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Editorial

Vážení čtenáři, kolegové,

a máme tu podzim. Pro někoho krásné, pro jiného depre-

sivní období.

Na  jednu stranu jsme ještě opálení, nahřátí a odpočinutí 

z  léta, takže bychom měli být celkově odolnější a  nabití 

energií, na druhou stranu o to hůř neseme realitu – čím dál 

kratší dny, všudypřítomné vlhko a chlad. Pro mě je podzim 

hříbek, který vykukuje zpod trávy, listí a  jehličí a kterému 

se leskne klobouček od právě skončeného deště nebo po-

hled z okna vytopené chalupy na kopce vystupující z mlhy 

a předvádějící neuvěřitelnou hru barev.

A  tak jako většině lidí signalizuje nástup závěrečné části 

roku příroda vyšňořená do  pestrých barev stromů, obci 

zubotechnické zase přísun pozvánek na  různé vzděláva-

cí a  informační akce. Vzhledem k  tomu, že reforma zdra-

votnictví s sebou přinese řadu nutných změn, je třeba mít 

dostatečné informace, abychom potřebné změny zaved-

li do praxe bez obtíží. Proto jsme letošní podzim zaměři-

li především na tuto problematiku. A tak jako k podzimu 

patří spadané listí, k zubotechnickým akcím patří meziná-

rodní dentální veletrh PRAGODENT, kde bude již tradič-

ně, po celou dobu trvání veletrhu, probíhat doprovodný 

program letos zaměřený na  reformní změny. Informace 

budou určeny jak stomatologům, tak zubním technikům, 

protože reforma se dotkne celého oboru. To, o čem hovo-

říme a po čem voláme již roky, by se mělo stát skutečností. 

Na Pragodentu vám také již chceme nabídnout podrobný 

návod, jak nově účtovat snímací náhrady.

Dále chystáme ve spolupráci s ČSA druhé „Stomatologic-

ké ekonomické fórum“ (SEF 2), které bude opět zaměřeno 

především na reformu a změny, které má přinést.

Zároveň nemohu opomenout II. Řádný sněm KZT, kde 

budete podrobně informováni, co se během roku událo  

a co se ještě chystá, a na který jste srdečně zváni. Tento-

krát bude uspořádán v  krásném prostředí Výzkumného 

ústavu molekulární genetiky Akademie věd, kde probíhalo

SEF 1. Podrobnější informace se dozvíte na stránkách na-

šeho magazínu.

Rovněž ortodontičtí technici si přijdou na své. Čeká je XII. 

kongres České ortodontické společnosti, na který byl pro 

ně připraven program ve spolupráci s Komorou zubních 

techniků.

Věříme, že doba, kdy se jezdilo na akce jenom kvůli sbírání 

kreditů, je už za námi a že v současné době si již můžeme 

vybírat akce, které pro nás budou skutečným přínosem. 

Doufáme, že akce, které pro vás Komora pořádá, se začnou 

řadit anebo již řadí mezi ně.

Naděžda Kroupová 
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Dění v KZT

>>> Tentokrát bych se chtěla věnovat pouze jedno-

mu tématu, které považuji za zásadní. A to je kolegia-

lita, soudržnost, profesní čest.

Když jsme zakládali Komoru, věděli jsme, že to děláme 

proto, aby měli zubní technici jedno zastoupení, které 

bude prosazovat jejich zájmy. Dobrá, stalo se. Máme 

Komoru, která je státními institucemi akceptovaná, je 

tedy reálná naděje, že se mnohé může podařit. Máme 

tedy jednotnou organizaci, přesto cítím, že to nestačí. 

Vysvětlím proč.

Konečně se mají hnout ledy, a  zdá se, že pokud se 

nestane něco, co by mohlo reformní návrhy zamést 

do propadliště dějin, rýsuje se naděje, že bude exis-

tovat možnost přičítat si k „I“ kódům věci, které dosud 

nebyly možné. Pacient si bude moci zcela ofi cielně 

připlatit za lepší zuby, transparentní patro, ale může-

me chtít i peníze za novou zkoušku, výběr zubů v la-

boratoři, použití nových technologií a lepších materi-

álů a mnohé další a další.. 

Celá koncepce spoluúčasti pacientů je postavena tak, 

že má být defi nováno, co je ta nejméně ekonomicky 

nákladná péče (standard), kterou bude pacient ošet-

řen nikoli pouze částečně či provizorně, ale plnohod-

notně. Ale také musí být defi nováno, co je již navíc-  

tedy bez čeho se pacient obejde, aniž by utrpěl újmu, 

ale rád si za službu „navíc“ zaplatí.

Tak tomu bude i  ve  stomatologii, tedy i  v  protetice. 

KZT je schopna defi novat, co je základním protetic-

kým ošetřením a co je již zbytné a  je nutné uhradit. 

KZT je schopna také říci, jak této doby využít k nápra-

vě nedostatků, kterými se brodíme řadu let.

Je vypracovaný podrobný návod, jak účtovat čás-

tečné snímatelné náhrady, který bude představen 

na Sněmu a k dispozici na Pragodentu. Podle tohoto 

návodu pochopí každý velmi rychle jak na to. Zkrátka 

problém jsme popsali, označili, a navrhli řešení. 

A nyní k tomu, proč cítím, že toto nestačí. Nestačí, že 

komora pojmenuje problém, navrhne jeho řešení, vy-

pracuje podrobný návod, který všem nabídne. To je 

pouze krok číslo jedna. A nyní je na vás všech, udělat 

také krok číslo dvě. A sice, zavést vše do praxe. Nic ne-

bude platné, že víme jak na to, pokud to nebudeme 

realizovat v praxi. Jak znám naše zubní techniky, vidím 

v  tomto ten největší problém. Uvést do  praxe nové 

věci, které budou v ordinacích přijímány jen s obtíže-

mi, protože „zvyk je železná košile“. Budeme jistě na-

rážet na nechuť zavádět nový systém, s tím musíme 

počítat. A v tuto chvíli se ukáže, jak vážně myslíme to, 

že chceme něco napravit. Pokud se věci budou ode-

hrávat tak, jak je známe z minulosti, nemůžeme uspět. 

Pokud nebudeme držet spolu, jako profesionálové, 

kteří si váží své vlastní práce, pokud nebudeme jed-

notní a  změny nezavedeme společně bez výjimek, 

máme postaráno o  ještě větší problém, než jakému 

jsme čelili doposud. Jeden v regionu změny zavede, 

druhý- s pocitem vítězství - nikoli. Tudy cesta k nápra-

vě rozhodně nepovede. 

Komora vám nemůže nic nařizovat nebo doporučo-

vat. Můžeme vám poradit, a to činíme. Naše rada zní: 

buďte konečně jednotní a  zaveďte změny všichni, 

od 1. 1. 2012. 

Pokusíme se vám pomoci tím, že budeme apelovat 

na stomatology, aby se změnám nebránili, neboť i oni 

na  nich mohou profi tovat. Navíc mnohé změny jim 

od 1. 1. 1012 přinese reforma sama.

Zavedení změn bude prověrkou naší soudržnosti 

a kolegiality. Mám jenom jedno přání - kéž bych moh-

la být na své kolegy, zubní techniky, pyšná… <<<

SLOVA PREZIDENTKY

Alexandra Seidlová

Alexandra Seidlová

Rada Komory zubních techniků vás srdečně zve 

na Pragodent na stánek KZT, kde bude již tradičně 

probíhat po celou dobu veletrhu doprovodný pro-

gram, letos zaměřený na reformní změny.

Přijďte se na nás podívat.

                                                                   Rada KZT ČR



OJEDINĚLÁ SOUTĚŽ S DENTAMEDEM! 
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>>> Vážení kolegové, již delší dobu avizujeme, že je 

třeba udělat zásadní změny v účtování snímatelných 

náhrad. Reformní změny nám k  tomu dopomáha-

jí. Proto jsme připravili metodiku, podle které každý 

z vás může snadno tento nový systém zavést.

Každý jste se jistě setkali s hrou „PUZZLE“. Někteří jste 

si ji oblíbili více, někteří méně, ale jistě jste všichni po-

chopili, co se od vás žádá. Z jednotlivých dílků se po-

skládá celek. A  na  tomto principu je také postavena 

naše metodika.  Nepřináší nic, co by nebylo v  okol-

ních státech neobvyklé, naopak, zavádí stejný systém, 

jaký je zaveden v zemích EU a ve světě - i když pravda, 

ten náš je trochu zjednodušený. Kolegové, kteří zažili 

doby minulého režimu tento systém ještě pamatují. 

Tehdy se používal běžně, ovšem čistě pro účely vý-

počtu mzdy, zatímco dnes má sloužit také k  výpo-

čtu ceny. Snažili jsme se, aby dílků nebylo přehnaně 

mnoho a dobře do sebe zapadaly. Jde o velmi jedno-

duchou stavebnici, kde si můžete sami některé dílky 

přidat, upravit nebo vypustit. Jsme si vědomi toho, že 

každá změna znamená jisté přechodné období, kdy je 

třeba smířit se s tím, že bude trochu více práce s vy-

účtováním, než nám „vejde pod kůži“. Ruku na srdce- 

není lepší strávit trochu více času při účtování, když 

to přinese kýžený výsledek- spravedlivé ohodnocení 

naší práce, než vytrvale vyrábět jako na běžícím páse 

práce za paušální cenu, která není spravedlivá? Navíc - 

právě proto, že práce je stále méně, je víc než potřeba 

dostávat za ni spravedlivou odměnu. Naše práce není 

pásová výroba, ale velmi specifi cké dokonalé a  de-

tailní individuelní dílo, které se dá přirovnat k umění. 

Cena obrazů se také nestanovuje paušálně podle ve-

likosti plátna.

Abyste si mohli všichni tento systém prostudovat, při-

pravili jsme pro vás podrobnou metodiku i s příklady. 

V brožuře najdete podrobný rozpis jednotlivých kom-

ponentů, které lze použít. Najdete zde i časové ohod-

nocení jednotlivých komponentů/minutáže, a  také 

zde najdete i způsob, jak snadno a spravedlivě vypo-

čítat mzdu pro technika, který výrobek zhotovuje. Do-

zvíte se, které kódy je potřeba přidat do vašich cení-

ků, aby se systém dal pohodlně zavést. Dopodrobna 

zde popisujeme, co obsahuje „základní cena“ a co se 

již přičítá. Vše je uvedeno v příkladech - fotografi e ná-

hrad s výpočtem ceny a mzdy.

Nově zařazujeme také kategorii „mezerníky“, které do-

sud v  sazebníku chybí. Za  použití pouhých tří kódů 

lze stanovit cenu u nepřeberného množství alternativ 

a kombinací mezerníků a změn rozsahu náhrad/rozší-

ření baze. Stačí pouze k základní ceně přičíst potřebný 

počet zhotovených zubů a spon.  Úplně stejně se dají 

tímto systémem počítat ceny u rozšíření baze náhra-

dy, kdy je taktéž uvedena základní cena a  jednotlivé 

zuby a spony se přičítají dle počtu. Uvádíme zde také 

podrobný rozpis toho, co je standardní celková náhra-

da a co je již nadstandard. Nevynechali jsme ani or-

todoncii. Předkládáme rovněž metodiku na výpočet 

ceny snímacích deskových aparátů, které jsou podle 

průzkumu nejfrekventovanějším výrobkem v orto-

dontické laboratoři a které možná vyrábíte i v jiných 

zubních laboratořích.

Jsme ve spojení s autory počítačových programů pro 

laboratoře, kteří programy upraví podle našich potřeb. 

Podrobnější informace dostanete na Sněmu KZT , kde 

si ověříme váš zájem o  získání této publikace, aby-

chom věděli, v jakém množství ji máme nechat vytisk-

nout. Na PRAGODENTU vám ji nabídneme a budeme 

k dispozici pro vaše dotazy a připomínky.

„PUZZLE“, SKLÁDANÉ CENY SNÍMACÍCH 

NÁHRAD A ORTODONCIE

Alexandra Seidlová

KZT a ekonomika

Alexandra Seidlová
Nad žda Kroupová

PUZZLE
Metodika pro strukturovaný výpo et cen snímatelných náhrad 
a ortodontických deskových aparátk
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Na příkladech vidíme, jak se mění cena a mzda v zá-

vislosti na  počtu zubů či spon. Znovu připomínám, 

že cena vychází z  minutové sazby 7,90Kč a  mzda je 

vypočtena koefi cientem 2,-Kč na minutu (čistě z prag-

matických důvodů-aby se vše lépe počítalo). V praxi 

by to mělo vypadat tak, že si laboratoř stanoví výši 

koefi cientu tak, aby stav vyhovoval majiteli i zaměst-

nanci. Vše je vždy věc dohody. Jinou výši koefi cientu 

mzdy bude mít nejspíš absolvent po škole, jinou zku-

šený technik.

Na  rozdíl od  odměňování procenty je tento systém 

mnohem spravedlivější, protože nevychází z celkové 

ceny výrobku, ale základem je ohodnocení pracnosti 

a dává i prostor k ocenění lepšího a kvalitnějšího tech-

nika. V budoucnu by se technici ucházející se o práci, 

neměli ptát „kolik dáváte procent“, ale „jakou mi dáte 

minutovou sazbu“. Pro ty, koho děsí představa, že si 

bude muset každý složitě vypočítat mzdu podle mi-

nut- nebude!! Stačí udělat výpočet mzdy za  jednot-

livé prvky jenom jednou a  tento mzdový sazebník, 

ve  kterém již nebudou minuty, ale konkrétní mzda 

v korunách, rozdat všem zaměstnancům. Ti si už bu-

dou zapisovat pouze mzdu v korunách – tomu budou 

nepochybně rozumět dobře. I mzda se bude skládat 

z jednotlivých dílků, jako PUZZLE.

Zavedením nového systému odměňování a oceňová-

ní naší práce, bychom měli získat zpět stav, kdy bude 

naše práce ohodnocena tak, jak si zaslouží.

Toto a  ještě mnohem více je popsáno v  metodice 

nazvané PUZZLE, kterou vám nabídneme na  PRA-

GODENTU. Přijďte na  stánek KZT, v  přednáškových 

blocích uslyšíte podrobnější informace a  Helpdesk 

bude sloužit především k  poskytování informací 

o tom, jak naložit s novými podmínkami, které přináší 

reforma. Správné účtování mezi toto patří. Pacient má, 

podle nových podmínek, mít přesnou informaci, co je 

standardní výrobek a co je již nutné doplatit.

Svůj zájem o „PUZZLE“ můžete projevit již dnes a me-

todiku si předběžně objednat. Zatím ještě nevíme 

přesně, kolik bude stát, cena se stanoví až po vyčíslení 

nákladů potřebných k jejímu vzniku. Věříme, že bude 

pro všechny zájemce přijatelná.  <<<

KZT a ekonomika

 Příklad:  Mezerník – jeden nahrazovaný zub  +  spony minuty cena mzda

Základní cena 45 356   90

Nahrazovaný zub 14 111   28

Drátěný retenční prvek 2x 34 269   68

Celkem: 93 736 186

 Příklad:  Mezerník – tři nahrazované zuby + spony minuty cena mzda

Základní cena 45 356 90

Nahrazovaný zub 3x 42 333 84

Drátěný retenční prvek 2x 34 269 68

Celkem: 121 958 242

 Příklad:  Oprava – přidání retenčního prvku + zub minuty cena mzda

Základní cena 45 356 90

Nahrazovaný zub 14 111 28

Drátěný retenční prvek 17 134 34

Celkem: 76 601 152

 Příklad:  Oprava – přidání retenčního prvku 2x + přidání zubu 2x minuty cena mzda

Základní cena 45 356   90

Nahrazovaný zub 2x 28 222 56

Drátěný retenční prvek 2x 34 268   68

Celkem 107 846 214

Malá ochutnávka z obsahu:

reklama
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>>> O nutnosti reformovat české zdravotnictví se mluvi-

lo celá desetiletí. Upřímně o této nutnosti diskutovala od-

borná veřejnost (mnohdy i pacienti), méně upřímně poli-

tické strany – jež z tohoto tématu vysoustružily šachovou 

fi gurku předvolební rétoriky.

Faktickou odvahu přijít s  opravdovou a  reformní refor-

mou českého zdravotnictví projevila až dnešní vláda. 

Nelze nezmínit v  pravém slova smyslu „pionýrské“ úsilí 

současného týmu vedení MZ ČR a zdravou neústupnost 

pana ministra Leoše Hegera.

Konečně máme směr! Konečně máme správný směr! Ko-

nečně se narovnají mnohé nesrovnalosti, omezí se plýt-

vání a především – konečně nové zákony nastaví pravidla 

hry lékař/pacient na férovou a evropskou úroveň.

Hned v úvodu musíme objasnit onen průběhový tvar 

slovesa v názvu článku:

Reforma přichází, ale ještě nepřišla! Hlavní reformní 

zákony jsou v tuto chvíli v legislativním schvalovacím 

procesu a  ten dosud probíhá. Ministerstvo navrhu-

je, vláda schvaluje, dolní komora (parlament) přijímá, 

horní komora (sněmovna) zamítá a vrací dolní komo-

ře, ... Typický český kolotoč, v  němž má však v  tuto 

dobu naštěstí „navrch“ vládní uskupení.

Jinými slovy: Navzdory opozicí ovládané sněmovně 

i navzdory stranickými šarvátkami oslabované vládě – 

vše nasvědčuje tomu, že zdravotnická reforma zdárně 

propluje celým legislativní procesem a  nové zákony 

budou moci začít platit – již od 1. 1. 2012!

Není tudíž cílem této stati detailně představovat 

všechny aspekty a „novoty“ zdravotnické reformy. Je-

den ze stěžejních zákonů je v okamžiku vzniku tohoto 

příspěvku stále ještě v připomínkovém řízení, některá 

slova či věty ještě mohou být otupeny či přiostřeny.

Důležité je však poznání, že zdravotnická reforma je 

„na spadnutí“ a že zásadně změní k lepšímu principy 

fungování českého zdravotnictví, a to z pohledu zdra-

votníků i pacientů.

Přestože z pohledu zubních techniků se jich nové zá-

kony přímo netýkají – velmi zásadně a téměř „revoluč-

ně“ ovlivní jejich profesi zprostředkovaně! Přemýšlivý 

zubní technik záhy pochopí ...

Neřešme tedy v tuto chvíli detaily, ale poznejme ony 

fundamentální principy zdravotnické reformy, respek-

tive hlavní rysy nových zákonů (komentář autora 

k jednotlivým bodům je psán červeně).

NOVELA ZÁKONA (48/1997 SB.)
– O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
Jde o úpravu (novelu) stávajícího zákona, která je nic-

méně velmi zásadní a  obsáhlá. Tento zákon již pro-

šel připomínkovým řízením, takže známe jeho fi nální 

podobu. Pokusme se stručně shrnout nejdůležitější 

a největší změny:

1. Ze zdravotního pojištění je hrazena stomatologic-

ká péče i protetické výrobky v ZÁKLADNÍ VARI-

ANTĚ (v souladu s účelným a hospodárným vynaklá-

dáním zdrojů veřejného zdravotního pojištění).

