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Editorial

Vážení čtenáři, kolegové,

až se začtete do těchto řádků, dáte mi jistě všichni za prav-

du, že mnohá přísloví o ubíhajícím čase se skutečně napl-

ňují. V zimě se těšíme na jaro a léto, v létě se naopak někteří 

těší na podzim a zimu.

Začátek roku nám utekl jako voda, zvlášť když byl naplněn 

tolika událostmi, ať už se jednalo o hrůznou tragédii země-

třesení v Japonsku a její nedozírné následky nebo o vládní 

krizi na národní půdě anebo o optimističtější událost, vý-

hru bronzové medaile z Mistrovství světa v hokeji. Jak už 

citoval Karel Čapek: „Čas je strašně relativní pojem“, a všich-

ni víme, že když se něco děje, ubíhá relativně rychle.

Jaro pomalu končí a  sluníčko už svými paprsky otevírá 

dveře létu. Byli jsme plni očekávání, jak dopadne Stomato-

logické ekonomické fórum pořádané 6. května, kde jsme 

vám předložili zrevidované minuty a seznámili vás s nákla-

dovými cenami. Jsme si vědomi toho, že ne všichni jste se 

mohli či chtěli zúčastnit, a proto toto číslo magazínu bude 

věnováno převážně tomuto tématu. Rádi bychom vám 

předali co možná nejvíce informací, které by měly přispět 

zejména k usnadnění řešení vašich problémů v oblasti cen. 

Také vám připadá, že v létě máte tak nějak více času? Dny 

se prodlužují a  najednou se dá stihnout všechno, na  co 

jste přes zimu jen stěží hledali volnou chvilku. Léto je 

nejpříhodnější roční období k tomu, že si sednete ve stí-

nu do houpací sítě na své zahradě nebo si třeba lehnete 

na pláži, zdálky k vám doléhá šumění moře a vy si užíváte 

zasloužený letní odpočinek. Nedovedu si totiž představit 

lepší kulisu pro letní čtení. Vím, možná namítnete, že není 

zrovna v době volna nejpoutavějším čtením hromada čísel 

a  ekonomických rozvah, ale zase na  druhé straně, kdy si 

najdete čas mezi dlouhými pracovními dny, trávícími v la-

boratoři, a starostí o svou rodinu na vstřebávání těchto in-

formací.

Náš magazín je svým charakterem trochu odlišný od běž-

ných profesních titulů. Snažíme se vám poskytnout hlavně 

informace z oblasti ekonomiky a také legislativy, které by 

vám měly být nápomocny v řešení problémů, vznikajících 

v soukromých a podnikatelských činnostech. 

Byli bychom rádi, prosíme vás a doufáme, že se někdy do-

čkáme toho, že nám budete zasílat podněty a připomín-

ky o zařazení toho či jiného tématu, které by mohly vést 

ke  zkvalitňování obsahu celého magazínu. Tvoříme totiž 

magazín pro vás, ovšem bez vás a vaší odezvy to je velmi 

obtížné. Chtěli jsme zavést rubriku řádkové inzerce, ale na-

šel se pouze jeden zájemce, kterému jsme bohužel z dů-

vodu nezájmu dalších nemohli vyhovět. Proto ještě opa-

kuji, že potřebujeme vaši součinnost.

Nicméně přejeme vám všem léto obdařené tím příjem-

ným. Přejeme vám ale také léto, které rozšíří váš pohled 

a vaši schopnost rozpoznávat hodnoty. Mám ráda citáty, 

a proto zase jeden zmíním. „Četba zásobuje naši mysl pou-

ze materiálem vědomostí. Teprve myšlením se zmocňuje-

me toho, co jsme přečetli.“ John Locke.
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Dění v KZT

>>> Vážení kolegové, ráda bych v tomto svém „sloup-

ku“ shrnula počiny KZT za  uplynulé období tohoto 

roku. Vy, kdo pravidelně čtete zápisy ze zasedání Rady, 

máte o našich aktivitách určitý přehled, ale ze zkuše-

ností přeci jenom víme, že mnohdy čtení zápisů nevě-

nujete přílišnou pozornost, proto bych chtěla naši čin-

nost trochu shrnout. 

Hlavním bodem naší činnosti byla příprava našeho pří-

spěvku do suplementu LKS „Dentální tým“, který již vy-

šel, a mnozí jste jej četli. Oslovili jsme v něm obě sku-

piny, kterých jsme se chtěli dotknout - a  to jak zubní 

techniky, tak stomatology. Mnohé z tohoto článku ještě 

jednou uvádíme na stránkách tohoto čísla magazínu. 

V  podzimním vydání „Dentálního týmu“ budou otiš-

těné reakce ze stran zubních techniků a stomatologů, 

a tím by se měla rozpoutat celooborová diskuse, která 

by měla vyústit v jednotnou koncepci, kterou budeme 

společně s ČSK prosazovat. 

Dalším bodem byla příprava SEF (Stomatologického 

ekonomického fóra), které také již proběhlo, a  jehož 

hlavním posláním bylo defi novat „nákladové ceny“. Po-

drobnosti a  vysvětlení uvádíme také v  samostatném 

článku na stránkách tohoto magazínu i s kompletním 

seznamem „nákladových cen“. K  tomuto si nemohu 

odpustit komentář. Konečně nastal čas, kdy je mož-

né napravit to, co se zanedbalo v  minulých patnácti 

letech. Žádám všechny zubní techniky, aby se do ná-

pravy stávajícího stavu zapojili a  přestali mentorovat 

o tom, že „to nepůjde“. To, jak nákladová cena vypadá, 

je realita. To, že účtujeme pod tuto realitu, je naše ko-

lektivní selhání, které musíme zase kolektivně napra-

vit. Každému, kdo tyto naše snahy bude bagatelizovat, 

bych chtěla říct: když už nepomůžete, tak neškoďte!!! 

Zpracovali jsme koncepci strukturovaného účtování 

částečných snímatelných náhrad. Podrobný manuál 

vypracujeme během letních měsíců, a na Pragodentu 

bychom vám jej chtěli již nabídnout.

Prozatím se jedná pouze o částečné snímatelné náhra-

dy a  ortodoncii, do  budoucna bychom chtěli, aby se 

takto strukturovaně účtovaly i fi xní náhrady, tak jako je 

to běžné v okolních státech Evropy, a nakonec i ve svě-

tě. Bude to běh na  dlouhou trať, protože jsme příliš 

dlouho nechali systém paušálních cen, ale věříme, že 

všichni pochopíte, že změny prospějí každému, kdo je 

zainteresovaný, včetně pacienta.  

V  této souvislosti byl spuštěn server s  názvem „ceny 

zubní péče“: www.cenyzubnipece.cz, kde je pacient 

obeznámen s  tvorbou ceny ve  stomatologii. Server 

zhotovila a spravuje Česká stomatologická akademie.

Pokračujeme ve  spolupráci s  Českou společností pro 

implantologii, a věříme, že ti, kdo chtějí o této disciplíně 

vědět víc a věnovat se jí, využijí nabízených možností 

a zapojí se do implantologického curricula. 

Průběžně připomínkujeme zákony, které se novelizují. 

Největší změnou je „malá“ novela zákona č. 96/2004 

Sb., která již vstoupila v  platnost.  Každý, kdo podal 

žádost o  prodloužení v  řádném termínu (tj. 60 dnů 

před vypršením platnosti), je považován za způsobilé-

ho k  výkonu povolání až do  dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o  prodloužení. (jinými slovy- způsobilost 

neztratíte, i  když nestihne registr vaši žádost vyřídit 

do termínu platnosti vašeho Osvědčení).

Dále: všechna platná Osvědčení a  Rozhodnutí po  22. 

4. 2011 jsou prodloužena zákonem o další 4 roky bez 

nutnosti podání žádosti (jinými slovy - platnost certifi -

kátu se automaticky prodlužuje o další 4 roky – tedy, 

ten, komu končí v dohledné době se nemusí obávat, 

protože mu platí ještě další 4 roky). K této změně do-

šlo díky připomínkovému řízení, které proběhlo v roce 

2010, ještě za ministryně Juráskové, a současný ministr 

jej podpořil a dotáhl do konce. 

Dále se chystá „velká“ novela tohoto zákona, která má 

nově defi novat získání způsobilosti k výkonu povolání.  

Předložili jsme Ministerstvu svoji představu, a další jed-

nání budou následovat. Rozhodně ale nepodporujeme 

bakalářské studium zpřístupněné absolventům jakékoli 

střední školy. Naše představa je taková, že zubním tech-

nikem – bakalářem se může stát pouze zubní technik 

s praxí. Pokud tato naše představa nenajde oporu, ne-

budeme bakalářské studium podporovat vůbec. 

V  souvislosti s  novelou „Občanského zákoníku“ došlo 

ke  změně v  záručních dobách pro „zakázkové pro-

středky“ – což jsou mimo jiné i  zubní náhrady. Tato 

úprava se nás ale netýká, protože mezi námi a ordina-

cí je obchodní vztah, řízený „Obchodním zákoníkem“, 

který nám, jako výrobci dává právo určit si záruky podle 

vlastního uvážení, na základě povahy a druhu výrobku. 

Nechali jsme zpracovat návrh „garanční smlouvy“ mezi 

ordinací a laboratoří, který je všem členům k dispozici 

na  našem webu. ČSK umístila na  svém webu „vzoro-

vý návrh smlouvy mezi zubní ordinací a laboratoří“, se 

kterým ale nemůžeme souhlasit, proto upozorňujeme, 

že jeho podepsáním si způsobíte do budoucna výraz-

né komplikace – automatická záruka 2roky na veškeré 

výrobky, odložení fakturačních práv o řadu týdnů a po-

dobně. Doporučujeme nepodepisovat. Požádali jsme 

ČSK o schůzku, kde chceme tuto prekérní situaci řešit. 

Provedli jsme rozsáhlou rekonstrukci našeho webu, 

který se tím zpřehlednil. Vznikla nová rubrika určená 

pro pacienty, a  některé, především informační sekce 

včetně diskuse, jsou přístupné pouze řádným členům 

KZT. 

Toto jsou jen nejzásadnější kroky, které KZT zatím stihla 

udělat. Díky omezenému prostoru se nemohu zmínit 

o každodenní mravenčí práci a jednotlivých dílčích vý-

sledcích. Děkuji všem členům Rady KZT, kteří se aktivně 

zapojili, a žádám i vás, jednotlivé zubní techniky, abyste 

sami dávali podněty k tomu, jak by měla KZT pracovat, 

aby její činnost byla přínosem pro nás všechny. <<<

SLOVA PREZIDENTKY

Alexandra Seidlová

Alexandra Seidlová
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>>> Vážení kolegové.

Dne 6. května proběhlo v Praze, v prostorách Aka-

demie věd první „Stomatologické ekonomické 

fórum“, které mimo jiné defi novalo „nákladové ceny“. 

Dovolte nám, abychom trochu přiblížili, co tyto nákla-

dové ceny znamenají.

Podklady pro výpočet těchto cen jsme získali ze dvou 

statistických šetření, první proběhlo v roce 2007 a dru-

hé v roce 2010.

V těchto nákladových cenách jsou obsaženy veškeré 

náklady, ale také „oportunitní mzda pro podnikatele“ 

(předpokládaná mzda, kterou by podnikatel dostal 

jako zaměstnanec), – což je údaj, který je často zamě-

ňován za položku zisku. Je to suma, kterou by měl mít 

každý podnikatel za svou práci. Největší součástí této 

„nákladové ceny“ jsou náklady na mzdy. Pokud pracu-

je technik sám na sebe, může tuto svoji mzdu mylně 

považovat za zisk.

Zisk sám o sobě slouží k rezervám pro investice, riziko-

vé a podobné fondy, daňovou zátěž a podobně. S tě-

mito skutečně ziskovými položkami se v nákladových 

cenách nepočítá. 

Tolik k vysvětlení - proč vychází „nákladové“ ceny tak-

to vysoké, přestože říkáme, že jsou „bez zisku“. Za léta 

odříkání jsme si zvykli, že svoji oprávněnou mzdu 

a odměnu za práci označujeme jako zisk. Máme sice 

z  čeho žít, ale nemáme už žádné rezervy na  ostatní 

potřebné věci. Tak zní pravda. 

Zároveň jsme provedli potřebnou redukci počtu mi-

nut, potřebných k výrobě jednotlivých kódů.

Všichni víme, že počty minut byly v  minulosti velmi 

nadhodnocené – dnes nám kvalitní materiály a nové 

technologické postupy umožňují práci zkvalitnit, ale 

také zrychlit.

Nejvíce diskutovaná cena je u  metalokeramické ko-

runky, která se jeví jako nepřijatelně vysoká. Rada KZT 

řešila na svém zasedání, zda by nebylo rozumné, na-

vrhnout jako nákladovou cenu nějaký kompromis, 

který by byl pro všechny přijatelnější.

Po  obsáhlé diskusi došla Rada k  závěru, že realita je 

daná, a nemá se do ní zasahovat. Proto uvádíme cenu 

tak, jak skutečně vyšla. Ale zamyslet se nad tím, jak 

lacino prodáváme svoji odbornou a náročnou práci, 

musíme všichni.  

Když v roce 2007 vznikla v Brně iniciativa – „dohodně-

me se na nepodkročitelných cenách“, byla cena me-

talokeramické korunky stanovena na 1600 Kč, což byl 

dobrý celorepublikový průměr. Od té doby ale uply-

nuly již další tři roky, navíc „krizové“, což znamenalo 

nárůst nákladů na  ceny energií, služeb, nová povin-

nost platit nemocenskou a  podobně. Toto všechno 

musí cenu naší práce zcela jistě zvednout. To je jeden 

z argumentů, proč se Rada neuchýlila k nějaké kom-

promisní redukci ceny. Realita je taková, jaká je, a my 

ji musíme akceptovat. Mimochodem, nikdo z přítom-

„NÁKLADOVÉ CENY“

ANEB - JSOU REÁLNÉ CENY REÁLNÉ? 

Alexandra Seidlová

KZT a ekonomika
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KZT a ekonomika

ných 100 doktorů proti těmto cenám neprotestoval. 

V  celkové ceně metalokeramické korunky už rozdíl 

dvou, či tří set, nehraje nijak zásadní roli. Jenom mnozí 

z nás nabyli dojmu, že pokud budou svoji práci prodá-

vat za správnou a realitě odpovídající cenu, bude ne-

prodejná. Argumenty, že takto vypočtená cena je ne-

reálná, jsou zavádějící. Naopak tato cena je naprosto 

reálná, dobře vypočtená. Nereálné jsou ceny, za kte-

ré svoji práci mnohdy prodáváme. Je rozdíl mezi tím, 

co je realita a  co je reálná cena. Vážení přátelé, pro-

to, právě proto, aby byla naše práce prodejná, musí 

být kvalitní, neošizená, správně ohodnocená a dělaná 

s  radostí. Naše práce má svoji vysokou hodnotu, 

a  každý, kdo tvrdí, že to není pravda, podkopá-

vá snahy těch, kdo se snaží o nápravu. A o tom to 

všechno je. <<<

kód  POPIS VÝROBKU nové minuty 7,9 materiál cena

SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE

60300 Litá výztuž ke kódům 82001 a 82002, 82201, 82211 30 297 297

60304 Drátěná výztuž 15 119 119

80001 Studijní model s otiskem, 1 kus 12 95 95

80002 Analýza modelu v okludoru 14 111 111

80004 Diagnostická přestavba 35 277 277

80011 Funkční otisk horní čelisti v individuální lžíci 15 119 119

80012 Funkční otisk dolní čelisti v individuální lžíci 15 119 119

80013 Anatomický otisk čelisti v individuální lžíci 20 158 158

80021 Registrace obličejovým obloukem 30 237 237

80031 Skusová šablona pro rekonstrukci mezičelistních vztahů 30 237 237

80041 Registrace funkčních poloh mandibuly 30 237 237

80051 Sponová modelace - pilířová konstrukce 15 119 119

80061 Frézování - pilířová konstrukce nebo člen můstku 30 237 237

REKONSTRUKCE KORUNKY

81001 Inlay jednoplošková přímá, litá 27 213 213

81002 Inlay jednoplošková nepřímá, litá 105 830 830

81003 Inlay jednoplošková nepřímá keramická 240 1 896 1 896

81004 Inlay jednoplošková nepřímá, kompozitní plast 140 1 106 100 1 206

81011 Inlay dvouplošková přímá, litá 27 213 213

81012 Inlay dvouplošková nepřímá, litá 110 869 869

81013 Inlay dvouplošková nepřímá keramická 245 1 936 1 936

81014 Inlay dvouplošková nepřímá, kompozitní plast 145 1 146 100 1 246

81021 Inlay tří a víceplošková přímá, litá 27 213 213

81022 Inlay tří a víceplošková nepřímá, litá 115 909 909

81023 Inlay tří a víceplošková nepřímá, keramická 250 1 975 1 975

81024 Inlay tří a víceplošková nepřímá, kompozitní plast 150 1 185 200 1 385

81032 Onlay z kompozitního plastu 105 830 200 1 030

81033 Onlay keramická 245 1 936 1 936

81034 Onlay celokovová 130 1 027 1 027

81041 Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá, litá 15 119 119

81042 Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá, litá 60 474 474

81051 Inlay kořenová, dva kanálky, přímá, litá 15 119 119

81052 Inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá, litá 65 514 514

81061 Inlay kořenová, tři a více kanálků, přímá, litá 15 119 119

81062 Inlay kořenová, tři a více kanálků, nepřímá, litá 70 553 553

81071 estetická faseta z plastu 55 435 435

81072 Estetická faseta z kompozitního plastu 55 435 100 535

81073 Estetická faseta keramická 240 1 896 1 896

81082 Kovová faseta do náhrady litá 40 316 316

Seznam nákladových cen
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kód  POPIS VÝROBKU nové minuty 7,9 materiál cena

KORUNKOVÉ NÁHRADY 0

81101 Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena 90 711 711

81102 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 95 751 751

81111 Korunka plášťová z plastu, preparace do ztracena 60 474 474

81112 Korunka plášťová z plastu, preparace schůdková 65 514 514

81113 Korunka plášťová kompozitní plast, preparace do ztracena 60 474 200 674

81114 Korunka plášťová kompozitní plast, praparace schůdková 65 514 200 714

81115 Korunka plášťová keramická 170 1 343 1 600 2 943

81121 Korunka fasetovaná plast, preparace do ztracena 110 869 869

81122 Korunka fasetovaná plast, preparace schůdková 115 909 909

81123 Korunka fasetovaná kompozitní plast, preparace do ztracena 110 869 200 1 069

81124 Korunka fasetovaná kompozitní plast, preparace schůdková 115 909 200 1 109

81132 Korunka fasetovaná metalokeramická 240 1 896 1 896

FIXNÍ MŮSTKY-PILÍŘOVÉ KONSTRUKCE

81201 Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena 90 711 711

81202 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 95 751 751

81203 Korunka plášťová keramická 165 1 304 1 600 2 904

81211 Korunka fasetovaná plast, preparace do ztracena 110 869 869

81212 Korunka fasetovaná plast, preparace schůdková 115 909 909

81221 Korunka fasetovaná, kompozitní plast, preparace  do ztracena 120 948 200 1 148

81222 Korunka fasetovaná, kompozitní plast, preparace schůdková 125 988 200 1 188

81231 Korunka fasetovaná, keramika 240 1 896 1 896

81242 Inlay jako pilíř můstku 40 316 316

81251 Kořenová čepička, jeden kanálek 65 514 514

81252 Kořenová čepička, dva kanálky 72 569 569

81253 Kořenová čepička, tři a více kanálků 78 616 616

SPOJENÍ PILÍŘOVÝCH KONSTRUKCÍ

81301 Člen můstku celokovový 80 632 632

81302 Člen můstku fasetovaný plast 93 735 735

81303 Člen můstku fasetovaný kompozitní plast 93 735 200 935

81311 Člen můstku keramický 165 1 304 1 600 2 904

81312 Člen můstku fasetovaný, keramika 190 1 501 1 501

81321 Opěrný třmen individuálně zhotovený 60 474 474

81322 Opěrný třmen prefabrikovaný - komponent se přičítá 40 316 316

 ATTACHMENTY

81401 Attachment, zásuvný spoj - patrice -  komponent se přičítá 60 474 250 724

81402 Attachment, zásuvný spoj - matrice - komponent se přičítá 60 474 250 724

81406 Zhotovení skleněného pilíře - komponent se přičítá 60 474 250 724

 ADHESIVNÍ NÁHRADY

81501 Adhesivní můstek, jeden mezičlen plast 180 1 422 1 422

81502 Adhesivní můstek, každý další mezičlen plast 60 474 474

81511 Adhesivní můstek, jeden mezičlen kompozitní plast 180 1 422 200 1 622

81512 Adhesivní můstek, každý další mezičlen kompozitní plast 60 474 200 674

81521 Adhesivní můstek, jeden mezičlen keramika 216 1 706 1 706

81522 Adhesivní můstek, každý další mezičlen keramika 180 1 422 1 422

81531 Adhesivní litá dláha do 6 zubů 280 2 212 2 212

81532 Adhesivní litá dláha 7 a více zubů 340 2 686 2 686
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          PROVIZORNÍ FIXNÍ NÁHRADY, OPRAVY FIXNÍCH NÁHRAD

81601 Provizorní ochranná korunka z plastu 45 356 356

81611 Provizorní ochranný můstek z plastu do 6 zubů (3 zuby) 180 1 422 1 422

81612 Provizorní ochranný můstek z plastu 7 a více zubů (7 zubů) 260 2 054 2 054

81613 Provizorní mezičlen 10 79 79

81621 Oprava fi xní náhrady s otiskem, nová faseta plast 35 277 277

81622 Oprava fi xní náhrady, nová faseta kompozitní plast, doplatek k 81621 40 316 316

81623 Oprava korunky z plastu 15 119 119

81624 Oprava korunky z kompozitního plastu 20 158 100 258

81625 Adaptace korunky do protézy 10 79 79

81627 Adaptace kořenové nádstavby pod korunku 10 79 79

81631 Oprava fi xní náhrady s otiskem, spájení /zhotovení nových faset se přičítá/ 60 474 474

81632 Chránič pro sportovce a dlaha při bruxismu 40 316 200 516

81633 Pelota pro bělení zubů 40 316 316

 ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY

82001 ČSN s jednoduchými ret. prvky do 6 zubů 240 1 896 1 896

82002 ČSN s jednoduchými ret. prvky 7 a více zubů 285 2 252 2 252

82011 ČSN s litými kotevními prvky do 6 zubů 315 2 489 2 489

82014 ČSN s litými kotevními prvky 7 a více zubů 329 2 599 2 599

82021 ČSN dolní s litou stab.spoj.deskou 7a více zubů 369 2 915 2 915

82022 ČSN horní s litou patrovou deskou 7 a více zubů 389 3 073 3 073

82031 Částečná imediátní náhrada do 4 zubů 93 735 735

82032 Částečná imediátní náhrada do 9 zubů 252 1 991 1 991

82033 Částečná imediátní náhrada - 10 a více zubů 273 2 157 2 157

82104 Horní skeletová náhrada 2 kotevní prvky 389 3 073 3 073

82105 Horní skeletová náhrada 3 a více kotevních prvků 419 3 310 3 310

82106 Horní skeletová náhrada,nesponové kotevní prvky 325 2 568 2 568

82114 Dolní skeletová náhrada 2 kotevní prvky 369 2 915 2 915

82115 Dolní skeletová náhrada 3 a více kotevních prvků 399 3 152 3 152

82116 Dolní skeletová náhrada, nesponové kotevní prvky 305 2 410 2 410

82141 Litá dlaha snímací do 6 zubů 203 1 604 1 604

82142 Litá dlaha snímací 7 a více zubů 233 1 841 1 841

82151 Litá dlaha fi xní do 6 zubů 208 1 643 1 643

82152 Litá dlaha fi xní 7 a více zubů 238 1 880 1 880

TĚLO NÁHRADY- ZÁKLADNÍ CENA

model z tvrdé sádry 2x / pracovní model + protiskus 24 190 190

úprava modelu 9 71 71

vyhodnocení modelu-protetické plánování /paralelometr 15 119 119

skusová šablona 20 158 158

zastavění modelů do průměrného artikulátoru 15 119 119

zhotovení voskové baze pro stavění zubů 10 79 79

úprava voskové baze pro zkoušku - modelace 15 119 119

příprava na kyvetování, kyvetování, vyplavení, cpaní, lisování 40 316 316

dekyvetace 10 79 79

broušení 30 237 237

leštění 15 119 119

vyúčtování 5 40 40

balení a expedice 5 40 40

213 1 683 1 683

KZT a ekonomika
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kód  POPIS VÝROBKU nové minuty 7,9 materiál cena

