kompozitních materiálů

 - S extra velkou frézovací plochou (39×17 cm), která je speciálně 
vhodná pro výrobu modelů (až 20 celoústních můstků)

 - Zásobník a funkce měniče nástrojů umožňují automatickou 
výměnu až 32 frézovacích nástrojů

 - Automaticky se otvírající ochranné sklo zabraňuje, aby hobliny z 
frézování a jiné nečistoty znečistily nástroje uložené v zásobníku

 - Při zpracování pryskyřic zajišťuje ionizátor čistotu frézovací 
jednotky odchycením plastových hoblin.

 - Je možné použít různé kombinovatelné držáky

M4 Frézovací jednotka pro mokré frézování tvrdých kovů:
Všechny struktury potřebné pro výrobu komplexní zubní náhrady je možné 
vyrobit v rámci jediného procesu frézování

Zirkonzahn
strana 5

Krbec Dent s.r.o.
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Výstaviště Praha - Holešovice
12. - 14. 10. 2017
www.pragodent.eu
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Použitý materiál
Ti 6AI-4V ELI (ASTM F 136)
Vyrobeno v Německu

Titanové interface/báze

[ Klasický šroub 
identický s originálem ]

[ Pro úhlované kanály
pro šroub ]

Simply Smarter
Obsahuje dva šrouby 

Použitý materiál
Stainless Steel 303F  

Navrženo k opakovanému použití  (jsou 
popsané laserem).
Vyrobeno s precizností  ± 5μm.
K použití jak na sádrové modely tak na 
tištěné 3D modely.
Identické dosedy s kopatibilnímy 
systémy.

Modelové analogy

MHDENT | ONLINE-SHOP | FRÉZOVACÍ CENTRUM

Approved by CE, ISO 9001, ISO 13485

Vysoká přesnost.
Vyrobeno s precizností  ± 5μm.
Naprosto identické jako originální šrouby.
Kontrolováno a testováno na 150% 
hodnoty originální utahovací síly.
Všechny prošly ruční inspekcí závitu.

Použitý materiál

Šrouby

Ti 6AI-4V ELI (ASTM F 136)
Vyrobeno v Německu

www.mhdent.com
tel. +420 739 677 683

Výhradní zastoupení firmy ARUM v České Republice má firma MHdent.com s.r.o.

Balení obsahuje dva šrouby.
Vyrobeno s precizností  ± 5μm.
Vysoká kvalita spojení se zirkonem.
Vysoká úroveň biokompatibility.
Identické dosedy.
Identické šrouby.
Identický materiál.
Digitální knihovny zdarma.

od 200 Kč

od 270 Kč

od 999 Kč

 Firma ARUM  byla založena před více jak dvaceti lety 
v Jižní Koreji. V roce 2000 se začala specializovat pouze na 
dentální průmysl. 

 Produkce a činnost ARUM  se rozděluje do dvou částí.
První je produkce dentálních frézovacích strojů CAM a druhá 
je výroba spotřebního materiálu pro protetiku nesenou 
implantáty, který vám tímto představujeme.
 
 ARUM díky své bohaté profesní historii na dentálním 
trhu zpracovala nejvíce druhů implantových konekcí na světě.      
 
 Použitím Ti6AL4V ELI ASTM F136 jako materiálu pro 
titanové baze, šrouby a předfrézovaná tělesa abutmentů, 
předcházíme nechtěným ztrátám na vlastnostech a zajišťujeme
největší možnou kvalitu našich produktů. Tento materiál 
je používán pouze těmi nejrenomovanějšími společnostmi.

 ARUM   - Přes 250 druhů různých konekcí implantátů.
                - Nejrozsáhlejší knihovny na světě.
                - Nejvyšší možná kvalita za nejnižší možnou cenu.

MHdent .com.s.r.o.
strana 42
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