2. Všechny ostatní možné varianty stomatologické 

péče či protetické výroby pro daný klinický stav 

pacienta (nesplňují podmínku účelného a  hospo-

dárného vynakládání zdrojů veřejného zdravotního 

pojištění) jsou považovány za „EKONOMICKY NÁ-

ROČNĚJŠÍ VARIANTU“ a u všech těchto případů 

bude hrazena částka ve výši základní varianty!

 Nešvar minulosti – nemožnost si připlatit (dopla-

tit zbývající část) například za  lepší protetiku, re-

spektive nutnost přímou platbou v tomto případě 

uhradit celou cenu, bez přispění pojišťovny – tato 

praxe končí!!!

3. Zákon tak zavádí zcela novou terminologii, 

vycházející defacto z  ekonomického principu.

(Přesto lze očekávat, že pacienti, lékaři i média bu-

dou často i nadále používat tradiční a lingvisticky 

praktičtější termíny „standard“ a „nadstandard“.)

4. Ve 2. bodě zdůrazněné slovo „všechny“ nelze brát 

doslovně. Seznam všech možných ekonomicky 

náročnějších variant bude stanovován provádě-

cím právním předpisem - vyhláškou (v kooperaci 

s odbornými společnostmi).

5. Před poskytnutím zdravotní služby (výkon či výro-

bek) musí být pacient informován formou písem-

ného „Souhlasu s  poskytnutím zdravotnických 

služeb“ o  tom, že mu bylo nabídnuto ošetření 

na  pojišťovnu a  možné „ekonomicky náročněj-

ší varianty“, včetně vyčíslení doplatku (Ceníková 

cena – úhrada Základní varianty) a souhlasu paci-

enta s  jeho uhrazením. Tento písemný dokument 

podepíší obě strany a  stává se součástí zdra-

votnické dokumentace (musí být založen)!

 Tento bod asi nebude lékaři příliš kladně přijímán 

– ze subjektivních i objektivních důvodů. Z dlou-

hodobého hlediska však určité kladné faktory 2. 

bodu převýší negativa tohoto ustanovení. Počíta-

če snadno zajistí technické řešení (tisk) všech zá-

konných požadavků.

 V  praxi nejspíš bude u  mnoha případů souhlas 

„před“ ošetřením získán nejprve ústně a písemně 

zhotoven až po ošetření („připravený“ pacient vle-

že na soupravě se savkou v puse jen těžko bude 

podepisovat lejstra poté, co lékař objeví nový pro-

blém v ústech).

6. Ceník možných ekonomicky náročnějších vari-

ant (samozřejmě vytvořený v  souladu s  cenový-

KONEČNĚ PŘICHÁZÍ!

Zdravotnická reforma

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.
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mi předpisy, respektive předpisy cenové regulace) 

musí být přístupný každému ve veřejných pro-

storách ordinace (čekárna) i na internetu!

 Doba si žádá informace, a to nejen v papírové po-

době, ale i na všudypřítomném internetu. I zde je 

technické řešení požadavků relativně snadné. 

7. Lékař nesmí upřednostňovat doplácející pojištěn-

ce (volící ekonomicky náročnější variantu).

 To sice není změna oproti současnosti, ale je dobré 

to připomenout – především v souvislosti s násle-

dujícím.

8. Za  opakované porušení předchozích ustano-

vení pojišťovna uloží (nikoliv „může uložit“) poku-

tu do 1.000.000 Kč! Udělení pokuty je důvodem 

k  okamžité výpovědi smlouvy (bez výpovědní 

lhůty).

 V tomto ohledu dává zákonodárce zřetelně najevo, 

že nehodlá v  tomto ohledu tolerovat porušování 

zákona a  související nepravosti. Výše pokuty zde 

má zcela zjevně „odstrašující“ charakter.

ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH
Jde o zcela novou zákonnou normu, nahrazující ně-

kolik stávajících a  zastaralých zákonů (i  z  dob socia-

lismu). Zákon je poměrně rozsáhlý, neboť komplexně 

řeší veškeré aspekty vztahů zdravotník/pacient – z kli-

nického, etického, právního i ekonomického hlediska.

Tento zákon je stále ještě v připomínkovém řízení, tak-

že jeho fi nální podoba může být v detailech pozmě-

něná. Princip a základní smysl tohoto zákona je však 

zřejmý již v  předkládané podobě a  zde jsou hlavní 

rysy:

1. Defi nuje obecné podmínky poskytování zdravot-

ních služeb (péče).

2. Defi nuje postavení - práva a povinnosti obou stran 

– zdravotníků i pacientů.

3. Defi nuje pravidla zpracovávání osobních údajů 

a vedení zdravotnické dokumentace.

4. Defi nuje „souhlas“ respektive „informovaný sou-

hlas“ pacientů s poskytováním zdravotnických slu-

žeb.

5. Defi nuje Národní zdravotnický informační systém.

6. Defi nuje a zavádí „řízení kvality a bezpečí“ zdravot-

nických služeb.

7. Defi nuje jasná pravidla pro potírání a pokutování 

„deliktů“ – obsahuje silné (fi nančně motivující) ná-

stroje k zajištění dodržování zákona.

Zákon je svým obecným pojetím „nadřízený“ Zákonu 

o veřejném zdravotním pojištění a postihuje defacto 

všechny aspekty výkonu činnosti zdravotnických pro-

fesí. 

Lékař nemající smlouvu s pojišťovnou (nebo smluvní 

vztah s  pacientem nemající smlouvu s  pojišťovnou) 

pochopitelně není vázán Zákonem o  všeobecném 

zdravotním pojištění, avšak zůstává vázán Zákonem 

o zdravotních službách – platícím obecně a pro kaž-

dého zdravotníka (i pacienta). 

V takovém případě je zákon méně náročný a některé 

aspekty „změkčuje“ - například:

• „Souhlas s  poskytnutím zdravotnických služeb“, 

včetně vyčíslení doplatku nemusí být sjednán pí-

semně (a založen do zdravotnické dokumentace), 

stačí ústní dohoda!

Pro všechny bez rozdílu pak zákon defi nuje nové po-

vinnosti:

• V případě platby či doplatku musí být pacientovi 

vždy vystaven účet!

 (Nezaměňovat s písemným „Souhlasem s poskyt-

nutím zdravotnických služeb“, který taktéž vyčísluje 

závazek pacienta zaplatit).  

• Poskytovatel (ordinace) musí zavést interní Sys-

tém hodnocení kvality a bezpečí, jehož podo-

ba bude dána později vyhláškou.

 Kromě toho zákon umožní vznik externích systé-

mů „řízení kvality“, účast v nich bude dobrovolná.

• a mnohé další, ...

RESUMÉ
Přestože je obecně známo, že každá změna „bolí“, je 

reforma zdravotnictví obrovským krokem vpřed. Po-

rodní bolesti, znamenající především zvýšenou ad-

ministrativu a mnohdy i přehodnocení přístupu k pa-

cientům, budou nutnou daní za  lepší budoucnost 

českého zdravotnictví i české stomatologie. 

V  našem oboru jsme se desetiletí potýkali s  nespra-

vedlností, že „základní varianta“ byla v mnoha přípa-

dech celá hrazená pojišťovnou, zatímco „ekonomic-

ky náročnější varianta“ (respektive kvalitnější varianta 

– nebojme se zde tohoto označení) musela být celá 

hrazena pacientem a pojišťovna nehradila nic. Uvědo-

mělý pacient, který si svého zdraví uměl cenit neje-

nom slovně, tak byl dlouhá léta trestán za svou anga-

žovanost o své zdraví.

Tuto nespravedlnost reforma napravuje a  oboru 

stomatologie to dává velikou šanci v komunikaci s pa-

cientem, velikou šanci v narovnání mnoha pokři-

vených cen z minula.

Kromě toho reforma narovnává mnohé další. Stano-

vuje „fair play“ pravidla pro zdravotníky i  pacienty 

– práva i  povinnosti obou stran jsou exaktně dána. 

Reforma taktéž důrazně potírá „nepravosti“ a plýtvá-

ní, proti kterým současný sytém není zcela imunní. 

S  trochou nadsázky – metodou zaslouženého cukru 

a spravedlivého biče mění pravidla hry.

Pravidla hry tak budou již od nového roku velmi po-

dobná pravidlům v okolních rozvinutých zemích. Pro-

fi tovat z reformy budou všichni dobří zdravotníci 

i všichni dobří pacienti – profi tovat v tom nejšir-

ším slova smyslu! 

Změna nikdy není snadná. Tentokrát však změna dává 

mnohem více, nežli bere. Optika tohoto pohledu je 

zcela jistě totožná nejen pro stomatologa, ale i  pro 

zubního technika. Reforma je skvělým impulsem 

do budoucna pro celý stomatologický tým!  <<<
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Je to v pořadí 2. řádný Sněm, kde budete podrobně informováni o všem, co se během roku událo a co se ještě 

chystá, na který jste srdečně zváni. Tentokrát bude probíhat v krásném prostředí Výzkumného ústavu moleku-

lární genetiky Akademie věd, kde probíhalo SEF 1. Komora bude mít za sebou druhý rok činnosti, Rada bude 

svým členům skládat účty. Budeme se pochopitelně bavit o společných problémech, které vyvstaly v průběhu 

roku - záruky, změny v legislativě, rýsující se „Komora pro nelékařské obory“ a podobně. Přijeďte si pro informace 

souvisící s reformou, přijeďte diskutovat. Potřebujeme zpětnou vazbu od vás, zubních techniků, abychom věděli, 

že naše snažení má nějaký smysl. To, že přijedete na Sněm, je jediná věc, kterou můžete dát najevo, že Komora 

smysl dává a naše práce není zbytečná. Budete mít dostatečný prostor pro diskusi, žádný dotaz nebo připo-

mínka nezapadne, protože i negativní ohlas může být hnacím motorem pro naši práci. Děkujeme, že přijedete!

JAK SE DOSTANETE NA SNĚM KZT? 

Městkou hromadnou dopravou:

Trasou metra „C“ vystoupíte ve  stanici „Budějovic-

ká“, pokračujete výstupem do  ulice Antala Staška 

a k poliklinice (pokud chcete být co nejblíže zmiňo-

vanému výstupu, nastupte ve směru jízdy od Floren-

ce do prvního vagonu metra, naopak ve směru jízdy 

od Hájů nastupte do posledního vagonu metra, dále 

po vystoupení z vagonu vyjedete pohyblivými scho-

dy do  „podchodu“, kterým projdete rovně do  zadní 

části a po pravé straně vyjedete druhými pohyblivý-

mi schody na povrch). V bezprostřední blízkosti me-

tra se nachází autobusová zastávka, ze které odjede-

te BUSem č. 193 (jeho interval je 10 min.) do zastávky 

„Ústavy Akademie věd“ (jízda trvá cca 11 min.). Tato za-

stávka je konečnou stanicí uvedené autobusové linky. 

Přímo proti zastávce je hlavní vchod do areálu ústavů.

Po vlastní ose - autem:

Nejdříve se musíte dostat na  Jižní spojku. Pojedete-

li po  Jižní spojce ze směru od  D11, Černého mostu, 

Štěrboholy - pojedete rovně po rychlostní silnici Jižní 

spojka směr Bráník, Barrandov, Plzeň vyjeďte po výjez-

du MO exit Krč-východ  mírně vpravo na silnici II. třídy 

Budějovická mírně vpravo po výjezdu Budějovická/

Vídeňská (v podstatě vyjedete z Jižní spojky a podje-

dete ji) mírně vpravo po silnici II. třídy Vídeňská – po-

kračujte po  této ulici 2.6 km, poté odbočte vpravo 

po ulici K Výzkumným ústavům krátce po odbočení 

uvidíte vrátnici Ústavu molekulární genetiky. 

Pojedete-li ze směru od  Plzně, Hlubočepy, Bráník - 

pojedete rovně po rychlostní silnici Jižní spojka směr 

Štěrboholy, Černý most vyjeďte po výjezdu MO exit 

Krč-východ  mírně vlevo na silnici II. třídy Vídeňská – 

pokračuje po  této ulici 2.6 km vpravo po  ulici K  Vý-

zkumným ústavům krátce po  odbočení uvidíte 

vrátnici Ústavu molekulární genetiky.

Pokud máte navigaci, do  GPS si zadejte ulici 

„K výzkumným ústavům“ anebo souřadnice GPS:  

50°1‘4.406“N, 14°28‘0.862“E

V pravé části vchodu je vrátnice, ve které je nutné se 

zaregistrovat (účastníci, kteří se přihlásí na  sekreta-

riát, nahlásí své jméno, nepřihlášení účastníci se bu-

dou muset zaregistrovat jako návštěva). Po registraci 

ve vrátnici pokračujte po levé straně mírně do kopce 

až na úplný konec, kde se nachází kongresový sál (ki-

nosál). 

Z  kapacitních důvodů je nutné přihlásit se k  účasti 

na Sněmu KZT buď písemně (poštou na adresu KZT, 

nebo e-mailem) anebo telefonicky na č. 224 213 168, 

či mobil 602 224 298 nejpozději do 19. 9. 2011.

Těšíme se na Vaši účast. 

Rada KZT ČR

II. ŘÁDNÝ SNĚM KZT ČR

1. 10.00  Zahájení Sněmu

2. 10.10  Schválení programu, volba mandátové a návrhové

 komise

3. 10.20  Zpráva o činnosti KZT ČR za posledních 12 měsíců

4. 10.40  Zpráva mandátové komise

5. 10.45  Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2012

6. 10.55  Zpráva Revizní komise

7. 11.00  Dílčí zprávy:

 a) návrh novely zákona 96/2004 Sb.

 b) návrh novel vyhlášek o věcně-technickém a personálním  

 vybavení 

 c) změny sazebníku stomatologických výrobků, standardy

 d) změny webových stránek KZT ČR 

 e) reformní změny 

 f) záruky

 g)  FEPPD

 h)  magazín KZT

8. 12.30  Diskuse

9. 13.00  Školení: „Změny v legislativě, souvisící    

 s účtováním cen zubních náhrad, metodika    

 výpočtu cen“ 

Přestávka

10.  14.00  Organizační záležitosti

11.  14.10  Zpráva návrhové komise, návrh usnesení

12.  14.20  Přijetí usnesení

13.  14.30  Závěr

Program II. řádného Sněmu KZT ČR dne 23. 9. 2011

AKTUÁLNĚ
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partner Sněmu:

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 
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>>>   Soutěž zubních techniků, jejíž 8. ročník se tra-

dičně uskuteční  na výstavě Pragodent, připravuje i le-

tos pro své příznivce další novinky.  Po zkušenostech 

z předešlých ročníků jsme se letos zaměřili na zajištění 

většího počtu zahraničních soutěžících. Rádi bychom 

sledovali, jak se čeští studenti  postupně vyrovnávají 

s určitou převahou zahraničních studentů z minulých 

let. V letošním ročníku se tak sejde 9 českých a morav-

ských  a 7 zahraničních studentů, konkrétně ve složení 

: dvě školy z Maďarska, po jedné škole z Polska, Sloven-

ska, Rumunska, Dánska a Německa.

V loňském roce, díky internetové soutěži, které se zú-

častnilo okolo 300 respondentů, se soutěž  rozšířila 

o další skupinu odborníků, a to jak zubní techniky, kte-

ří na Pragodentu nebyli, tak o stomatology. Interneto-

vá soutěž nabídla všem zájemcům možnost prohléd-

nout všechny soutěžní práce, které byly profesionálně 

nafoceny a  umístěny na  webové stránky ww.dent-

cup.cz. V klidu domova, u počítače pak zájemci měli  

možnost tyto vyhodnotit a provést vlastní hlasování 

a navíc se zapojit  do slosování o věcné ceny (4 foto-

aparáty), které poskytla jedna ze sponzorských fi rem 

- Olympus. Do  internetového hlasování se zapojili 

odborníci z celé republiky, a to jak zubní technici, tak 

i stomatologové. Stejně tak jako loni i v letošním roce 

bude internetové hlasování  navazovat na praktickou 

část soutěže a  bude spuštěno 31. 10. 2011 a stejně 

tak nabídneme hlasujícím 4 fotoaparáty zn.Olympus.

Současná doba je velmi rychlá a to se projevuje i v no-

vých progresivních dentálních technologiích. Rychlý 

nástup CAD/CAM systémů sice zjednodušují pracov-

ní postupy, ale na druhou stranu kladou na obsluhu 

vysoké nároky. Ale ani tyto moderní technologie ne-

nahradí nutnost úzké spolupráce mezi stomatolo-

gem a  zubním technikem. Proto organizátoři v  roce 

2011 chtějí více využít soutěže a především jejího in-

ternetového hlasování k  zapojení mladých studentů 

stomatologie. Byla tak navázána spolupráce se Sdru-

žením studentů stomatologie ČR.  Již  z prvního jed-

nání, které proběhlo začátkem srpna vyplynulo, že 

mladí stomatologové se  velice intenzivně zajímají  jak 

o  technologie a  materiály, se  kterými zubní technici 

pracují, tak i o  jejich vlastní  práci. Soutěž  Dent Cup 

tak v letošním roce dostává novou dimenzi v podobě 

bližšího poznávání mezi studenty techniky a stoma-

tologie.

Technologie, se kterými letos budou soutěžící praco-

vat jsou vybrány tak, aby studenti v budoucnu  správ-

ně vyhodnocovali  informace při výběru technologií 

do svých praxí. V této souvislosti jsou do soutěže za-

pojeni nezávislí odborníci, kteří studentům poskyt-

nou ucelené informace. 

V roce 2011 soutěžící budou plnit tyto úkoly :

  metalokeramická korunka – molár horní 

  celokeramická korunka zirkon – horní permolár 

materiál 

  celokeramická korunka zirkon – dolní molár mate-

riál 

  celokeramická korunka zirkon – horní velký řezák 

materiál  

  

Všechny konstrukce protetických prací budou zhoto-

veny systémy CAD/CAM.

Po  návštěvě loňského 7.ročníku europoslankyní 

MUDr.  Olgou Sehnalovou soutěž dostala pro letošní 

ročník ceny pro první tři nejlépe umístěné české stu-

denty v  podobě  návštěvy Evropského parlamentu 

nebo Strasburku. Toho si velmi vážíme a  věříme, že 

cena bude velkou motivací pro české soutěžící.

Odbornou záštitu nad soutěží má Komora zubních 

techniků ČR, která věnuje soutěžícím na prvních třech 

místech poháry, ostatním soutěžícím drobnou pozor-

nost. Rovněž se KZT podílí na hodnocení soutěžních 

výrobků a celý projekt aktivně podporuje.

Stejně jako v  loňském roce má soutěž záštitu Minis-

terstva zdravotnictví  a členky Zdravotního a sociální-

ho výboru Senátu ČR senátorky Boženy Sekaninové a  

Stomatologická klinika Vinohrady. Soutěži též vyjádřili 

osobní podporu hejtmani Středočeského, Královehra-

deckého a Karlovarského kraje.