  PRVKY ČÁSTEČNÝCH SNÍMATELNÝCH NÁHRAD

82047 Dublovaný model 30 237 237

82048 Postavení zubu do zkoušky ( násobí se počtem zubů ) 7 55 55

82049 Jednoramenná drátěná spona 10 79 79

82050 Jednoramenná litá spona 20 158 158

82051 Další raménko průběžné spony, trn 15 119 119

82052 Dvouramenná spona litá 30 237 237

82053 Tříramenná spona litá 40 316 316

82061 Výztuž litá individuelně zhotovená 30 237 237

82062 Litý člen na konstrukci snímatelné náhrady 30 237 237

82063 Spojovací třmen leštěný ( podjazykový ) 40 316 316

82064 Spojovací třmen patrový leštěný rastrovaný ( předozadní ) 75 593 593

82065 Spojovací destička leštěná rastrovaná 60 474 474

82066 Individuelně vařený zub do snímatelné náhrady 15 119 119

82069 Transparentní patro 10 79 79

82070 Přeleštění náhrady po úpravě 15 119 119

82071 Přestavění zkoušky - za 1 zub 5 40 40

82072 Nové zastavění modelů do artikulátoru 15 119 119

82073 Vytvoření nové baze pro zkoušku 10 79 79

CELKOVÉ NÁHRADY

82201 Celková náhrada horní 350 2 765 2 765

82204 Celková náhrada horní hybridní 360 2 844 2 844

82205 Celková náhrada horní imediátní- přímá metoda 290 2 291 2 291

82206 Celková náhrada horní imediátní- nepřímá metoda 350 2 765 2 765

82211 Celková náhrada dolní 350 2 765 2 765

82213 Celková náhrada dolní hybridní 360 2 844 2 844

82214 Celková náhrada dolní imediátní- přímá metoda 290 2 291 2 291

82216 Celková náhrada dolní imediátní- nepřímá metoda 350 2 765 2 765

          OPRAVY SNÍMACÍCH NÁHRAD

82301 Oprava zubu vypadlého z náhrady 20 158 158

82311 Oprava na modelu, prasklá, zlomená náhrada 35 277 277

82320 Oprava retenčních prvků náhrady-drátěných- 1 ks 40 316 316

82320a Oprava retenčních prvků náhrady-drátěných, každé další rameno 12 95 95

82332 Oprava rozšíření báze náhrady 5 a více zubů 95 751 751

82341 Oprava skeletové náhrady, spájení, bodování 160 1 264 1 264

82352 Rebaze částečné snímatelné náhrady s otiskem 160 1 264 1 264

82354 Rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámování 165 1 304 1 304

ORTODONCIE

76011-2 Jednoduchý snímací funkční aparát (monobloky, propulsor) 190 1 501 1 501

76014-5 Středně složitý funkční snímací aparát (Klammt, Balters) 240 1 896 1 896

76017-8 Složitý funkční snímací aparát (Fränkel, Bimler, Lehman) 330 2 607 2 607

76021-2 Positioner 160 1 264 1 264

76031-2 Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků 120 948 948

76034-5 Složitý deskový snímací aparát 190 1 501 1 501

76037-8 Clony, skluzná stříška 205 1 620 1 620

76041-2 Pevný aparát k rozšíření patrového švu 240 1 896 500 2 396

76051-2 Laboratorně zhotovený nábradek 160 1 264 1 264

76071-2 Laboratorně zhotovený intraorální oblouk 70 553 553

70004 Diagnostická přestavba v ortodoncii 45 356 356

KZT a ekonomika
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kód  POPIS VÝROBKU nové minuty 7,9 materiál cena

          ORTODONCIE  "I" KÓDY

76001 Ortodontické diagnostické a dokumentační modely (pár) 30 237 237

76010 Jednoduchý snímací funkční aparát (monobloky, propulsor) 190 1 501 1 501

76013 Středně složitý funkční snímací aparát (Klammt, Balters) 240 1 896 1 896

76016 Složitý funkční snímací aparát (Fränkel, Bimler, Lehman) 330 2 607 2 607

76020 Positioner 160 1 264 1 264

76030 Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků 120 948 948

76033 Složitý deskový snímací aparát 190 1 501 1 501

76036 Clony, skluzná stříška 205 1 620 1 620

76040 Pevný aparát k rozšíření patrového švu 240 1 896 500 2 396

76050 Laboratorně zhotovený nábradek 160 1 264 1 264

76070 Laboratorně zhotovený intraorální oblouk 70 553 553

76080 Oprava snímacího aparátu jednoduchá (lom, 1 drát. prvek) 55 435 435

76081 Oprava snímacího aparátu s otiskem 90 711 711

74021 Snímací pryskyřičná nákusná dlaha 125 988 988

KZT a ekonomika

D & CT s . r .o .  -  DENTAS
Mánesova 8,  120 00,  P raha 2
te l/ fax :  +420 222 252 055
www.dentas .cz ,  dentas@dct .cz

P A DE N  EN  a A CE ete sledovat, NA NTENE NET
www.dentas.cz a V DENTÁLNÍ AKADEMII KZT 

LE ITE PL S
e r n ,  vhodn  ro áste n  náhrad  na doln  e l s t . 
ez  ono erz  a a r lát .

LE ITE  S P EME
Polof lex ln  ater á l  vhodn  na áste n  a ln  náhrad
na doln  a horn  e l s t .  Neo sah e ono er ,  a r lát . 
M e t  vhodn   ro  a le r c  ac ent .

FLEXITE M.P.
Mater á l  ro  doln   horn  ln  náhrad .
Es tet c  a f n n  e s rovnate ln  s  a o ol v  a r látovo  náhrado .

VÝHODY PROTÉZ FLEXITE
V ECHNY MATERIÁLY FLEXITE SPL Í  NORM  CE

AKO EDINÝ TERMOPLASTICKÝ MATERIÁL V R KL IN ICKY TESTOVANÝ NA 

   KARLOV  NIVERZIT ,  A TÉ  VE STOMATOLOL ICKÉM VÝZK MNÉM STAV

FLEXITE YL VEDENÝ NA ESKÝ TRH P ED 1  LETY,  NÁHRADY Z MATERIÁL  FLEXITE 

   ÍVA Í  T IS ÍCE SPOKO ENÝCH PACIENT

IVOTNOST NÁHRADY E OMEZENA PO ZE P IROZENO  DEFORMACÍ  DÁSN

NÁHRADA NEO SAH E KOVOVÉ ÁST I ,  T DÍ  NEHROZÍ  PO KOZENÍ  SKLOVINY 

   ZDRAVÉHO Z

LZE I  OPRAVOVAT A DOPL OVAT

PR SVITNOST NÁHRADY P ISP ÍVÁ K E Í  NENÁPADNOSTI

NEROZEZNATELNOST OD VLASTNÍHO CHR P  A ESTET ICKÝ VZHLED

ORI INÁL FLEXITESNÍMATELNÉ PROTÉZY

reklama
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>>> V  květnovém suplementu LKS „Dentální tým“ 

jsme dostali prostor pro zveřejnění bolavých míst 

v našem oboru.  Jistě jste mnozí tento článek četli. Pře-

sto si dovolujeme shrnout, o čem pojednával.

 „I“ KÓDY
„I“ kódy jsou samostatnou disciplínou. Jejich „nákla-

dová“ cena v některých případech dokonce převyšuje 

úhradu pojišťovny, která je určena pro dva subjekty. 

V tomto případě je na každém z vás, jak se k cenám „I“ 

kódů postavíte. Žádná zákonná norma nám sice ne-

přikazuje brát ohled na to, že v ordinaci zatím nesmějí 

k těmto kódům nic dovybírat, nicméně realita je tako-

vá, že se všichni snažíme být vstřícní, držíme tyto ceny 

na úplném minimu, a dotujeme je. Takový je stav věcí. 

Záměrně je řečeno, že „zatím“ nesmějí nic dovybírat, 

protože doufáme, že v rámci reformy zdravotnictví ko-

nečně dojde k tomu, že toto omezení padne, a k těm-

to standardním výrobkům bude zlegalizovaná nad-

standardní alternativa, na kterou si pacient připlatí.

Doufejme, že se vláda udrží a ministrovi zdravotnictví 

se podaří tuto vizi uzákonit. Nákladové ceny „I“ kódů 

mohou sloužit jako vodítko pro to, jak by mohla vypa-

dat cena nadstandardů. 

A jak bychom rozlišili co je standard a co již nadstan-

dard? Asi takto:

Navrhujeme, aby pojišťovny u  fi xních náhrad znaly 

kromě standardních kódů, (tj. pryskyřičné a  lité pláš-

ťové korunky) jenom jeden další - a sice:

„korunka estetická“, na  kterou by byla jednotná 

úhrada.

Všichni dobře víme, jaké problémy sebou nese to, že 

sazebník nezná řadu kódů, především u nových tech-

nologií - například porcelánová korunka má tolik va-

riant a možností provedení, které by sazebník musel 

popisovat, aby se na  žádnou nezapomnělo, že toto 

není možné. Zavedením jednoho kódu s  jednotnou 

úhradou by se účtování pojišťovně velmi zjednodu-

šilo. Podrobné rozdělení jednotlivých druhů korunek 

by bylo obsahem ceníků laboratoří podle toho, jaké 

druhy korunek nabízí.

CENOVÁ STRATEGIE DO BUDOUCNA

Alexandra Seidlová

KZT a ekonomikaKZT a ekonomika

81111 – korunka plášťová z plastu

základní (standardní) provedení - opláštění preparovaného zubu plastem v jedné barvě a základním 

tvaru

nový kód – korunka plášťová z plastu estetická - nadstandardní provedení - opláštění preparované-

ho zubu plastem s individuelním probarvením a detailním tvarováním.

Rozlišení se opírá o fakt, že pryskyřiční korunka má mít především ochranný charakter.

Má-li pryskyřičná korunka plnit i estetickou funkci, vyžaduje její zhotovení vyšší časové i materiálové náro-

ky. Proto je třeba toto provedení odlišit od standardního.  

81111 – korunka plášťová litá

základní /standardní/provedení - opláštění preparovaného zubu kovem, v  základním tvaru

nový kód – korunka plášťová litá - nadstandardní provedení - opláštění preparovaného zubu kovem, 

v detailním anatomickém provedení.

Rozlišení se opírá o fakt, že litá korunka má mít především záchranný charakter.

Detailní modelace a vypracování vyžaduje její vyšší časové nároky. Proto je třeba toto provedení odlišit 

od standardního.
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82001, 82002, 82201, 82211 částečná a celková snímatelná náhrada

základní /standardní/ provedení: 

- baze náhrady z akrylátové pryskyřice polymerující teplem a pryskyřičné zuby dvouvrstvé

nové kódy - částečná a celková snímatelná náhrada, nadstandardní provedení

 -náhrada individualizovaná pro konkrétního pacienta, za použití nadstandardních materiálů nebo tech-

nologických postupů 

Rozlišení se opírá o fakt, že snímatelná náhrada plně hrazená pojišťovnou má poskytnout základní prote-

tické ošetření, které řeší náhradu chybějících zubů tak, aby byl chrup opět plně funkční ve smyslu zpraco-

vání potravy, řeči a základní estetiky. Škála nabízených zubů se omezuje na základní tři barvy- světlé zuby, 

šedě zbarvené zuby a žlutě zbarvené zuby. 

Nadstandardní provedení se odlišuje individuálním přístupem pro jednotlivého pacienta, kdy se provádí 

výběr z nabízených možností technologií, materiálů, barvy a  tvaru zubů, dle jeho osobní volby, potřeb 

a nároků. Při zkoušce zubů ve vosku se provádí individuelní korekce postavení zubů. 

NEDOSTATEČNOST SAZEBNÍKU 

Dalším významným tématem je nedostatečnost do-

sud platného sazebníku. 

Již delší dobu upozorňujeme na  to, že současný sa-

zebník je zastaralý a nevyhovující, přesto je neustále 

brán jako jisté „dogma“, které je respektováno. 

Považujeme za  nanejvýš nutné nedostatečnosti sa-

zebníku řešit. Není přeci možné, dělat řadu pracov-

ních úkonů zdarma jen proto, že nejsou sazebníkem 

popsány. 

V sazebníku absentují některé komponenty obsažené 

ve výrobcích, nejsou popsány jednotlivé výrobní fáze, 

které se opakují (nový otisk-model, nová zkouška…), 

tak, jak je to ve všech okolních zemích EU běžné.

To, že některé fi nální výrobky nebo fáze výroby nejsou 

v  sazebníku uvedeny ale neznamená, že se tyto vý-

robní fáze nekonají, nebo že tyto fi nální výrobky ne-

existují. 

Nejmarkantněji je tato nedostatečnost sazebníku znát 

u částečných snímatelných náhrad s litými kovovými 

prvky, kde se současný sazebník omezuje v podstatě 

na pouhé čtyři možnosti, které jsou poněkud nesmy-

slně rozdělené podle počtu nahrazovaných zubů. 

82 011    ČSN s litými kotevními prvky do 6 zubů                                                                         

82 014    ČSN s litými kotevními prvky 7 a více zubů                                        

82 021    ČSN dolní s litou stabilizačně spojovací

 deskou 7 a více zubů                

82 022 ČSN horní s litou patrovou deskou 7 

 a více zubů                          

Úhrady se stupňují s počtem nahrazovaných zubů, 

nikoli obsažených prvků.. 

V zásadě ovšem platí pravý opak - čím méně se nahra-

zuje zubů, tím více obsahuje náhrada nejrůznějších 

kovových komponentů, kterými se stabilizuje na vět-

ší počet zbývajících zubů (opěrné trny, litá rigidní ra-

mena, drátěné spony a podobně).  Paradoxně se tedy 

stává, že cena výrobku, který je pracnější- je nižší, než 

cena výrobku, který je méně pracný. Tento nedostatek 

je třeba odstranit neprodleně, protože způsobuje nej-

větší ekonomické ztráty a znechucuje práci všem, kdo 

vyrábějí tento druh náhrad, protože odměna nezo-

hledňuje náročnost výroby kovových prvků.

Tedy platí - čím více zbytkových zubů, tím kompliko-

vanější je náhrada a čím komplikovanější náhrada, tím 

náročnější- neboli dražší - práce.

Pokud budeme nadále v  tomto způsobu oceňová-

ní těchto náhrad pokračovat, nebude v  blízkém bu-

doucnu dostatek techniků, kteří budou ochotni čás-

tečné snímatelné náhrady vyrábět. Už teď se ukazuje, 

že je tento druh práce dělán s nechutí, protože není 

dostatečně oceněn. A  zubních techniků, kteří jsou 

ochotni tuto práci dělat, ubývá…

V této souvislosti byl vypracován návrh nového způ-

sobu účtování částečných snímatelných náhrad, který 

by tuto deformaci napravil.

Základní cenou je takzvané „tělo náhrady“, ve  kte-

rém jsou obsaženy výrobní fáze, které se opakují vždy, 

u každého typu náhrady, bez ohledu na to, jaké kom-

ponenty obsahuje. K tomuto „tělu náhrady“ se přičítají 

všechny provedené prvky, které jsou v náhradě obsa-

ženy. Výsledná cena je součtem těchto hodnot. Kaž-

dá náhrada má svoji individuelní cenu, vypočítanou 

přesně podle toho, co je v ní obsaženo. 
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Podrobný rozpis jednotlivých fází, které jsou obsaženy 

v „těle náhrady“ a rozpis jednotlivých prvků máte také 

v sestavě nákladových cen, v tomto časopise. 

Tato problematika si zaslouží mimořádnou pozornost, 

proto jsme využili nabídku ČSK a o tomto tématu jsme 

napsali článek do Dentálního týmu, který vyšel v květ-

nu 2011. Každý stomatolog má možnost si jej přečíst 

a  nějak reagovat - tím se otevře na  toto téma celo- 

oborová diskuse, takže se jí budeme věnovat podrob-

něji i v budoucnu, a také na Sněmu KZT. Vydáme také 

podrobnou metodiku, jak tento systém zavést do pra-

xe. Rádi bychom to stihli tak, abychom mohli metodi-

ku nabízet již na Pragodentu. 

Pokud by se začal uplatňovat tento způsob účtování, 

došlo by k okamžité nápravě obrovských křivd a eko-

nomických potíží. Ta trocha administrativy navíc při 

vyúčtování se okamžitě vyplatí. Každý soudný člo-

věk, při pohledu na vyúčtování vykonané práce, musí 

uznat, že není účtováno nic, co by fyzicky neexistova-

lo. Mnohem snadněji by se obhajovala cena výrobku, 

bylo by lépe rozkryto, že za  náročnější práci je vyšší 

odměna ale i  naopak. Stejně, jako u  fi xních náhrad, 

kde toto načítání jednotlivých prvků považujeme 

za samozřejmost, i u snímacích náhrad by se uplatnil 

tento princip. 

Jsme toho názoru, že tento systém by udělal pořádek 

v ocenění naší práce. 

V  laboratořích, kde se tento systém již uvedl do pra-

xe, se po vychytání počátečních „porodních bolestí“ 

ukazuje, že je přehledný, spravedlivý, dává prostor pro 

správné ocenění práce a zubní technik, který takovou 

náhradu vyrábí, dostane konečně zaplaceno všech-

no, co vyrobí. Narovnali bychom mzdové ohodnoce-

ní práce naší a našich zaměstnanců, což považujeme 

za nanejvýš nutné.     

Rovněž u  ortodontických aparátků chceme zavést, 

aby ZUM (zvlášť účtovatelný materiál - šroub) byl 

tak, jak je v názvu, opravdu zvlášť účtován bez ohle-

du na to, zda je či není hrazen pojišťovnou. Šroub činí 

v  aparátku nejvyšší nákladovou položku a  cena slo-

žitého aparátku s několika šrouby se ocitá úplně ně-

kde jinde (podstatně výše) než cena složitého aparátu

s 5 drátěnými prvky bez šroubu. Sazebník zná jen slo-

žitý deskový aparát s  jednou cenou. Přičítání šroubů 

vyřeší mnohé…

A tak bychom mohli pokračovat... Sazebník je prostě 

potřeba po dvaceti letech inovovat, tedy velmi zjed-

nodušit. Jednotlivé proporční kódy doporučujeme ze 

sazebníku pojišťovny vypustit a  bude je obsahovat 

ceník laboratoře. Je potřeba od sebe rozlišit sazebník 

pojišťovny a ceník laboratoře. 

ZÁVĚREM
Jsme si vědomi toho, že se jedná o zásadní kroky, kte-

ré je třeba dobře vysvětlit a  společně prokonzulto-

vat. Pochopitelně tyto plány konzultujeme na úrovni 

ČSK a KZT. První společná konference „Stomatologic-

ké ekonomické fórum“ určená jak pro stomatology, 

tak pro zubní techniky, otevřela prostor pro diskusi 

o  těchto koncepčních změnách. Účelem konferen-

ce bylo rozpoutat takovou diskusi, aby výsledkem

bylo upravení našich plánů tak, aby byly přijatelné

pro celou stomatologickou obec. Stejně tak uveřejně-

ní našeho článku v Dentálním týmu“ má vést ke spo-

lečné diskusi. Jsme si také vědomi toho, že je řada

dalších „třecích ploch“, o  kterých je nutné vést ote-

vřenou diskusi, nicméně cenovou problematiku

považujeme v  tuto chvíli za  prioritu. Společné kon-

ference tohoto typu bychom rádi pořádali do  bu-

doucna pravidelně, nejméně jedenkrát do  roka.

Věříme, že se nám spojenými silami podaří vyřešit 

mnohé…

V zájmu KZT není vyvolávat konfl ikt, ale naopak, 

udržet dobré vztahy mezi laboratoří a  ordinací, 

a tyto založit na korektní spolupráci dvou subjek-

tů, které se akceptují navzájem. Z  tohoto důvo-

du ještě jednou děkujeme České stomatologic-

ké komoře za poskytnutí prostoru v „Dentálním 

týmu“, a České stomatologické akademii za pro-

stor na SEF.  Snahou je vyvolání vzájemné diskuse 

a my se těšíme na vaše reakce. <<<

Pojišťovna by podle našich představ znala jenom jeden kód- částečná snímatelná náhrada s litými kovo-

vými prvky a hradila by vždy stejnou úhradu. Individuelní rozdíl by hradil pacient.
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>>> Dne 6. 5. 2011 se v  Praze uskutečnilo první Stoma-

tologické ekonomické fórum (SEF) – společná ekonomic-

ká konference stomatologů a  zubních techniků, spolu-

pořádaná pod záštitou České stomatologické akademie 

a Komory zubních techniků ČR, za fi nanční podpory Pra-

godentu 2011.

První společná konference tohoto typu se pustila do eko-

nomické problematiky zpříma, odkryla mnohé souvis-

losti a  především pak pojmenovala hranici ekonomické 

rentability pro obě profese. Přinášíme stručnou reportáž 

a hlavní závěry této konference.

Organizátoři dbali na  to, aby se celá akce odehrála 

na důstojné a reprezentativní úrovni – konference se 

konala v areálu České akademie věd, v nově postave-

né budově Ústavu molekulární genetiky. Velmi mo-

derní budova, možnost parkování a  především pak 

úchvatný sál pro téměř 300 účastníků.

Sezení na  „smetanové“ kůži, stoleček a elektrická zá-

suvka pro notebook i všudypřítomná wifi   – jen stěží si 

budeme umět představit příští konferenci někde jin-

de. Molekulární genetici se mají .

Vysoká účast na akci potvrdila zájem stomatologické 

obce o ekonomická témata – palčivý problém dneška 

přilákal celkem na 280 účastníků. Nepotvrdily se na-

štěstí některé černé obavy, že stomatologové a zubní 

technici se v jedné místnosti nad ekonomickými otáz-

kami poperou – až na  ojedinělé „zaskřípění“ v  sále 

převládala konstruktivní atmosféra a vzájemný kolegi-

ální respekt. K tomu je třeba dodat jen „SKVĚLE!“ všem 

zúčastněným.

Během dne se vystřídalo několik přednášejících.

Prezidentka KZT Alexandra Seidlová ve  svých vstu-

pech komentovala obecně nedobrou ekonomickou 

situaci oboru protetické výroby. Cenová navýšení pro 

zubní techniky shledala během let ještě nižší, než-

li u stomatologů. Navíc upozornila na nešvar, že jsou 

úhrady od pojišťoven nesmyslně honorovány – počet 

členů protézy nelze brát jako jediné měřítko „hodno-

ty“ protetické práce.

MUDr.  Josef Kunkela mluvil především o  stereoty-

pech, kterými často stomatologii vnímáme. Názornou 

a  často i  humornou formou připomněl účastníkům, 

co všechno ovlivňuje vnímanou hodnotu v zubní or-

dinaci a zdůraznil, že již samotná „cenovka“ hraje zá-

sadní roli při vnímání kvality stomatologické péče.

STOMATOLOGICKÉ EKONOMICKÉ

FÓRUM 2011

Ing. Tomáš Košumberský

1. 2.

3. 4.

Ing. Tomáš Košumberský

Česká stomatologická 
akademie

Tomáš Košumberský 
vystudoval ekonomiku 
a řízení na Technické 
univerzitě v Liberci. Působí 
v České stomatologické 
akademii a je šéfredaktorem 
jejího odborného magazínu 
DentalCare. Svou bohatou 
publikační i vzdělávací 
činností se zaměřuje 
především na aplikaci 
marketingových principů 
jako nástroje ekonomických 
cílů ve stomatologii.

1. Budova Ústavu molekulár-
ní genetiky.

2. Sál hodinu před začátkem 
akce …

3. … a minutu před začátkem 
akce

4. Ing. Tomáš Košumberský 
fotil ostatní, nikdo tím pádem 
nefotil jeho .
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MUDr.  Daniel Svoboda promluvil „do  duše“ všem 

účastníkům – k  oběma stranám stomatologického 

týmu. Velmi poutavě a  trefně objasnil, jak je třeba 

vnímat kolegialitu a  jaké výhody přináší opravdová 

týmová spolupráce. Na  závěr celého dne tak výstiž-

ně shrnul důvody, proč si má jedna strana vážit druhé 

a  proč utužením týmového ducha v  této oblasti lze 

jen a jen získat.

Tématem konference byly ekonomické problémy 

oboru a samozřejmě došlo i na  „tvrdá čísla“ a exakt-

ní ekonomické údaje. Obojí na konferenci prezentoval 

Ing. Tomáš Košumberský a ekonomické závěry konfe-

rence stručně shrnuje následující kapitola.

EKONOMICKÉ ZÁVĚRY KONFERENCE
Veškeré údaje prezentované na  konferenci vycházejí 

z  dlouhodobých statistických šetření, která v  minu-

lých letech systematicky prováděli Česká stomatolo-

gická akademie a Komora zubních techniků ČR.

Hlavním cílem konference bylo sdělit odborné stoma-

tologické veřejnosti reálnou hodnotu (potažmo cenu) 

práce stomatologa a  dentální hygienistky i  zubního 

technika, což jsou informace, které již v minulých mě-

sících a  letech byly komunikovány – zde šlo o  jejich 

aktualizaci. Kromě toho však konference poprvé 

v  historii formulovala hranici nákladovosti, re-

spektive určení, pod jakými hodnotami minuto-

vé sazby se jedná o „podnákladovou cenu“.

Určení hranice nákladovosti je skutečně zásadně důle-

žité a je třeba tyto hodnoty umět interpretovat.

Průměrná minutová sazba určuje, za jakou cenu by 

měl svůj „čas“ prodávat průměrný podnikatel daného 

oboru stomatologie, aby jeho podnikání vykazovalo 

standardní ekonomickou rentabilitu v  porovnání 

s obecnou situací ekonomiky ČR a nákladovými vstu-

py profese.

Minutový náklad však určuje hranici rentability - 

za  jakou minimální cenu by měl svůj „čas“ prodávat 

průměrný podnikatel daného oboru stomatologie, 

aby jeho podnikání nebylo ztrátové – aby mělo vů-

bec smysl v daném oboru podnikat.

Minutový náklad je pochopitelně nižší nežli minutová 

sazba. Je nižší o položky zisku podnikatele. Minu-

tový náklad reprezentuje všechny náklady (i ty méně 

zjevné, respektive oportunitní – viz. níže).

Minutová sazba zahrnuje navíc položky zisku – pře-

devším pak podnikatelskou odměnu (něco navíc za ty 

starosti a stres) a fond investic i rezerv.

Minutový náklad zajistí podnikateli ve stomatologii, že 

si svou prací vydělá za 8 hodinovou pracovní dobu 

5. Prezidentka KZT Alexan-
dra Seidlová pojmenovala 
ekonomické nešvary dneška 
z pohledu zubních techniků.

6. MUDr. Josef Kunkela svou 
přednáškou připomněl mimo 
jiné i to, že stomatologie JE 
byznys.

7. MUDr. Daniel Svoboda 
promluvil na veledůležité 
téma kolegiality a týmové 
spolupráce.

8. Téma konference opravdu 
upoutalo – ještě v půl sedmé 
večer se živě diskutovalo.

9. Přestože je ekonomická 
situace oboru vážná - nikdo 
hlady netrpěl .

5.

7.

6.

8.

9.
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stejně, jako by si vydělal, kdyby byl průměrný za-

městnanec v oboru medicíny – samozřejmě s daným 

stupněm vzdělání. Stejné ohodnocení je v  této saz-

bě kalkulováno i zaměstnancům podnikatele – opět 

pochopitelně s  přihlédnutím k  dosaženému stupni 

vzdělání. Všechny ostatní náklady jsou kalkulovány re-

álně, na základě statistických šetření.

Pro většinu stomatologů a zubních techniků podnika-

jících jako fyzická osoba je proto v nížeuvedených gra-

fech v nákladech překvapivě viditelná i  jejich „mzda“ 

– označená pojmem „oportunitní“. Tímto způsobem 

se ekonomové vypořádávají s faktem, že v účetní evi-

denci fyzických osob v nákladech není „vidět“ hodno-

ta práce podnikatele (podnikatel si na sebe vydělá až 

dosažením zisku), zatímco u právnických osob je při-

rozeně i „mzda“ podnikatele ve mzdových nákladech.  

Omezení vyplývající z účetní evidence fyzických osob 

samozřejmě nic nemění na tom, že v kalkulacích hod-

noty a ceny práce je třeba počítat se všemi náklady – 

tedy i hodnotou práce vlastního podnikatele, a že by 

smyslem celého podnikání měla být mzda mini-

málně v úrovni průměrné mzdy v ČR, v oboru me-

dicíny pro daný stupeň vzdělání. Tolik k vysvětlení 

pojmu „oportunitní hrubá mzda …“.

Minutový náklad tak reprezentuje hodnotu, při kte-

ré si podnikáním vyděláte stejně, jako byste si vydě-

lali v  kůži zaměstnance, kdybyste přestali podnikat 

a  přitom zůstali v  oboru medicíny, s  přihlédnutím 

ke vzdělání. Minutový náklad je tedy spodní hrani-

cí, od které dává podnikání smysl.

Přičteme-li k minutovému nákladu „zisk“ – podni-

katelskou odměnu, abyste si odnesli domů něco navíc 

– investiční fond, abyste mohli své podnikání průběž-

ně modernizovat – rezervní fond, pro případ nečeka-

ného – dostaneme se k minutové sazbě. Jak prosté!

 

Je ekonomicky oprávněné a žádoucí pracovat za mi-

nutovou sazbu, ale po  letech devastace ekonomic-

kého myšlení k ní máme povětšinou daleko, proto je 

nutné znát hranici minutového nákladu, od ní se „od-

píchnout“ a  postupně časem se srovnat s  realitou – 

srovnat s  minutovou sazbou. Minutový náklad je 

však třeba již dnes považovat za minimum! A ten, 

kdo si „minutový náklad“ nebude umět připustit a ne-

bude umět urychleně reagovat, se bude muset smířit 

s tím, že kdysi při volbě povolání udělal chybu .

CO TVOŘÍ CENU (HODNOTU) PRÁCE 
VE STOMATOLOGII?
Nížeuvedený „koláč“ je velmi důležité si pravidelně 

připomínat. Je společný pro všechny profese ve sto-

matologii (mezi ordinací či laboratoří jsou minimální 

rozdíly). Obecně platí, že hodnota lidské práce činí cca 

60% fi nální ceny (hodnoty) výkonů či výrobků ve sto-

matologii. 

Význam grafu spočívá v pochopení, proč ve stomato-

logii musíme sledovat především tempo růstu mezd 

a nikoliv tempo růstu „spotřebitelských“ cen (infl aci), 

což bylo v minulosti poměrně častou chybou. Ve sto-

matologii „nevaříme“ z mouky, másla a oleje, ale hlavní 

surovinou je lidská práce. A cena lidské práce v české 

ekonomice roste obecně cca dvojnásobným tempem 

oproti infl aci.  Lidská práce v  ČR zdražila oproti 

roku 1993 cca na 4,5 násobek a tím pádem přede-

vším z této hodnoty musíme vycházet, když chce-

me určit, o kolik zdražila hodnota stomatologic-

kých výkonů a výrobků!
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MINUTOVÝ NÁKLAD A MINUT. SAZBA
Základním nástrojem pro kalkulace cen ve stomatolo-

gii je určení tzv. „minutové sazby“ (MS). Jde o  velmi 

exaktní a korektní způsob kalkulací cen, které použí-

vá obor stomatologie ve  většině vyspělých zemí EU 

i světa, a je tudíž používán i v ČR.

 minutový náklad – reprezentující holé náklady, 

defacto vyjadřující nejnižší cenovou hranici kvalitní 

péče – pod touto hranicí jde o tzv. „podnákladové 

ceny“. Tato hodnota určuje, od jaké cenové úrovně 

lze očekávat kvalitní péči, odpovídající klinickým 

a estetickým nárokům moderní evropské stomato-

logie.

 minutová sazba Q
0,5

 – průměrná (střední) hod-

nota v ČR.

 minutová sazba Q
0,9

 – „horní decil“, který určuje, 

v jakých cenových úrovních můžete očekávat zub-

ní péči v nejkvalitnějších zařízeních, tvořících „hor-

ních 10%“ kvalitativní škály stomatologické péče 

v  ČR. Na  této úrovni začíná minutová sazba nej          

kvalitnější péče v  ČR – maximální hranice určena 

není a ani ji určit nelze!

 Minutová sazba dentálních hygienistek (DH) bývá 

z principu věci významně nižší, nežli sazba stoma-

tologa – s  cílem maximálně zpřístupnit prevenci 

každému, ideálně ve  frekvenci 2x ročně. Nepsa-

ným pravidlem bývá, že sazba dentálních hygie-

nistek je zhruba poloviční!

Chcete vědět více? Z  čeho všeho sestává minutová 

sazba ve stomatologii? Viz. následující graf:

MS (Kč/min.) minutový náklad minutová sazba Q 0,5 horní min. sazba Q 0,9

zubní ordinace 24,90 33,00 55,00

ordinace dentální hygienistky 12,50 16,50 27,50

zubní laboratoř 7,90 10,50 14,80

Pracovních dnů brutto (2011) dny 253

počet dní dovolené dny 22

nemoc, mimořádné absence dny 6

vzdělávací kurzy, konference, výstavy, ... dny 4

pracovních dnů netto dny 221

pracovních hodin ročně (8h/d) hodin 1 768

koefi cient využití pracovní doby % 78%

efektivní časový fond hodin 1 379

reklamace a kulance hodin 42

relativní počet techniků 1 4,6

hodinový pracovní fond netto hodin 6 150

minutový pracovní fond netto hodin 369 023
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PŘÍKLAD
Následující příklad dokumentuje, jak by měla vypadat korektní cena stomatologické péče v roce 2011 – korektní 

ve smyslu její výše i ve smyslu transparentního strukturovaného objasnění pacientům:

ZÁVĚREM
Kostky jsou vrženy a karty jsou rozdány. 

V takovéto situaci se nacházíme, jinak to nebude. Uve-

dená čísla platí s 90% spolehlivostí, respektive statis-

tická chyba není větší, nežli 10%.

Minuta práce průměrného stomatologa by měla 

stát 33 Kč, minimálně však 25 Kč. V případě zub-

ního technika by stejná minuta měla stát 10,50 Kč 

minimálně však 8,- Kč. Jste-li lepší, nežli průměrní, 

zasloužíte si ještě vyšší pracovní ohodnocení.

Nabízí se zde ona známá slova divadla Járy Cimrmana 

- můžeme o tom polemizovat, můžeme s tím nesou-

hlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat!

Nezbývá nic jiného, nežli přijmout danou realitu 

a udělat vše pro to, abychom si tato fakta obhájili před 

pacienty.

Napomoci má i  web www.cenyzubnipece.cz ur-

čený pro laickou veřejnost. Byl spuštěn a představen 

spolu s konferencí. Dáme tomuto webu ještě pár týd-

nů čas a pak jej představíme novinářům a oni veřej-

nosti. Očekáváme i  VAŠE náměty na  to, co byste 

navrhovali na webu doplnit či formulovat jinak – 

na info@dentalcare.cz.

Během tohoto léta také nová pracovní skupina „do-

ladí“ některé dosud nedořešené otázky v metodolo-

gii cenotvorby. Je pár oblastí, které je nutné osvětlit 

a  spolu s  tím „hmotně zainteresovat“ celý stomato-

logický tým. V  tuto chvíli tvoří tuto pracovní skupi-

nu zástupci České stomatologické akademie, Komo-

ry zubních techniků, Asociace dentálních hygienistek, 

Sdružení Czechdent a Sdružení českých spotřebitelů. 

Na  podzim (konec října) pak připravujeme další 

Stomatologické ekonomické fórum, kde postoupí-

me opět o něco dál a především představíme marke-

tingovou koncepci, jak jednotně a smysluplně komu-

nikovat s laickou veřejností o skutečné a reálné ceně 

kvalitní stomatologie.  <<<

nákladová cena průměrná cena horních 10% (decil)

PV 18 Povrchová anestezie 50 66 110

PV 19 Infi ltrační anestezie 100 132 220

PR 1 Preparace zubu na fi xní náhradu (1 zub) 274 363 605

PR 2 Otisk pro defi nitivní fi xní náhradu (1 čelist) 274 363 605

PR 3 Otisk pro provizorní fi xní náhradu (1 čelist) 174 231 385

PR 4 Pomocný otisk (1 čelist) 100 132 220

PR 5 Retrakce marginální gingivy (1 zub) 75 99 165

PR 6 Úprava a odevzdání fi xní náhrady (1 korunka - 1 člen můstku) 324 429 715

PR 37 Registrace polohy horní čelisti obličejovým obloukem 125 165 275

PR 38 Registrace habituální okluze 100 132 220

ZT 3 Výroba provizorní korunky - zubní laboratoř 356 473 666

ZT 10 Výroba fasetované korunky - keramika - zubní laboratoř 1 896 2 520 3 552

Celkem Kč 3 845 5 105 7 738

Korunka metalokeramická
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>>> Všichni víme, že nejbolavějším místem naší pro-

fese jsou „I“ kódy. Výrobky označené tímto symbolem 

jsou „standardem“, který pojišťovny „plně hradí“.  Ne-

znamená to ale bohužel, že plně hradí reálné ceny 

těchto výrobků (mnohé úhrady „I“ kódů jsou navzdo-

ry rostoucím nákladům práce a  energií konstantní 

po celá desetiletí), znamená to pouze to, že stát ga-

rantuje pacientovi, že tyto výrobky dostane zdarma, 

a to na úkor ekonomiky naší profese.

Současný stav neumožňuje pacientovi, aby si připlatil 

za lepší zuby, lepší materiál, ani určitý individuelní pří-

stup při přestavění zubů z estetických důvodů. V pří-

padě, že pacient vyžaduje podobný „nadstandard“ 

(jež je v mnoha ohledech standardem kvalitní proteti-

ky v evropském kontextu), má nést náklady komplet-

ně sám, bez přispění pojišťoven. Takový je současný 

stav.

Reformou zdravotnictví, která je současným minister-

stvem plánována, by mohlo dojít k  zásadní změně. 

Pokud zákon ustanoví, že ke „standardu“ si může pa-

cient připlatit za „nadstandard“, máme tento problém 

konečně částečně vyřešen. 

Je to jenom zlomek toho, co má sebou reforma při-

nést, ale pro nás je velmi zásadní, a proto snahy MZ 

podporujeme. <<<
Alexandra Seidlová

Prezidentka Komory zubních techniků ČR

>>> Populace ČR si žila a  stále ještě žije nad pomě-

ry – v  mnoha ohledech se plýtvá. Rozpočtu země

chybí fi nance a stejně tak se nedostává rozpočtu čes-

kého zdravotnictví. MZČR přišlo s  reformou, která se 

v očích veřejnosti i médií manifestuje v otázce úhrad 

amalgamových výplní. Jak se k této otázce postavíme 

my?

Vyloučení úhrad amalgamových výplní je napro-

sto legitimním a  logickým požadavkem – zubní 

kaz je preventabilní zcela výjimečnou měrou. CDC 

udává v  tomto ohledu hodnotu 90%, stejný názor

zastává i  WHO a  připojuje nálepku „Nejvíce pre-

ventabilní onemocnění světa“. Kde jinde by mělo

české zdravotnictví šetřit, když ne na  léčbě zubního 

kazu?

Musí-li pan ministr Heger nutně někde vzít nějaké fi -

nance, ať je proto raději odebere zde, nežli na odděle-

ní dětské onkologie. 

Druhým dechem však dodáváme, že nesmí zůstat jen 

u  (ze stomatologického úhlu pohledu) marginálního 

problému amalgamových výplní. Míří-li reforma oním 

kýženým směrem a opravdu hodlá přesouvat fi nance 

dle závažnosti (pro přežití pacienta) a  preventability 

jednotlivých oborů medicíny, ještě více se tím urychlí 

trend klesajícího podílu úhrad pojišťoven na reálných 

nákladech stomatologické péče. 

Bereme-li dlouhodobě stomatologii zdroje na fi nan-

cování ze zdravotního pojištění a vzniklý defi cit hod-

láme ještě prohloubit, nemůžeme ji nechat „plavat“ 

v tržním rybníku (neustále se zvyšujících nákladů lid-

ské práce a energií) se svázanýma rukama. Zdravotní 

pojištění v posledních letech nehradilo a do budouc-

na bude hradit ještě méně reálnou cenu stomatolo-

gických výkonů a  výrobků (např. současná úhrada 

amalgamových výplní hradí cca 7 minut práce zubní 

ordinace). 

Zbytek musí být uhrazen pacientem a „plně hrazené 

výkony“ musí být buď valorizovány na reálnou ceno-

vou úroveň, anebo (ještě lépe) maximálně eliminová-

ny.

V  takové situaci se přiblíží model fi nancování zubní 

péče našim vzorům z okolních zemí a pacienti si za-

čnou více cenit práce stomatologického týmu. Sto-

matologové přestanou žít v časovém a ekonomickém 

stresu a  nabídnou na  oplátku pacientům kvalitněj-

ší péči, což ve výsledku povede ke zlepšení orálního 

zdraví.

A protože se zdá, že v tomto duchu se ubírá i současná 

reforma, zaslouží si tato reforma i pan ministr Heger 

naší podporu! <<<
Ing. Tomáš Košumberský

Prezident České stomatologické akademie

>>> Česká akademie dentální estetiky podporuje vy-

řazení kódu pro ošetření zubního kazu amalgámovou 

výplní pro dospělé pacienty ze všeobecného zdravot-

ního pojištění.

Zdůvodnění:

Vědecké studie a  zkušenosti z  dentálně vyspělých 

zemí ukazují, že nejvýznamnějším faktorem pro vznik 

zubního kazu je nedostatečná ústní hygiena. Zodpo-

PODPORA CHYSTANÝM REFORMÁM
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vědným přístupem k  ústní hygieně lze významnou 

měrou snížit výskyt zubního kazu a onemocnění tak 

nesplňuje charakteristiku opravňující pro zařazení 

do všeobecného zdravotního pojištění. Vyřazení kódu 

pro ošetření zubního kazu amalgámovou výplní pů-

sobí jako jeden z motivačních prvků pro všechny pa-

cienty. Vzhledem k dlouhodobé praxi a zvyklostem je 

nutné tento akt doprovodit informační kampaní pro 

pacienty a lékaře.

Druhým aspektem je dlouhodobě neodpovídající fi -

nanční krytí uvedeného zákroku ze strany ZP, které 

neumožňuje ve většině případů provést výkon v do-

statečné kvalitě. Místo toho je výkon prováděn opa-

kovaně v kratších intervalech než je nutné při správ-

ném pracovním postupu a  odpovídající hygienické 

instruktáži.

Poznámka:

Doporučujeme zachování kódu pro ošetření zubního 

kazu u pacientů do 18 let za předpokladu pravidelné-

ho absolvování preventivní prohlídky/hygienické in-

struktáže. <<<
MUDr. Daniel Svoboda, Prezident 

MUDr. Daniel Černý, Víceprezident

>>> Všichni si plně uvědomujeme nezbytnost zdra-

votnických reforem, v našem oboru především refo-

rem ekonomických principů, respektive principů spo-

luúčasti pacienta. 

Jestliže medicína v  minulosti stomatologii ekono-

micky vytěsňovala (klesající podíl úhrad na HDP), aby 

mohla fi nancovat pro přežití pacienta závažnější obo-

ry, je nutné pojmenovat, kdo zaplatí zbytek – je po-

třeba reforma principů úhrad za poskytování kvalitní, 

lege-artis zubní péče, které budou refl ektovat reálné 

náklady této péče. 

Pokud se celkovém rozpočtu pro úhrady ve zdravot-

nictví nedostává peněz, je zcela logické, že se Minis-

terstvo zdravotnictví snaží hledat úspory. Kde jinde, 

než v jednom z  nejvíce preventabilních medicínských 

oborů, tedy ve  stomatologii. Velká většina výkonů 

v zubním lékařství je volitelná, nikoliv nezbytná, navíc 

adekvátní profylaxí může pacient zásadní měrou one-

mocněním zubů a dásní předcházet. Proto podporuji 

návrh pana ministra Hegera na vyřazení úhrad amal-

gámových výplní z veřejného zdravotního pojištění.

Nesmí ale zůstat pouze u tohoto jednoho kroku „vytr-

ženého“ z  nezbytné celkové reformy zubní péče. 

A  především nesmíme zapomenout na  pacienty - 

neprodleně musí následovat série profylakticky moti-

vačních opatření, které povedou každého jednotlivce 

k předcházení potřeby zhotovení již zmíněných (ne-

jen) amalgámových výplní.  <<<
MUDr. Josef Kunkela

Prezident ČSCS

>>> ADH ČR v  současnosti připravuje podklady pro 

další jednání, a to především s MZČR, ČSK, ČAS i zdra-

votními pojišťovnami.

Z pohledu asociace jde o nutnost celkové změny fi -

nancování ve zdravotnictví -  úpravy platby za úkony 

prováděné v zubní ordinaci se zaměřením na činnos-

ti dentální hygienistky, její kompetence, spolupráci se 

zubními lékaři, … To na jedné straně. Na straně dru-

hé je nutností pojmenovat standard obecně, který 

umožní klientovi naprosto svobodně se rozhodnout, 

kolik zaplatí za nadstandard.

Podporujeme přímou platbu za výkony, opravy, úpra-

vy, ošetření, které pacienti mohou ovlivnit správnou 

péčí o dentální hygienu a orální zdraví. Patří sem zubní 

kazy i zánětlivá onemocnění parodontu.  

Nejen studie, ale i  zkušenosti nás, dentálních hygie-

nistek, poukazují na špatnou hygienu, nedostatečné 

znalosti a dovednosti v oblasti dentální hygieny u dětí 

i dospělých.

Z  našeho pohledu je nutné provést koncepční

změny. Pouhé vyřazení amalgamových výplní

ze sazebníku považujeme za  „plácnutí do  vody“.

Je potřeba zapracovat do  sazebníku spoluúčast pa-

cienta a  oživit preventivní programy, které budou

podporovány a  spolufi nancovány zdravotními pojiš-

ťovnami. Stomatologie nesmí být brána jako okrajo-

vý obor. 

Souhlasíme s nutností koncepčních změn. Někde se 

začít musí, začněme tedy touto problematikou.

Rádi se zúčastníme jednání u „kulatého stolu“. Diskuze 

je nutná.  <<<

Bc. Petra Křížová, DiS.

 Prezidentka Asociace dentálních hygienistek ČR    
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>>> Ve  druhém čísle letošního Magazínu Komory 

zubních techniků jsme vám představili základní typ 

systematického vzdělávání v dentální implantologii – 

Curriculum implantologie, který Česká společnost 

pro implantologii připravila jak pro zubní lékaře, tak 

i pro zubní techniky a  lékaře zabývající se implanto-

logickou protetikou. Tento typ vzdělávání je zaměřen 

především pro začínající kolegy a kolegyně a přináší 

ucelený a systematický přehled ze všech oblastí den-

tální implantologie (od základů anatomie, plánování, 

operační fáze, protetické fáze  až po následnou péči 

o pacienta v rámci kontrol) a to jak na úrovni teoretic-

ké, tak i praktické.

Continuum implantologie ČSI  je dalším typem sys-

tematického vzdělávání, který svým způsobem nava-

zuje na základní typ vzdělávání. Jedná se opět o  te-

oreticko – praktické kurzy, ve  kterých je dostatečný 

prostor věnovat se jednotlivým tématům a  proble-

matikám dentální implantologie podrobně. Tento

typ vzdělávání je určen jak absolventům základního 

vzdělávání v rámci Curricula, i když toto samozřejmě 

není podmínkou, tak především účastníkům, kteří již 

mají určité znalosti a zkušenosti v dentální implanto-

logii.

Vysoce kvalifi kovaní přednášející nabízejí v  jednot-

livých kurzech Continua své zkušenosti, předsta-

vují osvědčené léčebné postupy i  informují o  ak-

tuálních novinkách. Výuka probíhá na  klinických

pracovištích, ve vzdělávacích centrech 3. LF UK v Pra-

ze a na akreditovaných pracovištích České stomatolo-

gické komory.

Abychom skutečně naplňovali myšlenku týmové spo-

lupráce lékař – zubní technik – dentální hygienistka, asis-

tentka – budou témata v rámci Continua určena opět 

jak pro jednotlivé skupiny, tak i pro týmy (lékař – zubní 

technik, zubní technik – lékař protetik, lékař – dentální 

hygienistka…).

Proto připravila ČSI ve  spolupráci s  KZT první kurz 

v  rámci Continua, který je určený lékařům a zubním 

technikům - Implantáty a implantologická prote-

tika v  bezzubé dolní čelisti, který se koná v  pátek 

16. 9. 2011, a ve kterém bude detailně probrána pro-

blematika ošetření dolní bezzubé  čelisti implantáty – 

plánování, OP-šablony, základní i specifi cké koncepty 

– počet a typ implantátů, vhodný typ protetické ná-

hrady – pevné či snímací, retenční prvky, ale i speciál-

ní problematika např. vhodné typy konstrukcí a vhod-

né materiály pro tyto konstrukce atd.

Je to prvé z celého cyklu připravovaných témat. Po-

stupně budou navazovat témata řešící implantologic-

ko – protetické ošetření přerušované nebo zkrácené 

zubní řady horní či dolní čelisti, problematika bezzu-

bé horní čelisti, strategické implantáty ve zbytkovém 

chrupu atd.

Referentem je Prof.  Dr.  med. dent.,Dipl.Ing. Ernst –

Jürgen Richter, ředitel polikliniky zubní protetiky Ju-

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE ČSI

PRO LÉKAŘE A ZUBNÍ TECHNIKY -

ANEB MYSLÍME TO S TÝMOVOU

SPOLUPRÁCÍ VÁŽNĚ

MUDr. Jiří Hrkal - víceprezident ČSI
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lius-Maximilians-Universität ve  Würzburgu. Veškeré 

informace o této i o dalších akcích najdete na www.

implantologiecsi.cz.