Hlavními sponzory jsou: VITA Zahnfabrik; DeguDent 

dentistry company; GC dental; Dentamed CZ, s. r. o.; 

Henry Schein Dental; Interdent, s. r. o.;  D&CT, s. r. o.; 

Kavo, s. r. o.; Rodentica s. r. o.

Sponzory jsou: Inecheba Praha s. r. o.; Cacan, s. r. o.; 

Olympus CZ s. r. o.

Za Akademii dentální techniky, o. s.

Bc. Jindra Ševčíková, Ing. Hynek Mika

DENT CUP 2011

8. ročník soutěže zubních techniků s mezinárodní účastí

AKTUÁLNĚ
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VITAVM® – Umění dokonalosti.
Fazetovací systém pro neomezenou kreativitu.

VITA VM je fazetovací systém pro neomezenou kreativitu, pro 

každou myslitelnou indikaci. Objevte neomezené možnosti kon-

cepce VITA VM. Dosáhnìte exaktní barevné výsledky i při

kritickém nedostatku místa, snadněji a pohodlněji optickou

dynamiku a teplé barevné tóny – a to vše daleko snadněji a

pohodlněji. www.vita-vm.com

 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

 VITA - Čeněk Neruda
Tyršova 38
702 00 Ostrava 1
Tel.: 602 302 002
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pátek 30. září 2011, začátek 9.30 hodin 

Martin Mikuš dipl. zt.       

CV: narozen 1953

 Ředitel fi rmy MKM system s.r.o. od roku 1994 a současně jako vedoucí pracovník a majitel zubní laboratoře.

 1991 Spoluautor při  tvorbě nové koncepce vzdělávání zubních techniků

 1991 Autor diplomovaného zubního technika (VOZŠ)

 1991-1999 Víceprezident pro vzdělávání a zahraniční styk SKZT

 1998-1999 Poradce pro stomatologickou protetiku Ministra zdravotnictví SR

 1999 Spoluzakladatel Unie dentálních výrobců a prodejců

 od roku 2001 Člen představenstva IVZT a akreditovaný přednášející pro obor stomatologické protetiky na Slo-

vensku a v ČR

 2011 Spoluzakladatel Společnosti dentálních protetiků

Téma:  Snímatelné náhrady v praxi
 Úvod do problematiky snímatelných náhrad

Karl-Heinz Körholz ZTM
CV: narozen 1955 

 30let se specializuje na Totální protézy

 Již 25 let vyučuje v Německu i zahraničí. (Jeho teorie se přednášejí na universitách pro lékaře i zubní techni-

ky v Berlíně, Norimberku, Hanoveru, Frankfurtu n/M, Kolíně, Halle/Saale, Dráždanech, Ronneburgu, Erfurtu, 

Chemnitz, Frankfurtu n/O , Neumusteru, Utrechtu (NL) Katowicích (PL) atd.)

 Publikace v mezinárodních časopisech a autor mnoha odborných publikací a knih.

 Zakládajícím členem „Dental Excellence International Laboratory Group“, majitel celosvětové skupiny vybra-

ných vysoce specializovaných zubních techniků a zubních laboratoří  

 Vyvinul systém T i F ® -“ Totálni protézy ve funkci“ (Totalprothesen in Funktion)

Téma:  Praktické zkušenosti
 Otiskování – teorie a praxe
 Systém T i F® – Totalprothese in Funktion

Cena:  1.990,- Kč vč. DPH/osoba

Místo konání: Černá Hora - pivovar, Kongresový sál - Centrum Sladovna 

(20 km od Brna směr Svitavy)

Platbu za školící akci proveďte nejpozději týden před začátkem školící akce bankovním převodem na číslo účtu 

162257474/0300, v.s. 30911011. Fakturu obdržíte po přihlášení.

Školící akce je zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání – zubní technik 4 kredity.

Ubytování si rezervujte přímo na hotelu viz. kontakty níže. Platbu provedete na recepci.

Kontakty:  

Přihlášení – Snímatelné náhrady ve funkci T.I.F.:   

Krbec Dent s.r.o., Úněšovská 20, 323 00 Plzeň   

Tel.: 377 223 380, Fax: 377 328 411, mobil: 777 223 380

E-mail/ mail: objednavky@krbec.cz, jitka@krbec.cz, www. krbec.cz 

Ubytování rezervujte na recepci hotelu – sdělte akce Krbec Dent s.r.o.:

Centrum Sladovna, 679 21  Černá Hora 3/5

Tel./fax: 516 482 471, mobil: 777 198 827, E-mail/ mail: sladovna@pivovarch.cz, www. pivovarch.cz

SNÍMATELNÉ NÁHRADY VE FUNKCI T I F®

Společnost dentálních protetiků Slovensko pořádá školící akci

AKTUÁLNĚ
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PR - článekAKTUÁLNĚ

>>> Evropská a  mezinárodní federace nezávislých 

zubních techniků a  majitelů zubních laboratoří byla 

založena v roce 1953. Zakládajícími členy byly Francie, 

Velká Británie, Itálie, Švýcarsko, Belgie, Dánsko, Lucem-

bursko, Španělsko a Izrael.

FEPPD poskytuje svým národním členským asociacím 

přístup k informacím pocházející z celé Evropy a s od-

větvím spojenými institucemi.

FEPPD je uznávaná evropskými institucemi jako ofi -

ciálně reprezentující organizace pro zubní techniky 

a  majitele zubních laboratoří. Z  tohoto důvodu má 

mandáty v četných pracovních skupinách a komisích.

FEPPD informuje svoje členy o Evropské legislativě tý-

kající se oboru a její zavádění na národní úroveň.

FEPPD je aktivním členem SME - (Malých a středních 

podniků) v organizaci UEAPME, prioritně ve Zdravot-

ním fóru UEAPME.

Právě nyní FEPPD působí ve dvou oblastech: pořizuje 

soupis vzdělávacích systémů v  celé Evropě a  pracu-

je na zviditelnění a uznání zubního technika jak v Ev-

ropě, tak i  na  mezinárodní úrovni. Pracovní skupiny, 

schůze, Evropsky fi nancované projekty a  každoroční 

Generální shromáždění a  sympózium potřebují po-

moc, podporu a úspěchy našich nejdůležitějších úko-

lů.

Dalšími důležitými cíli je pomoc majitelům zubních la-

boratoří postavit se čelem problémům způsobeným 

globálním trhem. Relativní beztrestnost stomatolo-

gů a  dalších zprostředkovatelů, kteří importují práci 

od výrobců mimo EU. FEPPD je rozhodnuta přesvěd-

čit Evropskou Komisi, aby vzala tento problém vážně 

a zavedla opatření k zlepšení kontroly.

FEPPD se také zapojuje do  zpracování standardů 

v CEN – (Evropská organizace, která sdružuje národ-

ní instituce evropských států pro oblast norem). V po-

slední době jsme navrhli změny, zastavit používání 

berylia v zubních slitinách. Díky našim US partnerům 

v ISO nyní byla změna přijata mezinárodně.

FEPPD se snaží dosáhnout ofi ciálního zastoupení 

ve  všech zemích EU. Z  tohoto důvodu považujeme 

vaši kandidaturu za velmi důležitou pro sílu naší fede-

race v blízké budoucnosti.

Prosím, pokud budete potřebovat dodatečné infor-

mace, neváhejte a kontaktujte nás. <<<
S pozdravem

Hilde Wahlen, Prezident FEPPD

FEPPD – PRIORITY A CÍLE

Prezidentovi, Radě a všem členům federace, která má zájem kandidovat 
jako člen do federace FEPPD.

>>> Ráda bych tímto článkem navázala na předcházejí-

cí dopis od prezidentky FEPPD.

Všichni dobře víme a níže si ukážeme na příkladech 

z různých zemí, že vzdělávací systémy v jednotlivých 

zemích Evropy a jiných zemích světa se od sebe od-

lišují, a  to jak z  hlediska své struktury, tak z  hlediska 

svých funkčních parametrů. Tyto odlišnosti způso-

bují tak velkou variabilitu mezi zeměmi, že srovnává-

ní vzdělávacích systémů je nemožné bez nějakého 

univerzálního srovnávacího nástroje, s  jehož pomo-

cí by bylo možno postihnout nejrůznější vzdělávací 

systémy na mezinárodní úrovni. V důsledku toho byly 

ve srovnávací pedagogice vyvinuty dva důležité mě-

řící nástroje: indikátory vzdělávání a Mezinárodní nor-

ma pro klasifi kaci vzdělávání ISCED 1997. Je to klasi-

fi kace vypracovaná v UNESCO a zatím závazná i pro 

Českou republiku. 

VZDĚLÁVÁNÍ ZUBNÍCH TECHNIKŮ

V EVROPĚ

Naděžda Kroupová

Správná dálnice směrem
k úspěšné budoucnosti
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Úroveň 0 –  preprimární vzdělávání (v  ČR vzdělávání 

v mateřské škole)

Úroveň 1 –  primární vzdělávání (v ČR 1. – 5. ročník ZŠ) 

Úroveň 2 –  nižší sekundární vzdělávání (v  ČR 6. – 9. 

ročník ZŠ a nižší Gymnázium) 

Úroveň 3 – vyšší sekundární vzdělávání (v ČR Gymná-

zium a SOŠ) 

Úroveň 4 – postsekundární vzdělávání (v ČR pomatu-

ritní studium na jaz. šk.) 

Úroveň 5 – první stupeň terciárního vzdělávání (v ČR 

VOŠ, bakalářské nebo magisterské studi-

um)

Úroveň 6 – druhý stupeň terciárního vzdělávání (v ČR 

doktorský studijní program)

Velmi složitý a  náročný úkol si stanovila organizace 

FEPPD – i přes všechny odlišnosti vyvinula vzděláva-

cí koncepci „globální profi l“, která by měla být reali-

zována v budoucnu ve všech podílejících se zemích 

a která se má pokusit o sjednocení norem pro výuku 

zubních techniků. 

Počátečním projektem FEPPD zaměřeným na  oblast 

vzdělávání byl „Projekt Leonardo“.

Cílem projektu bylo navrhnout evropskou struktu-

ru, která by umožnila zaměstnavatelům, zaměstnan-

cům, vyučujícím a studentům porovnat praxi, výuku 

a kvalifi kaci v různých státech Evropské unie. Z tohoto 

důvodu byl prvotně vyvíjen soubor Společných pro-

fesních norem (DOSAM), které popisují optimální po-

stupy pro zubní techniky.

Projekt DOSAM – vývoj souboru společných pro-

fesních norem pro zubní techniky.

Specifi ckým cílem projektu bylo napomoci rozvo-

ji obecných profesních standardů, a zejména celková

podpora mobility pro zubní techniky. Proč vývoj pro-

fesních norem? Protože je potřeba nastavit společnou 

úroveň pracovní způsobilosti a zkušeností ve výrobě 

vzhledem zvyšující se mobilitě zubních techniků přes 

hranice. Tyto normy mohou zabránit záměně obec-

ných termínů. Profesní normy popisují dovednosti 

a znalosti profese, jsou užitečné pro porovnání vzdě-

lávacích systémů, pro vývoj systémů odborného a ce-

loživotního vzdělávání a profesní dráhy. 

V  současnosti FEPPD pořizuje soupis vzdělávacích 

systémů v Evropě. Zatím z 20 oslovených evropských 

zemí obdržela vyplněné dotazníky z 15 zemí. Zpraco-

vala je v prezentaci, která byla přednesena v květnu 

na fóru zubních techniků v Benátkách. Já se vám po-

kusím část tohoto výzkumu přiblížit.

Hlavním cílem dotazníku bylo zjistit: 

• Kolik let je potřeba studovat na zubního technika 

v evropských zemích.

• Kolik je škol pro zubní techniky a jaké typy, dále čím 

se stávají studenti po absolvování té či oné školy 

a co mohou podle zákona vykonávat za práci. 

• Jaké je DPH (daň z přidané hodnoty) v těchto ze-

mích. 

• Kolik je v dané zemi asociací zubních techniků.

• Zda je povinná registrace zdravotnických pracov-

níků a kolik kreditních bodů musí nasbírat pro ob-

novení registrace.

Já bych vás ráda nejdříve seznámila s  typy škol, kte-

ré jsou v  různých zemích dostupné pro zubní tech-

niky a to z toho důvodu, že vám navazující informace 

o počtu let studia na zubního technika budou dávat 

lepší smysl.

 

Střední odborná škola – není potřeba vysvětlovat, 

všichni víme, že je to škola navazující na základní vzdě-

lání a vzdělávající v oblasti profesní odbornosti.

Boloňský systém - je dohoda 47 evropských i mimo-

evropských států, které chtějí zvýšit dostupnost, při-

tažlivost a  kvalitu vysokoškolského vzdělávání a  vy-

tvořit Evropskou oblast vysokoškolského vzdělávání 

(EHEA). Jedním z dílčích cílů je podpořit mezinárodní 

mobilitu studentů a učitelů a zavést srovnatelné vyso-

koškolské tituly, aby se podpořilo vzájemné uznávání 

dosaženého vzdělání a  tím i  zaměstnatelnost absol-

ventů. Boloňský proces zahájila Boloňská deklarace 

z 19. června 1999. Poradními členy jsou UNESCO, Rada 

Evropy, Asociace evropských univerzit (EUA) a další.

Většina členských zemí měla zavedený systém čtyř- 

až šestiletého studia, který přepokládal, že se student 

hned po maturitě rozhodne pro určitý, ve společen-

ských vědách většinou velmi úzký obor.

Konference ministrů v Bergenu roku 2005 defi novala 

žádoucí cílový stav takto:

• 1. cyklus (bakalářský) - 180-240 kreditů (3 roky)

• 2. cyklus (magisterský) - 90-120 kreditů (1–2 roky)

• 3. cyklus (doktorský) - není vymezen kredity

 (3 roky)

Akademický rok přitom odpovídá 60 ECTS kreditům, 

to jest asi 1500-1800 hodinám studentovy práce (včet-

ně cvičení, praxí, studia v knihovně i doma). Tento sys-

tém je blízký struktuře studia v USA nebo v Japonsku.

Na konferenci roku 2010 byla ofi ciálně vyhlášena Ev-

ropská oblast vysokoškolského vzdělávání (EHEA) jako 

instituce pověřená koordinací Boloňského procesu, 

včetně pořádání pravidelných konferencí.

Vrátíme se však k  otázce, kolik let je potřeba studo-

vat na zubního technika v evropských zemích. Nejlé-

pe tuto situaci vystihuje tabulka (tab. 1) zúčastněných 

zemí, kde v posledním sloupci zjistíte, jaká je v dané 

zemi možnost maximální délky studia na  zubního 

technika.
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Dále bylo zjišťováno, zda jsou školy privátní nebo stát-

ní. Co se týká soukromých středních škol pro zubní 

techniky, jsou zřízeny v Chorvatsku, Řecku, Maďar-

sku, Itálii, ale zároveň v těchto zemích fungují i ško-

ly státní. Jak je nám známo u  nás v  České republi-

ce máme soukromou školu SVZŠ dr. Ilony Mauricové 

v Plzni, kde je možné studovat obor diplomovaného 

zubního technika, řadí se mezi jiné systémy, protože 

se jedná o Vyšší odbornou školu. Holandsko má rov-

něž soukromé školy v jiných systémech vzdělávání. Co 

se týká vysokoškolského studia, z uváděných zemí má 

soukromou vysokou školu pouze Slovenská republika. 

Zajímavý je i počet škol, který vyjadřuje následující ta-

bulka (tab. 2) a graf.

Čím se stávají studenti po absolvování té či oné školy 

a co mohou podle zákona vykonávat za práci?

 

Belgie, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Slovinsko 

uvádějí, že po ukončeném studiu na střední škole mo-

hou absolventi vykonávat profesi zubního technika. 

Z těchto pěti zemí má bakalářské studium pro zubní-

ho technika pouze Slovinsko. Toto studium umožňuje 

zubnímu technikovi získat kvalifi kaci pro práci vedou-

cího v zubní laboratoři, asistenta na vysoké škole, pro 

práce kvalifi kované – okázalé protetické práce.

V  Holandsku a  Lucembursku je to podobné jako 

ve  Slovinsku - zubní technici po  střední škole mo-

hou vykonávat pouze základní profesi a  nemohou 

se s  tímto vzděláním stát majiteli zubních laboratoří. 

Ovšem po absolvování jiných systémů vzdělávání se 

mohou stát majiteli zubních laboratoří.

V Řecku stejně jako v České republice po absolvo-

vání střední školy pracují absolventi jako asistenti zub-

ního technika. A jiné vzdělávací systémy jim umožňují 

stát se zubními techniky, kteří mohou vést zubní labo-

ratoře anebo se stát jejími majiteli.

Dánsko uvádí, že po  absolvování střední školy mo-

hou pracovat jako zubní technici, ale nemohou pra-

covat s pacientem.

Malta, Norsko, Slovenská republika, Švédsko 

studium na  střední škole neuvádí. Malta uvádí, že 

po  studiu na  národní univerzitě mohou absolventi 

vykonávat práci zubního technika. Norsko uvádí, že 

po bakalářském studiu mohou pracovat v  laboratoři 

jako vedoucí zubní technici, na vysokých školách jako 

asistenti a jejich práce je kvalifi kovaná pro vzdělávání 

dalších zubních techniků. Slovenská republika uvá-

Roky studia pro zubní techniky

Země Střední škola Boloňský systém Jiné systémy Max. délka 

studia 

Belgie 3 BSc  MA PhD  3

Chorvatsko 4/1 praxe     4

Česká republika 4    3 7

Dánsko 2,5    2 4,5

Řecko 2    4 a 2 8

Maďarsko 3    5 (MA) 4

Itálie 5     5

Lucembursko 4    3 (MA) 7

Malta - příští rok   4 4

Holandsko 4    5 až 6 9 nebo 10 

Norsko - 3    3

Slovenská republika - 3    3

Slovinsko 4,5 3    7

Švédsko - 3 1 až 2 4  8 nebo 9 

Švýcarsko 4/2 praxe a 2  8

Počet škol pro zubní techniky

Země Populace/

milionů

Střední 

škola

Boloňský systém Jiné systémy Max. délka 

studia 

Belgie 10,4 11 BSc  MA PhD  

Chorvatsko 4,4 7     

Česká republika 10,9 11    3 9

Dánsko 5,5 1    2 1

Řecko 10,4 20    4 a 2 2

Maďarsko 9,9 10    5 (MA)  

Itálie 58 52      

Lucembursko 0,5 1    3 (MA)  

Malta 0,4 -   4 1

Holandsko 16,7 1 zřizuje   5 až 6 1

Norsko 4,6 - 1    

Slovenská republika 5,4 - 1    

Slovinsko 2 1 1    

Švédsko 9 - 4  

Švýcarsko 7,6 2  

členové FEPPD

kandidující

Tabulka č. 1

Tabulka č. 2
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dí, že po  bakalářském studiu mohou pracovat jako 

zubní technici. A Švédsko uvádí, že po studiu baka-

lářského, magisterského a doktorského studia pracu-

jí jako zubní technici podle pravidel MDD 93/42 EEC.

Švýcarsko uvádí, že po 4 letech primárního studia se 

absolventi stávají zubními techniky. Po 2 letech praxe 

a dalších 2 letech specializovaného studia mohou vy-

konávat profesi zubního technika Mistra.