Cílem všech vzdělávacích akcí České společnosti 

pro implantologii je nejen další růst kvalifi kace a od-

bornosti lékařů a zubních techniků v oboru dentální 

implantologie, ale i  současně tolik potřebná týmová 

spolupráce při ošetřování implantologického pacien-

ta a tím i naplňování motta ČSI – „Kvalitně připravený 

tým – vítězství pro pacienta.“

Věřím, že tomu pomůže i  velice dobře se rozvíjející 

spolupráce mezi Komorou zubních techniků a Českou 

společností pro implantologii.  <<<

>>> Prezidentka FEPPD Hilde Wahlen /Belgie/ spolu 

s členy Rady FEPPD zorganizovala Výroční valné shro-

máždění spolu s 1. Sympóziem FEPPD.

Poprvé v historii byla možnost zúčastnit se na  shro-

máždění zástupců všech členských organizací a aktiv-

ně se zapojit do diskuze, i pro ostatní odborné „smr-

telníky“.

Akce byla rozdělená do dvou dní, přičemž v pátek 6. 

května dopoledne byl program výlučně pro členy 

FEPPD. Ostatní program byl otevřený všem zaregistro-

vaným účastníkům.

Sympózium se konalo oba dny v odpoledních hodi-

nách a bylo věnované nejžhavějším tématům v sou-

časné zubní technice.

Vedení FEPPD, které dostalo mandát v minulém roce, 

se snaží o  sjednocení všech zubních techniků v  Ev-

ropě. Tento rok se stalo novým členem Chorvatsko, 

ve kterém působí silná organizace zubních techniků. 

Nejen Chorvatská organizace, ale všechny členské 

organizace vidí jedinou možnou cestu, jak prosadit 

zájem zachování a  zvyšování úrovně zubní techniky 

ve své vlastní zemi, členstvím v evropské profesní or-

ganizaci. 

Je běžnou praxí, že při jednání s kompetentními úřady 

zvažují skutečnost, že národní organizace je součástí 

mezinárodní organizace a mnohokrát jsou na jednot-

livých rokováních velmi nápomocné informace z  ji-

ných členských zemí. 

FEPPD svým členstvím v  UEAMPE (Evropská organi-

zace živnostníků, malých a  středních podnikatelů) 

a  v  NORMAPME (Evropský úřad živnostníků, malých 

a středních podnikatelů pro normalizaci) získává pří-

stup ke všem existujícím a připravovaným evropským 

dokumentům, které ovlivňují a  budou ovlivňovat 

podnikatelský a profesní prostor. A zpětně má FEPPD 

možnost vyjádřit svůj postoj a cíleně působit na změ-

ny.

EVROPA VERSUS GLOBALIZACE

Ještě stále prostor pro zubní techniky v Evropě!
6. – 7. května 2011, Benátky, Itálie
Výroční valné shromáždění a 1. Sympózium FEPPD

Správná dálnice směrem
k úspěšné budoucnosti
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FEPPD je velká organizace a neustále upevňuje svoji 

pozici. Jejími členy jsou všechny významné státy ev-

ropského kontinentu. A je nesmírně důležité, aby kaž-

dý evropský stát patřil do této velké rodiny.

Hrozba degradace práce zubního technika číhá zpo-

za hranic Evropy, ale i  z  jejího vnitra. Jen společen-

ství uvědomělých lidí s  přehledem má šanci přinést 

do oboru zubní techniky podmínky, ve kterých si zub-

ní technik hrdě ponese zodpovědnost za svoji patřič-

ně ohodnocenou práci. Výsledkem bude spokojený 

pacient, který ví, že mu jeho zubní technik zhotoví 

zubní náhradu vždy, když ji bude potřebovat.

Ano, je to tzv. prohlášení o shodě, které má obsahovat 

jméno, adresu, případně kód zubního technika a po-

pis materiálu, ze kterého je protetická práce zhotove-

ná, a  které má pacient dostat do  rukou v  momentě 

odevzdání zubní náhrady. Toto nařízení popisuje ev-

ropská směrnice MDD 93/42 EEC. Toto nařízení musí 

být začleněné do legislativy každé země EU. 

Jak je to v praxi? 

Problémů je hodně, každý má svá specifi ka, společně 

v týmu se řešení hledají v každém případě lépe.

1. Sympózium se věnovalo současnému stavu vzdělá-

vání zubních techniků v Evropě; otázce jak se dotýká 

normalizace zubního technika; a  evropským cenám 

za zubní protetické práce.

Zazněly zajímavé přednášky a každou uzavírala aktivní 

diskuze. Výsledky sympózia určitě ovlivní další směřo-

vání evropské zubní techniky.

Činnost FEPPD má v  dnešní době široký záměr.

Téměř každý týden se uskuteční pracovní setkání jed-

notlivých členů vedení. Výborné výsledky jsou ve sku-

pině poskytovatelů zdravotní péče Meditech Forum, 

která pracuje na  novelizaci evropské směrnice MDD 

93/42 EEC. Novela je plánovaná na rok 2012 a FEPPD 

chce využít všechny síly pro zapracování svých připo-

mínek. 

Prezidentka FEPPD se setkala i  s  představiteli CED 

(Rada evropských zubních lékařů). Setkání bylo

v  pozitivním duchu. Zubní lékaři taktéž čelí problé-

mům, a  to s  vycestováním pacientů za  levnějším 

ošetřením. Takže momentálně neohrožuje úroveň 

poskytování zdravotní péče jen dovoz levných zub-

ních náhrad ze zemí s nízkými mzdami, ale objevuje 

se i tzv. dentální turizmus a to už mobilizuje i samot-

né zubní lékaře. FEPPD má snahu být partnerskou or-

ganizací vůči organizaci zubních lékařů. Na evropské 

úrovni se to daří. 

Společenstvo zubních techniků a podnikatelů bylo sil-

ným článkem v FEPPD. Je čas, aby se Komora zubních 

techniků jako jeho následovník zapojila do evropské-

ho dění. Každý člen KZT ví přesně, proč je důležité

být organizovaný národně a  ty stejné důvody jsou 

i pro organizovanost v rámci EU. Vědí to i u sousedů 

v Rakousku, Německu, Slovensku i u dalších členů FEP-

PD.

Navštivte webovou stránku FEPPD: www.feppd.org.

Pro méně jazykově zdatné je k dispozici bohatý obra-

zový materiál. <<<

Torstein Wremer - člen 
Rady FEPPD, Jan Eric 
Gyllenram - Švédsko, Hilde 
Wahlen - FEPPD prezident, 
Rudolf Müller - přednášející 
z Rakouska, Hana Dohalova 
- FEPPD viceprezident, Evy 
Mentens - kancelář FEPPD, 
Patrick Wille - přednášející 
z Belgie, asistentka, Mirjana 
Zagoričnik - člen Rady FEP-
PD, asistentka 



27komorazt # 2  2011

AKTUÁLNĚ

>>> Poslední dubnové dny jsou již každoročně pro 

ortodontické specialisty symbolem vzdělávacího se-

tkání v  krásném jihočeském městě Českých Budějo-

vicích.

Letošní jedenáctý ročník svým obsahem i doprovod-

ným programem opět zvýšil svou kvalitu a nasadil po-

myslnou vysokou laťku přípravě ročníku následující-

ho, kterého se ujme, jak všichni účastníci doufají, opět 

MUDr. Hálková jako ústřední osoba organizování této 

ortodontické akce.

Na  výběru témat přednášek a  organizaci sekce pro 

zubní techniky se opět podílela KZT ČR v zastoupení 

Jany Vintrové a Mariána Svorada.

Odborná sdělení byla seřazena v blocích pro páteční 

odpoledne a sobotní den. Témata byla nejen odbor-

ná, ale vybraná i z jiných oblastí.  Příkladem odborné 

přednášky mohou být Léčba distookluzí, Ortodon-

tické vady, Vliv typu ortodontické anomálie na  kon-

strukci ortodontických aparátů, Rychlá maxilární ex-

panze ve smíšeném chrupu, Konstrukce aparátu Twin 

Block a  Problematika zhotovení kvalitních studijních 

modelů včetně kalkulace a  fi nančního ohodnoce-

ní. Ortodontičtí technici měli možnost díky přednáš-

ce o  technice fi xní ortodontické terapie více pronik-

nout do problematiky léčby fi xními aparáty a v dalším 

sdělení se seznámit i  s  prací dentálních hygienistek. 

Důležité pro pracovníky ve zdravotnictví je vědět, jak 

se bránit vzniku pracovních alergií nebo působení 

stresu. Tato dvě témata byla zpracována v přednášce 

Alergie, nemoc z povolání zubního technika a v před-

nášce Stres a možnosti mentální hygieny, jak jej zvlád-

nout. Hlavním tématem bloku odborných sdělení pro 

lékaře bylo seznámení s použitím CT v ortodontické 

praxi. Velmi zajímavé bylo i  seznámení s  informace-

mi z  konference v  Dubaji. V  přestávkových pauzách 

si díky dentálním vystavovatelům posluchači mohli 

prohlédnout i  vybrat z  široké palety ortodontických 

materiálů a při posezení s občerstvením i diskutovat.

Pro odlehčení po  náročném přednáškovém marató-

nu byl pro páteční večer pro všechny účastníky konfe-

rence připraven společný raut a nevšední překvapení. 

Ambassadeurem Confrérie du Sabre d´Or  České re-

publiky byla předvedená sabrrage  lahví originálního 

vína z francouzské Champagne. Poutavé představení 

historie tohoto spolku se umocnilo možností pro ně-

které odvážlivé si vlastnoručně vyzkoušet setnutí láh-

ve tohoto vynikajícího sektu. Všichni pak s chutí spo-

lečně provedli ochutnávku. 

Budeme tedy doufat, že následující 12. ročník bude 

stejně vybraně jakostní jako ten letošní, stejně jako 

perlivé víno z oblasti Champagne. <<<

11. ROČNÍK ORTODONTICKÝCH DNŮ

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Jana Vintrová

Motto setkání
Nesnaž se být úspěšným člověkem, ale člověkem, který za něco stojí.“

Albert Einstein
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Vážení zubní technici,

naše fi rma chce i v tomto roce vyjádřit svoji podporu myšlence jednotné organizace zubních techniků. Abychom dokázali, že svoji 

podporu myslíme vážně, dovolujeme si potvrdit, že slevový program nabízený členům KZT platí i pro rok 2011. Konkrétně se 

jedná o tyto slevy: AurixL, AurixL60, Aurosa 5%, Argenpal, Palargen 10%, Oralium  Ceramic 20%.

Stačí se při nákupu prokázat kódem člena KZT a sleva je vaše! Doufáme, že naše vzájemná spolupráce bude mít efekt pro obě strany 

a pomůže k prosperitě oboru! Těšíme se na spolupráci.

Vážení členové Komory zubních techniků,

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

několik novinek a zejména speciálních výhod pro členy KZT.

Naše fi rma klade velký důraz na kvalitní vzdělávání, a tak jsme i pro letošní rok připravili více než 50 praktických kurzů, z toho 13 se 

zahraničními lektory. Novinkou jsou kurzy pořádané v Praze na Pankráci v nově zřízeném školicím centru DTCP.

Výhody pro členy KZT:

a)  při účasti na jakémkoli kurzu z Almanachu školení 2011 získáte slevu 10% na nákup celého sortimentu zboží z našeho katalogu 

i z akčních letáků. Slevu získáte po zaslání kopie faktury a dokladu o zaplacení částky uvedené v Almanachu. Tuto slevu můžete 

uplatnit také u fi rem Milan Kořánek s.r.o., Krbec Dent s.r.o., Schaff erová s.r.o., Chironax Frýdek-Místek s.r.o.

b)  při současném objednání více kurzů ve školicí laboratoři v Milevsku, získáte na druhý kurz slevu 20% a na každý další 50%. 

Těšíme se na další spolupráci

Vážení členové Komory zubních techniků,

Je nám velkou ctí, že se Dentamed mohl opět stát partnerem KZT.

I letos Vám, členům KZT bude Dentamed poskytovat řadu výhod po celý rok 2011:

Sleva 10 % na všechny objednávky nad 2 500 Kč*

*sleva 10 % se počítá z platných katalogových cen, nelze kombinovat s žádnou jinou akcí či slevou

Limitovaná nabídka! Na objednávky do 31. března 2011 získáte u Dentamedu SLEVU 15 %!

Sleva 50 % na jedno školení pořádné v laboratoři Dentamed

Sleva 20 % na všechna školení pořádané Dentamedem

Nákupem u Dentamedu letos ušetříte více, než kdy jindy!

Pro uplatnění slev, prosíme, uvádějte vždy heslo „KZT“

Těšíme se na viděnou s Vámi, ať již na některém z námi pořadaných kurzů, ve Vaší laboratoři nebo u nás v Dentamedu.

Objednávejte na našich zelených linkách: 800 149 657 Čechy, 800 30 40 40 Morava

Nebo www.obchod.dentamed.cz

Vážení zubní technici! Nově se do bonusového programu pro členy KZT zapojuje i naše fi rma ROD! Chceme tím vyjádřit podporu 

všem, kdo podporují profesní organizaci, společnou pro všechny zubní techniky ČR.

Svoje nabídky budeme aktualizovat čtvrtletně. Od 1.6.2011 platí tato nabídka:

Při koupi kovu Remanium Star (102-620-00) poskytneme zdarma Castorit Super C a tekutinu Castorit Super C na kov Remanium 

800 (102-200-10) poskytneme 14% slevu.

Stejně tak platí sleva 14% na mřížky stříbrné (318-004-00), na šroub mini (600-300-60), šroub medium (600-301-60) a šroub maxi 

(600-302-60).

Rovněž poskytneme slevu 3% na zuby YAMAHACHI.  

Slevy platí do vyprodání zásob. 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci!! Objednávejte • zelená linka: 800 148 721 • www.rodpraha.cz

ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY FIREM 

PRO ČLENY KZT
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Občanské sdružení  zubních techniků České republik y

Výhody, které přináší členství v Komoře zubních techniků ČR:

 každý měsíc podrobný zápis ze schůze Rady KZT formou e-mailu nebo formou dopisu

 přístup na uzamčené webové stránky s interními informacemi Komory - zde najdete podrobné informace a sdělení 

určená výhradně členům Komory

 aktuální informace z oblasti legislativy týkající se zubních techniků

 rady a průvodce jak řešit povinné procedurální postupy (pro získání nebo prodloužení osvědčení o odbornosti,

vzniku nové laboratoře, zániku laboratoře, zařazení do kategorie rizik, vypracování provozního řádu,  

záležitosti kolem posouzení shody zdravotnických prostředků, pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví, 

pravidla při práci s chemickými prostředky atd.)

 slevy na nákup materiálu a školících akcí u dentálních fi rem – pro podnikatele to znamená, že jim při určitém

objemu odebraného zboží bude refundován (navrácen) celý členský příspěvek, pro zaměstnance

totéž - při absolvování školících akcí daných fi rem 

 slevy na akce pořádané Komorou zubních techniků ČR

 zdarma časopis Komory zubních techniků ČR 

 zdarma přednášky ohodnocené kredity (např. v rámci Sněmu KZT, v hodnotě 4 bodů 1x ročně, tj. 24 bodů

za šest let získaných zdarma(!) a v rámci budoucích plánovaných aktivit KZT bude jistě možné získat zdarma

plný počet čtyřiceti bodů)

 informace z oblasti cenové politiky (strukturovaný ceník, průměrné ceny, nové minutové tarify, nové mzdové tarify) 

 stanete se držitelem průkazu člena KZT, který slouží jako slevový kupon na řadu akcí pro zubní techniky, jehož 

součástí je váš osobní identifi kační kód, který vás opravňujeke vstupu do uzamčené sekce na webových stránkách, 

určené pouze členům KZT, a kterým se prokážete při uplatňování slev u fi rem

 vaším členstvím zvýšíte vyjednávací sílu KZT a tím i prestiž oboru zubní technik a podpoříte snahy KZT o nápravu 

nedostatků v oboru

 svým členstvím podpoříte myšlenku jednoty mezi zubními techniky

Současní členové KZT si pro udržení členství musí  zaplatit členský příspěvek pro rok 2011. 

Číslo účtu: 195781838/0600

variabilní symbol – Vaše rodné číslo, konstantní symbol 0308.

Výše členského příspěvku pro podnikatele je 2.600 Kč, pro zaměstnance 1.200 Kč, ostatní bez příjmu - důchodci, MD apod. 400 Kč.  Děkujeme.

Stanovy hovoří o povinnosti člena zaplatit členský  příspěvek do konce března.

Po uplynutí této lhůty, budou zápisy dostávat, a výhody plynoucí z členství čerpat, pouze platící členové. Neplatiči budou z databáze KZT vyřazeni.

PŘIDEJTE SE A POSILTE ORGANIZACI, KTERÁ NÁS SPOJUJE!

Přihlášku si můžete odstřihnout na druhé straně listu nebo stáhnout na www.komorazt.cz.

STAŇTE SE ČLENY KZT ČR !
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PR - článekPR - článek

LENA KOMORY ZUBNÍCH TECHNIK  R
Vypl te h lkovým písmem!

Jméno:

Rodné íslo: /

e-mail:  mobil:

Pokud nemám e-mail, informace chci zasílat na:
adresu bydlišt

adresu pracovišt

Bydlišt : 

Tel:

Fax:

Pracovišt :

Tel:

Fax:Ulice: íslo:

Kraj:

Obec: PS :

íslo:

PS :

Ulice:

Obec:

ozna te k ížkem

Kraj:

P IHLÁŠKA                                                        

P íjmení:

ozna te k ížkem

zam stnanec

podnikatel

jednatel s r.o.

d chodce 1

na mate ské

íslo ú tu 195781838/0600 , variabilní symbol Vaše r. ., konstantní symbol 308.

Fixní a snímací náhrady

Podpis:

V:

*1) D chodce, který je pouze poživatelem starobního d chodu

Specializace v oboru:

Ortodoncie

Tímto prohlašuji, že mé osobní údaje uvedené v p ihlášce za lena KZT R  jsou 
pravdivé a že dávám výslovný souhlas se zpracováváním a uchováváním t chto osobních 
údaj  pouze pro pot eby KZT R  podle zákona . 101/2000 Sb. o ochran  osobních 
údaj .

P ihlášku podávám dne: 

400 K

400 K

2 600 K

2 600 K

1 200 K
Pracovní pozice: výše lenského p ísp vku
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>>> Nová zatmelovací hmota má obchodní název 

SmartVest Rapid a je určená pro zhotovování veške-

rých fi xních protetických prací z vysokotavitelných sli-

tin. Je vhodná jak pro rychlé vypalování, kdy se kyveta 

vkládá do předehřáté pece, tak pro klasické postupné 

řízené vyhřívání.

Pro optimální práci se SmartVest Rapid je určena nově 

vyvinutá expanzní mísící tekutina Silisan R. Výsled-

kem je formovací hmota nové generace, která snese 

nejpřísnější srovnání s  konkurenčními výrobky. Díky 

jemné struktuře zrn vyniká hladkým povrchem slitiny, 

optimální zatékavostí, snadnou dekyvetací a je vhod-

ná pro tmelení s i bez kovového licího kroužku.

Balení v jednotlivých sáčcích po 160g a nová odměr-

ka na tekutinu urychlují přípravu. SmartVest Rapid se 

prodává v balení po 30 nebo 80 sáčcích, Silisan R je 

rovněž k dispozici v menším (1000g) a větším (5000g) 

balení. Další užitečné informace najdete na interneto-

vých stránkách www.spofadental.cz.

A zde je názor jednoho z laborantů, kteří již měli 

možnost SmartVest Rapid a Silisan R vyzkoušet: 

„Sám jsem si SmartVest Rapid mohl ve  své laboratoři 

na  vlastní kůži odzkoušet a  musím říct, že mě výsledek 

překvapil. Co se týče vlastního zpracování, tak musím 

říct, že konzistence po smísení je velice příjemná s výbor-

nou zatékavostí. Doba tuhnutí je o  něco delší než bych 

čekal, ale je to stále přijatelné, jde jen o zvyk. Konečně v Ji-

číně pochopili, že je třeba „balit“. Mám tím na  mysli to, 

že zatmelovací hmota je balena v  sáčcích po  160g, což 

je přesné množství na  kroužek střední velikosti, který je 

v  laboratoři nejpoužívanější. K  radosti všech je konečně 

vhodná i pro tzv. šokové vypalování, kdy se kyveta vkládá 

do předehřáté pece - v našem případě 40 minut po zahá-

jení mísení do pece vyhřáté na teplotu 900°C. Vlastní ko-

vový odlitek je velice přesný a to nejen díky dobře řiditelné 

tepelné expanzi, ale i díky jemnosti vlastního zrna formo-

vací hmoty. SmartVest Rapid na mě působí jako kvalitní 

produkt.“

Pokud byste rádi SmartVest Rapid a Silisan R vyzkou-

šeli, požádejte svého dealera o vzorek zdarma. Věříme, 

že budete spokojeni.  <<<
SpofaDental a.s.

NOVINKA PRO ZUBNÍ LABORATOŘE

PR - článek

Společnost SpofaDental, člen skupiny firem Kerr/Sybron Dental Specialties, 
přišla  v dubnu na trh s novinkou pro zubní laboratoře. 

1. Nová zatmelovací hmota 
SmartVest Rapid.

2. Expanzní mísící tekutina 
Silisan R.

3. Ukázka výsledné opískova-
né konstrukce.

1.

2.

3.
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>>> Rád bych se s Vámi podělil o  každodenní zku-

šenosti s laboratorním mikromotorem KaVo K-ERGO-

grip. Jsem velmi náročný profesionál a zastávám po-

žadavek vysoké kvality. Snažím se, aby se tento můj 

postoj také promítl do výběru technologického vyba-

vení.  

Již mnoho let pracuji jako zubní technik a  zároveň   

jsem ředitelem A.H (a)2  dentální  laboratoře v  Mni-

chově. Laboratorní mikromotory, které jsem používal 

během svých učňovských let  a také později v době, 

kdy jsem zvyšoval svoji kvalifi kaci na  hlavního zub-

ního technika, sice rozhodně splňovaly všechny po-

žadavky, avšak jejich vysoké vibrace a  v  některých 

případech nedostatečné ergonomické uzpůsobení 

činily každodenní používání obtížné a  nepohodlné. 

Když jsem se pak konečně osamostatnil, začal jsem 

hledat násadce, které by splňovaly mé osobní vyso-

ké požadavky. V té době jsem se seznámil s mikromo-

torem KaVo K-ERGOgrip.  K  výhodám tohoto mikro-

motoru patří mimořádně nízké vibrace během chodu 

-  při všech rychlostech motoru mezi  1,000 a 50,000 

rpm a  při maximálním kroutícím momentu 7N/cm.  

Přes obzvláště  nízkou váhu - pod  200 g a délku  jen 

140 mm, má tento násadec silný motor. Jak při jem-

ném broušení a  frézování, tak při hrubém broušení 

plastových modelů  běží K-ERGOgrip potichu, sou-

stavně a  padne pohodlně do  ruky. Jako člověk, kte-

rý je  přesvědčen o kvalitě K-ERGOgripu, a který má  

vlastní zkušenost s tímto násadcem, jsem podobnými 

násadci vybavil také zubní  techniky, které zaměstná-

vám. Tato investice se mi okamžitě vrátila. Únava a bo-

lest  svalů v dolních částech paží se staly raritou, a to 

byla v porovnání s předchozím stavem velká změna. 

Unikátní  ergonomie, a  tím pádem skvělá manipula-

ce  jsou dvě skutečnosti, které  v každodenní práci mi-

mořádně pomáhají. Díky KaVo K-ERGOgripu je mož-

no profi tovat z  ergonomické polohy ruky s  úhlem  

180˚ vzhledem k ose dolní  části paže.  Výsledkem je 

uvolněná, nicméně bezpečná manipulace s  násad-

cem. Násadce jiných výrobců využívají úhel, který je 

v  mnoha případech ergonomicky nevhodný. To má 

pak zpravidla za  následek rychlou únavu svalů. Tyto 

skutečnosti, jak mohu potvrdit z  vlastní zkušenosti, 

pak vedou k nepřesné a v některých případech pod-

řadné práci.

K-ERGOgrip také splňuje stále se zvyšující  požadavky 

ohledně bezpečnosti práce a ergonomie na pracoviš-

ti, za které nese odpovědnost zaměstnavatel,  v soula-

du s tím,  jak je dodržování těchto předpisů   vyžado-

váno   pojišťovacími společnostmi. 

K-ERGOgrip umožňuje mnohočetné pracovní  polohy 

ruky a paže v rámci celkového ergonomického držení 

těla, a to  je kýžený pozitivní efekt investice, která se 

vyplatí jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém časo-

vém  horizontu.

Další výhodou K-ERGOgripu je výjimečná jedno-

duchost čištění a  údržby. Upínací pouzdro lze velmi 

jednoduše vyměnit, a  to bez použití nástrojů. Prach 

z broušení lze z upínacího pouzdra velmi snadno od-

stranit několikerým přejetím kartáčkem. Odstranit 

Zpráva z každodenní práce  v dentální praxi:

PR - článekAKTUÁLNĚPR - článekPR-ČLÁNEK

Zubní technik Achim Höse
A.H. (a)2! Dental
Kirchstraße 20
80999 Mnichov

K-ERGOGRIP - PROFESIONÁLNÍ

NÁSADEC PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
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hrubší nečistoty pomocí čistících prostředků, jako na-

příklad odstranění barvy z okluzního papíru, je „hrač-

kou pro děti“. Údržbové práce na  K-ERGOgripu, jako je 

například výměna kuličkových ložisek, už nevyžadují 

servisního technika a mohou  být provedeny  uživate-

lem přímo v  zubní laboratoři  během několika minut. 

Tento fakt je z fi nančního hlediska  rozhodující výho-

dou, protože tím odpadají prostoje v užívání násadce 

zapříčiněné zdlouhavými opravami a údržbami.

K-ERGOgrip navíc umožňuje použití dvou druhů ve-

likostí upínacího pouzdra, 2.35 mm nebo 3.00 mm 

- rychlovýměnná upínací pouzdra. Kombinace 

3.00 mm upínacího pouzdra s kroutícím momentem 

7N/cm, namísto přibližně 6N/cm, jak je běžné u nej-

konvenčnějších násadců, obzvláště usnadňuje opra-

covávání oceli. Nebezpečí přehřátí násadce je tím té-

měř zcela vyloučeno.

Výkonný mikromotor  jako je K-ERGOgrip je samozřej-

mě jen „polovinou celého příběhu“.  Je doplněn o in-

teligentní řídící jednotkou, která je k dostání s kolen-

ním, stolním a nožním ovládáním. Řídící jednotka bez 

ohledu na to, který řídící modus je používán, mimo-

řádně přispívá k  uživatelsky příjemnému automatic-

kému programování rychlosti a kroutícího momentu  

pro různé materiály, ve  čtyřech programových reži-

mech. Lze samozřejmě objednat běh ve směru i proti 

směru hodinových ručiček a stejně tak i manuální na-

stavení  maximální rychlosti.

Specifi ckým hitem řídících jednotek je omezovač 

rychlosti. Aktivuje a deaktivuje se stisknutím tlačítka. 

Tím pádem musí být rychlost, která je větší než 30,000 

rpm znovupotvrzena uživatelem. Tento fakt předsta-

vuje ochranu pro křehké materiály, aby nedopatřením 

nedošlo k  jejich opracovávání při příliš vysoké rych-

losti. Omezovač rychlosti zároveň také přispívá k bez-

pečné práci.

Důležité je, aby praktikanti a  studenti, které školím 

v  dentálních technologiích v  mé laboratoři,  mohli 

bezpečně a s chutí pracovat. Pro tento účel jsou přes-

né a  výkonné mikromotory nezbytností. Z  tohoto

důvodu se také spoléhám na  K-ERGOgrip od  KaVa. 

<<<

AKTUÁLNĚPR-ČLÁNEK

reklama

Vítěz v každém ohledu.

Jednoduchá a precizní digitální 
tvorba konstrukcí ve vynikající  
kvalitě a za dobrou cenu.  
Již také pro uživatele systémů  
Dental Wings® a 3Shape®.

Software skeneru  
a systému CAD s  
jednoduchým a  
efektivním postupem 
tvorby návrhů.

Virtuální artikulátor 
– umožňuje tvorbu 
unikátních funkčních 
návrhů konstrukce se 
systémem Ceramill 
CAD-CAM.

IN
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Henry Schein Dental s.r.o.

Libušská 210, 14200 Praha 4 
Mlýnská 225/44, 60200 Brno

tel: 541 426 880, fax: 541 426 899 
obchod@henryschein.cz

www.hsdental.cz
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>>> Jmenujeme se Jaromír a Pavel Tříska a pracuje-

me v  rodinné zubní laboratoři STONA. Rádi bychom 

se s Vámi, vážení kolegové a kolegyně, podělili o  to, 

jak zvládáme stále větší množství informací, s nimiž se 

v praxi setkáváme. 

Aby výsledek stál za to, pracujeme týmově na nároč-

ných náhradách.

Základní principy moderní zubní techniky sice zůstá-

vají stejné, ale mění se materiály, metody a  přibývá 

spousta informací. Je prakticky nemožné obsáhnout 

tak velký obor v  jedné osobě. Spolupráci mezi paci-

entem, ordinací a  laboratoří, z níž získáváme mnoho 

cenných informací, bereme již jako standard.

Myslíme si, že jediná šance, jak tyto informace co nej-

lépe využít a zúročit ve špičkovou kvalitu, je týmová 

spolupráce v laboratoři. Více hlav více ví.

S bratrem se každý specializujme ve „ svém“ oboru. Já 

mám raději fi xní náhrady a keramiku, bratr snímací ná-

Z ČESKÝCH ZUBNÍCH LABORATOŘÍ

Jaromír Tříska Dis., Pavel Tříska

„ Myslíme týmově, pracujeme týmově “

Kristina Třísková
STONA zubní laboratoř

Na Komárově 105
331 51 KAZNĚJOV
Czech Republic

Tel.: 00420 373 332 242
Email: stona-lab@email.cz
www.stona.cz
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hrady a práci s kovem. A tak to bylo až do roku 2008, 

kdy nás na Academia Dental v Brémách naučili myslet 

a tvořit dohromady – v jednotě je síla.

Od té doby jsme si velmi oblíbili kombinované náhra-

dy  - snoubí se v nich to nejlepší (mnohdy i to nejsloži-

tější) z náhrad fi xních, snímacích a skeletových.

Estetika, funkce, přesnost, know-how a cit pro detail.

Na uvedených fotografi ích, bychom Vám chtěli uká-

zat, jak krásné náhrady lze zhotovit týmovým nasaze-

ním.

Jedná se o jednu z našich demonstračních prací, kte-

rou používáme především při komunikaci s pacienty. 

<<<
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>>> V  předchozím čísle magazínu Komorazt jsme 

začali seriál o ortodoncii a obeznámili jsme se se zá-

kladními typy ortodontických aparátů. Od  dnešního 

čísla se začneme podrobněji věnovat jednotlivým ka-

pitolám a  jako první si představíme snímací aparáty.                                                                                                         

Snímací aparáty jsou volně manipulovatelné, jedno-

dušší na  dodržování správné hygieny, ale vyžadující 

spolupráci pacienta. Nepůsobí jen na chrup, ale ovliv-

ňují i orofaciální svalstvo a upravují anomální funkci. 

V současnosti mezi nejpoužívanější patří snímací des-

ky, mezerníky, clony a funkční aparáty.     

Jako první si představíme preventivní ortodontické 

aparáty, mezi které řadíme mezerníky, které se sna-

ží zabránit následkům předčasných ztrát dočasných 

zubů. Dětská protézka - mezerník se tvarem po-

dobá jednoduché snímací protéze, nejčastěji se však 

užívá bez spon. Nahrazuje dočasné chybějící zuby, 

jak ve frontálním tak i v laterálním úseku chrupu. Za-

braňuje tedy nežádaným posunům zbývajících zubů, 

které mohou vzniknout po  předčasných ztrátách 

v  dočasném chrupu, snaží se omezit vznik zlozvyků 

a navozuje správnou funkci orofaciální soustavy. Dět-

ská protézka potřebuje pravidelné úpravy, protože ji 

používá rostoucí pacient, nesmí bránit dalšímu růstu. 

Hlavní funkcí mezerníku je udržet místo pro stálé, ještě 

neprořezané zuby. Funkci mezerníku může plnit i vý-

běžek baze aparátu, nebo do ní vsazený umělý zub, 

který odpovídá typu neprořezaného zubu (obr. 1).

CLONA 
Clony dělíme na  vestibulární, poloviční vestibulární, 

orální a kombinované. Jejich funkcí je odstranění tlaku 

určitých svalových skupin a rehabilitace chrupu. Pre-

ventivní vestibulární clona je tvořena akrylátovou plo-

ténkou, která vyplňuje vestibulum úst, distálně sahá 

k poslednímu prořezanému zubu. Užíváme ji u paci-

entů, jehož vývoj však ohrožují vadné funkce - chabý 

retní uzávěr, dumlání sliznice tváří a rtů či ústní dýchá-

ní. Kombinovaná vestibulární clona má různé zábra-

ny, např. proti tlaku jazyka. Poloviční vestibulární clona 

má val, který vyplňuje pouze dolní vestibulum. Užívá 

se v případech, kdy chceme oddálit napjatý dolní ret 

od dolních řezáků, které se jeho tlakem sklání lingvál-

ně. Clony se používají buď preformované nebo indivi-

duálně vyrobené v laboratoři (obr. 2).

Základním představitelem snímacích aparátů je des-

ka  se středovým (centrálním) šroubem. První sníma-

cí ortodontické aparáty jsou připisovány pařížskému 

zubnímu lékaři Pierre Fauchardovi, a to v roce 1728. 

Dále se za jednoho z prvních autorů při vzniku sníma-

cích přístrojů uvádí hlavní generální chirurg anglické 

armády Hunter roku 1775. Dalšími autory byli Bour-

det, Bruner a  Linderer. Deskové aparáty se skládali 

SNÍMACÍ APARÁTY

Marián Svorad

Marián Svorad

1.

2.

4.

3.

5.

1. foto Archív FN Královské 
Vinohrady.

5. Aktivní ortodontický 
snímací přístroj se středo-
vým šroubem, labiálním 
obloukem, adamsovými 
sponami, posuvnými sbližo-
vacími perami a frontálním 
nákusem.

2. Clona
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z bazální části, retenčních prvků, stabilizačních prvků 

a aktivních prvků.

První patrová deska v dnešním pojetí byla zhotovena 

v roce 1840 Brewsterem. Byla to deska z kaučuku bez 

upevňovacího zařízení. Většina dalších autorů užívala 

ke zhotovení patrových desek stříbra, zlata nebo do-

konce platiny. V dnešní době se zhotovuje z prysky-

řice a plní hlavně nosnou funkci. Její rozsah je men-

ší, než u totální náhrady. V případě zvýšené dávivosti 

u pacienta se dá redukovat na minimum.            

Horní patrová deska pokrývá patro v  reduko-

vaném rozsahu a  přesně kopíruje povrch zubů.

7.6.

8.

10.

9.

11.

6. - 7. Deska se středovým 
šroubem  -slouží k transver-
zálnímu rozšíření.

8. - 11. Deska s vějířovým 
šroubem – používá se k asy-
metrickému rozšíření            

12. 13. 12. - 14. Deska se segmen-
tovými šrouby – na pro-
dloužení zubního oblouku 
v sagitálním směru.       

14.
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Pokud jsou i  druhé a  třetí moláry, zasahuje deska

až k  nim. Na  palatinální ploše zubů zasahuje deska

u  laterálních zubů k  linii maximální horizontální 

konvexity, ve  frontálním úseku překrývá cingulum

horních řezáků. V  mezizubních prostorách vybíhá

až k  bodu kontaktu zubů. Spodní část desky jemně 

zaleštíme, abychom odstranili ostré výběžky, které 

se otlačily od řas. Přeleštíme pouze pemzou a kozím 

chlupem.

Dolní patrová deska rovněž kopíruje lingvální po-

vrch zubů. Deska vždy končí sublingválně, kapkovi-

tým okrajem. Dolní desku nikdy nekončíme ostrým 

okrajem a nikdy nesmí stlačovat tkáně spodiny duti-

ny ústní.         

                                                                                         

V současnosti má deska různé modifi kace:

  Deska se středovým šroubem   

 - slouží k transverzálnímu rozšíření (obr. 6 - 7).

  Deska s vějířovým šroubem

 - používá se k asymetrickému rozšíření (obr. 8 - 11).

  Deska se segmentovými šrouby

 - na prodloužení zubního oblouku v sagitálním  

 směru (obr. 12 - 14).

  Deska s otevřeným šroubem

 - uzavírá mezeru po extrahovaném zubu

 (obr. 15).       

                                                             

  Deska s Bertoniho šroubem

 - expanze laterálního úseku a protruze frontálních  

 zubů (obr. 16 - 17).

                                                           

Představili jsme si obecně snímací aparáty - desky. 

Mimo těchto snímacích desek se používají desky s la-

terálními nákusy, frontálními nákusy, skluzné stříšky 

atd.  V další části našeho seriálu budeme pokračovat 

funkčními aparáty. <<<

16.

15.

17.

reklama

LASAK, spol.s r.o.,
Papírenská 25, Praha 6, 160 00, Česká republika, tel: +420 233 324 280, fax: +420 224 319 716, email: lasak@lasak.cz, www.lasak.cz

BioCam®

Přesné konstrukce na implantáty

 Estetické konstrukce bez abutmentů
 Vysoká pasivní přesnost
 Fixace bez vlepených bazí
 Homogenní struktura bez defektů

Sada modelovacích

pilířů ZDARMA

15. Deska s otevřeným 
šroubem – uzavírá mezeru 
po extrahovaném zubu.

16. - 17. Deska s Bertoniho 
šroubem –  expanze late-
rálního úseku a protruze 
frontálních zubů.
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>>> Jak známo, vybavení zubní laboratoře je velmi 

nákladné. Takové pořízení několika základních přístro-

jů může v současné době hravě přeskočit i 1.000.000,- 

Kč, nemluvě pak o hi-end technologiích, jejichž ceny 

pořízení šplhají do zcela jiných výšin. Bez základního 

přístrojového vybavení však nelze pracovat, bez nad-

standardního vybavení pak vyrábět nadstandardní 

výrobky. Na  počátku výběru nového vybavení stojí 

zubní technik před spoustou více či méně zásadních 

rozhodnutí. Musí zvolit konkrétní značku a  typ, jeho 

příslušenství, dodavatele a podobně. Jedním z nejdů-

ležitějších rozhodnutí, které však musí udělat, je volba 

způsobu fi nancování. Na  první pohled by se mohlo 

zdát, že nejlepší možností je fi nancovat nákup vlastní 

hotovostí, pokud je tedy k dispozici. To je sice pravda, 

ale pouze částečně. Za určitých okolností a parametrů 

zvoleného fi nančního produktu může být výhodné si 

půjčit. Pokud zubní technik nemá dostatek hotovos-

ti, má v zásadě na výběr jednu ze dvou variant. Buď 

využije leasingu, nebo si vezme úvěr. A proto si kaž-

dý den klade řada zubních techniků otázku: „leasing 

nebo úvěr?“. Odpověď není jednoduchá, neboť každá 

varianta má své výhody i nevýhody. Pojďme se na ně 

podívat.

Obecně se říká, že leasing je velmi rychlý, ale záro-

veň dražší způsob pořízení investice. Velkým láka-

dlem je především to, že leasingové splátky je možno 

(za  splnění předem stanovených podmínek) zahr-

nout do daňově uznatelných nákladů, avšak sečtete-li 

sumu splátek a porovnáte-li ji s pořizovací cenou, roz-

díl bývá nemalý. Důvod je prostý - činnost leasingové 

společnosti není charitativní, a proto je třeba v leasin-

gových splátkách uhradit služby leasingové společ-

nosti a příslušný zisk. Vždy je tedy třeba předem zvážit 

konkrétní podmínky a nabídku dané společnosti.

Leasing a úvěr se na první pohled dost liší. Hlavní 

rozdíl mezi nimi spočívá v  přechodu vlastnického 

práva k  majetku. Zatímco u  leasingového fi nanco-

vání dochází k  přechodu vlastnictví až po  ukonče-

ní doby trvání leasingové smlouvy, v případě úvěro-

vého fi nancování k němu dochází ihned při pořízení 

majetku. V případě leasingu tedy vlastní předmět le-

asingu (např. keramická pec) leasingová společnost, 

která ji zubnímu technikovi pouze pronajímá. Do jeho 

vlastnictví mu ji převede až po  zaplacení všech lea-

singových splátek. V případě úvěru je sice zubní tech-

nik od počátku vlastníkem příkladné keramické pece, 

ovšem rovněž s jistými omezeními, zejména je-li tato 

použita k zajištění úvěru.

Leasing je třístranný právní vztah mezi pronajímate-

lem, nájemcem a dodavatelem, při němž pronajíma-

tel kupuje od dodavatele určitý majetek podle výběru 

nájemce, tento majetek si ponechává ve svém vlast-

nictví a  poskytuje ho za  úplatu do  užívání nájemci. 

Zubní technik si tedy v případě volby leasingového fi -

nancování přesně vybere výrobce a model požadova-

ného vybavení, leasingová společnost je pak zakoupí 

od dodavatele a následně pronajímá zubnímu tech-

nikovi. Nesmíme však opomenout, že existují dvě zá-

kladní formy leasingu - operativní a fi nanční. Odliš-

nosti mezi těmito formami leasingu vyplývají jednak 

z délky pronájmu, ale také z možnosti výpovědi lea-

singové smlouvy, účelu, ke kterému slouží, přechodu 

rizik souvisejících s předmětem leasingu a v neposled-

ní řadě z přechodu vlastnického práva k pronajímané-

mu majetku na konci leasingu. V případě fi nančního 

leasingu se totiž na konci leasingu zpravidla předpo-

kládá přechod vlastnictví pronajímaného předmětu 

na nájemce. Za fi nanční leasing je považován tako-

vý pronájem, kdy předmět leasingu (např. keramická 

pec) zůstává po  dobu trvání smlouvy ve  vlastnictví 

pronajímatele (leasingové společnosti), nájemce (zub-

ní technik) je oprávněn nebo povinen získat předmět 

smlouvy do vlastnictví v  jejím průběhu nebo po  je-

jím skončení, pronajímatel přenáší na  nájemce rizika 

spojená s užíváním předmětu, nájemci náleží veške-

ré přínosy spojené s využíváním pronajaté věci, doba 

pronájmu zahrnuje podstatnou část doby životnosti 

předmětu a nájemce uhradí pronajímateli pořizovací 

cenu a hodnotu fi nančních služeb.

Pokud se rozhodnete získat peněžní prostředky 

na  koupi požadovaného vybavení prostřednictvím 

úvěru, budete podepisovat smlouvu o úvěru, ve kte-

ré se zavazuje věřitel (zpravidla banka), že na požádá-

ní dlužníka (zubního technika) poskytne v  jeho pro-

spěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník 

se zavazuje poskytnuté prostředky vrátit a  zaplatit 

úroky. Banka však může navíc požadovat zajištění 

úvěru.

Připomeňme také jeden důležitý rozdíl mezi banka-

mi a leasingovými společnostmi – zatímco banky jsou 

oprávněny k provozování operací fi nančního leasingu 

přímo ze zákona o  bankách, leasingové společnosti 

nepotřebují ke své komerční činnosti zvláštní licenci 

a není vůči nim uplatňován ani zvláštní dozor. Leasin-

govou společnost je tedy v  případě zájmu o  spolu-

práci nutno řádně „prověřit“.

Výhodou pořízení investice fi nancované úvěrem 

je zejména to, že zubní technik se stává vlastníkem 

majetku. Může tedy ze zákona tento majetek ode-

pisovat. Nezapomeňme, že je rozdíl mezi účetními 

a daňovými odpisy - zatímco účetní odpisy ovlivňu-

jí hospodářský výsledek (zisk), daňové odpisy nejsou 

předmětem účtování a  slouží k  výpočtu daně z  pří-

MANAGEMENT ZUBNÍ LABORATOŘE

5. díl: Rozhodování mezi leasingem a úvěrem – co je výhodnější?

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.

Ekonomika
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jmů. Zubní technik pak tento majetek odepisuje pod-

le zákona o daních z příjmů buď rovnoměrně, nebo 

zrychleně. Zvolený způsob odepisování však nelze 

po celou dobu odepisování hmotného majetku mě-

nit.

Avšak zdůrazněme na tomto místě jednu zásadní od-

lišnost. Pokud se zubní technik rozhodne pro fi nan-

cování úvěrem, splácí následně jistinu (neboli tzv. 

úmor) a úroky. Splátka jistiny však není považována 

za daňově uznatelný náklad! Jiná situace nastává v pří-

padě úroků z úvěru. Úrok totiž na rozdíl od splátky jis-

tiny daňově uznatelným nákladem je, a tudíž nám sni-

žuje zisk, potažmo daňovou povinnost.

U fi nančního leasingu je tomu jinak. Majetek odepi-

suje ten, kdo ho vlastní, tedy leasingová společnost, 

nikoliv zubní technik. Výhodou pro nájemce (zubní-

ho technika) je to, že pravidelné splátky jsou daňo-

vě uznatelným nákladem. Co se týče mimořádných 

splátek nebo první navýšené splátky, ty je nutné „roz-

prostřít“ na celou dobu trvání nájmu. Aby však mohlo 

být nájemné zařazeno mezi daňově uznatelné nákla-

dy, je třeba splnit následující podmínky: doba náj-

mu nesmí být kratší než minimální doba odepisování 

předmětu nájmu uvedená v zákoně o dani z příjmů, 

po ukončení doby nájmu následuje převod vlastnic-

kých práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (leasin-

govou společností) a nájemcem (zubním technikem) 

a kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší 

než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evi-

dované u  vlastníka, kterou by předmět nájmu měl

při rovnoměrném odepisování, a  konečně po  ukon-

čení fi nančního pronájmu s  následnou koupí naja-

tého hmotného majetku musí zubní technik zahr-

nout odkoupený majetek do svého obchodního ma-

jetku.

Protože zubní technici obvykle nejsou plátci daně 

z přidané hodnoty (DPH) a nemohou si tedy odečíst 

DPH na  vstupu (čili DPH musí zaplatit), nebude pro 

ně bez zajímavosti, že splátky úvěru ani úroky daní 

z přidané hodnoty zatíženy nejsou. Finanční lea-

sing je naproti tomu vždy předmětem DPH.

Pořízení investice na úvěr s sebou také nese větší jis-

totu zubního technika pro případ krachu fi nancující 

společnosti. V případě leasingu by o předmět leasin-

gu nejspíše přišel (nájemce musí předmět leasingu 

vrátit pronajímateli a jednat o vyrovnání), kdežto v pří-

padě úvěru nikoliv. Pouze by musel v rámci konkurzní-

ho řízení úvěr předčasně doplatit. Takové riziko se však 

týká hlavně menších a fi nančně slabších leasingových 

společností. U těch velkých je tato krizová varianta vý-

voje méně pravděpodobná.

Z  pohledu leasingové společnosti je tento smluvní 

vztah poněkud méně rizikový, než z pohledu banky, 

neboť vlastní předmět leasingu až do doby jeho úpl-

ného zaplacení. A navíc: ačkoliv nájemce (zubní tech-

nik) není vlastníkem předmětu leasingu, přesto nese 

rizika s ním spojená. 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že administrativní postup 

vyřízení leasingu i úvěru je obdobný a šance téhož zá-

kazníka získat spotřebitelský úvěr nebo leasing jsou 

v podstatě stejné, praktické zkušenosti ukazují, že zís-

kání leasingu bývá přeci jen o něco snazší. A to ze-

jména v případech, kdy se jedná o nového zákazníka, 

který chce pro nákup investice použít jen minimum 

svých vlastních fi nančních prostředků.

Při racionálním výběru jakéhokoliv fi nančního pro-

duktu je třeba zajistit, aby bylo srovnáváno srovna-

telné. Hodnotit výhodnost úvěrových produktů např. 

jen podle úrokové sazby, navýšení, celkové zaplacené 

částky nebo výše měsíční splátky může být zavádějící. 

Nesmíme rovněž zapomenout na poplatky za vyříze-

ní úvěru, za správu úvěru atd.

Mezi nepochybné výhody leasingu patří to, že se 

jedná o velmi rychlý a fl exibilní způsob fi nancová-

ní, který je navíc velmi nenáročný na administrati-

vu. Leasing si také může dovolit téměř každý, splátky 

a doba splácení jsou nastaveny přesně tak, aby odpo-

vídaly možnostem klienta.

Naproti tomu úvěr na  fi nancování investice každý 

nedostane, neboť kritéria jsou náročnější. Důvodem 

je to, že poskytovatel úvěru nemá přímou zástavu 

v  pořizované investici, a  tak vyžaduje důkazy doklá-

dající platební schopnost klienta, popř. vyžaduje ru-

čitelství a  zástavy, což může být někdy pro žadatele 

problematické.

Z fi nančního hlediska však není pro získání úvěru na fi -

nancování investice třeba skládat žádnou akontaci. 

Nutno dodat, že jednorázově doplatit úvěr je jedno-

dušší než leasing. Také při pojistné události je trochu 

lepší pozice pro úvěrové dlužníky, zatímco situace 

s  leasingovými společnostmi bývá trochu kompliko-

vanější.