Daň z přidané hodnoty (DPH)
Předmětem zkoumání byla DPH na vstupu do zubní 

laboratoře a na výstupu ze zubní laboratoře. 

Na výstupu znamená, zda je na zakázkový stomatolo-

gický výrobek přidána DPH.

Pouze Švýcarsko uvádí, že má 8% DPH na výstupu. 

Ostatní země mají výrobky osvobozené od daně.

Vstupní DPH znamená – daň přidanou na  materiál, 

z kterého jsou výrobky zhotoveny.

Vstupní DPH na  materiál v  jednotlivých zemích jsou 

zobrazeny v tabulce č. 3. 

Dostáváme se k  posledním bodům průzkumu, kde 

bylo zjištěno, jaký je počet asociací zubních techniků 

v jednotlivých zemích, kde je povinná registrace zdra-

votnických pracovníků a zda pro obnovení registrace 

musí zubní technici sbírat kreditní body, jaký počet 

a za jaké období.

Všechny tyto údaje jsem shrnula do následující tabul-

ky č. 4.

Jak vidíme, povinnost registrovat se jako zdravotnic-

ký pracovník má 10 z 15 uváděných zemí, ovšem po-

vinnost sbírat kredity mají pouze 4 země, příští rok to 

bude s Holandskem 5 zemí.

Na  začátku jsem zmiňovala Boloňský systém, který 

vytváří rámec pro Evropský prostor vysokoškolského 

vzdělávání (EHEA). Existuje však ještě jeden Evropský 

rámec kvalifi kací (EQF). Od  roku 2008 jsou v  evrop-

ských zemích přiřazovány v tzv. přiřazovacích proce-

sech všechny kvalifi kace k osmi úrovním jednotného 

Evropského rámce kvalifi kací EQF. Cílem EQF je srozu-

mitelnost a  porovnatelnost kvalifi kací v  evropských 

zemích.

Jaký je tedy vztah mezi Evropským rámcem kvalifi kací 

(EQF) a rámcem pro Evropský prostor vysokoškolské-

ho vzdělávání (EHEA)?

Na  evropské úrovni začalo vytváření kvalifi kačních 

rámců vývojem rámce pro jeden sektor vzdělává-

ní - vysokoškolského. Rámec kvalifi kací pro Evropský 

prostor vysokoškolského vzdělávání (EHEA) se tvo-

ří od  r. 1999 (Boloňská deklarace), zatímco vývoj Ev-

ropského rámce kvalifi kací EQF začal v  r. 2005. Tyto 

dva rámce mají zjevné podobnosti a  překrývající se 

oblasti (tři stupně vysokoškolského vzdělávání). Oba 

jsou spojovány se zajištěním kvality a s použitím prin-

cipu „best fi t“ (nejvhodnějšího, nejlépe „padnoucího“ 

popisu) pro určení úrovně. Oba také podporují celoži-

votní učení a vzdělávání a mobilitu pracovní síly. Přes 

tyto všechny podobnosti mezi oběma rámci může-

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Země vstupní DPH v %

Belgie 21

Chorvatsko
23

0 na zuby a kov

Česká republika 10 a 20

Dánsko 25

Řecko 9 nebo 23

Maďarsko 0

Itálie
4 na zuby a kov

20 další materiál

Lucembursko 18

Malta 3 nebo 15

Holandsko 19

Norsko 25

Slovenská republika 20

Slovinsko 20

Švédsko 25

Švýcarsko 8

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Země Asociace Registrace Kredity/roky

Belgie 1   

Chorvatsko 1 ano 60/6

Česká republika 1 ano 40/6

Dánsko 1   

Řecko 1 ano  

Maďarsko 2 ano  

Itálie 5   

Lucembursko 1   

Malta 1 ano  

Holandsko 2 tento rok příští rok

Norsko 1 ano interní dohoda

Slovenská republika 1 ano 50/5

Slovinsko 1 ano  

Švédsko 1   

Švýcarsko 1 ano  

Úroveň EQF Dosažené vzdělání

1 základy vzdělání (základní škola speciální)

2 základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem 

(délka studia 2 roky)

3 střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky)

4 střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odborným výcvikem, odborné)

5 programy krátkého cyklu (v ČR se teprve budou vytvářet)

6 vysokoškolské – bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání (vč. konzervatoří)

7 vysokoškolské – magisterský studijní program

8 základy vzdělání (základní škola speciální) vysokoškolské – doktorský studijní program

Tabulka č. 3

Tabulka č. 4

Tabulka č. 5
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   CENA  

Školné s pobytem  79.990 Kč

Doprovod 87.990 Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj  19.990 Kč

Příplatek za večeře 6.990 Kč

Letištní a bezpečnostní poplatky   

(aktuálně k 31. 3. 2011) povinný poplatek 7.990 Kč

Parkovné GO Parking     1.350 Kč

Připojištění proti stornu       1.090 Kč

   PROGRAM POBYTU

1. den: ODLET Z PRAHY DO MIAMI

2. den: MIAMI – GUATEMALA CITY – ANTIGUA (GUATEMALA)

3. den: ANTIGUA – ATITLAN (GUATEMALA)

4. den: ATITLAN – QUETZALTENANGO (GUATEMALA)

5. den: QUEZALTENANGO (GUATEMALA) - LA MESILLA 

– SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (MEXIKO)

6. den: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (MEXIKO)

7. den: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - PALENQUE (MEXIKO)

8. den: PALENQUE (MEXIKO) – YAXCHILÁN – BETHEL (MEXIKO) 

- FLORES (GUATEMALA)

9. den: FLORES – TIKAL (GUATEMALA) -  BELIZE CITY (BELIZE) 

10. den: BELIZE CITY - AMBERGRIS CAYE 

11. - 13. den: AMBERGRIS CAYE (BELIZE)

14. den: AMBERGRIS CAYE – BELIZE CITY - MIAMI

15. den: PŘÍLET DO PRAHY

HOTEL RAMONS VILLAGE 4* 

Přízemní rezort se nachází na krásné písečné pláži na ostro-

vě Ambergris Caye. Nedaleko hotelu se nachází město San 

Pedro, s restauracemi, bary, obchody. Bazén, vířivka, restau-

race, bar, vodní sporty, šnorchlování, potápěčské centrum, 

lehátka na pláži, obchod, půjčovna aut. Přístup na internet. 

Stravování formou snídaní. Všechny pokoje mají klimatizaci, 

stropní ventilátor, telefon, koupelnu a wc. 

Přednáška na aktuální téma I 

Aktuální problematika místní stomatologie

Odborný diskusní seminář na místní klinice

Funkce a ekonomické principy místní stomatologie

Oblast Střední Ameriky je stále opředena mnoha tajemstvími mayské civilizace, také my jsme se rozhodli podívat se 
do tohoto nádherného koutu země jinak než jen ke Karibskému moři, či Pacifi ku. Guatemala je země indiánů, květů, 
banánů, plantáží kávy a ohnivých hor. Tato země skrývá mnoho tajemství, svědectví o mayské kultuře a dosud neroz-
luštěné nápisy na zdech chrámů čekají na objasnění. Mexiko je asi nejvýznamnějším státem Střední Ameriky, my se 
podíváme po našich cestách do magického a barevného San Cristobalu a samozřejmě do nejzáhadnějšího a nejúžas-
nějšího archeologického naleziště, architektonického vrcholu mayské civilizace - Palenque. Belize je poměrně malá 
země je ohraničena na východě Karibským mořem, na severu poloostrovem Yucatán, který tvoří severovýchodní část 
Mexika a na západě a jihu je ideálním cílem pro ty, kteří si chtějí prohlédnout zemi s neporušeným životním prostře-
dím. My zde zároveň ukončíme náš okruh a odpočineme si na bělostných plážích teplého Karibiku.

GUATEMALA, MEXIKO, BELIZE
L É K A Ř S K É  S Y M P Ó Z I U M
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Přihlášky a info: Česká stomatologická akademie,  Matušova 982, Rumburk, tel.: 412 384 013, skoleni@dentalcare.cz, www.dentalplus.cz

8. - 23. LISTOPAD 

2011

me též nalézt rozdíly. Rámec kvalifi kací  EHEA se snaží 

systémy harmonizovat, zatímco EQF se je snaží uvést 

do vzájemného vztahu. Ústředním úkolem Boloňské-

ho procesu je harmonizovat evropské vysokoškolské 

systémy vzdělávání zavedením společných struktur 

akademických hodností (třístupňový systém hodnos-

tí). Na druhou stranu EQF není nástrojem pro harmo-

nizaci kvalifi kací nebo částí kvalifi kačních systémů, ale 

je vytvořen tak, aby fungoval jako určitý typ převá-

děcího zařízení, které učiní vztahy mezi kvalifi kacemi 

a různými systémy jasnějšími.

EHEA – Evropská oblast vyššího vzdělávání - znamená 

zajistit více 

• srovnatelné 

• slučitelné

• ucelený systém vyššího vzdělávání v Evropě

V období  2010-2012: musí členské země EU při-

způsobit své národní rámce kvalifi kací unijnímu 

EQF.

Takže závěrem: 

Jsme členy Evropské unie a na Sněmu KZT  ČR, kte-

rý se bude konat 23. září 2011, budeme už podruhé 

rozhodovat o tom, zda se staneme členy evropské or-

ganizace zubních techniků FEPPD . Musíme si uvědo-

mit jednu důležitou věc, jsme-li jako stát členem EU, 

záležitosti unie se nás také týkají a moc dobře víme, 

že pokud Evropský Parlament doporučí zemím, aby 

schválené EU směrnice byly zavedeny do národních 

legislativ, tak se tak stane. Řekněte mi, jak jinak mů-

žeme zasahovat do  dění na  Evropské půdě v  oblas-

ti týkající se zubních techniků, když nejsme členy or-

ganizace, která tento potenciál má? I z tohoto článku 

můžete vidět, že iniciativa EU směřuje k harmonizaci 

národních legislativ a pokud chceme jako organizace 

lobovat za  zájmy zubních techniků, nepůjde to bez 

členství v evropské organizaci, kterou je FEPPD.

Znám mnoho našich členů, kteří si přejí, aby existova-

lo povinné členství v KZT a v podstatě se jim vůbec 

nedivím. Za prvé jsou si vědomi, že velká silná orga-

nizace dokáže prosadit daleko více než hrstka stateč-

ných. A  za  druhé se jim nelíbí, že jako členové platí 

příspěvky a ostatní zubní technici se de facto přiživují. 

A takto je to stejné i na evropské úrovni.

Prosím vás, členové KZT, nechovejme se stejně.  

A uvážlivě rozhodujme o vstupu do FEPPD.

A pro ostatní zubní techniky: dva citáty

• Honoré De Balzac: „Lhostejnost je jako led na pólu, 

zabíjí všechno“.   

• Ivy M. Blackburn: „Udělat něco je prvním krokem 

ze začarovaného kruhu lhostejnosti a nečinnosti“. 

<<<
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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

>>> Individualis Naturae Dentis od špičkového zub-

ního technika Knuta Millera je naprostý knižní best-

seller v oboru dentální morfologie, na  jehož základě 

nyní přicházíme s  novou knihovnou zubů pro Cera-

mill Mind, přizpůsobenou potřebám počítačového 

designování. Ceramill Mindform od Knuta Millera tvo-

ří neocenitelný základ pro zhotovení plně anatomické 

korunky a  můstku ze zirkonu ruku v  ruce s  nejvyšší-

mi funkčními a  estetickými aspekty. Přirozená  mor-

fologie a  topografi e, stejně jako jemné detaily zubů 

v  knihovně, urychlují a  zjednodušují navrhování 

okluzní plochy a fi sur.

Pokud chcete ještě více, potom pro Vás máme Cera-

mill Trusmile, který umožňuje zobrazování zubů v je-

jich reálných odstínech a  to nejen zubů z  knihovny 

od Knuta Millera, ale také pro všechny ostatní dostup-

né knihovny.

Také skenované a navrhované prvky jako teleskopické 

korunky a mohou být vizualizovány specifi cky.

To vše poskytuje celkový dojem z fi nální práce během 

navrhování a zároveň lepší kontrolu nad esetikou. <<<

CERAMILL MIND UPDATES

Ceramill Mindforms od Knuta Millera a Ceramill Trusmile

1. Rychlé a materiálově specifické navrhování rekon-
strukce s Ceramill knihovnou zubů a Ceramill Trusmile.

AKTUÁLNĚPR-ČLÁNEK
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>>> Dentální implantologie v posledních dvaceti le-

tech obohatila a ovlivnila výrazným způsobem spekt-

rum zubního ošetření. Dnešní koncepty ošetření jsou  

nemyslitelné bez zubních náhrad nesených implantá-

ty. Protetické ošetření pacientů na  oseointegrované 

implantáty dosáhlo vysoké úrovně. K tomu přistupují 

neustále se zvyšující estetické nároky ze strany paci-

entů. Rostou nároky na  znalosti a  vědomosti lékařů 

i zubních techniků. Zvláštní důraz je v poslední době 

kladen na  vzdělání a  souhru celého týmu, tedy lé-

kaře – zubního technika – dentální hygienistky, kte-

rý  pacienta s dentálními implantáty ošetřuje a peču-

je o něho. Perfektní funkci a estetiku u protetického 

ošetření pomocí implantátů zaručuje jen dokonalá 

souhra kvalitního a kvalifi kovaného týmu lékař – zub-

ní technik.

Curriculum implantologie pro zubní techniky a prote-

tiky České společnosti pro implantologii chce svým 

obsahem tuto kooperaci podpořit a  dále rozvíjet. 

Po zkušenostech s tímto typem vzdělávání pro léka-

ře – implantology, které proběhlo v letech 2009-2011 

a na základě velkého zájmu zubních techniků o prv-

ní společnou vzdělávací akci ČSI a  Komory zubních 

techniků v rámci Continua dne 16.9.2011 jsme připra-

vili systematický teoreticko – praktický cyklus v  ob-

lasti implantologické protetiky. Vzdělávání je určeno 

v prvé řadě pro zubní techniky a týmy- lékař a zubní 

technik, ale zúčastnit se mohou i  lékaři, zabývající se 

protetikou na implantáty, kteří sami neimplantují.

Česká společnost pro implantologii a Komora zubních 

techniků, která je odborným garantem celého vzdělá-

vání,  ve spolupráci s Německou společností pro im-

plantologii (DGI) připravily ucelené vzdělávání, kde 

se účastníci seznámí s  obecnými principy a  základy 

dentální implantologie (historie, anatomie,možnosti, 

rizika a možné komplikace i  jejich řešení), tak přede-

vším s  principy, možnostmi  a  zásadami protetické-

ho ošetření na implantáty. Celé vzdělávání trvá jeden 

a půl roku a je rozděleno do 6 modulů, které obsahují 

55 hodin teoretických přednášek včetně praktických 

ukázek a cvičeních, Live-OP a 20 hodin  ve výukové la-

boratoři. Celé vzdělávání je zakončeno odborným po-

hovorem a udělením Certifi kátu o absolvování celého  

cyklu. Výuka bude probíhat  ve výukovém a přednáš-

kovém centru Stomatologické kliniky 3.LF UK v Praze 

a ve Výukovém centru – BEGO Training Center v Ně-

mecku pod vedením zkušených a kvalifi kovaných re-

ferentů z řad lékařů a zubních techniků. Počet účast-

níků ve studijní skupině je omezen na 20. Podrobné 

informace a podmínky o Curriculu implantologie ČSI 

pro zubní techniky a protetiky najdete v druhé polo-

vině září na www.implantologiecsi.cz.  Zároveň bude 

vydána brožura s kompletním přehledem všech vzdě-

lávacích akcí ČSI v roce 2012, kterou  vám na požádá-

ní rádi pošleme. Veškeré vaše dotazy rádi zodpovíme 

na info@implantologiecsi.cz.

Dovolte mi tedy, abych vás všechny přizval k  účasti 

na tomto vzdělávání a přál bych si, aby vám Curricu-

lum implantologie pro zubní techniky a protetiky při-

neslo řadu nových zkušeností a  poznatků i  úspěchy 

při ošetřování vašich pacientů. <<<

MUDr. Jiří Hrkal, Viceprezident ČSI

CURRICULUM  IMPLANTOLOGIE  ČSI

PRO ZUBNÍ TECHNIKY A PROTETIKY

OD ÚNORA 2012

MUDr. Jiří Hrkal

Společně ve vzdělávání...
... společně k úspěchu
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>>> Vážené kolegyně, kolegové a studenti oboru zubní technik,

v pátek 14. října 2011 je pro Vás připraven odborný program pro zubní techniky v rámci PDD 2011, které se 

konají od 12. 10. 2011 do 14. 10. 2011. Ve spolupráci s ČSK se na odborném programu podílí i naše Komora zub-

ních techniků.

Přijměte tedy naše srdečné pozvání do Kongresového centra v Praze na tento blok odborných přednášek. A to 

nejenom pro získání 4 kreditů, které můžete za tento odborný program získat, ale také proto, abyste se dozvěděli 

něco nového. Na tomto setkání máte možnost s ostatními kolegy prodebatovat jak různá protetická řešení, tak 

jejich postupy zhotovení. V našem oboru je dobré se neustále dovzdělávat. K tomu Vám nemalou měrou přispějí 

přednášky, které jsou zaměřeny na více témat a také zkušenosti přednášejících.

Program začíná v pátek 14. 10. 2011 v 9:00 hod. a končí v 13:45 hod.

• Od paní Mgr. Šárky Kalužové z NCO NZO Brno budete podrobně informováni o principech celoživotního 

a specializačního vzdělávání. 

• Paní Monika Kosturiková vás seznámí s novými možnostmi při zhotovení částečných snímatelných náhrad.

• O  výhodách a  úskalích bezkovových keramických korunek 

zhotovených tradiční metodou – pomocí platinové folie - při 

porovnání s ostatními bezkovovými korunkami bude předná-

šet pan Roman Bednář. 

• Jeden z předních zubních techniků věnující se ortodoncii pan 

Marián Svorad přiblíží základy této specializace a rozdělení 

ortodontických aparátů.

• A v neposlední řadě - problematiku podmíněně snímatelných 

náhrad kotvených na implantátech a její různé možnosti shr-

ne jeden z nejuznávanějších zubních techniků ČR, pan Milan 

Kořánek.

Přihlásit se můžete v kongresovém oddělení ČSK, nebo on-line 

na

www.dent.cz, kde je k dispozici podrobný program a další infor-

mace.

Uzávěrka pro přihlášení a zaplacení za zvýhodněnou cenu 

je do 25. 9. za 1400,-Kč.  Po termínu 25. 9. je cena za 1600,-Kč. 

Zvýhodněný vstup pro studenty oboru ZT ve skupině s do-

provodem při přihlášení předem je 100,- Kč na osobu. 

Podrobnosti pro školy byly zaslány e-mailem vedoucím oborů,

nebo se obracejte na pana Petra Zapletala (+420 724 257 312,

petr.zapletal@komorazt.cz), nebo na ČSK paní Ing. Hanu Štěpán-

kovou (+420 234 709 613, stepankova@dent.cz).

Využijte tuto možnost rozšířit si vědomosti, které vám pomohou 

v dalším profesním růstu a navštivte v pátek 14. 10. PDD 2011. <<<

PROGRAM PRAŽSKÝCH DENTÁLNÍCH 

DNÍ 2011 PRO ZUBNÍ TECHNIKY

Petr Zapletal
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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, Auri-

xL60, 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 pro-

speritě 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 podpo-

rují profesní organizaci, společnou pro všechny zubní techniky ČR.

Svoje nabídky budeme aktualizovat čtvrtletně. Od 1.9.2011 platí tato nabídka:

Poskytneme slevu 17 % na Remanium G-WEICH, Remanium 2001 (balení 1000g), Remanium GM 800+1000g a na papír vypalovací Kera –Vlies 

(25m).

Slevu 15 % na: zatmelovací hmotu a kapalinu Rema Dynamic S (40x500g; 1000ml), na expanzní šrouby mini, medium, maxi v množství 100ks, 

šrouby sektorové mini, medium po kusech, na Orthocryl koncentrát v množství 100ml – barva: červená, zelená, modrá, žlutá, černofi alová. 

Na Orthocryl – EQ čirý prášek (1000g) poskytneme slevu 13 % a na Orthocryl čirou tekutinu (1000ml) 7 %.

A slevu 12 % poskytneme na: rema CC (38x160g), rema CC zatmelovací kapalinu (1l), Orthocryl neon různé barvy (1kg), obrázky 20 ks.

Slevy platí do vyprodání zásob. 

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

Vážení zubní technici!

Všem členům KZT poskytujeme slevu 10 % na účastnický poplatek na naše praktické kurzy v roce 2011. Nejbližší kurz pořádáme 23.–24. září 

2011 na Praze 4. Na tomto základním školení bude mít mimo jiné každý účastník možnost provést základní modelaci pro frézované konstrukce. 

Program a bližší informace o školení naleznete na www.lasak.cz. Pro uplatnění slevy uvádějte při registraci heslo „KZT“.

Těšíme se na viděnou!

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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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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Laserový pomocník
vašich laborato í p ichází

Bu te konkurenceschopní a zadejte výrobu 
konstrukcí zubních náhrad specialist m.

Váš provoz se výrazn  zlevní a zrychlí se dodací
lh ty vašim zákazník m.

www.sinteo.cz
SINTEO Dental s.r.o., Rybkova 338/9, 60200, Brno, tel.: +420-774 944 977, e-mail: info@sinteo.cz Dental Laser Center

ýrobu 
t m.
e dodací

Navštivte nás na veletrhu
Pragodent 2011

konaném ve dnech
13.–15. 10. 2011.

lh ty va

EOS CobaltChrome SP1 
[Class IIa]

VTT-C-2860-01-1123-325-08

Medical Device Directive
93/42/EEC

EN ISO 22674:2000000000666666666666666666666666
EN ISO 744400400000555440005540055554440054400544005544004

EN ISO 10993-1:200000030030303330000303330000300030030303330033300000300003333
EN ISO 10993-555-15-11155 111-1-15--111-11155-5---11115--11-111119999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  snížení pracnosti, úspora asu a zvýšení 
efektivity vaší laborato e
  možnost zhotovit libovoln  dlouhé 
konstrukce

  nejvyšší kvalita konstrukce a dlouhá 
životnost materiálu

  dodání do 3 pracovních dn

Outsourcing v centru SINTEO
se vám vyplatí

Výroba nejkvalitn jších
konstrukcí zubních náhrad
Jako jediní ve st ední Evrop  využíváme 
špi kovou technologii Direct Metal Laser 
Sintering (DMLS) pro dentální ú ely. Výsledkem 
je neporézní produkt a velmi p esná konstrukce 
i u delších m stk . Chromkobaltový prášek 
použitý na výrobu konstrukce má výrazn  vyšší 
životnost než konkuren ní materiály.

Zvládnu
50× víc než

lov k 

Ušet ím váš 
as a spoustu 

pen z

Jsem
proklat  

rychlý

BRT-inzerat-podzim-2011.indd   1 17.8.11   15:21
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>>> Využití stroje EOSINT a laserového sintrování 

pro výrobu konstrukcí zubních náhrad je v České 

republice novinkou. Jaké jsou hlavní výhody této 

technologie?

Největší výhodou technologie laserového sintrování, 

označované jako Direct Metal Laser Sintering, je be-

zesporu preciznost výroby. Kvalita takto vyrobených 

konstrukcí zubních náhrad je v současné době na nej-

vyšší možné úrovni. Přesnost laserového sintrování se 

pohybuje kolem 20 μm, což je mimořádná hodnota. 

Samotná technologie pak funguje tak, že je vrstvu 

po  vrstvě taven metalický prášek. Při použití tohoto 

postupu nevzniká prakticky žádný odpad, díky čemuž 

je výroba podstatně ekologičtější, než při použití frézy 

či ruční výrobě.

Jakou má stroj EOSINT M 270 výrobní kapacitu? 

Bude schopen uspokojit poptávku zubních labo-

ratoří v ČR?

Laserový stroj je schopen ve dvou výrobních cyklech 

vyprodukovat až 480 členů, což objemově odpoví-

dá zhruba jednomu celému dni. Kapacita výroby by 

podle našich reálných odhadů měla představovat 

množství zhruba 13 000 vyrobených členů za měsíc. 

Disponujeme odborným týmem lidí, kteří mají na sta-

rosti řízení výroby a následnou logistiku. Naším cílem 

je, aby zubní laboratoře obdržely hotové konstrukce 

do tří pracovních dnů od přijetí dat naším centrem.

Neodrazí se vysoká kvalita a  použití moderní 

technologie ve  výsledné ceně hotových kon-

strukcí?

Díky technologii laserového sintrování jsou náklady 

na  výrobu nižší než u  klasické ruční výroby. Pokud 

mám být konkrétní, cena za  jeden vyrobený člen se 

pohybuje okolo 400 Kč. Ceny jsou však variabilní a od-

víjí se od množství členů, které zubní laboratoř v na-

šem centru objedná.

 

Z jakého materiálu jsou konstrukce vytvářeny?

Jednotlivé konstrukce vznikají bodovým tavením 

chromkobaltového prášku. Jedná se o materiál, který 

je mezinárodně certifi kovaný (Medical Device Dire-

ctive 93/42/EEC) a odpovídá všem přísným normám. 

Certifi kace zaručuje, že prášek neobsahuje žádné 

škodlivé příměsi. Můžeme tedy garantovat, že zpraco-

váváme vysoce kvalitní biokompatibilní CoCr prášek.

Co získá zubní laboratoř outsourcingem výroby 

konstrukcí zubních náhrad?

Největší výhodou je úspora času a peněz, což se v ko-

nečném důsledku odráží ve  zvýšení produktivity la-

boratoře. Odpadá také „černá práce“ zubních tech-

Dentální centrum SINTEO nabízí jako jediné ve střední Evropě výrobu 
konstrukcí zubních náhrad laserovým sintrováním na stroji
EOSINT M 270. Na výhody této technologie jsme se zeptali výrobního 
manažera centra SINTEO Tomáše Jiříka.  

PR - článekAKTUÁLNĚPR - článekPR-ČLÁNEK

SNAŽÍME SE ZMĚNIT MYŠLENÍ

A PŘÍSTUP ZUBNÍCH TECHNIKŮ…
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niků, díky čemuž se práce v  laboratořích stává čistší. 

Připomenout musím rovněž již zmiňovaný fakt, že 

díky laserovému sintrování je u  zubních konstrukcí 

možné docílit kvality, která není prostřednictvím tra-

dičních technologií dosažitelná. 

Klade tato technologie nějaké další nároky na vy-

bavení laboratoří?

V současnosti je trendem, že si zubní laboratoře poři-

zují CAD/CAM skenery, které jim umožňují velmi jed-

noduše převést sádrový model do  elektronické po-

doby a  konstrukci vymodelovat podle svého přání. 

Vlastní CAD/CAM skener je tedy pro laboratoř beze-

sporu výhodou.

Některé laboratoře ale CAD/CAM skener nevlast-

ní, znamená to pro ně nějaké omezení?

Laboratoře bez skeneru nejsou nijak omezeny, máme 

totiž toto zařízení k  dispozici. Zubní laboratoře nám 

tedy mohou zaslat sádrový odlitek, my jej převede-

me do elektronické podoby, profesionálně upravíme 

a pošleme do výroby. 

Jak probíhá vlastní komunikace s  laboratořemi 

a dodávka hotových konstrukcí k zákazníkům? 

Nejvhodnější cestou je zaslání dat přes zákaznické 

rozhraní na našich stránkách www.sinteo.cz. Z našich 

zkušeností víme, že je tato komunikace nejefektivněj-

ší. Na  základě poskytnutých informací zpracujeme 

data od  zubní laboratoře, následně vyrobíme kon-

strukci a výsledný produkt expedujeme v nejbližším 

možném termínu. Laboratoř pak svoji objednávku 

převezme od zástupce přepravní společnosti.

Zpět k  technologii. Vyskytly se nějaké těžkosti, 

které jste při jejím zavádění do praxe museli ře-

šit?

Neměli jsme prakticky žádné potíže. Technologie byla 

už od počátku vyvíjena tak, aby automaticky pracova-

la s parametry, které zaručí maximální možnou kvalitu 

výsledného produktu. Navíc se na  jejím vývoji dlou-

hodobě podílejí významné společnosti dentálního 

trhu.

Plánujete také výrobu konstrukcí snímatelných 

zubních náhrad. V jakém časovém horizontu se ji 

podaří zahájit? 

O laserové výrobě konstrukcí snímatelných náhrad se 

již nějakou dobu hovoří. Jakmile se  stane skutečností, 

nepochybně půjde o další revoluci v oboru. Očekává-

me, že naše technologie bude schopna tyto konstruk-

ce vyrábět již do jednoho roku. <<<

AKTUÁLNĚPR-ČLÁNEK

reklama

AUROSA
ARGENPAL IV.A

Prodejny SAFINA, a.s. v Praze, 
Brně, Ostravě, Plzni 
a Jablonci nad Nisou.

Ve všech našich prodejnách je 
možnost výhodného nákupu 
Investičního zlata.

www.safi na.cz

I přesto, že cena zlata stále 
stoupá, v našem sortimentu jsou 
také slitiny s nízkým obsahem 
drahých kovů za příznivé ceny.
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Dentální učení Kladno dále „DUK, sdružení“, 

na jaře roku 2011 zahájilo přípravu vzdělávacích 

aktivit.  Od května nabízí odborné stáže pro mi-

mopražské zubní lékaře, zubní techniky a ostat-

ní pracovníky v zubním lékařství, včetně kurzů 

neodkladné péče určené všem pracovníkům 

v zubním lékařství.

Pro nadcházející období je připravena široká 

nabídka kurzů a stáží zaměřená na edukaci ce-

lého dentálního týmu (zubních lékařů, zubních 

techniků, asistentů zubních techniků, dentál-

ních hygienistek, všeobecných sester a zubních 

instrumentářek). Vzdělávací aktivity DUK jsou 

věnovány především zubní péči o seniory, dět-

ské pacienty a pacienty s hendikepem.

DUK, sdružení (Dental asistence s.r.o. a Ne-

mocnice Na Homolce) se stalo vítězem výběro-

vého řízení na dodavatele implementace vzdě-

lávacích programů „Vzdělávací akce, stáže, 

kurzy, konference a semináře pro zubní lékaře“ 

a „Vzdělávací, akce, stáže, kurzy, konference 

a semináře pro nelékařské zdravotnické pra-

covníky pracující v zubní péči“. Díky fi nancová-

ní těchto vzdělávacích aktivit prostřednictvím 

ESF v ČR, realizaci kurzů i stáží na akreditova-

ných pracovištích a ve vzdělávacích střediscích 

v celé republice, jsou významně redukovány 

náklady na vzdělání, kurzovné, cestovní nákla-

dy a další spojené náklady. Kurzy a stáže jsou 

pro mimopražské účastníky bezplatné.

Produkce vzdělávacích aktivit je zajišťována 

prostřednictvím nově otevřené kanceláře se 

sídlem: 

Slezská 1297/3

120 00 Praha 2-Vinohrady

Tel.: +420 733 120 113, e-mail: kubu@du-k.cz 

(studijní oddělení – edukace zubních lékařů)

Tel.: +420 733 120 114, e-mail: urbanova@du-k.cz 

(studijní oddělení – edukace dentálního týmu)

Za DUK, sdružení

MUDr. Jiří Pekárek

Více informací a novinky najdete na

www.du-k.cz

PR - článekAKTUÁLNĚPR - článekPR-ČLÁNEK
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>>> Cena zlata poprvé v historii překročila 1800 USD/

tr.oz a atakuje hranici 1900 USD/tr.oz. Prudký růst ceny 

zlata označují ekonomičtí analytici za  indikátor nad-

cházející krize. Před velkými propady vždy cena zlata 

rostla.

Americké i evropské akcie zažívají prudký pád. Důvo-

dem jsou oprávněné obavy z výraznějšího zpomalení 

globální ekonomiky, stejně jako důslednější kontrola 

poboček evropských bank v USA kvůli obavám z šíře-

ní dluhové krize.

Světoví investoři se obávají nové krize. Začínají se zba-

vovat akcií ve všech sektorech, ztráty už se tedy ne-

omezují pouze na  bankovní tituly. Investoři ke  zlatu 

utíkají kvůli nejistým výhledům na trzích, v eurozóně 

hrozí, že se dluhová krize rozšíří do Itálie a do Španěl-

ska. V  USA se zase zákonodárci až na  poslední chví-

li dohodli na zvýšení stropu zadlužení, ovšem podle 

analytiků dohoda neřeší rostoucí zadlužování USA, 

což je i důvodem snížení ratingu. Další výrazné ztrá-

ty postihly také americké akcie. Trhy straší už jen těž-

ko zvladatelné státní dluhy a zpomalení tempa růstu 

globální ekonomiky. Ekonomové se většinou shodují, 

že cena zlata by se měla dlouhodobě zvyšovat. Dů-

vodem jsou i  revidované zprávy o nižším růstu HDP 

a snížení spotřeby v USA. 

Výše uvedený graf ukazuje spotřebu zlata v rámci jed-

notlivých odvětví zpracování od  roku 2001. Největší 

podíl na  spotřebě má výroba šperků, která však při 

proložení lineární spojnicí má v  intervalu posledních 

deseti let klesající trend. V období 2007-2009 měla fi -

nanční krize významný negativní dopad na spotřebi-

telské výdaje.  To má za následek snížení objemu pro-

deje šperků, a to zejména na západních trzích, nejvíce 

zasaženy jsou Spojené státy.  Nicméně poptávka v In-

dii a  Asii je ve  znamení obnovení růstu, v  Číně byla 

ve  šperkařství spotřeba kontinuální. Důvod, proč se 

zmiňuji o  Indii a Číně je ten, že tyto dvě země před-

stavují z hlediska celosvětové poptávky po zlatě do-

minantních 63%.

 

Výroba českých šperků má dle statistiky Puncovní-

ho úřadu od  roku 2008 klesající tendenci. Pokud se 

v prvním pololetí roku 2008 vyrobilo, resp. předloži-

lo k opuncování, 941 kg zlatých šperků, pak v stejném 

období letošního roku to bylo jen 495 kg, což předsta-

vuje pokles téměř na polovinu. Oproti loňskému prv-

nímu pololetí se v  letošním prvním pololetí v Česku 

vyrobilo opět méně zlatých šperků a to o 16 %. To je 

snížení v celkové vyrobené hmotnosti o 94 kg a o cca 

25 tis. kusů šperků. Stejně klesající trend jako v domácí 

výrobě je i v dovozu zlatých šperků.

Opačný trend má však spotřeba zlata pro investič-

ní účely, která po vypuknutí ekonomické krize v roce 

2008 prudce rostla a tento trend si udržela až do sou-

časnosti.  Není pochyb o tom, že investiční poptávka 

ve  zlatě se v  posledních třech letech výrazně zvýši-

la. Od roku 2003 investice představují nejsilnější zdroj 

růstu poptávky. V posledních pěti letech došlo k ná-

růstu o 119%.  <<<

PŘÍČINY SOUČASNÉ CENY ZLATA
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>>> V  nabídce každé moderní zubní laboratoře 

v dnešní době nesmí chybět zhotovení protetických 

výrobků z bezkovové keramiky. Trend poslední doby 

si žádá, aby byl pacient ošetřen protetickou náhradou 

co nejlépe po  funkční a  zejména estetické stránce. 

Musíme brát také zřetel na indikaci protetické náhra-

dy a fi nanční rozpočet na tyto protetické práce.

Spektrum hlavních protetických materiálů je rozšíře-

no o  materiály pro konstrukce bezkovových náhrad. 

Tyto materiály využíváme buď pro vytvoření nosné 

konstrukce, kterou dále fasetujeme, podobně jako 

u prací metalokeramických. Dále pak můžeme prote-

tickou práci zhotovit v plně anatomickém tvaru - pre-

sovaná keramika, pretau můstky.

Pro zhotovení těchto konstrukcí lze využít několika 

metod: CAD/CAM, MAD/MAN techniku, presování ke-

ramiky. 

Nejčastější využití má zirkonium. Tyto materiály na-

hrazují tradiční drahokovové a  náhradní slitiny CrCo 

a  CrNi. Ve  vztahu k  náhradním slitinám dosahujeme 

u  fasetovaných prací lepší estetiky. Podle Mohsovy 

stupnice tvrdosti je zirkonium odolnější na opracová-

ní nežli náhradní a drahokovové slitiny.

Mnoho zubních laboratoří zadává zhotovení kon-

strukcí frézovacím centrům, např. ZrO2 s.r.o. nebo jsou 

konstrukce dodávány přímo z ordinací na dokončení, 

např. systém Cerec. Všechny tyto protetické zakázky 

by měli být zhotovovány na základě kvalitních pod-

kladů – otisky - protiskus - registrát skusu.

Zubní laboratoř, která se zaměřuje na  zhotovování 

protetických náhrad nesených implantáty se také se-

tkává s  estetickými zirkoniovými abutmenty, pokud 

není vytvořen abutment individuální, řada výrobců 

implantologických systémů má ve své nabídce továr-

ně zhotovené abutmenty, často je nutné tento abut-

ment upravit.

Některé laboratoře nenabízejí např. zirkoniové práce 

právě z důvodu značné tvrdosti těchto materiálů a ná-

ročnosti opracování.

To je úkol, který hravě zvládnou DTG brousky od fi r-

my bredent. V letošním roce fi rma bredent představila 

novou řadu Diagen – Turbo – Grinder brousků v hrub-

ší variantě.

Mají velmi vysoký brusný výkon, přičemž není zapo-

třebí na  nástroj vyvíjet tlak a  nedochází k  zahřívání. 