Jasná a  jednoduchá odpověď na  otázku jakým 

způsobem fi nancovat koupi vybavení neexistu-

je, neboť konstatování o výhodnosti úvěru či leasin-

gu nelze paušalizovat. Financování pomocí úvěru je 

v  poslední době stále populárnější. Pomalu ale jistě 

se stává standardní součástí nabídky všech leasingo-

vých společností. Přestože má stále převahu leasingo-

vé fi nancování, úvěrové fi nancování nabírá pomalými 

krůčky na síle a získává si své příznivce. Leasing i úvěr 

jsou výhodnými způsoby fi nancování, přesto jsou je-

jich výhody různé a je vhodné je posuzovat a srovná-

vat přímo v  dané konkrétní situaci. Vždy tedy záleží 

na konkrétní nabídce úvěru či leasingu a na preferen-

cích daného jedince, jakou důležitost přisoudí jed-

notlivým výhodám či nevýhodám daného produktu. 

<<<

Tento článek je zpracován jako jeden z  výstupů výzkum-

ného záměru Rozvoj fi nanční a účetní teorie a  její aplikace 

v praxi z  interdisciplinárního hlediska registrovaného u Mi-

nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy pod evidenčním 

číslem MSM 6138439903.

Ekonomika
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all you need is

M.S.DENT
Martin Socha

product trainer

Pouze jeden sortiment pro dva  barevné 
standarty.  Ať V-CLASIC nebo V-3D 
barvy. 
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PR - článekVZDĚLÁVÁNÍ

KOVOKERAMIKA
KOVOKERAMIKA VITA VM 13 – VIP KURZ 
9360 Kč

22. – 24. 6. 2011 Individuální vrstvení keramických hmot 

VITA VM 13. Použití Profesional setu, Akzent a Interno.

Počet kreditů: 12

Přednášející: Vanik Jinoian, Vita Masterlab Švýcarsko

KOVOKERAMIKA VITA VM 13, VMK MAS-
TER – MISTROVSKÝ KURZ
7500 Kč

27. – 29. 6. 2011 Individuální vrstvení keramických hmot 

VITA VM 13 nebo VMK Master .

Použití Profesional setu, Akzent a Interno.

Estetika zubů různého stáří.

Počet kreditů: 12

Přednášející: Čeněk Neruda, VITA Bad Säckingen

KOVOKERAMIKA VITA VM 13, VMK MAS-
TER – PRO POKROČILÉ
7500 Kč

6. – 8. 9.2011 Individuální vrstvení keramických hmot VITA 

VM 13 nebo VMK Master.

Počet kreditů: 12

Přednášející: Čeněk Neruda, VITA Bad Säckingen

VM KONCEPT
VITA VM KONCEPT VITA VM 7, 9, 13
4750 Kč

14. – 15. 6. 2011

 Veškerá úskalí při nanášení třech typů konstrukcí, pomocí 

keramik VITA VM7, VM9, VM13.

Počet kreditů: 8

Přednášející: Čeněk Neruda, VITA Bad Säckingen

VITA VM KONCEPT VITA VM 7, 9, 13
4750 Kč

16. – 17.6. 2011 Veškerá úskalí při nanášení třech typů kon-

strukcí, pomocí keramik VITA.

Počet kreditů: 8

Přednášející: Čeněk Neruda, VITA Bad Säckingen

CELOKERAMIKA
PRESOVANÁ KERAMIKA – VITA PM 9
4800 Kč

16. – 17. 6. 2011 Výroba celokeramické fazety, onleje a ko-

runky v konečném stavu lisovací metodou z materiálu VITA 

PM 9. Individualizace pomocí hmot VM9 AddOn.

Počet kreditů: 8

Přednášející: Čeněk Neruda, VITA Bad Säckingen

BEZKOVOVÁ KERAMIKA – VITA VM 9
5900 Kč

12. – 13. 9. 2011 Výroba celokeramické konstrukce a korun-

ky v konečném stavu z materiálu VITA VM 9. Individuální 

vrstvení keramických hmot VITA VM 9.

Počet kreditů: 8

Čeněk Neruda, VITA Bad Säckingen

SNÍMACÍ PROTETIKA
TEPELNÉ TVAROVÁNÍ FÓLIÍ
5200 Kč

23. – 24. 6. 2011 Technika za tepla tažených fólií, zhotovení 

jednotlivých výrobků z těchto fólií (dlahy, zubní sportovní 

chrániče, otiskovací lžíce, formy na bělení, dlahy proti bru-

xismu, provizorní můstky atd.)

Počet kreditů: 8

Přednášející: Milan Kořánek, Vita Masterlab

SKELETOVÉ NÁHRADY
6900 Kč

20. – 22. 6. 2011 Vyhodnocení modelu (použití paralelome-

tru), návrh vhodných kotevních prvků, statika a geometrie 

budoucí skeletové náhrady.

Počet kreditů: 12

Přednášející: Milan Kořánek, Vita Masterlab

SKELETOVÉ NÁHRADY – SILADENT SYS-
TEM
6900 Kč

28. – 30. 6. 2011 Vyhodnocení modelu (použití paralelome-

tru), návrh vhodných kotevních prvků, statika a geometrie 

budoucí skeletové náhrady.

Počet kreditů: 12

Přednášející: Tom Arslanian, Vita Masterlab

PROTETIKA A IMPLANTÁTY
8400 Kč

14. – 16. 9. 2011 Orientace v názvosloví, rozdělení jednotli-

vých konstrukčních dílů. Zhotovení modelů  včetně gingi-

vální masky, zhotovení kovové konstrukce nesené implan-

táty, modelace individuálního abutmentu.

Počet kreditů: 12

Přednášející: Tomáš Skoupý, Eurodent, Vita Masterla

KOMPOZIT
VITA VM LC – SVĚTLEM POLYMERUJÍCÍ 
KOMPOZIT
2400 Kč

9. 9. 2011 Individuální vrstvení světlem polymerujícího, 

kompozitního materiálu VM LC.

Počet kreditů: 4

Přednášející: Čeněk Neruda, VITA Bad Säckingen

Kód akce: V-2 
KOVOKERAMIKA - ZÁKLADNÍ 
Základní vrstvení keramických hmot z  materiálu VM13 nebo 

VMK Master. Seznámení s teorií (modelace, opracování, vhod-

né slitiny) i praxí (dvě korunky a tříčlenný můstek).

Termín: 7. 9.-9. 9. 2011 

Přednášející: Petr Řehořka 

Místo: Školící laboratoř Milevsko 

Cena kurzu: 4200,- 

Max. počet posluchačů: 10  

Počet kreditů: 12 

Kód akce: V-11 
KERAMIKA - MISTROVSKÝ - KURZ
Kovokeramika versus celokeramika - praktické návody na vrst-

vení pomocí VITA VM Systemu.   

Termín: 28.6.-30.6.2011 

Přednášející: Aniela Beerberg 

Místo: Školící laboratoř Milevsko 

Cena kurzu: 7900,- 

Max. počet posluchačů: 10

Počet kreditů: 12

Kód akce: V-13 
KOVOKERAMIKA – VIP
Vrstvení keramických hmot VITA VM. Individuální práce s pa-

cientem, výběr barvy, foto dokumentace, převedení do praxe 

s tipy a triky. Kurz vedený podle individuálních přání účastní-

ků. 

Termín: 23.6-25.6.2011

Přednášející: Vanik Jinoian

Místo: Školicí laboratoři Dental Training Centrum Praha

Cena kurzu: 9350,-

Max. počet posluchačů: 8 

Počet kreditů: 12 

Kód akce: V-17

VMK MASTER
Vrstvení keramických hmot VMK Master. Kurz vedený podle in-

dividuálních přání účastníků.   

Termín: 13.6.-14.6.2011

Přednášející: Tom Arslanian

Místo : Školicí laboratoři Dental Training Centrum Praha

Cena kurzu: 4600,-

Max. počet posluchačů: 10

Počet kreditů: 8

Kód akce: V-20

VM SYSTÉM
Vrstvení keramiky VM7, VM9, VM13 na  konstrukce z  růz-

ných materiálů (Alumina, Zirkon a  kov) v  systému VITA 

VM. 
Termín : 20.9.-21.9.2011

Přednášející : Čeněk Neruda

Místo : Školicí laboratoři Dental Training Centrum Praha

Cena kurzu : 4750,-

Max. počet posluchačů : 10

Počet kreditů: 8

Kód akce: V-22  
BEZKOVOVÁ KERAMIKA - INDIVIDUÁLNÍ 
VRSTVENÍ  
Individuální vrstvení keramiky VM7 na  konstrukci zhotove-

nou frézovací technikou z materiálu In-Ceram Alumina a VM9 

na konstrukci zhotovenou frézovací technikou.

Termín: 12.9.-13.9.2011

Přednášející : Čeněk Neruda

Místo : Školící laboratoř Milevsko

Cena kurzu : 5900,-

Max. počet posluchačů : 10

Počet kreditů: 8

Kód akce: V-28

CEREC, VM7 VITA 
Zhotovení celokeramické konstrukce z  materiálu VITA Al 

na  frézovacím přístroji Cerec inLab na  vlastní nebo školící 

model. Následné napalování keramiky VITA VM7, individuální 

vrstvení, Interno, Akzent.   

Termín : 1.9.-3.9.2011

Přednášející : Tom Arslanian

Místo : Školicí laboratoři Dental Training Centrum Praha

Cena kurzu : 8850,-

Max. počet posluchačů : 8

Počet kreditů: 12

SNÍMACÍ PROTETIKA 
Teorie výběru zubů podle fyziognomie obličeje, registrace me-

zičelistních vztahů,stavění zubů podle ověřených pravidel, 

anatomická modelace náhrady měkkých tkání, základní pra-

vidla správné adheze protézy.   

Termín : 15.9.-16.9.2011

Přednášející : Tom Arslanian

Místo: Školicí laboratoři Dental Training Centrum Praha

Cena kurzu : 5500,-

Max. počet posluchačů : 8

Počet kreditů: 8

Kód akce: H-2  
CELOKERAMIKA - HERACERAM ZIRKONIA 
Základní vrstvení keramických hmot z materiálu HeraCeram 

Zirkonia. Seznámení s  teorií (modelace, opracování, vhodné 

slitiny) i praxí (tři korunky). 
Termín : 16.6.-17.6.2011

Přednášející : Jakub Hošek

Místo : Školící laboratoř Milevsko

Cena kurzu : 5900,-

Max. počet posluchačů : 10

Počet kreditů: 8

Kód akce: I-1

GELCAST SYSTEM 
Zhotovení celkové zubní náhrady pomocí systému Gelcast  

licí pryskyřice Interacryl Cast na předem zhotoveném modelu.

Termín : 29.8.2011

Přednášející : Mihael Skaza

Místo: Školící laboratoř Milevsko

Cena kurzu : 2300,-

Max. počet posluchačů : 10

Počet kreditů: 4

Kód akce: I-2  
KOVOVÉ KONSTRUKCE – PRECIZNÍ LITÍ 
Modelace vtokového systému různými způsoby, umístění 

do licího kroužku, různé techniky lití, chlazení.

Termín : 30.8.-31.8.2011

Přednášející : Mihael Skaza

Místo : Školící laboratoř Milevsko

Cena kurzu : 4500,-

Max. počet posluchačů : 10

Počet kreditů: 8

Kód akce: M-4 (Nový termín) 

ZÁSUVNÉ SPOJE MICRODENT 
Ukázky různých druhů zásuvných spojů ZL Microdent. Zhoto-

vení protetických náhrad při použití zásuvných spojů Robo-

lock, Duolock, Centralock, Anker.

Termín : 17.8.-19.8.2011

Přednášející : Christopph Geppert

Místo : Školící laboratoř Milevsko

Cena kurzu : 7900,-

Max. počet posluchačů : 6

Počet kreditů: 12

Kód akce: E-2 
TEPELNÉ TVAROVÁNÍ FÓLIÍ 
Praktické využití techniky vakuově tepelného tvarování folií 

v zubní laboratoři (individuální lžíce, chrániče chrupu, dlahy, 

nosiče bělicích přípravků, provizorní můstky atd.) 

Termín : 24.6.-25.6.2011

Přednášející : Milan Kořánek

Místo : Školící laboratoř Ostrava

Cena kurzu : 5200,-

Max. počet posluchačů : 8

Počet kreditů: 8

Kód akce: E-3 
TEPELNÉ TVAROVÁNÍ FÓLIÍ 
Praktické využití techniky vakuově tepelného tvarování folií 

v zubní laboratoři (individuální lžíce, chrániče chrupu, dlahy, 

nosiče bělicích přípravků, provizorní můstky atd.).

Termín : 5.9.-6.9.2011

Přednášející : Tom Arslanian

Místo : Školicí laboratoři Dental Training Centrum Praha

Cena kurzu : 5200,-

Max. počet posluchačů : 8

Počet kreditů: 8

Kód akce: E-4 
TEPELNÉ TVAROVÁNÍ FÓLIÍ 
Praktické využití techniky vakuově tepelného tvarování folií 

v zubní laboratoři (individuální lžíce, chrániče chrupu, dlahy, 

nosiče bělicích přípravků, provizorní můstky atd.).

Termín : 15.9.-16.9.2011

Přednášející : Milan Kořánek

Místo : Školící laboratoř Milevsko

Cena kurzu : 5200,-

Max. počet posluchačů : 8

Počet kreditů: 8
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Kód akce: B-1

SKELETY 
Vyhodnocení modelu s použitím paralelometru, návrh vhod-

ných kotevních prvků, statika a geometrie budoucí skeletové 

náhrady. Zhotovení desk. náhrady se třemi kotevními prvky.

Termín: 21.6.-23.6.2011

Přednášející: Milan Kořánek

Místo: Školící laboratoř Ostrava

Cena kurzu: 6900,-

Max. počet posluchačů: 6

Počet kreditů: 12

Kód akce: B-3  
TELESKOPICKÁ KORUNKA VERSUS ZÁ-
SUVNÉ SPOJE  
Zhotovení teleskopické korunky v kombinaci se zásuvnými 

spoji, frézování individuálního zásuvného spoje.

Termín : 18.7.-22.7.2011

Přednášející: Mr.Riethmüller

Místo : Brémy, Německo

Cena kurzu: 3900,-

Max. počet posluchačů: 10

Počet kreditů: 12

Kód akce: K-1 
ZÁSUVNÉ SPOJE MK1 
Kompletní zhotovení náhrady na  jednotranně zkrácený ob-

louk včetně napálení keramiky a  použití techniky licí prysky-

řice. Univerzální kotevní prvek s  retenční západkou s  širokou 

možností indikace: jednostranně zkrácený oblouk, oboustran-

ně zkrácený oblouk, hybridní protéza, implantáty,třmenové 

konstrukce.   

Termín: 13.6.-15.6.2011

Přednášející: Milan Kořánek

Místo: Školící laboratoř Milevsko

Cena kurzu: 8900,-

Max. počet posluchačů: 5

Počet kreditů: 12

„Odborný kurz“ 

NORITAKE EX-3
Celokeramika a metalokeramika      teoretické  školení s prak-

tickým předváděním“

Miroslav Mádl

25.8.2011, 9hod - 16 hod, 4 body

Instruktor zhotoví 2 korunky na  studijních modelech 

a předvádí  kompletní vrstvení a mezivrstvové dobarvová-

ní na kovokeramickou korunku i na  formovací model jako 

celokeramiku. Účastnici  se seznámí i  se základní japon-

skou technologii – Noritake EX-3 materiálem. Přednáška 

s promítáním a diskusí. 

D&CT, s.r.o. - DENTAS, Mánesova 8, Praha 2. Přihlášky: 

Pí. Szücsova, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

2 880 Kč

Odborný kurz 

FLEXITE
teoretické školení s praktickým předváděním

Miroslav Mádl

8.9.2011, 9hod - 16hod, 4 body

Instruktor zhotoví 1 částečnou náhradu z Flexite supreme 

materiálu a 1 částečnou náhradu z Acetalu na  studijních 

modelech a předvede kompletní technologii. Účastnici se 

seznámí s  technologii FLEXITE. Přednáška s  promítáním 

a diskusí.

D&CT, s.r.o. - DENTAS, Mánesova 8, Praha 2. Přihlášky: 

Pí. Szücsova, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

1 950 Kč

Odborný kurz 
FLEXITE  TECHNOLOGIE
ziskání vysokého povrchového lesku a opravy Flexite protéz,                                   

teoretické  školení s praktickou ukázkou.

Miroslav Mádl

9.9.2011, 9hod - 16 hod, 4 body

Instruktor na studijních modelech  předvádí  opracování 

polírováním a opravy Flexite protéz. Účastnici se seznámí 

s technologii FLEXITE a možnostimi oprav. Přednáška 

s promítáním a diskusí. 

D&CT, s.r.o. - DENTAS, Mánesova 8, Praha 2. Přihlášky: 

Pí. Szücsova, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

1 950 Kč

Praktické školení

CELOKERAMIKA  NORITAKE CZR
teoretická část a praktické školení

Miroslav Mádl

16.-17.9.2011,  9 hod - 18 hod, 8 bodů

Každý účastník si pod vedením instruktora zhotoví 1 ko-

runku na studijních modelech, které obdrží v ceně kurzu. 

Seznámí se i se základní teorii o Noritake CZR a na mode-

lech si prakticky vyzkouší práci s keramickým materiálem. 

Přednáška s promítáním a diskusí.

D&CT, s.r.o. - DENTAS, Mánesova 8, Praha 2. Přihlášky: 

Pí. Szücsova, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

5 910 Kč

Odborný kurz 

FLEXITE 
teoretické školení s praktickým předváděním

Věra Hejnová 

19.9.2011, 9hod - 16hod, 4 body

Instruktor zhotoví 1 částečnou náhradu z Flexite supreme 

materiálu a 1 částečnou náhradu z Acetalu na  studijních 

modelech a  předvede  kompletní technologii. Účastnici 

se seznámí s  technologii FLEXITE. Přednáška s  promítá-

ním a diskusí.  

D&CT, s.r.o. - DENTAS, Mánesova 8, Praha 2. Přihlášky: 

Pí. Szücsova, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

1 950 Kč

Odborný kurz

DUROPONT
kompozitní materiál na zhotovení korunek a můstků, teoretic-

ké školení s praktickým předváděním.

Věra Hejnová

20.9.2011, 9hod - 16 hod, 4 body

Instruktor zhotoví 1korunku na studijním modelu a před-

vádí  modelaci a kompletní vrstvení na kovovou korunku. 

Účastnici se seznámí  s možnostmi využití Duropont sys-

témem od f.Novodent. Přednáška s promítáním a diskusí. 

D&CT, s.r.o. - DENTAS, Mánesova 8, Praha 2. Přihlášky: 

Pí. Szücsova, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

1 950 Kč

Odborný kurz

NORITAKE CZR PRESS
presovací keramická technologie, teoretické  školení s praktic-

kým předváděním

Filip Prokeš

22.9.2011, 9hod - 16 hod, 4 body

Instruktor zhotoví 2 korunky na  studijních modelech 

a předvede modelaci a kompletní vrstvení a mezivrstvo-

vé dobarvování na presovanou korunku. Účastnici se se-

známí  se základní japonskou technologií -  Noritake CZR 

PRESS materiálem. Přednáška s promítáním a diskusí.

D&CT, s.r.o. - DENTAS, Mánesova 8, Praha 2. Přihlášky: 

Pí. Szücsova, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

2 880 Kč

Praktické školení

NORITAKE EX-3 PRESS
presovací keramická technologie,        teoretické  školení s prak-

tickým předváděním

Filip Prokeš

23.-24.9.2011, 9hod - 16 hod, 8 bodů

Instruktor zhotoví 2 korunky na  studijních modelech 

a předvádí  modelaci a kompletní vrstvení a mezivrstvo-

výédobarvování na presovanou korunku. Účastnici se se-

známí  se základní japonskou technologií  - Noritake EX-3 

PRESS materiálem. Přednáška s promítáním a diskusí.

D&CT, s.r.o. - DENTAS, Mánesova 8, Praha 2. Přihlášky: 

Pí. Szücsova, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

5 910 Kč

Mistrovský kurz. Praktické školení

CELOKERAMIKA  NORITAKE CZR
teoretická část a praktické školení

Zsolt Balogh (český překlad zajištěn)

21.-22.10.2011, 9hod - 18 hod, 8 bodů

Individualizace a  estetická rekonstrukce zubu, po-

mocí interním dobarvováním a  luster porcelánem.

Každý účastník si pod vedením instruktora zhotoví 2 korunku 

na studijních modelech, které obdrží v ceně kurzu. Seznámí se 

i se základní teorii o Noritake CZR a na modelech si prakticky 

vyzkouší práci s  nádhernvým keramickým materiálem.Před-

náška s promítáním a diskusí.

D&CT, s.r.o. - DENTAS, Mánesova 8, Praha 2. Přihlášky: 

Pí. Szücsova, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

12 950 Kč

Odborný kurz

NORITAKE EX-3 PRESS
presovací keramická technologie,        teoretické  školení s praktic-

kým předváděním

Filip Prokeš

10.11.2011, 9hod - 16 hod., 4 body

Instruktor zhotoví 2 korunky na studijních modelech a předvá-

dí  modelaci a kompletní vrstvení a mezivrstvovýédobarvování 

na presovanou korunku. Účastnici se seznámí  se základní ja-

ponskou technologií  - Noritake EX-3 PRESS materiálem. Před-

náška s promítáním a diskusí.

D&CT, s.r.o. - DENTAS, Mánesova 8, Praha 2. Přihlášky: 

Pí. Szücsova, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

2 880 Kč

Praktické školení

CELOKERAMIKA  NORITAKE CZR A EX-3 
PRESS
teoretické a praktické školení

Filip Prokeš

11.-12.11.2011, 9hod - 16 hod, 8 bodů

Každý účastník si pod vedením instruktora zhotoví 2 ko-

runky na  studijních modelech, které obdrží v  ceně kur-

zu. Seznámí se i  se základní teorii o  Noritake EX-3 PRESS 

a na modelech si prakticky vyzkouší práci s  kovokeramic-

kým materiálem. Přednáška s promítáním a diskusí. 

D&CT, s.r.o. - DENTAS, Mánesova 8, Praha 2. Přihlášky: 

Pí. Szücsova, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

5 910 Kč

ARTIKULÁTOR
A OBLIČEJOVÝ OBLOUK
na částečné a celkové protézy - určené pro alergiky

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Michal Koudelka

TÉMA KURZU: Artikulační teorie v  návaznosti na  výrobky 

fi rmy AmannGirrbach, výroba modelu Giroform, artikulá-

tory Artex, obličejový oblouk. Prezentace a praktická ukáz-

ka, prostor pro diskuzi.

DATUM a MÍSTO KONÁNÍ: 6. 9. 2011 - DOMYNO restaurant

(Novodvorská 1010/14, Praha 4).

ZAČÁTEK KURZU: vždy v 10:30 hod.

BODOVÉ OHODNOCENÍ: zažádáno o 4 kredity u KZT a 50 

kreditů u ČSK

CENA KURZU: 790 Kč vč. DPH

POČET MÍST: 35 osob

KÓD KURZU: č. 27

CAD/CAM TOUR
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Richard Doležal

TÉMA KURZU: Představení nejmodernějších technologií 

používaných v  dentálním světě. Předváděny budou sys-

témy společností AmannGirrbach, 3Shape, DeguDent 

a Sirona.

ZAČÁTEK KURZU: vždy v 9:00 hod.

BODOVÉ OHODNOCENÍ: zažádáno o 4 kredity u KZT a 50 

kreditů u ČSK

CENA KURZU: 980 Kč vč. DPH

POČET MÍST: 14 osob

DATUM a MÍSTO KONÁNÍ 3SHAPE:

20. 6. 2011 - Chateau St. Havel (Před nádražím, Praha 4)

21. 6. 2011 - Hotel Hazuka (Zborovská 18, Plzeň)

22. 6. 2011 - EuroAgentur hotel Tereziánský dvůr (J. Koziny 

336, Hradec Králové)

23. 6. 2011 - Comsa Brno Palace (Šilingrovo nám. 265/2, Br-

no-město)

24. 6. 2011 - Mamaison Business&Confe

DATUM a MÍSTO KONÁNÍ DEGUDENT:

5. 9. 2011 - Chateau St. Havel (Před nádražím, Praha 4), kód: 

CAD/11

6. 9. 2011 - Hotel Hazuka (Zborovská 18, Plzeň), kód: CAD/12

7. 9. 2011 - EuroAgentur hotel Tereziánský dvůr (J. Koziny 

336, Hradec Králové), kód: CAD/13

8. 9. 2011 - Comsa Brno Palace (Šilingrovo nám. 265/2, Br-

no-město), kód: CAD/14

9. 9. 2011 - Mamaison Business&Conference Hotel Imperial 

(Tyršova 6, Ostrava), kód: CAD/15

CERCON CERAM LOVE
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Martin Socha

TÉMA KURZU: Fazetování celokeramikou Cercon Ceram

Love na  zirkonovou konstrukci. Jedinečný systém DVA 

V JEDNOM – V-Classic nebo V-3D barevná stupnice. Zákla-

dy keramiky, materiálová architektura, termický manage-

ment, individualizace korunky.

DATUM a MÍSTO KONÁNÍ: 7. 9. 2011 - HENRY SCHEIN

DENTAL s.r.o. (Mlýnská 225/44, Brno)

ZAČÁTEK KURZU: v 10:00 hod.