Brusný výkon a  hrubost těchto brousků již při níz-

kém tlaku na opracování umožňuje jemné povrchové 

úpravy zirkoniových konstrukcí. Velmi usnadní a zpří-

jemní práci a  navíc technici určitě ocení jejich dlou-

hou životnost. Na úpravu konstrukcí nebo abutmen-

tů není nutné ani opracování turbínkou, jak je tomu 

u klasických diamantových brousků.  Předností těchto 

brousků je vysoká koncentrace vybraných stejnoměr-

ných přírodních diamantů, spojených spájecím mate-

riálem diagen.

Lze s nimi provést předbroušení materiálu bez velké-

ho vyvíjení tlaku na nástroj a díky vysokému chladí-

címu efektu, který zajišťuje diagenové pojivo, se vy-

hneme poškození zirkonia nebo keramiky. Chladící 

efekt je dosažen jak právě vhodným použitím pojiva 

tak i tvarem brousku. Je prodloužena i jejich životnost 

a to dokonce až o 20%. Další obrovskou výhodou dia-

genového pojiva je stabilita tvaru brousku a při brou-

šení estetických materiálů nezanechává žádné stopy, 

tzv. nešpiní.

Dalším důležitým faktorem je využití správného tvaru 

brousku pro danou situaci. Firma bredent nyní nabízí 

možnost výběru z  11 tvarů již osvědčených jemněj-

ších DTG brousků a ze 6 tvarů v hrubší variantě.

Nová řada  Diagen -Turbo-Grinder brousků od fi rmy 

bredent je pro zubního technika další možnost jak 

upravovat zirkoniové konstrukce, abutmenty, kon-

strukce z presované keramiky, další využití je i u úpra-

vy skleněných pilířů. Tyto brousky použijeme na velmi 

NOVÁ GENERACE BRUSNÝCH

PROSTŘEDKŮ

Monika Kosturiková

Kajoko s.r.o. 
zubní laboratoř

2.1.1. - 2. Cylindrická špička 
umožňuje rychle opracová-
vat korunky, které jsou příliš 
u sebe
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tvrdé materiály a pak lze jednoduše upravovat či do-

artikulovávat tvrdé materiály jak v zubní ordinaci tak 

i v zubní laboratoři.

Závěrem bych ráda věnovala poděkování fi rmě Krbec 

Dent s.r.o. za poskytnutí DTG brousků pro moji práci. 

<<<

3.

5.

4.

6.

3. Obrácený kužel s otvo-
rem je vhodný na úpravu 
abutmentů. Právě díky 
svému tvaru nedochází k tak 
velkému zahřátí broušené 
zirkoniové konstrukce.

4. - 6. Pro opracování mate-
riálů jako lithium-disilikát 
sklokeramika nebo zirkon-
oxid jsou dtg brousky pro 
jejich strukturu nejvhodnější.

reklama

Kompletní systém148.680,- (s DPH)

14.850,- (s DPH)

www.dentas.cz

 Najdete u nás

pravidelné školení

materiály skladem:

 keramika Noritake

   kompozity Duropont

 Termoplasty  FLEXITE   

zatmelovací hmoty

                          sádry

ZUBY GOLDENT

                nástroje

     pomůcky

           přístroje

VÝROČNÍ SLEVY - DENTAS SLAVÍ 20 let

Navštivte nás na Výstavě Pragodent 2011 stánek LK 57

Výstavní Slevy platné od 1. září až do konce  října 2011.

Licí Aparát - SilverCast

Špičkový licí aparát,

dokonalé odlitky.

Technologie Flexite, 

chtějte kvalitu

originálního systému.

Zirkoniová Keramika 

Noritake (CZR).

Japonská keramika 

nejvyšší úrovně ve světě.

123.900,-

13.500,-

Kompletní systém

167.988,- (s DPH)
139.990,-

Speciální výroční cena

D & CT, s.r.o. DENTAS - Mánesova 8, Praha 2, Vinohrady
TEL: 222 252 055  EMAIL: DENTAS@dct.cz

148.680,- (s DPH
167.988,- (s DPH)
139.990,-
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>>> Připravil jsem pro vás letmé nahlédnutí do naší 

zubní laboratoře, která v Olomouci působí již dvanác-

tým rokem. Postupně jsme se vyvíjeli až do  dnešní 

doby, kdy jsme kompletní tým několika zubních tech-

niků, který zhotovuje všechny typy zubních náhrad 

včetně celkových rekonstrukcí bezzubých čelistí. 

Při jejich výrobě využíváme moderní technologie jako 

je např. CAD/CAM a svařovámí laserem. Jejich použití  

všem doporučuji – zvyšují přesnost, šetří čas a snižují 

stres. Přitom není zcela nutné tyto technologie vlast-

nit. V současné době je v naší republice řada labora-

toří, se kterými se dá v tomto směru úspěšně spolu-

pracovat. 

Nezanedbatelný je podle mého názoru také vzájem-

ný vztah mezi ordinací a laboratoří. Je pro mne důle-

žité  být v úzkém kontaktu se spolupracujícími léka-

ři a společně s nimi se podílet na plánování a řešení 

jednotlivých případů. Tato týmová spolupráce je pro 

všechny zúčastněné strany velkým přínosem.

První ukázkou z naší výroby je rekonstrukce zubů 12-

22: celokeramické korunky 12,22 v kombinaci s kera-

mickými fasetami 11,21.  Vypresované kapny byly ná-

sledně nafasetovány, fasety jen naglazovány.  Obr. 1 

výchozí stav, obr. 2 následná preparace, obr. 3, 4 stav 

po 14 dnech.

Následuje foto celkové rekonstrukce horní čelisti fa-

setovaným  metalokeramickým  můstkem. Obr. 5, 6, 

7 frézovaná CrCo konstrukce zhotovená technologií 

CAD/CAM, obr. 8 výsledná práce.

Obr. 9, 10, 11, 12 CrCo konstrukce rozdělená při výrobě 

na 4 části, následně spájená laserem do jednoho cel-

ku. Tímto postupem je možné snížit objemové změny 

na minimum a získat tak vysoce přesnou konstrukci.

Přeji vám všem úspěch a pohodu na pracovišti. <<<

Z ČESKÝCH ZUBNÍCH LABORATOŘÍ

„Zubní technika mě baví“ 

Zubní laboratoř
Zdeněk Drápela
Horní Lán 59
77900 Olomouc
www.zubnilaborator-drapela.cz

1.

3.

2.

4.
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10.

12.
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11.



38 komorazt # 3  2011

ODBORNOST

>>> Dalším dílem v seriálu o ortodoncii jsou funkční 

aparáty. Na úvod pár slov z historie funkčních aparátů.             

                                                                                                                            

Americká ortodoncie se specializovala na  léčbu až 

po  ukončení růstu fi xními aparáty. Evropská orto-

doncie byla více orientovaná biologicky a  praco-

vala více se snímacími aparáty. Po  druhé světové 

válce dochází k propojení, klade se větší důraz na di-

agnostiku, využívají se jak aparáty fi xní, tak sníma-

cí podle indikací. Značně se rozšiřují znalosti o  růs-

tu obličeje a  znalosti o  působení měkkých tkání.                                                                                                         

Pro léčbu funkčními aparáty je důležité mít znalosti 

o růstu a jeho řízení, hlavně kostí obou čelistí.      

                                                                                                                                  

Snaží se umožnit přirozený růst čelistí. Působí tam, kde 

je nějakou zevní příčinou měněn, kde čelistní kosti ne-

mohou růst tak, jak mají dáno dědičností. K navoze-

ní přirozeného růstu využívají svalové funkce, odstra-

ňují parafunkce - zlozvyky a špatnou funkci žvýkacích 

svalů a přecvičují svaly, jak žvýkací, tak retní a tvářové 

k normě. Po ukončení růstu čelistí již nemohou funkč-

ní aparáty vadu upravit.                                                                                                              

Jak může nerovnováha vzniknout?                                                                                                                      

1.  Hormonální vlivy – např. převaha růstového hor-

monu

2.  Dentoalveolární kompensační mechanizmus - 

rovnováha mezi horním a dolním zubním oblou-

kem                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. Měkké tkáně obklopující dutinu ústní - jazyk, rty, 

tváře - dokážou značně deformovat zubní oblou-

ky                                                                                                                                          

4. Nestabilní okluze více podléhá zevním vlivům

Kdy je nejvhodnější indikace funkčních aparátů? Nej-

vhodnější použití funkčních aparátů je v období růs-

tu u malých dětí, po ukončení první fáze výměny, asi 

okolo devíti let, nebo dříve.

Jednotlivé typy funkčních aparátů:                                                                                                                                       

Klammtův otevřený aktivátor (obr. 1)

Lehmanův aktivátor (obr. 2)

Frankelův aktivátor (obr. 3)

Bionátor podle Balterse (obr. 4)

   

Klammtův otevřený aktivátor – pryskyřice je 

ve frontálním úseku nahrazena drátěnými prvky. V la-

terálním úseku je redukovaná jen na  potřeby kon-

strukčního skusu. Pryskyřičná část zasahuje do polovi-

ny okluzních ploch laterálních zubů. Dále si vybrušuje 

sám lékař v ordinaci (obr. 6 - 10).

Drátěné prvky:

Cofi novo pero – spojovací prvek, nemá aktivní funkci, 

sleduje reliéf patra, nenaléhá, síla drátu 1,2 mm

Labiální oblouk – v laterálním úseku odstává od zubů 

asi o 2,5 mm, má funkci clony, síla drátu 0,9 mm

FUNKČNÍ APARÁTY

Marián Svorad

Marián Svorad

2.1.

3. 4.
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Umístění drátěných prvků je u  jednotlivých vad od-

lišné. Aktivátor pracuje pomocí konstrukčního skusu 

- mění postavení dolní čelisti a tím, že pryskyřičná část 

pokrývá zuby a alveolární výběžek, ovlivňuje dentoal-

veolární oblast (obr. 5).

Lehmanův aktivátor s  extraorálním tahem -  bi-

maxilární aparát slouží k  léčení skeletálních II. tříd 

u rostoucích pacientů. Kombinací aktivátor-extraorál-

ní tah je současně dosaženo úpravy artikulace a pro-

fi lu pacienta. Doporučená doba nošení aparátu s EO 

tahem je cca 12hod. Předpokládaná doba léčení je 1,5 

až 2 roky. Působením aparátu má být dosaženo úpra-

vy mezičelistního vztahu bez nežádoucí rotace okluz-

ní roviny a čelisti (obr. 11 - 12).

Základní součásti Lehmanova aktivátoru:

-  horní pryskyřičná deska se šroubem

-  torzní pružiny na 1+1, síla drátu 0,6 mm

-  Adamsovy spony na 6+6, síla drátu 0,7 mm

-  kanyly pro EO tah umístěné v oblasti premolárů 

-  lingvální pelota

-  bimaxilární spojení, síla drátu 1,1 mm

Retence aparátu je zajištěna Adamsovými sponami 

na 6+6 a torzními pružinami na 1+1, případně labiál-

ním obloukem.

Rozsah aparátu:

- horní deska překrývá klinické korunky všech zubů 

na palatinální, okluzní a incizální ploše

- v laterálním úseku zasahuje k bukálním hrbolkům

- ve frontálním úseku překrývá 1/3 klinické korunky

- okluzní plocha horní desky je rovná

- umístění kanyl v laterálním úseku, sagitální posta-

vení kanyl

- pelota v dolní čelisti se opírá o lingvální plochu ře-

záků a sliznici po úpon m.mylohyoideus  

       

                                            

Frankelův aktivátor

Frankel publikuje tři typy:

I - léčba protruzních vad

II - určen pro převislý skus 

III - určen pro obrácené skusy a progenní stavy                                                                                                                                     

Optimální věk pro léčbu je 8 let (před výměnou 

zubů). Aparát je nutné nosit co nejvíce - cca 20 ho-

6.5.

7.

9,

8.

10.
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din.  Pryskyřičné peloty zasahují vysoko do vestibula. 

Lékař v těchto místech modely radýruje nad prvními

premoláry a  v  dolním vestibulu pro retní clony. 

Vestibulární peloty odstávají u  maxily  4-5 mm

na  zubech a  2,5-3 mm na  alveolu, u  mandibuly

0,5 mm. Peloty musí působit spíše tahem dopředu, 

než nahoru (popř.dolů). Rozsah se proto určuje v or-

dinaci (obr. 13 - 18).                                                                            

Drátěné prvky:

-  vestibulární clony, retní clony pro horní ret a  pro 

dolní ret                                                                                                       

-  labiální oblouk horní a  dolní, síla drátu

0, 9 mm                                                                                                                                 

-  lingvální oblouk horní nebo dolní, síla drátu

0,7-0,8 mm 

-  palatinální třmen, síla drátu 1,0-1,1 mm  

- špičáková klička, síla drátu 0,9 mm

- lingvální štít, síla drátu 1,0 mm                                                                                            

               

Bionátor  podle Balterse - pracuje s  funkcí rtů

a  jazyka. Využívá konstrukčního skusu pro stimula-

ci nebo brzdu růstu dolní čelisti a  retruze  horních

13.

15.

17.

14.

16.

18.

11. 12.
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řezáků za  pomoci labiálních oblouků.  Konstrukční

skus je nízký, v  rozmezí klidové polohy dolní čelis-

ti, hrana na  hranu. Pryskyřičná baze ve  frontálním 

úseku překrývá pouze dolní zubní oblouk, horní

je odlehčen. Za  dolními řezáky dosahuje až je-

jich incizální hrany. V  laterálním úseku překrývá

2/3 okluzních ploch. Pryskyřičná část je reduko-

vaná, s  tím souvisí žádaná funkce jazyka. V  late-

rálním úseku se nevybrušuje, jen při prořezávání

stálých zubů. U  otevřeného skusu překrývá

pryskyřice okluzní plochy laterálních zubů a nevybru-

šuje se! (obr. 19 - 26)

Drátěné prvky:

- Cofi novo pero, síla drátu 1,2 mm

- labální oblouk, síla drátu 0,9 mm

Všechny tyto aparáty budou správně působit, pokud 

dostane technik přesný plán aparátu s konstrukčním 

skusem, jak má tvarovat frontální úsek, co překrýt 

pryskyřicí, co odlehčit a jaké konstrukční prvky použít. 

Bez těchto základních údajů  a samozřejmě přesného 

pracovního postupu potřebného k zhotovení kvalitní-

ho aparátu můžou špatně zhotovené aparáty udělat 

více škody, než užitku. <<<

19.

21.

23.

25.

20.

22.

24.

26.

19. Protruzní vada.

20. Otevřený skus.

21. Otevřený skus.  

22. Obrácený skus.

23. Obrácený skus.

24. Otevřený skus. 

25. - 26. Otevřený skus. 
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>>> Plánujete odchod do důchodu? Nebo na mateř-

skou dovolenou? Nebo už chcete pověsit podnikání 

na hřebík? V tom případě už jste si určitě mnohokrát 

položili otázku, jak naložit s vaší zubní laboratoří. Ne-

pochybně jste se zamýšleli nad tím, zda vaši zubní la-

boratoř prodáte nebo jednoduše zavřete, zda-li se na-

jde vhodný zájemce, kterému s důvěrou svěříte svou 

věrnou klientelu, kolik byste měli za vaši zubní labo-

ratoř požadovat a jaká je vlastně její hodnota? Ačko-

liv hodnotě privátní zubní laboratoře již byla věnová-

na řada článků, a to ať už psaných mou rukou, anebo 

rukou mého kolegy Doc. Krabce, ve kterých byla řeč 

o hmotné a nehmotné složce a o „jakémsi“ goodwillu, 

přesto se velmi často setkávám na domácích i zahra-

ničních přednáškách, anebo konkrétně v praxi při oce-

ňování, po položené otázce: „Víte, jakou má hodnotu 

vaše zubní laboratoř?“ s odpovědí z řad zubních tech-

niků: „Nevím, ale asi moc velkou ne“. A taková odpo-

věď mě popravdě řečeno vždycky trápí, neboť je dů-

kazem toho, že o hodnotě zubní laboratoře toho bylo 

zatím asi řečeno málo. Pojďme se tedy podívat trochu 

podrobněji na  to, co vlastně hodnotu zubní labora-

toře vytváří, neboli jaké jsou determinanty hodnoty.

 

Nejprve je třeba si uvědomit, že zubní laboratoř je va-

ším životním dílem a mnohdy tím nejhodnotnějším, 

co vlastně máte. Před několika lety jste se rozhodli po-

stavit se „na vlastní nohy“ a začít podnikat. Podniká-

ní však přináší řadu úskalí a rizik, se kterými se mimo 

podnikatelský sektor zdaleka nesetkáte: najednou je 

třeba řešit zaměstnanecké vztahy, investovat do no-

vého vybavení, vyjednávat se stomatology, starat se 

o účetní agendu, podávat daňové přiznání, bát se ma-

rodit atd. atd. Proč to ale všechno podstupovat? Proto-

že je zde vidina vyššího výnosu. Jinak by se podnikání 

nevyplácelo. A proto je třeba si při prodeji zubní labo-

ratoře uvědomovat a neustále opakovat, že prodáváte 

své životní dílo, léta dřiny, starostí a probdělých nocí, 

za což si právem zasloužíte náležitou odměnu. 

V první řadě je nutno potlačit mýtus o závislosti hod-

noty zubní laboratoře pouze na  hmotném vyba-

vení. Hodnota zubní laboratoře má totiž dvě složky 

– hmotnou a nehmotnou. S hmotnou složkou ob-

vykle nebývá při odhadu hodnoty problém, neboť 

se jedná o přístrojové vybavení, jako např. licí apará-

ty, keramické pece, CAD/CAM scannery, brusky, apod., 

a dále nábytek, instrumentarium a další věci, které lze 

v zubní laboratoři nějak „uchopit“. Hodnotu hmotné-

ho vybavení, které v zubní laboratoři máte, pravděpo-

dobně dokážete odhadnout sami. Sami jste tyto věci 

pořizovali, takže znáte jejich pořizovací ceny, avšak ne-

opomínejte, že hmotné vybavení ve vaší zubní labora-

toři se opotřebovává. Zastarává, a tudíž ztrácí na hod-

notě. Je smutné se smířit s faktem, že ačkoliv jste svou 

zubní laboratoř vybavili před patnácti lety kupříkladu 

za  1.000 000 Kč, dnes má toto vybavení při daném 

opotřebení a stáří hodnotu sotva desetinovou.  

Investice do  vybavení zubní laboratoře jsou oproti 

řadě ostatních podniků násobně vyšší, a proto je třeba 

každou investici pečlivě zvážit – posoudit, zda-li bude 

dostatečně využita (a nebude ležet v koutě pod pro-

stěradlem, protože zkrátka nemáme čas se s ní nau-

čit pracovat), zda-li budeme umět nabízet stomatolo-

gům výrobky prováděné za pomoci daného přístroje 

a zda-li dokážeme tuto investici okamžitě promítnout 

do kalkulace cen. Ve skutečnosti se totiž může stát, že 

zubní technik si pořídí některou z  moderních tech-

nologií a  nakonec má strach daný přístroj používat, 

neboť nemá dostatek času si výrobu na ničem řádně 

„natrénovat“, anebo přístroj sice používá, avšak nere-

fl ektuje toto užívání do cen, což se při zvýšených ná-

kladech (např. splátky leasingu anebo úvěru) a  stej-

ných výnosech zrcadlí ve sníženém zisku. Nezřídka se 

také stává, že zubní technici nedokážou stomatologo-

vi výrobek provedený s pomocí dané technologie pa-

třičně nabídnout, jinými slovy: neumí jej prodat. Ale to 

jsme se dostali k managementu prosperity a  trochu 

odbočili od hodnoty zubní laboratoře. (I když všechno 

souvisí se vším.)   

Postupme od  hmotné složky ke  složce nehmotné. 

Přesto, že se mnozí zubní technici domnívají, že hmot-

né vybavení je jediným tvůrcem hodnoty zubní labo-

ratoře, je třeba zdůraznit, že v zubní laboratoři se na-

chází ještě něco navíc. Řeč je o nehmotné složce, jejíž 

podstatnou část tvoří goodwill. Onen záhadný go-

HODNOTA ZUBNÍ LABORATOŘE 

Ing. Radana Šmídová, Ph.D.

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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Přihlášení prostřednictvím rezervační SMS zprávy

Na tel. číslo 9002099 zašlete SMS zprávu ve tvaru: 

PZD1 (nebo PZD2) Titul. Jméno Příjmení, (fakturační adresa) 
Ulice č.p., Město, PSČ, IČ, e-mail

Příklad: PZD1 Eva Novakova, Benesova 7, Praha 7, 17000, 12345678, eva.novakova@seznam.cz

Pozn.: V SMS  zprávě nepoužívejte diakritiku!

Na každý den konference je třeba poslat samostatnou SMS

Po odeslání SMS zprávy obdržíte odpověď spolu s číselným kódem, kterým se prokážete při registra-

ci před zahájením konference. Cena SMS zprávy je 99 Kč. Zbylou částku (500 Kč nebo 700 Kč dle ter-

mínu přihlášení) uhradíte při registraci, před konáním akce, kde zároveň obdržíte daňový doklad.

Při zrušení účasti v jakémkoliv termínu před konáním akce je částka za zaslanou SMS zprávu 

nevratná.

Službu provozuje: StomaTeam s.r.o., Technicky zajišťuje Axima spol. s r.o., Tel. infolinka: 777 634 069,

Email: prsms@axima-brno.cz, www.platmobilem.cz. 

PRAŽSKÉ
ZUBOTECHNICKÉ
DNY 13. – 14. 10. 2011  

KŘIŽÍKŮV PAVILON, HOLEŠOVICE-PRAHA  ·  V PRŮBĚHU VÝSTAVY PRAGODENT

Čtvrtek 13. 10. 2011

Křižíkův pavilon

9:00 –10:00 Ing. Michal Heřmánek Bouraní mýtů v CAD/CAM

10:00 – 11:00 Hanka Urbanová DiS.
Zhotovení nefazetovaných celozirkonových náhrad 
manuálním frézováním (tzv. Prettau systém)

11:30 – 12:30 Kateřina Jaglářová
DEFLEX – revoluční technologie výroby bezkovových 
zubních náhrad

Pravé křídlo Průmyslového paláce – Praktické ukázky

13:30 – 14:30 Hanka Urbanová DiS.
Zhotovení nefazetovaných celozirkonových náhrad 
manuálním frézováním (tzv. Prettau systém)

14:30 – 15:30 Ing. Michal Heřmánek Bouraní mýtů v CAD/CAM

15:30 – 16:30 Kateřina Jaglářová
DEFLEX – revoluční technologie výroby bezkovových 
zubních náhrad

Pátek 14. 10. 2011

Křižíkův pavilon

9:00 –10:00 DT Xavier Zahno
Metalokeramika VMK Master a presovaná keramika 
PM9 – praktické použití v laboratoři 

10:00 – 11:00 Jakub Hošek Pravda o zirkonu 

11:30 – 12:30 Michael Skaza
Estetické řešení kombinované náhrady kotvené 
zásuvnými spoji za použití frézovacího přístroje

Pravé křídlo Průmyslového paláce – Praktické ukázky

13:30 – 14:30 Jakub Hošek Jak vdechnout keramice život

14:30 – 15:30 Michael Skaza
Estetické řešení kombinované náhrady kotvené 
zásuvnými spoji za použití frézovacího přístroje

15:30 – 16:30 DT Xavier Zahno
Metalokeramika VMK Master a presovaná keramika 
PM9 – praktické použití v laboratoři 

Ing. Michal Heřmánek Jakub Hošek Kateřina JaglářováDT Xavier Zahno Michael SkazaHanka Urbanová DiS.

Organizátor: Partneři: Partneři:

Další možnosti přihlášení

Přihlašte se na www.dentalniakademie.cz a získejte přehled ve vzdělávání 

a další výhody.

Telefonicky na číslech: 222 250 367,  724 954 996 
E-mailem na: info@stomateam.cz 

Přihlášení prostřednictvím SMS zprávy

nebo na www.dentalniakademie.cz

599 Kč při přihlášení do 19. 9. 2011 

799 Kč při přihlášení po 19. 9. 2011

Přihlášení telefonicky, e-mailem

800 Kč při přihlášení do 19. 9. 2011 

950 Kč při přihlášení po 19. 9. 2011

Účastnický poplatek za jeden den

(v ceně je odborný program a vstup na PRAGODENT)

bu
de

 z
až

ád

án
o o 2 x 4 kredity:

K získání kreditů je nutná účast na dopoledních teoretických přednáškách a minimálně na jedné praktické 

ukázce dle vašeho výběru v rámci odpoledního programu.

V rámci odpoledního programu praktických ukázek se můžete zúčastnit jednotlivých přednášek bez 

předchozího přihlášení, a to oproti účastnickému poplatku hrazenému na místě – 100Kč za každou vámi 

zvolenou přednášku.

Po obdržení přihlášky vám zašleme zálohovou fakturu, kterou zaplatíte a při registraci na místě 

konání semináře obdržíte daňový doklad. Stornopoplatky při zrušení účasti: 6 dnů a více před za-

hájením akce 30 %, 5 dnů a méně 100 % z celkové částky účastnického poplatku.

p y

novakova@seznam cz

Aktuální program a instrukce naleznete na www.stomateam.cz
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odwill není hmotný, nelze si na něj sáhnout, a proto 

ho také nelze ve vaší zubní laboratoři na první pohled 

uvidět. A co to vlastně je ten goodwill? Je možné ho 

někde koupit? A kolik by tak stál? Kdepak: goodwill se 

neprodává v žádném dentálním depu, ani supermar-

ketu, goodwill se musí vytvořit! 

Pokud hovoříme o goodwillu, v nejširším slova smys-

lu se jedná o „dobrou pověst“. Ačkoliv by se moh-

lo na první pohled zdát, že goodwill, ta nehmatatelná 

věc, která se nedá nikde koupit (pokud si nekoupíme 

jinou zubní laboratoř s vytvořeným goodwillem), ne-

může být dražší než věcné vybavení ve vaší zubní la-

boratoři, opak je obvykle pravdou. Goodwillu bychom 

měli věnovat náležitou pozornost, neboť je nezříd-

ka hlavním tvůrcem hodnoty zubní laboratoře. 

Vyčíslit hodnotu goodwillu je však trochu obtížnější, 

než v případě zůstatkové hodnoty věcného vybavení.  

Cesta k vyčíslení goodwillu vede přes analýzu výnoso-

vého potenciálu zubní laboratoře. Ve výnosovém po-

tenciálu se v konečném důsledku totiž zrcadlí, jaká je 

„klientela“ ve vaší zubní laboratoři, k  jakým cenám je 

„vychována“, jaké požaduje výrobky a mnoho dalších 

faktorů, které goodwill generují.

Pojďme se podívat na to, co může v případě zubních 

laboratoří goodwill zahrnovat. Jak již bylo naznače-

no výše, hlavní podíl na  tvorbě goodwillu bude mít 

portfolio věrných klientů - stomatologů. To, ja-

kou máme klientelu, tedy nikoliv kolik máme klientů, 

a to, jak jsme tyto klienty pracně vychovali k ochotě 

respektovat naše ceny, k  oboustranné spokojenos-

ti, to se vše refl ektuje ve výnosnosti zubní laborato-

ře. A  protože cesta k  vyčíslení goodwillu vede přes 

analýzu výnosového potenciálu zubní laboratoře, je 

bezpochyby, že portfolio zmíněných věrných klien-

tů bude mít na výši goodwillu zá-

sadní vliv. To ale není vše. Goodwill 

ovlivňují ještě další faktory.

Jedním z dalších faktorů je kvalifi -

kovaný personál. Jak jistě z vlast-

ní zkušenosti víte, nalézt loajální 

zaměstnance, kteří se nechovají 

nepoctivě, jsou spolehliví, šikovní, 

nemarodí každý druhý týden, jsou 

ochotni si zvyšovat kvalifi kaci a po-

važují vás za autoritu, je velice ob-

tížnou záležitostí. Cesta k takovým 

zaměstnancům je trnitá. Kdo má 

velké štěstí, natrefí na ně hned na-

poprvé, jiní je nenajdou za celý ži-

vot. Mít správné lidi na  správném 

místě je zkrátka umění. A  proto 

se také kvalitní personál refl ektuje 

ve výši goodwillu, potažmo v hod-

notě zubní laboratoře. Kvalifi ko-

vaní, zaškolení, pracovití a  šikovní 

(zkrátka perfektní) zaměstnanci 

totiž mohou zvýšit výnosnost vaší 

zubní laboratoře a také vnímanou 

hodnotu vašich výrobků ze stra-

ny stomatologa. Představme si 

zaměstnaného zubního technika, po  němž musíme 

neustále předělávat reklamované výrobky, který má 

vždy mezi každou činností půlhodinu na kávu a ciga-

retu, anebo místo pečlivé práce ve vaší nepřítomnosti 

surfuje po internetu a obvolává z pracovního telefo-

nu všechny své známé… Co myslíte? Jaký je konečný 

efekt z takových zaměstnanců? Náklady převyšují vý-

nosy. Naopak spolehlivý, zručný, rychlý, loajální, uvě-

domělý, schopný a k práci namotivovaný (většinou to 

nelze jinak než přes závislost mzdy na tržbách) zubní 

technik výnosnost vaší zubní laboratoře jednoznačně 

zvýší.

Dalším faktorem ovlivňujícím goodwill je lokalizace 

zubní laboratoře. Zubní laboratoře, které jsou lokali-

zovány v Praze nebo v centru velkých měst mají větší 

potenciál výnosnosti a  jsou atraktivnější, a to zejmé-

na kvůli nižší nezaměstnanosti a vyšší příjmovosti kli-

entů. Obecně však nelze tvrdit, že pražská lokalizace 

automaticky vede k vyšší výnosnosti. Na základě na-

šich zkušeností se ukázalo, že i zubní laboratoře mimo 

Prahu (a nejedná se pouze o zubní laboratoře v cen-

tru velkých měst) jsou schopny bez větších problé-

mů realizovat reálné ceny. Nutno také neopomenout, 

že pražská lokalizace s  sebou nese i  vyšší náklado-

vost ve formě vyššího nájemného, vyšších požadavků 

na mzdy apod., což se v konečném důsledku zrcadlí 

ve výši dosaženého zisku, a tudíž nutného tlaku na re-

alizované ceny.

Na  goodwillu se refl ektují i  speciální poskytované 

výrobky. Pokud se specializujete na  některé výrob-

ky, je vaše specializace všeobecně vnímána jako krok 

k odlišení se od ostatních, což se v konečném důsled-

ku projeví jako následné získání konkurenční výhody. 

A pokud získáte konkurenční výhodu, zvyšuje se po-

tenciál výnosnosti vaší zubní laboratoře. 

V  neposlední řadě zmiňme vybudované dodava-

telské vztahy. Sami jste museli dlouho vybírat nej-

lepšího, nejspolehlivějšího a  cenově nejvýhodnější-

ho dodavatele materiálu, sami jste se několikrát spálili 

a strávili hodiny svého času nad reklamacemi, než jste 

vybrali nejlepšího subdodavatele, sami jste museli „fi l-

trovat“ dodavatele zubotechnických přístrojů. A  tato 

činnost, která není na první pohled ve vaší zubní la-

boratoři vidět, je rovněž odrazem toho, že goodwill 

se musí vytvořit! 

Proto mějte na  paměti, že u  fungující a  prosperující 

zubní laboratoře prodáváte něco víc, než jen hromadu 

věcí. Setkala jsem se ve své praxi již s mnohými zubní-

mi techniky, kteří žili v mylné domněnce, že prodávají 

pouze opotřebené přístroje a nábytek toliko v řádech 

několika desítek tisíc korun. Věřím, že tento článek na-

pomůže tuto mylnou domněnku vyvrátit. <<<

Tento článek byl zpracován jako jeden z výstupů výzkumné-

ho záměru Rozvoj fi nanční a účetní teorie a její aplikace v praxi 

z  interdisciplinárního hlediska registrovaného u  Ministerstva 

školství, mládeže a  tělovýchovy pod evidenčním číslem 

MSM 6138439903.

Ekonomika

Vážení obchodní partneøi 
dovolujeme si Vás pozvat na 19.roèník

 mezinárodního dentálního veletrhu 

PRAGODENT
který se koná ve dnech

13.-15.10.2011
navštivte firmu 

v jejím novém stánku è. 107, ve støední hale
Prùmyslového paláce - Praha 7 Holešovice

Špidrova 104, Vimperk, 385 01

www.rodentica.eu
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2. Stomatologické ekonomické fórum (SEF)
Společná ekonomická konference stomatologů a zubních techniků

Přihlášky a info:

ZL: Česká stomatologická akademie, Matušova 982, 408 01 Rumburk, tel.:  +420 412 384 013,  e-mail:  skoleni@dentalcare.cz
ZT: Komora zubních techniků ČR, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, tel. : +420 224 213 168,  e-mail:sekretariat@komorazt.cz

VTP
Rumburk

Zdravotnická reforma pod drobnohledem

Reforma zdravotnictví startuje již 1. 1. 2012!

Bez nadsázky – jde o největší reformu zdravotnic-
tví, a pro stomatologii to platí dvojnásob. Mnění 
se mnoho věcí a  některé změny jsou naprosto 
zásadní a velmi významné pro ekonomiku oboru 
stomatologie.

Přibyly možnosti v zúčtování s pacienty (po dese-
tiletích „nespravedlnosti“ bude možno dovybrat 
ke  každému výkonu), přibylo však také mnoho 
povinností a možných sankcí.

Přijďte všichni – do  roku 2012 je třeba vykročit 
pravou nohou!

•  Detaily reformy – finální podoba zákonů

•  Nejdůležitější zákonné změny a komentáře  
 k nim

•  Jak se změní „Souhlasy pacientů“ a zúčtování 
 s pacientem

•  Jak nové zákony ovlivní ekonomickou dělbu  
 zubní lékař/zubní technik

•  Jak se umět zorientovat v posíleném tržním  
 prostředí stomatologie ČR

Zažádáno 50 bodů ČSK

Přiděleno 4 body KZT

4. 11. 2011 
13:00 - 18:00 

Výstaviště Praha Holešovice 
Křižíkův pavilon
Praha 7

Cena:  990 Kč
Cena obsahuje: Školící pomůcky, 
občerstvení během konference.
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PR - článekVZDĚLÁVÁNÍ

KOMPLEXNÍ ZÁKLADNÍ KURZ ZIRKONOVÉ 
TECHNOLOGIE
(2-denní praktický kurz manuální  frézovací technologie Zir-

konzahn a zirkonové keramiky ICE)

Přednášející: Hanka Urbanová DiS.

Termín a místo konání: 

20. - 21. 10. 2011 - Školící centrum Zirkonzahn, Kladno

Téma kurzu: Zhotovení 3čl. zirkonového můstku včet-

ně pryskyřičné modelace, frézování zirkonové konstruk-

ce, barvení, sintrování až po  fazetování zirkonovou kera-

mikou. Frézuje se na  manuálním přístroji Zirkograph 025 

ECO. Po ukončení kurzu každý účastník odchází s komplet-

ní hotovou prací.

Cena kurzu:  8 500,-Kč vč. DPH

Bodová hodnota:  8 kreditů

Kontakt: tel: 777600804, skoleni@dentack.cz, www.dentack.cz

PRETTAU ZIRKON – ZÁKLADNÍ KURZ
(2-denní praktický kurz zaměřený na zhotovení plně zirkono-

vého 3čl.můstku bez vrstvení keramiky MAD/MAM technolo-

gií)

Přednášející: Hanka Urbanová DiS.

Termín a místo konání: 

10. - 11. 11. 2011 - Školící centrum Zirkonzahn, Kladno

8. - 9. 12. 2011 -  Školící centrum Zirkonzahn, Kladno 

Téma kurzu: Zhotovení  3čl. zirkonového Prettau můstku 

včetně pryskyřičné modelace, frézování , specifi cké tech-

niky barvení Prettau, sintrování a použití Prettau dobarvo-

vacích barviček a  speciální glazury. Po ukončení kurzu kaž-

dý účastník odchází s kompletní hotovou prací.

Cena kurzu:  9 500,-Kč vč. DPH

Bodová hodnota:  8 kreditů

Kontakt: tel: 777600804, skoleni@dentack.cz, www.dentack.cz

PRETTAU ZIRKON – KOMBINOVANÝ
(2-denní praktický kurz zaměřený na  zhotovení kombinova-

ného 4-6čl. Prettau můstku MAD/MAM technologií a vrstvení 

zirkonové keramiky ICE)

Přednášející: Hanka Urbanová DiS.

Termín a místo konání: 

3. - 4. 11. 2011 - Školící centrum Zirkonzahn, Kladno

Téma kurzu:  Zhotovení  4-6čl. zirkonového Prettau můst-

ku včetně pryskyřičné modelace, frézování , specifi cké 

techniky barvení Prettau, sintrování až po  vrstvení zirko-

novou keramikou ICE a použití Prettau dobarvovacích bar-

viček a  speciální glazury. Po ukončení kurzu každý účast-

ník odchází s kompletní hotovou prací.

Cena kurzu:  11 000,-Kč vč. DPH

Bodová hodnota:  8 kreditů

Kontakt: tel: 777600804, skoleni@dentack.cz, www.dentack.cz

KURZ FRÉZOVÁNÍ ABUTMENTŮ
(2-denní praktický kurz zaměřený na zhotovení  zirkonových 

abutmentů MAD/MAM technologií)

Přednášející: Hanka Urbanová DiS.

Termín a místo konání: 

26. - 27. 10. 2011 – Školící centrum Zirkonzahn, Kladno

Téma kurzu:  Tento kurz je určen pro ty z Vás, kteří již mají 

základní znalosti s touto technologií a chtěli by se naučit 

frézovat zirkonové abutmenty.

Cena kurzu:  6 000,-Kč vč. DPH

Bodová hodnota:  8 kreditů

Kontakt: tel: 777600804, skoleni@dentack.cz, www.dentack.cz

KURZ ZIRKONOVÉ KERAMIKY VISION 
ZIRKON
(praktický kurz zaměřen na  fazetování 3-5čl.zirkonového 

můstku)

Přednášející: Hanka Urbanová DiS.