POČET MÍST: 6 osob

BODOVÉ OHODNOCENÍ: zažádáno o 4 kredity u KZT

CENA KURZU: 2 490 Kč vč. DPH

S SEBOU: modelovací nástroje

GALILEO LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Hynek Rožnovský

TÉMA KURZU: První část je teoretická - využití v praxi, triky 

a chyby při použití laseru. V druhé části praktická ukázka: 

a) snímací náhrady: oprava rozlomeného skeletu; úprava 

a přidání lité spony; přidání retence do skeletu.

b) fi xní náhrady: zatavení dírky v korunce; nastavení krát-

ké korunky; spojení rozřízlého můstku; úprava kývajícího 

můstku pomocí spotu laseru.

DATUM a MÍSTO KONÁNÍ: 9. 9. 2011 - HENRY SCHEIN

DENTAL s.r.o. (Libušská 210, Praha 4)

ZAČÁTEK KURZU: vždy v 10:00 hod.

BODOVÉ OHODNOCENÍ: zažádáno o 4 kredity u KZT

CENA KURZU: 1 290 Kč vč. DPH

POČET MÍST: 8 osob (Praha)

S SEBOU: možnost přinést si vlastní případ prasklé, nedo-

lité náhrady z praxe

IPS E.MAX
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ondřej Adam

TÉMA KURZU: Vysvětlení rozdělení celého systému, te-

oretická prezentace postupu práce s  lithium disilikátem 

presováním (IPS e.max Press) a demonstrace vlastních pří-

padů řešených tímto druhem náhrad. Příprava, zatmele-

ní a vylisování celoanatomické náhrady a konstrukce pro 

fasetování. Vysvětlení použití shadů a essencí, dobarvení 

a  následná glazura celoanatomické náhrady. Teorie vrst-

vení keramiky IPS e.max Ceram, praktická ukázka a vlastní 

realizace účastníky kurzu na podklady z lithium disilikátu.

DATUM a MÍSTO KONÁNÍ: 13.– 14. 9. 2011 - HENRY SCHEIN

DENTAL s.r.o. (Libušská 210, Praha 4)

BODOVÉ OHODNOCENÍ: zažádáno o 8 kreditů u KZT

CENA KURZU: 5 900 Kč vč. DPH

ZAČÁTEK KURZU: vždy v 9:00 hod.

POČET MÍST: 8 osob (Praha)

S SEBOU: modelovací nástroje
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>>> Na této stránce našeho magazínu se právě setkáváte s novou rubrikou, která by měla plnit hned dvě úlohy najednou. Celý sys-

tém je založen na tom, že KZT vyhlásí jeden produkt (v dnešním čísle to jsou individuelní lžíce), který poté fi rmy nabídnou ze svého 

sortimentu. Nabídka je grafi cky zpracována do jednotné podoby a vy čtenáři si může vybrat z nabídky to, co se vám jeví jako nejpři-

tažlivější, aniž byste museli dělat složitý „průzkum trhu“.

Takže první úlohou je pomoci čtenáři získat ucelenou představu o tom, jaké druhy tohoto materiálu jsou na trhu, za jakou cenu, a kde 

si je může opatřit. A druhou úlohou je dát příležitost i menším fi rmám, pro které je ekonomicky náročné inzerovat v jakémkoliv peri-

odiku. Doufáme, že tento počin bude pro obě strany zajímavý a že v něm budeme moci pokračovat. <<<

TOP VÝROBEK

Individuelní lžíce

LC-TRAY
Představujeme Vám světlem tuhnoucí materiál  LC-Tray   pro individu-

ální lžíce. Předběžně tvarované desky  pro horní i dolní čelist.  Materiál 

vyniká velmi dobrou a rychlou zpracovatelností.

Dodáváme vě 3 barevných odstínech:

- transparentní

- růžová

- modrá

Výrobce:

SurFACE

Dovozce pro ČR:

D & CT, s.r.o. - DENTAS

Mánesova 8, Praha 2

Telefon: 222 252 055

Internet: www.dentas.cz

Email: dentas@dct.cz

Balení: 

1 krabice (50 ks)
cena za balení/cena za kus

1.100 Kč/22 Kč

M+W LÖFFELPLATEN LC
S tímto materiálem na výrobu lžic je zhotovení funkčních lžic a skuso-

vých šablon velmi jednoduché. Předběžně tvarované desky se adap-

tují na vyblokovaný a izolovaný sádrový model, odstraní se přebytky 

a následně  proběhne polymerace ve světelné lampě. Tyto lžíce jsou 

absolutně stabilní proti zkroucení a po polymeraci je možné je hned 

použít. Další předností je absolutní absence štípavého pachu mono-

merů a rovnoměrná vrstva 2,3mm.

Dovozce pro ČR:

DENTAMED

Balení: 

50 ks

cena za balení/cena za kus

999 Kč/20 Kč

va 2,3mm.

cenna za za za ba ba balení/cena za kus

INDIVIDO LUX
- k zhotovení  funkčních lžic
Světlem polymerující pryskyřičné destičky ve tvaru horní a dolní čelisti. 

V modrém, růžovém a  průhledném odstínu Jsou výborně adaptabil-

ní,lehce opracovatelné,nelepivé konzistence s příjemnou mentolovou 

příchutí. Umožňují přesnou a úspornou práci. Vytvrzují se klasickou ha-

logenovou lampou Individo Light Box nebo UVA lampou.  

Výrobce:

VOCO

Dovozce pro ČR:

Medikomplex  Praha s.r.o

Palmetová 2186/19

143 00 Praha 4

tel: 602268441

Balení: 

50 horních a 50 dolních

cena za balení/cena za kus

1580 Kč/15,80 Kč

ŠELAKOVÉ BAZÁLNÍ
DESTIČKY - FERTISOL
4500 prodaných balení v roce 2010 svědčí o velké oblíbenosti těchto 

destiček. Jsou snadno adaptovatelné, při manipulaci nepálí, po ochla-

zení jsou tvarově stabilní, s optimální mechanickou pevností a nele-

pivostí k sádře. 

Dovozce pro ČR:

FLAVA

Balení: 

60 ks (40 horních 

+ 20 dolních)

cena za balení/cena za kus

760,50 Kč/12,70 Kč
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VYUŽIJTE SKVĚLÉ AKČNÍ NABÍDKY RENFERT!

ZÁRUKA 3 ROKY NA 
PŘÍSTROJE RENFERT!

PŘI NÁKUPU PŘÍSTROJŮ 

MOŽNOST SPLÁTEK 3-12 

MĚSÍCŮ BEZ NAVÝŠENÍ!

www.dentamed.cz info@dentamed.cz

GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY

NA VEŠKERÉ PŘÍSTROJE VÁM NABÍZÍME MOŽNOST

SPLÁTEK 3-12 MĚSÍCŮ BEZ NAVÝŠENÍ

VÍC SKVĚLÝCH AKCÍ!

VYZKOUŠEJTE SI...

@
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>>> Již od počátku svého bytí si člověk, jakož to líný 

a pohodlný tvor snaží ulehčit a usnadnit práci. Neje-

nom, že ho některé činnosti nebaví, ale v  jeho hek-

tickém životě na ně má i málo času. Postupem času si 

vynalezl pračku, myčku… prostě toužíme po tom, aby 

za něj dělal práci stroj a na něj, aby zbyla pokud mož-

no jen činnost, co ho baví. Totéž platí i v naší profesi, 

s postupem času, čím dál většími požadavky na přes-

nost, kvalitu a  rychlost byla vyvinuta metoda CAD/

CAM. Tuto zkratku již určitě někdo někdy slyšel, ně-

kdo se s touto technologií jistě i více či méně sezná-

mil a někteří s ní pracují každý den. Víme ale, jaká je 

historie CAD/CAM, její vývoj a těžké počátky? Zkratka 

je odvozena z angličtiny a znamená CAD (Computer 

Aided Design) počítačová podpora konstrukce a CAM 

– počítačová podpora výroby CAD/CAM (Computer 

Aided Manufacturing). Dohromady tvoří počítačový 

systém s integrovanou podporou konstrukce a výro-

by součásti. 

CAD 
Prvopočátek kreslení na  počítači je spojen s  vynále-

zem světelného pera v roce 1950. Namalovaný obraz 

zůstával elektrostaticky zachycen na  stínítku obra-

zovky, která sloužila zároveň jako paměť. Nápadu se 

ujala armáda. Tento vynález našel praktické uplatnění 

u protivzdušné obrany. V době vzniku tohoto systému 

se kreslilo pouze na  obrazovku, myš, kterou známe 

my, byla vynalezena až v roce 1965, proto se muselo 

kreslit světelným perem na  obrazovku jako na  digi-

tální papír, později bylo světelné pero nahrazeno ta-

bletem, který dnes známe třeba jako dotykový displej 

u našich mobilních telefonů nebo u samoobslužných 

pokladen v  hypermarketech. V  roce 1960 se mladý 

student, Ivan Sutherland, rozhodl udělat svou diser-

tační práci zaměřenou na  využití počítačů v  počíta-

čové grafi ce a návrhu. Projektem byl kreslící program 

dokončený v r. 1962 a nazýval se Sketchpad. Dnes by 

se dal označit za počátek CAD.

CAM
Zrodil se v  sedmdesátých letech jako doplněk CAD. 

V  průmyslu byl využit poprvé fi rmou Boeing v  roce 

1961. Zde se uplatnil při sériové výrobě precizních 

součástí, u  kterých je vyžadována minimální zmet-

kovitost. Ve stomatologii, konkrétně v protetice se se-

tkáváme s touto technikou v roce 1970, ale to pouze 

teoreticky. V tomto roce bylo skoro nemožné vyrobit 

něco tak malého jako je třeba inlay, nebyla k tomu do-

stupná technologie. Tuto hranici se snažil překonat 

až Francois Duret, který jako mladý student ve  věku 

22 let jako jeden z  prvních uvažoval o  zhotovování 

výplní a protetických prací pomocí fyziky, optiky, PC. 

Ke  konci studia v  roce 1972 publikoval studii-teorii 

CAD/CAM, která měla 288 stran a 308 odkazů. Studie 

obsahovala ideu, že videokamery se 4 svazky vlákno-

vé optiky a 2 videokamery zobrazí bukální a lingvální, 

palatinální plošky, získané informace se posléze ode-

šlou elektronicky pomocí „internetu“. 

První model svého přístroje představil v Paříži v roce 

1983 před 800 lékaři. Vyrobil zde první korunku a na-

JAK TO VŠECHNO ZAČALO ...

Jan Janovský
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sadil ji prvnímu pacientovi. V  roce 1989 předvedl 

v Berlíně výrobu můstků.

Dnes si nikdo nedokáže představit složitosti spojené 

s návrhem a následnou výrobou. Dnes je grafi ka 3D, 

intuitivní ovládání, systémy mají možnost simulovat 

vlastní frézování, což dříve nebylo, tudíž se mohlo stát, 

že i přes nejmodernější technologii byl vyroben zme-

tek. Monitory pro návrh byli černobílé s malým rozliše-

ním, tudíž byla jistě horší ovladatelnost a ergonomie. 

Postupem času, snahou lidí se z dříve velkého nemo-

torného stroje stal přístroj, který dnes s klidem může-

me položit na stůl.  Je jen těžké odhadnout, kam bude 

mířit budoucnost. <<<

U Pily 581, 370 01 České Budějovice, tel. 386 351 165

www.dentamechanik.cz | e-mail: info@dentamechanik.cz

Řada 300/600 ve stolním, kolenním

a nožním provedení

Perfecta 300/600/900

Řada 300/600 ve stolním, kolenním

Perfecta 300/600/900

Pro Vaši perfektní práci

Točivý moment

5,5Ncm - Perfecta 300
7,8 Ncm - Perfecta 600
0,7/7,8 Ncm - Perfecta 900

Ergonomické, vyvážené,

bezuhlíkové násadce

u řady 600/900

s funkcí ofukování

Široký rozsah otáček

1 000–40 000 ot/min – Perfecta 300
1 000–50 000 ot/min – Perfecta 600
5 000–100 000 ot/min – Perfecta 900

Jednoduché ovládání

Externí řídící jednotka
pro komfortní ovládání
motoru a pro úsporu místa
na Vašem pracovním stole.

Platnost akce do 3 . .20  ena již od 32 823 Kč. 

Sleva 15 % při výměně starého mikromotoru za nový (cena již od 30 999 Kč). Ceny jsou včetně DPH. 

Nožní připojitelné
ke kolenní a nožní
řídící jednotce

10 % sleva 

reklama
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>>> „S Poctivostí nejdál dojdeš.“ říká jedno staré pří-

sloví, já bych k němu dodala: „ale moc se přitom na-

chodíš.“

Nebojte se, nezačnu nyní moralizovat o poctivosti, ale 

otevřu zde úplně jiné téma, které je sice dosti nezáživ-

né, ale které se týká našich stomatologických výrobků. 

S  těmi se setkáváme dnes a  denně a  určitě nikomu 

neublíží, když se o nich více dozví z hlediska legisla-

tivního posouzení. A proč tady mluvím o poctivosti?  

Vydržíte-li a přečtete-li si celý článek i na tohle se vám 

dostane odpovědi.

Všichni víme, že stomatologické výrobky se svým cha-

rakterem řadí mezi tzv. zdravotnické prostředky, a pro-

tože se tyto výrobky vyrábějí pro konkrétního pacien-

ta, získaly přívlastek zakázkové.

Ne ale všichni vědí, že můžeme zdravotnické prostřed-

ky rozdělit buďto do kategorií, a to podle technického 

charakteru, nebo do tříd podle rizik při použití.

ROZLIŠUJEME NÁSLEDUJÍCÍ KATEGORIE 
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ:
vyplývající z  české technické normy ČSN EN ISO 15225. 

Uvedeme zde i příklady.

kód 01 Aktivní implantabilní zdravotnické pro-

středky: 

Zahrnují jakýkoli zdravotnický prostředek, jehož chod 

je závislý na zdroji elektrické energie nebo na jakém-

koli zdroji energie, jenž se liší od energie přímo gene-

rované lidským tělem nebo gravitací, a  který působí 

přeměnou této energie. Příkladem jsou kardiostimulá-

tory, implantabilní defi brilátory, kochleární implantáty 

apod.

kód 02 Anestetické a respirační zdravotnické pro-

středky: 

umělá ventilace atd. 

kód 03 Stomatologické zdravotnické prostředky: 

ortodontické prostředky, protetika.

kód 04 Elektro/mechanické zdravotnické přístro-

je: 

tonometry, pletysmografy.

kód 05 Zdravotnické prostředky v nemocničním 

vybavení: 

speciální pacientská lůžka.

kód 06 Diagnostické zdravotnické prostředky in 

vitro: 

EKG monitory, biochemické analyzátory.

kód 07 Neaktivní implantabilní zdravotnické pro-

středky: 

Jakýkoli prostředek, který jako celek nebo svou čás-

tí proniká dovnitř těla, a  to buď cestou přirozeného 

tělního otvoru, nebo povrchem těla. Chirurgický inva-

zivní prostředek znamená vždy prostředek vstupující 

uměle vytvořeným otvorem. Např. stenty, chlopně, 

kloubní protézy.

kód 08 Oftalmologické a  optické zdravotnické 

prostředky: 

kontaktní čočky, brýle.

kód 09 Zdravotnické prostředky – nástroje pro 

opakované použití: 

operační nástroje, háky, peány, rozvěráky atd.

kód 10 Zdravotnické prostředky pro jednorázové 

použití:

injekční jehly, krytí, rukavice atd.

kód 11 Zdravotnické prostředky pro postižené 

osoby: 

kompenzační pomůcky.

kód 12 Zdravotnické prostředky pro diagnostiku 

a terapii zářením: 

RTG, tomografy atd.

Kategorie zdravotnického prostředku – stomatologic-

kého výrobku je zcela jasná a k tomuto dělení do kate-

gorií není co dodávat.

Trošku složitější je řazení zdravotnických prostředků 

do klasifi kačních tříd podle rizik.

S ohledem na velký počet typů zdravotnických pro-

středků není reálný jednoduchý soubor pravidel tří-

dění, založený na technických vlastnostech v součas-

nosti existujících a  v  budoucnosti předpokládaných 

zdravotnických prostředků. Evropský zákonodárce 

NE KAŽDÁ AKTIVITA ZASLOUŽÍ

POCHVALU….

Naděžda Kroupová
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proto zavedl koncept třídění, který je založen na po-

tenciálních rizicích týkajících se použití a  možného 

selhání prostředků, s přihlédnutím k použité techno-

logii.

ROZLIŠUJEME NÁSLEDUJÍCÍ TŘÍDY:

Zařazení zdravotnického prostředku do  některé 

z  těchto tříd provádí výrobce podle pravidel uvede-

ných v příloze č. 9 k NV č. 336/2004 Sb.

Mimo výše uvedené přílohy č. 9 slouží jako metodická 

pomůcka pro zařazování ZP do klasifi kačních tříd ná-

sledující dokumenty:

-   MEDDEV 2.4/1 Rev. 8 Guidelines for the Classifi cati-

on of Medical Devices

-   MEDDEV 2.1/3 Rev. 2 Demarcation between Dire-

ctive 90/385/EEC on Active Implantable Medical 

Devices, Directive 93/42/EEC on Medical Devices 

and Directive 65/65/EEC Relating to Medicinal Pro-

ducts and Related Directives

Aktivní implantabilní prostředky a  prostředky urče-

né pro diagnózu in vitro jsou zahrnuty ve zvláštních 

směrnicích, u nichž se nepoužívá klasifi kačních tříd.

Třídu pro zdravotnický prostředek – stomatologický 

výrobek např. snímatelnou náhradu určíme násle-

dovně:

Nejdříve stanovíme podle klasifi kačních pravidel pro 

jakou dobu trvání je stomatologický výrobek určen. 

Pro náš výrobek to je samozřejmě poslední možnost, 

která je tučně zvýrazněná.

Dále musíme určit, zda se jedná o zdravotnický pro-

středek invazivní nebo neinvazivní. Stomatologický 

výrobek, pokud se nejedná o implantát, patří mezi in-

vazivní prostředky (viz. níže zvýrazněné).

INVAZIVNÍ PROSTŘEDKY:
„tělní otvor“- znamená přirozený otvor v  těle, včetně 

vnějšího povrchu oční bulvy nebo trvalý, uměle vy-

tvořený otvor,

„invazivní zdravotnický prostředek“ - znamená zdra-

votnický prostředek, který zcela nebo zčásti pro-

niká do těla tělním otvorem nebo povrchem těla,

„chirurgicky invazivní zdravotnický prostředek“ - zname-

ná invazivní zdravotnický prostředek, který proniká 

do těla jeho povrchem pomocí chirurgického zásahu 

nebo v souvislosti s ním. 

Pro účely tohoto nařízení se na  zdravotnické pro-

středky, které nejsou vymezeny podle předchozí věty, 

a které pronikají do těla jinak, než vytvořeným otvo-

rem, pohlíží jako na chirurgicky invazivní zdravotnické 

prostředky,

„implantabilní zdravotnický prostředek“ - znamená 

zdravotnický prostředek, který má být zcela zaveden 

do lidského těla nebo má nahradit epiteliální povrch 

nebo povrch oka chirurgickým zákrokem, po  němž 

má zůstat na místě; za implantabilní zdravotnický pro-

středek se rovněž považuje zdravotnický prostředek, 

který má být chirurgickým zákrokem částečně zave-

den do  lidského těla a po zákroku v něm zůstat ale-

spoň 30 dní.

DALŠÍ TŘÍDĚNÍ INVAZIVNÍCH ZDRAVOT-
NICKÝCH PROSTŘEDKŮ:
Všechny invazivní zdravotnické prostředky k  použití 

pro přirozené tělesné otvory jiné než chirurgicky inva-

zivní zdravotnické prostředky patří do:

Takže nyní máme jasno a s přehledem můžeme kon-

statovat, že snímatelná náhrada, kterou jsme si vzali 

jako příklad, je podle kategorie zařazena pod kód 03 

a podle rizik patří do třídy IIa.

Diskutabilní ovšem je kam zařadit zdravotnický pro-

středek, který je určen pouze pro provizorní použi-

tí. Provizorní náhrady se dělí z hlediska použitelnosti 

na  krátkodobé, střednědobé a  dlouhodobé. U  krát-

I I sterilní I měřící IIa IIb III

trvání přechodné znamená nepřetržité použití zdrav. prostředku po dobu kratší než 60 minut

trvání krátkodobé znamená nepřetržité použití zdrav. prostředku po dobu kratší než 30 dnů

trvání dlouhodobé znamená nepřetržité použití zdrav. prostředku po dobu delší než 30 dnů

třída I jestliže jsou určeny k přechodnému použití

třída IIa jestliže jsou určeny ke krátkodobému použití, s výjimkou použití v ústní dutině až po hltan, ve zvukovodu až po ušní 

bubínek nebo v nosní dutině, kdy patří do třídy I

třída IIb jestliže jsou určeny k dlouhodobému použití, s výjimkou použití v ústní dutině až po hltan, ve zvukovodu až 

po ušní bubínek nebo v nosní dutině a není pravděpodobná jejich absorpce sliznicí, kdy patří do třídy IIa
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kodobých je doba použitelnosti pouze 3 až 6 týdnů, 

u střednědobých to je 3 až 6 měsíců a dlouhodobé se 

údajně u nás nevyrábí . A dovolím si v této souvis-

losti zmínit i 2letou záruční dobu. Dáte ji na výrobek 

tohoto charakteru?

Jenom okrajově - v jiných zemích EU, ale i ve světě, se 

podle možných rizik a způsobu dekontaminace zdra-

votnické prostředky obecně a  nástroje zejména 

dělí do tří skupin: 

nekritické, semikritické a  kritické (A, B, C). Nekritické, 

semikritické a kritické A odpovídají naší třídě I a IIa. Kri-

tické zdravotnické prostředky B a C odpovídají naše-

mu třídění - třída IIb a III.

Tak a nyní se mě možná zeptáte: „Co jsou to za 5 míst-

né kódy, které musíme uvádět na formuláři při ohlašo-

vací povinnosti zdravotnických prostředků?“

Ty nemají s tříděním podle kategorií a tříd nic společ-

ného. Bohužel se vstupem do  EU souvisí i  realizace 

Registru zdravotnických prostředků (RZP) v ČR, jehož 

zavedení řeší v Evropské unii projekt EUDAMED. Jde 

o dlouhodobý projekt, který prochází různě intenziv-

ními fázemi vývoje. V  roce 2006 došlo k  „obnovení“ 

aktivit na tomto projektu na úrovni EU a byly zahájeny 

určité inovační kroky.

V  závislosti na  tom bude potřeba zásadně inovovat 

náš systém evidence zdravotnických prostředků tak, 

aby sloužil národním potřebám a  zároveň umožňo-

val předání požadovaných dat do Eudamedu. K tomu 

je nutné vyřešit kompetence na národní úrovni (MZ, 

SÚKL,ÚZIS a další aktéři), zavést a uplatňovat „Globální 

nomenklaturu pro zdravotnické prostředky“ (GMDN), 

na které je nový systém postaven, a která svým roz-

sahem značně přesahuje dosud používanou „Univer-

zální nomenklaturu“ (UMDNS). Rozsah zdravotnických 

prostředků je značný, a  aby byl umožněn jednotný 

popis dotčených zdravotnických prostředků a  účin-

né použití uvedené databanky, je vhodné, aby byla 

při zadávání údajů do databanky Eudamed používá-

na mezinárodně uznávaná nomenklatura. Vzhledem 

k  tomu, že údaje mohou být zadávány v  kterémkoli 

úředním jazyku Společenství, je třeba používat čísel-

ný kód, aby se prostředky daly snadno vyhledat. 

Rozhodnutí Evropské komise přijaté 19. 4. 2010 o Ev-

ropské databance zdravotnických prostředků 

(Eudamed) zavazuje všechny členské země EU uplat-

ňovat od  1. 5. 2011 tuto databanku a  stanovuje da-

tum 30. dubna 2012, do kdy musí být nejpozději údaje 

do databanky vloženy. Již nyní se používá na základě 

dobrovolnosti v řadě zemí EU.

Takže vy poctiví už víte, proč ta změna přísloví? Náš 

stát a naši zákonodárci se měli řídit heslem: „aktivní bl-

bec je někdy horší než třídní nepřítel“, protože jak sami 

vidíte, Česká republika zavedla oznamovací povinnost 

zdravotnických prostředků na  základě dobrovolnos-

ti, když ještě nebylo zcela zřejmé, jaký bude jednot-

ný postup EU. Poctiví, aby naplnili literu zákona, jezdili 

osobně do Prahy na Ministerstvo zdravotnictví podá-

vat registrační formuláře, protože korespondenčně to 

zpočátku nebylo možné.

A dále příběh jako z fi lmu pokračuje, zákonodárci vy-

dali další zákon, který stanovil docela značné sankce 

za nesplnění registrační povinnosti. Naštěstí pro neza-

registrované nebylo dostatek pracovních sil, které by 

kontrolovaly a  pokutovaly. No a  najednou se Evrop-

ská komise rozhodla, že to co je v některých zemích 

dobrovolné, zavede jako povinné, ale že tomu dá jed-

notná pravidla, o kterých je psáno v předchozích řád-

cích. Takže čeští zákonodárci vydali opět zákon a ne-

připadáte si jak v české pohádce O pyšné princezně? 

„Ruším, co jsem nařídil a nařizuji, co jsem zrušil“. Není 

to tak doslova, ale jedno je jisté, všichni výrobci, pro-

dejci a distributoři zdravotnických prostředků se musí 

registrovat znovu. Pravda trošku nám zjednodušili for-

muláře, ale v  registraci jsme povinni uvést 5 místný 

kód zdravotnického prostředku podle GMDN, ale kde 

ty kódy vzít? Ministerstvo zdravotnictví dalo Komoře 

zubních techniků k dispozici 5 kódů se slovy, že kódů 

je více, a  že si je musíme obstarat. Jenže databanku 

EUDAMED spravuje anglická fi rma, která poskytuje 

přístup k databázi za poplatek 100 Euro pro menší fi r-

mu a za poplatek několikanásobně vyšší pro organiza-

ci, ale s tím, že je může dát k dispozici svým členům. 

Jak z toho začarovaného kruhu ven?

Máme následující možnosti: 

 Můžeme se zaregistrovat s 5 kódy, ovšem ostatní 

kódy musíme podle MZ časem doplnit.

 Můžeme se dostat ke kódům tak, že si jako soukro-

má fi rma zakoupíme přístup k databázi.

 Databázi může zakoupit Komora zubních techniků 

a poskytnout ji pouze svým členům, protože po-

skytování třetím osobám je trestné.

 Anebo se v  tuto chvíli můžeme řídit již zmiňova-

ným heslem, že „aktivní blbec je horší než třídní 

nepřítel“ a ještě chvíli vyčkáme, protože termín pro 

splnění ohlašovací povinnosti je 16. 5. 2012 (taky 

podivuhodné, když Evropská komise ve svém Rozhod-

nutí stanovuje datum 30. dubna 2012).

Samozřejmě Komora zubních techniků v tomto přípa-

dě bude svým členům nápomocna, zatím je v jednání 

s Ministerstvem zdravotnictví, které v této záležitosti 

má řešení první varianty, což ovšem neřeší podstatu 

věci.

Nevím, jakou duchaplnou větou tento článek ukončit 

a proto si vypůjčím slova Otto Von Bismarcka:

„Se zákony je to podobné jako s párky. Je lepší, když 

nevidíme, jak se dělají.“ <<<
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Vážené dámy, vážení pánové, 
ortodontické asistentky a zubní technici,

je mi velkou ctí Vás znovu po roce pozvat na XII. kongres České 
ortodontické společnosti, který se letos bude konat po 
několika letech opět v Praze, a to ve dnech 22. – 24. 9. 2011 
v reprezentativních prostorách hotelu Corinthia Hotel Prague. 

Jako již tradičně, byl i letos do programu kongresu zařazen dvoudenní 
cyklus přednášek pro ortodontické asistentky. Stěžejním tématem 
bude hygiena u ortodontického pacienta, desinfekce a sterilizace, 
příprava ortodonticko-chirurgického pacienta a v poslední době velmi 
populární neurolingvistika, zabývající se mimojiné vzorci chování 
a komunikačními dovednostmi s pacienty i lékaři.

Program ortodontických techniků byl sice oproti minulým ročníkům 
zkrácen na jeden den, nicméně věříme, že i tak budou připravené 
přednášky přínosem pro Vás i spolupracující lékaře. Odborný program 
se bude konat v pátek 23. 9. 2011. Ve spolupráci s Komorou zubních 
techniků jsme jako nosné téma zvolili retenci a retenční aparáty. 
Jako novinku bychom chtěli představit využití laseru při výrobě 
ortodontických aparátů. Ve čtvrtek 22. 9. 2011 se také uskuteční 
neformální schůzka ortodontických zubních techniků. 

Kromě odborného programu Vás také srdečně zveme do nově 
zrekontruovaných prostor Malostranské Besedy na společenský večer 
ve čtvrtek 22. 9. 2011.

Těšíme se na Vás.

Hana Tycová
prezidentka kongresu



52 komorazt # 2  2011

Poradna

>>> Zákon č. 105/2011 Sb., kterým se mění zákon 

č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 

způsobilosti k  výkonu nelékařských zdravotnických 

povolání a k výkonu činností souvisejících s poskyto-

váním zdravotní péče a o změně některých souvise-

jících zákonů (zákon o  nelékařských zdravotnických 

povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

634/ 2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění poz-

dějších předpisů (dále jen „novela“), vstoupil v plat-

nost a nabyl účinnosti dnem 22. dubna 2011.

Jeho vydáním sledovalo Ministerstvo zdravotnictví 

cíle, které jsou vesměs aktuální i v dlouhodobější per-

spektivě, a to zejména:

 přispět ke zvýšení samostatnosti a kompetencí ne-

lékařských zdravotnických pracovníků a  podpořit 

jejich stabilizaci ve zdravotnictví,

 zjednodušit a zpřesnit právní úpravu a snížit admi-

nistrativní náročnost, a to zejména s přihlédnutím 

k řízením o žádosti o prodloužení platnosti osvěd-

čení k výkonu povolání bez odborného dohledu,

 prodloužit registrační období na 10 let,

 výrazně snížit správní poplatek při podání žádos-

ti o vydání osvědčení nebo prodloužení platnosti 

osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu a

 odstranit některé technické chyby, které nastaly 

novelou z roku 2008.

Pro snadnější aplikaci zákona v praxi níže uvádíme někte-

rá vysvětlení novelizovaných paragrafů.

Výkon zdravotnického povolání bez odbor-

ného dohledu

Novela v  § 4 odst. 3 přizpůsobuje potřebám praxe 

defi nici pojmu výkonu zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu. Přináší především dosud v zá-

koně chybějící rozlišení činností zdravotnického pra-

covníka,

 které může vykonávat bez indikace,

 které vykonává na základě indikace a

 které pod přímým vedením lékaře, zubního léka-

ře nebo farmaceuta.

Toto ustanovení tak znamená významné zpřesnění 

zákonné úpravy a  její větší přehlednost ve prospěch 

rozšíření kompetencí pracovníků nelékařských zdra-

votnických povolání. Jelikož zákon tuto změnu pro-

mítá i  do  upřesnění zmocňovacího ustanovení § 90 

odst. 2 písm. e), bude mít přímý pozitivní vliv i na kon-

cepci prováděcí vyhlášky, kterou se stanoví činnosti 

zdravotnických pracovníků a  jiných odborných pra-

covníků (vyhláška č. 55/2011 Sb.).

Ke  změkčení podmínek pro nelékařské zdravotnické 

pracovníky uvedené v  hlavě II dílu 2 zákona dochá-

zí na základě § 4 odst. 6 písm. b). Novela zakotvuje, 

aby prováděcí právní předpis stanovil činnosti, které 

budou zdravotničtí pracovníci způsobilí vykonávat 

bez odborného dohledu, i když nebudou držite-

li osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu, již před získáním specializo-

vané způsobilosti. Specializovanou způsobilost pak 

stejně jako dosud získají úspěšným ukončením speci-

alizačního vzdělávání atestační zkouškou.

V  tomto smyslu se právní úprava blíží úpravě platné 

pro lékaře v zákoně č. 95/2004 Sb., ve znění pozděj-

ších předpisů, a  vyjadřuje větší míru samostatnosti 

 „MALÁ“ NOVELA ZÁKONA

Č. 96/2004 SB.

Hlavním důvodem pro zavedení této novely bylo zvýšení kompetencí sestrám, aby mohly vykonávat ně-
které činnosti před získáním specializované způsobilosti. A dalším důležitým problémem, který tato nove-
la řeší, je velká administrativní zátěž registru nelékařských zdravotnických pracovníků, který se ocitá pod 
náporem žádostí o prodloužení platnosti osvědčení, tento stav má kulminovat v roce 2011 a 2012. Z těchto 
důvodů se prodlužuje registrační období nelékařských zdravotnických pracovníků z 6 na 10 let.
Předkládáme vám pouze vybrané části z tzv. „malé novely“ týkající se zubních techniků.
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uvedeného okruhu nelékařských zdravotnických pra-

covníků.

Prodloužení platnosti osvědčení

Jedna z nejvýznamnějších změn se týká prodloužení 

platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického po-

volání bez odborného dohledu (§ 69).

Platnost osvědčení se prodlouží na dalších 10 let, po-

kud zdravotnický pracovník požádá o  jeho prodlou-

žení nejpozději 60 dnů před skončením jeho platnosti 

a doloží doklady uvedené v § 67 odst. 2 písm. b) bodě 

2 nebo 3.

Zdravotnický pracovník, který podal uvedenou 

žádost ve stanovené lhůtě, je do dne nabytí práv-

ní moci rozhodnutí o prodloužení osvědčení po-

važován ze zákona za způsobilého k výkonu po-

volání bez odborného dohledu.

Tak novela brání tomu, aby např. v době, než je pra-

vomocně ukončeno řízení o  žádosti zdravotnického 

pracovníka, mohl zaměstnavatel postupovat k  jeho 

tíži tak, že jej jako nezpůsobilého vykonávat povolá-

ní bez odborného dohledu přeřadí pod odborný do-

hled, do nižší platové třídy apod. Tímto ustanovením 

jsou v obdobných případech právní domněnkou způ-

sobilosti chráněny i fyzické osoby provozující soukro-

mé nestátní zdravotnické zařízení.

Pokud v den účinnosti novely, tedy 22. dubna 2011, 

již nemá zdravotnický pracovník platné osvědče-

ní, pak se prodloužení osvědčení podle § 69 na něho 

již nevztahuje. Pro získání osvědčení si musí podat 

novou žádost o vydání osvědčení podle § 67.

Přechodná ustanovení, která se váží k vydá-

ní a prodloužení osvědčení

Zvláštní pozornost si zasluhují přechodná ustanove-

ní, tedy především čl. II odst. 2 a 3 novely. Klíčovým 

„překlenovacím“ ustanovením je hlavně čl. II odst. 2:

Řízení o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu nebo řízení o pro-

dloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povo-

lání bez odborného dohledu, která nebyla pravo-

mocně ukončena do dne nabytí účinnosti novely, 

tedy do 22. dubna 2011, se dokončí podle zákona č. 

96/2004 Sb., ve  znění účinném do  dne nabytí účin-

nosti novely. V těchto případech bude sice v rozhod-

nutích uvedena doba platnosti osvědčení na období 

6 let, ale doba platnosti osvědčení vydaných v  říze-

ních podle předcházející věty se však prodlužuje „au-

tomaticky“ o 4 roky. Toto prodloužení nastává ze zá-

kona. Žadatel si již nepodává další žádost.

Zásadní význam má i  čl. II odst. 3, který stanoví, že 

u  osvědčení k  výkonu zdravotnického povo-

lání bez odborného dohledu, platných ke  dni

22. dubna 2011, se doba platnosti prodlužuje

o 4 roky.

Znamená to, že u  těchto platných osvědčení bude 

v  registru nelékařských zdravotnických pracovníků 

elektronicky technickým opatřením zabezpečeno 

promítnutí prodloužení jejich platnosti. O toto „auto-

matické“ prodloužení platnosti osvědčení, které 

nastává ze zákona, se nemusí žádat. Ministerstvo 

zdravotnictví nebude individuálně potvrzovat (zejm. 

nikoli vydáváním dodatečných potvrzení), neboť 

v případě, že nastane potřeba ověřit si údaje ve vzta-

hu k novele (např. u krajských úřadů), lze pro tyto účely 

využívat on-line náhled registru.

Změna správních poplatků

Změnou položky 7 písm. a) v části I přílohy zákona č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozděj-

ších předpisů, se od 22. dubna 2011 snižuje správní 

poplatek za přijetí žádosti o vydání nebo o pro-

dloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povo-

lání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, z dosavadních 500,- 

Kč na 100,- Kč.

Odstranění tvrdosti zákona

Nově je do  zákona založena možnost ministra zdra-

votnictví v zákonem vymezených případech rozhod-

nout o odstranění tvrdosti (§ 91b). Toto rozhodnutí 

ministra zdravotnictví je pak rozhodnutím konečným 

a nevztahují se na ně obecné předpisy o správním ří-

zení.

Zdravotničtí pracovníci nebo jiní odborní pracovníci 

mohou po vyčerpání řádných opravných prostředků 

podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve  znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v přípa-

dech přiznání způsobilosti k  výkonu zdravotnického 

povolání nebo vydání osvědčení k  výkonu zdravot-

nického povolání bez odborného dohledu podle hla-

vy VI., písemně požádat o odstranění tvrdosti. Žádost 

musí obsahovat odůvodnění.

Je zřejmé, že zákon zakotvuje tuto možnost jako vý-

jimečné a běžným okolnostem se vymykající řešení, 

které může být užito teprve po vyčerpání řádných 

opravných prostředků správního řádu, a to ve sta-

novených případech, pro které se v zákoně nenalezne 

přijatelné řešení. Formulář žádosti nebude stanoven, 

protože její osobní povaha to vlastně věcně vyluču-

je. <<<



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:  2.

Periodicita:  4x do roka

Náklad: CZ 2 600 ks

Distribuce:  zdarma do všech zubních laboratoří

Formát: 215 x 297 mm

Provedení:  Obálka: Křída lesklá 200 g, lamino

  Vnitřek: Křída 115 g

 Vazba: V2

  Počet stran: 44-60

VYDAVATEL

Česká stomatologická akademie
Matušova 982, Rumburk 408 01, tel./fax: 412 384 013

PREZENTACE FORMÁT ZÁKLADNÍ CENA CENA PARTNER -30%

reklama A4 21 x 30 cm 33 000,- 23 100,- 

reklama 1/2 A4 21 x 15 cm 18 150,- 12 750,- 

reklama 1/3 A4 21 x 10 cm 13 200,- 9 240,-

PR článek 1 strana 21 x 30 cm 18 150,- 12 705,-

box - novinky 90 cm2 5 280,- 3 695,-

vkládání A4 3,70 2,70

MEDIAPLÁN ČASOPISU KOMORA ZT 2011

číslo redakční uzávěrka
podklady pro reklamu

ve formátu PDF
distribuce 

1 16. 2. 21. 2. 21. 3.

2 18. 5. 23. 5. 6. 6.

3 18. 8. 23. 8. 9. 9.

4 11. 11. 16. 11. 8. 12.

Seznam inzerentů

Černomořská 3 
101 00 Praha 10 
Česká republika

www.liehmann.cz
www.stomaobchod.cz

e-mail: liehmann@volny.cz

Tel./fax:  +420 271 740 423
+420 271 742 716

GSM: +420 734 312 063

LIEHMANN CZ, s.r.o.

M A D E  I N  J A P A N

ULTIMATE XL

Zajišťujeme:

•  výhradní autorizovaný dovoz do ČR

• nezávazné předvedení na vašem pracovišti

• kompletní záruční i pozáruční servis v ČR

• technickou podporu, veškeré příslušenství

• českojazyčné návody, prohlášení o shodě

• důkladné proškolení obsluhy

*  předložíte-li nám jakoukoli 
konkurenční nabídku, 
nabídneme vám ještě 
lepší cenu!

Nejspolehlivější 
laboratorní motor 
všech dob! GARANCE 

NEJNIŽŠÍ 
CENY!*

ULTIMATE XL_A4.indd   1 1.3.2011   16:04:43

Kontaktujte obchodní partnery:

Nový ovládací systém K-control TLC

LIEHMANN CZ, s.r.o.
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Vítěz v každém ohledu.

Jednoduchá a precizní digitální 
tvorba konstrukcí ve vynikající  
kvalitě a za dobrou cenu.  
Již také pro uživatele systémů  
Dental Wings® a 3Shape®.

Software skeneru  
a systému CAD s  
jednoduchým a  
efektivním postupem 
tvorby návrhů.

Virtuální artikulátor 
– umožňuje tvorbu 
unikátních funkčních 
návrhů konstrukce se 
systémem Ceramill 
CAD-CAM.
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Henry Schein Dental s.r.o.

Libušská 210, 14200 Praha 4 
Mlýnská 225/44, 60200 Brno

tel: 541 426 880, fax: 541 426 899 
obchod@henryschein.cz

www.hsdental.cz

Degudent

strana 41

all you need is

M.S.DENT
Martin Socha

product trainer

Pouze jeden sortiment pro dva  barevné 
standarty.  Ať V-CLASIC nebo V-3D 
barvy. 

LASAK, spol.s r.o.,
Papírenská 25, Praha 6, 160 00, Česká republika, tel: +420 233 324 280, fax: +420 224 319 716, email: lasak@lasak.cz, www.lasak.cz

BioCam®

Přesné konstrukce na implantáty

 Estetické konstrukce bez abutmentů
 Vysoká pasivní přesnost
 Fixace bez vlepených bazí
 Homogenní struktura bez defektů

Sada modelovacích

pilířů ZDARMA

LASAK, spol.s r.o.
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Henry Schein Dental
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Dentamed

strana 45

Dentamechanik
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Vita

strana 55
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D & CT s . r .o .  -  DENTAS
Mánesova 8,  120 00,  P raha 2
te l/ fax :  +420 222 252 055
www.dentas .cz ,  dentas@dct .cz

PRAVIDELNÉ KOLENÍ a AKCE ete sledovat, NA INTENERNET
www.dentas.cz a V DENTÁLNÍ AKADEMII KZT 

FLEXITE PL S
e r n ,  vhodn  ro áste n  náhrad  na doln  e l s t . 
ez  ono erz  a a r lát .

FLEXITE S PREME
Polof lex ln  ater á l  vhodn  na áste n  a ln  náhrad
na doln  a horn  e l s t .  Neo sah e ono er ,  a r lát . 
M e t  vhodn   ro  a le r c  ac ent .

FLEXITE M.P.
Mater á l  ro  doln   horn  ln  náhrad .
Es tet c  a f n n  e s rovnate ln  s  a o ol v  a r látovo  náhrado .

VÝHODY PROTÉZ FLEXITE
V ECHNY MATERIÁLY FLEXITE SPL Í  NORM  CE

AKO EDINÝ TERMOPLASTICKÝ MATERIÁL V R KL IN ICKY TESTOVANÝ NA 

   KARLOV  NIVERZIT ,  A TÉ  VE STOMATOLOL ICKÉM VÝZK MNÉM STAV

FLEXITE YL VEDENÝ NA ESKÝ TRH P ED 1  LETY,  NÁHRADY Z MATERIÁL  FLEXITE 

   ÍVA Í  T IS ÍCE SPOKO ENÝCH PACIENT

IVOTNOST NÁHRADY E OMEZENA PO ZE P IROZENO  DEFORMACÍ DÁSN

NÁHRADA NEO SAH E KOVOVÉ ÁST I ,  T DÍ  NEHROZÍ  PO KOZENÍ  SKLOVINY 

   ZDRAVÉHO Z

LZE I  OPRAVOVAT A DOPL OVAT

PR SVITNOST NÁHRADY P ISP ÍVÁ K E Í  NENÁPADNOSTI

NEROZEZNATELNOST OD VLASTNÍHO CHR P  A ESTET ICKÝ VZHLED

ORI INÁL FLEXITESNÍMATELNÉ PROTÉZY

ORALIUM: zm na prodejní ceny.

Zm na technologie výroby p inesla nejen zm nu formy, ve které je ORALIUM dodáváno, 
ale sou asn  lepší cenu.

Cena se m ní od 18.4.2011 ze sou asných 5100,-/1kg bez DPH, na 4600,-/1kg bez DPH.
Veškeré pot ebné informace Vám poskytnou obchodní manaže i naší spole nosti, nebo kterákoliv 
prodejna. Zárove  se m žete obrátit na Vaše dentální depo. 

Podpora pro leny Komory zubních technik  SAFINA,a.s.
Slevy na základní dentální materiály. 

Bližší informace najdete v asopise Komory zubních technik , 
nebo na kterékoliv prodejn  SAFINA, a.s. v Praze, Brn , Ostrav , 
Plzni a Jablonci nad Nisou.

OraliumCeramic -20%
Argenpal IV.A, Palargen -10%
AurixL, AurixL60, Aurosa -5%

SAFINA, a.s., Víde ská 104, Vestec, 252 42 Jesenice, eská repuubliblikaka
tel.: +420 241 024 111, fax: +420 241 024 268
e-mail: info@sa  na.cz, www.sa  na.cz

@

VYUŽIJTE SKVĚLÉ AKČNÍ NABÍDKY RENFERT!

ZÁRUKA 3 ROKY NA 
PŘÍSTROJE RENFERT!

PŘI NÁKUPU PŘÍSTROJŮ 

MOŽNOST SPLÁTEK 3-12 

MĚSÍCŮ BEZ NAVÝŠENÍ!

www.dentamed.cz info@dentamed.cz

GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY

NA VEŠKERÉ PŘÍSTROJE VÁM NABÍZÍME MOŽNOST

SPLÁTEK 3-12 MĚSÍCŮ BEZ NAVÝŠENÍ

VÍC SKVĚLÝCH AKCÍ!

VYZKOUŠEJTE SI...

@

U Pily 581, 370 01 České Budějovice, tel. 386 351 165

www.dentamechanik.cz | e-mail: info@dentamechanik.cz

Řada 300/600 ve stolním, kolenním

a nožním provedení

Perfecta 300/600/900

Řada 300/600 ve stolním, kolenním

Perfecta 300/600/900

Pro Vaši perfektní práci

Točivý moment

5,5Ncm - Perfecta 300
7,8 Ncm - Perfecta 600
0,7/7,8 Ncm - Perfecta 900

Ergonomické, vyvážené,

bezuhlíkové násadce

u řady 600/900

s funkcí ofukování

Široký rozsah otáček

1 000–40 000 ot/min – Perfecta 300
1 000–50 000 ot/min – Perfecta 600
5 000–100 000 ot/min – Perfecta 900

Jednoduché ovládání

Externí řídící jednotka
pro komfortní ovládání
motoru a pro úsporu místa
na Vašem pracovním stole.

Platnost akce do 3 . .20  ena již od 32 823 Kč. 

Sleva 15 % při výměně starého mikromotoru za nový (cena již od 30 999 Kč). Ceny jsou včetně DPH. 

Nožní připojitelné
ke kolenní a nožní
řídící jednotce

10 % sleva 

Garantuje perfektní výsledky

s novým
vypalovacím

systém
em

VITA VACUMAT® New
Generation

VITA VACUMAT New Generation - Vysoce hospodárný vypalovací systém
pro individuální potřeby Vaší laboratoře! Pracujte až se čtyřmi prémiovými
keramickými pecemi VITA VACUMAT 6000 M / 6000 MP současně – jedno-
duše, rychle a pohodlně díky ovládání přes dotykový displej. Přístroje Vás
přesvědčí svým kompaktním designem a stabilně vynikajícími výsledky.
www.myvacumat.com

40 let. 3 písmena. 1 originál. Již po celou řadu generací je zkratka VMK
symbolem metalokeramiky VITA. Síla originálu a důvěrně známá technika
vrstvení učinila z VITA VMK Master standard pro jednoduché, bezpečné
a ekonomické zpracování. Keramika se hodí zejména pro fazetování
konstrukcí z neušlechtilých slitin.

34
28
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Nová VITA Metalokeramika s osvědčeným jednoduchým způsobem vrstvení.

VITA VMK Master®
Žhavá novinka a přesto klasika!

Dentamed (ČR) spol. s r.o.
Pod Lipami 41
130 00 Praha 3

VITA - Čeněk Neruda
Plaňanská 1
108 00 Praha 10

INTERDENT PRAHA
Foerstrova 12
100 00 Praha
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VITA VACUMAT New Generation - Vysoce hospodárný vypalovací systém
pro individuální potřeby Vaší laboratoře! Pracujte až se čtyřmi prémiovými
keramickými pecemi VITA VACUMAT 6000 M / 6000 MP současně – jedno-
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Nová VITA Metalokeramika s osvědčeným jednoduchým způsobem vrstvení.

VITA VMK Master®
Žhavá novinka a přesto klasika!

Dentamed (ČR) spol. s r.o.
Pod Lipami 41
130 00 Praha 3
Tel.: +420 266 007 111

VITA - Čeněk Neruda
Plaňanská 1
108 00 Praha 10
Tel. 602 302 002

INTERDENT PRAHA
Foerstrova 12
100 00 Praha
Tel.: +420 274 814 404

INTERDENT PRAHA, s.r.o.
Foerstrova 12

100 00 Praha

Tel.: +420 274 814 404

Dentamed (ČR) spol. s r.o.
Pod Lipami 41

130 00 Praha 3

Tel.: +420 266 007 111

Vitalabor
Tyršova 38

702 00 Ostrava 1



Kontaktujte obchodní partnery:

Nový ovládací systém K-control TLC