Termín a místo konání: 

14. 11. 2011 – Školící centrum Zirkonzahn, Kladno

Téma kurzu:  Tento kurz je určen pro ty z Vás, kteří se chtě-

jí naučit a dozvědět něco více o této zirkonové keramice 

od fi rmy Wohlwend z Lichtensteinu.

Cena kurzu:  4 000,-Kč vč. DPH

Bodová hodnota:  4 kredity

Kontakt: tel: 777600804, skoleni@dentack.cz, www.dentack.cz

KURZ ZIRKONOVÉ KERAMIKY
ICE ZIRKONZAHN
(praktický kurz zaměřen na  fazetování 3-5čl.zirkonového 

můstku)

Přednášející: Hanka Urbanová DiS.

Termín a místo konání: 

26. 9. 2011 – Školící centrum Zirkonzahn, Kladno

Téma kurzu:  Tento kurz je určen pro ty z Vás, kteří se chtě-

jí naučit a dozvědět něco více o této jedinečné zirkonové 

keramice fi rmy Zirkonzahn.

Cena kurzu:  5 500,-Kč vč. DPH

Bodová hodnota:  4 kredity

Kontakt: tel: 777600804, skoleni@dentack.cz, www.dentack.cz

ZÁKLADNÍ KURZ CAD/CAM ZIRKONZAHN
(2-denní  praktický kurz zaměřen na  zhotovení 3čl.zirkono-

vého můstku CAD/CAM technologií a  vrstvení zirkonové ke-

ramiky ICE)

Přednášející: Ing. Karel Urban a Hanka Urbanová DiS.

Termín a místo konání: 

22. - 23. 9. 2011 – Školící centrum Zirkonzahn, Kladno

24. - 25. 11. 2011 - Školící centrum Zirkonzahn, Kladno

Téma kurzu:  Během kurzu účastníci budou seznámeni 

s použitím CAD/CAM 5-TEC systému. Naučí se základy, jak 

skenovat, modelovat na  PC a  jak programovat frézovací 

jednotku na základě vlastního modelu. Druhý den násle-

duje vrstvení zirkonové keramiky na  vysintrovanou kon-

strukci. Po ukončení kurzu každý účastník odchází s kom-

pletní hotovou prací.

Cena kurzu:  10 500,-Kč vč. DPH

Bodová hodnota:  8 kreditů

Kontakt: tel: 777600804, skoleni@dentack.cz, www.dentack.cz

PRETTAU KURZ CAD/CAM ZIRKONZAHN
(2-denní  praktický kurz zaměřen na  zhotovení 3čl. Prettau 

můstku CAD/CAM technologií)

Přednášející: Ing. Karel Urban a Hanka Urbanová DiS.

Termín a místo konání: 

1. - 2. 12. 2011 – Školící centrum Zirkonzahn, Kladno

Téma kurzu:  Během kurzu účastníci budou seznámeni 

s použitím CAD/CAM 5-TEC systému. Naučí se základy, jak 

skenovat, modelovat na  PC a  jak programovat frézovací 

jednotku na  základě vlastního modelu. Dále specifi ckou 

techniku barvení Prettau včetně použití Prettau dobar-

vovacích barviček a  speciální glazury. Po ukončení kurzu 

každý účastník odchází s kompletní hotovou Prettau prací.

Cena kurzu:  11 500,-Kč vč. DPH

Bodová hodnota:  8 kreditů

Kontakt: tel: 777600804, skoleni@dentack.cz, www.dentack.cz

MANUÁLNÍ FRÉZOVÁNÍ
PRETTAU ZIRKONU
(teoretický kurz s  praktickou ukázkou manuálního frézování 

3čl. Prettau můstku)

Přednášející: Hanka Urbanová DiS.

Termín a místo konání: 

29. 9. 2011 - Školící centrum Zirkonzahn, Kladno 

19. 10. 2011 - Školící centrum Zirkonzahn, Kladno

16. 11. 2011 - Školící centrum Zirkonzahn, Kladno

7. 12. 2011 - Školící centrum Zirkonzahn, Kladno

Téma kurzu:  Během kurzu účastníci budou seznáme-

ni s použitím MAD/MAM systému. Dozví se také, co je to 

Prettau zirkon a jak se používá kalkulační program Zirkon-

zahn. Na závěr bude praktická ukázka manuálního frézo-

vání 3 členného Prettau můstku s možností vyzkoušet si 

manuální frézování.

Cena kurzu:  500,-Kč vč. DPH

Bodová hodnota:  zažádáno o 4 kredity u KZT

Kontakt: tel: 777600804, skoleni@dentack.cz, www.dentack.cz

FRÉZOVÁNÍ CAD/CAM ZIRKONZAHN 
5-TEC SYSTÉMEM
(teoretický kurz s praktickou ukázkou modelačního softwaru  

3čl. Prettau můstku)

Přednášející: Ing. Karel Urban a Hanka Urbanová DiS

Termín a místo konání: 

6.10.2011 - Školící centrum Zirkonzahn, Kladno 

25.10.2011 - Školící centrum Zirkonzahn, Kladno

9.11.2011 - Školící centrum Zirkonzahn, Kladno

23.11.2011 - Školící centrum Zirkonzahn, Kladno

15.12.2011 - Školící centrum Zirkonzahn, Kladno

Téma kurzu:  Během kurzu účastníci budou seznámeni 

s  použitím CAD/CAM systému, s  technologickým postu-

pem zhotovení Prettau můstku tímto systémem. Na závěr 

praktická ukázka virtuální modelace 3 členného Prettau 

můstku s možností vyzkoušet si modelační software.

Cena kurzu:  500,-Kč vč. DPH

Bodová hodnota:  zažádáno o 4 kredity u KZT

Kontakt: tel: 777600804, skoleni@dentack.cz, www.dentack.cz

CAD/CAM TOUR
Přednášející: Richard Doležal

Termín a místo konání: 

21. 11. 2011 - Chateau St. Havel**** (Před nádražím, Praha 

4), kód: CAD/16

22. 11. 2011 - Hotel Hazuka*** (Zborovská 18, Plzeň), kód: 

CAD/17

23. 11. 2011 - Hotel Tereziánský dvůr**** (J. Koziny 336, Hra-

dec Králové), kód: CAD/18

24. 11. 2011 - Comsa Brno Palace**** (Šilingrovo nám. 

265/2, Brno-město), kód: CAD/19

25. 11. 2011 - Mamaison Hotel Imperial

Téma kurzu:  Představení nejmodernějších technologií 

používaných v dentálním světě. Předveden bude systém 

společnosti Sirona.

Cena kurzu:  980 Kč vč. DPH

Bodová hodnota:  zažádáno o 4 kredity u KZT a 50 kre-

ditů u ČSK 

Kontakt: HENRY SCHEIN DENTAL, tel: 732763450, www.hsdental.cz

ARTIKULÁTOR A OBLIČEJOVÝ OBLOUK
Přednášející: Michal Koudelka

Termín a místo konání: 

4. 10. 2011 - HENRY SCHEIN DENTAL (Mlýnská 225/44, Brno)

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.

Cena kurzu:  790 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT a zažádáno 

o 50 kreditů u ČSK

Kontakt: HENRY SCHEIN DENTAL, tel: 732763450, www.hsdental.cz

GALILEO
LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ
Přednášející: Hynek Rožnovský

Termín a místo konání: 

31. 10. 2011- HENRY SCHEIN DENTAL (Mlýnská 225/44, Brno)

Téma kurzu:  Školení má 2 části.

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  přidá-

ní lité spony, přidání retence do skeletu); b) fi xní náhrady 

(zatavení dírky v  korunce, nastavení krátké korunky, spo-

jení rozřízlého můstku, úprava kývajícího můstku pomocí 

spotu laseru)

S SEBOU: modelovací nástroje

Cena kurzu:  1 490 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT

Kontakt: HENRY SCHEIN DENTAL, tel: 732763450, www.hsdental.cz

IPS E.MAX CERAM
CELOKERAMICKÝ SYSTÉM
Přednášející: Ondřej Adam

Termín a místo konání: 

1. - 2. 11. 2011 - HENRY SCHEIN DENTAL (Mlýnská 225/44, Brno)

Téma kurzu:  IPS e.max Ceram pro frontální a laterární re-

konstrukce. Příprava a individualizace presované konstruk-

ce z lithium disilikátu pro náhradu horního velkého řezáku 

a individualizace zirkonoxidového podkladu pro zhotove-

ní korunky na první horní molár. Vysvětlení teorie rozšíře-

ného vrstvení s  IPS e.max Ceram v  individuálních odstí-

nech a charakterizacích. Demonstrace odlišného postupu, 

jak pro přední a postranní úsek, tak pro různé konstrukční

materiály. Následná vlastní realizace účastníky kurzu. Ško-

lení je zaměřené pro zubní techniky, kteří prošli naším 

úvodním kurzem nebo již používají celokeramický systém 

IPS e.max all ceramic.

S sebou: modelovací nástroje

Cena kurzu:  5 900 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 8 kreditů u KZT

Počet míst: 8 osob (Praha), 6 osob (Brno)

Kontakt: HENRY SCHEIN DENTAL, tel: 732763450, www.hsdental.cz

SVĚTEM CAD/CAM
FIXNÍ NÁHRADY SNADNO A RYCHLE
Přednášející: Richard Doležal

Termín a místo konání: 

8. 11. 2011 - Hotel Tereziánský dvůr**** (Jana Koziny 336, 

Hradec Králové)

Téma kurzu:  Využijte jedinečné příležitosti srovnání CAD/

CAM systémů, které jsou na českém trhu (3Shape, Sirona, 

DeguDent, AmannGirrbach, Straumann). Dozvíte se ne-

jenom proč používat CAD/CAM systémy, ale především 

odpověď na otázku, který z mnoha systému je právě pro 

Vás ten pravý. Přímo na místě jsou k dispozici pro praktické

ukázky čtyři CAD/CAM systémy od různých výrobců.

Cena kurzu:  1 590 Kč vč. DPH

Bodová hodnota:  zažádáno o 4 kredity u KZT

Počet míst: 30 osob

Kontakt: HENRY SCHEIN DENTAL, tel: 732763450, www.hsdental.cz

OD MODELU KE KORUNCE FUNKČNĚ
A ESTETICKY
Přednášející: Ondřej Adam a Michal Koudelka

Termín a místo konání: 

26.- 27. 9. 2011 - HENRY SCHEIN DENTAL (Libušská 210, Praha 4)

Téma kurzu:  Inovativní teoreticko - praktický kurz výroby 

přesného děleného modelu, použití artikulátoru ve  fi xní 

protetice a  zhotovení presované celokeramické korunky. 

Teorie: výroba modelu pomocí přístroje Giroform, výhody 

přesnosti a uložení do artikulátoru a to i podle registrátu 

z  obličejového oblouku, typy artikulátorů Artex, základní 

rozdělení systému IPS e.max all ceramic. Praktická část: 

výroba vlastního modelu, správné zaartikulování, mode-

lace prvního moláru z vosku, presování z lithium disilikátu 

za použití systému IPS e.max Press a individuální dobarve-

ní pomocí Shade past a Essence prášků.

Cena kurzu:  4 600 Kč vč. DPH

S sebou: modelovací nástroje

Bodová hodnota:  zažádáno o 8 kreditů u KZT

Kontakt: HENRY SCHEIN DENTAL, tel: 732763450, www.hsdental.cz

ECLIPSE REVOLUČNÍ SYSTÉM

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ LÉTO 2011
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PRO SNÍMACÍ PROTETIKU
Přednášející: Martin Socha

Termín a místo konání: 

6. 10. 2011 - DOMYNO restaurant (Novodvorská 1010/14, Praha 4)

Téma kurzu:  Prezentace teorie a ukázka výroby celkové 

snímatelné náhrady pomocí nové technologie Eclipse - re-

voluční jedinečné techniky pro zhotovování snímatelných 

náhrad. Odpadávají konvenční postupy jako vosková mo-

delace, kyvetování a  vaření. Materiál je vysoce biokom-

patibilní a  neobsahuje žádné MMA, má vysoce estetické 

působení a  velmi dobré mechanické vlastnosti. Zkouška 

náhrady se provádí v defi nitivní bázi protézy, čímž je za-

jištěna přesnější artikulace a dosed protézy, celý proces je 

zkrácen z 5 na 3 návštěvy pacienta. Indikace: skeletové pro-

tézy, kombinované práce, celkové protézy, dlahy, zaváděcí 

šablony, provizoria, opravy a rebaze.

Cena kurzu:  1 200 Kč vč. DPH

Bodová hodnota:  zažádáno o 4 kredity u KZT

Kontakt: HENRY SCHEIN DENTAL, tel: 732763450, www.hsdental.cz

IPS INLINE/IPS INLINE ONE/
KOVOKERAMICKÝ SYSTÉM
Přednášející: Hana Jelínková

Termín a místo konání: 

22.- 23.11.2011 - HENRY SCHEIN DENTAL (Mlýnská 225/44, Brno)

6.- 7. 12. 2011 - HENRY SCHEIN DENTAL (Libušská 210, Praha 4)

Téma kurzu:  Nanášení základních a charakterizačních ke-

ramických hmot - využití jejich optických vlastností v sou-

ladu s dynamikou tvaru jednotlivých vrstev. Hlubší pohled 

na povrchovou strukturu korunky a optické efekty s hmo-

tami Shade a  Stains. Vrstvení hmot InLine a  InLine One 

bude provedeno v rámci jedné rekonstrukce, na konstruk-

ce zhotovené technologií CAD/CAM Amann Girrbach.

Cena kurzu:  5 500 Kč vč. DPH

Počet míst: 6 osob (Brno), 8 osob (Praha)

S sebou: modelovací nástroje

Bodová hodnota:  zažádáno o 8 kreditů u KZT

Kontakt: HENRY SCHEIN DENTAL, tel: 732763450, www.hsdental.cz

PROTETIKA – SYSTÉM IMPLADENT
Přednášející: Richard Doležal

Termín a  místo konání: 23.–24. 9. 2011, Zubní laboratoř 

„Něco na zub“, Praha 4

Téma kurzu:  Základní školení zahrnuje témata od mode-

lu po konstrukci. Každý účastník zhotoví jednu konstruk-

ci, vypracovanou z modelu. V průběhu školení budou mít 

technici možnost provést základní modelaci pro frézované 

konstrukce (CAD/CAM – BMK mosty).

Cena kurzu:  3.800 Kč

Bodová hodnota: 4

Kontakt: www.lasak.cz nebo prochazkova@lasak.cz.

V-3

KOVOKERAMIKA - ZÁKLADNÍ
Termín: 14.11.-16.11.2011

Téma kurzu:  Základní vrstvení keramických hmot z ma-

teriálu VM13 nebo VMK Master. Seznámení s teorií (mode-

lace, opracování, vhodné slitiny) i praxí (dvě korunky a tří-

členný můstek).

Přednášející: Michal Nový

Místo: Školicí laboratoř Dental Training Centrum Praha

Cena kurzu: 4200,-

Max. počet posluchačů: 8

Počet dní: 3

Počet kreditů: 12

V-5

KOVOKERAMIKA – POKROČILÍ
Termín: 31.10.-2.11.2011

Téma kurzu: Individuální vrstvení keramických hmot 

z materiálu VM 13 a VMK Master. Použití Professional Kitu, 

Akzentu a Interna.

Přednášející: Čeněk Neruda

Místo: Školicí laboratoř Milevsko

Cena kurzu: 6700,-

Max. počet posluchačů: 10

Počet dní: 3

Počet kreditů: 12

V-12

KOVOKERAMIKA – MISTROVSKÝ KURZ
Termín: 7. 11.-9. 11. 2011

Téma kurzu: Individuální vrstvení keramických hmot VITA 

VM13 a  VMK Master, použití kompletního Professional 

setu. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontál-

ním úseku.

Přednášející: Čeněk Neruda

Místo: Školicí laboratoř Milevsko

Cena kurzu: 7500,-

Max. počet posluchačů: 10

Počet dní: 3

Počet kreditů: 12

V-18

VMK MASTER
Termín: 14.12.-15.12.2011

Téma kurzu: Vrstvení keramických hmot VMK Master. Kurz 

vedený podle individuálních přání účastníků.

Přednášející: Milan Kořánek

Místo: Školicí laboratoř Milevsko

Cena kurzu: 4600,-

Max. počet posluchačů: 10

Počet dní: 2

Počet kreditů: 8

V-20

VM SYSTÉM
Termín: 20.9.-21.9.2011

Téma kurzu: Vrstvení keramiky VM7, VM9, VM13 na  kon-

strukce z  různých materiálů(Alumina, Zirkon a kov) v sys-

tému VITA VM.

Přednášející: Čeněk Neruda

Místo: Školicí laboratoř Dental Training Centrum Praha

Cena kurzu: 4750,-

Max. počet posluchačů: 8

Počet dní: 2

Počet kreditů: 8

V-21

BEZKOVOVÁ KERAMIKA
Termín: 20.10.-21.10.2011

Téma kurzu: Seznámení s  přípravou celokeramických 

konstrukcí. Vrstvení keramických hmot VITA VM 7 a VM 9 

na různé tipy celokeramických konstrukcí.

Přednášející: Čeněk Neruda

Místo: Školicí laboratoř Milevsko

Cena kurzu: 4900,-

Max. počet posluchačů: 10

Počet dní: 2

Počet kreditů: 8

V-26

PRESOVANÁ KERAMIKA
Termín: 29. 9.-30. 9. 2011

Téma kurzu:  Výroba celokeramické konstrukce a korun-

ky v konečném tvaru presovací metodou z materiálu PM9.

Přednášející: Milan Kořánek

Místo: Školicí laboratoř Milevsko

Cena kurzu: 3900,-

Max. počet posluchačů: 10

Počet dní: 2

Počet kreditů: 8

V-29

CEREC - FINÁLNÍ ÚPRAVA POVRCHU
Termín: 22. 9. 2011

Téma kurzu:  Individuální dobarvení celokeramických fré-

zovaných náhrad pomocí glazury, barvení a leštění.

Přednášející: Čeněk Neruda

Místo: Školicí laboratoř Dental Training Centrum Praha

Cena kurzu: 2900,-

Max. počet posluchačů: 8

Počet dní: 1

Počet kreditů: 4

V-32

SNÍMACÍ PROTETIKA
Termín: 26. 9.-27. 9. 2011

Téma kurzu:  Stavění zubů věrně podle přírody - Bio-lo-

gická protetika. Teorie a praktický nácvik. Anatomická mo-

delace náhrady měkkých tkání, základní pravidla správné 

adheze protézy.

Přednášející: Csaba Szegö

Místo: Školicí laboratoř Milevsko

Cena kurzu: 5900,-

Max. počet posluchačů: 8

Počet dní: 2

Počet kreditů: 8

V-33

SNÍMACÍ PROTETIKA
Termín: 3. 10.-4. 10. 2011

Téma kurzu:  Teorie výběru zubů podle fyziognomie obli-

čeje, registrace mezičelistních vztahů, stavění zubů podle 

ověřených pravidel, anatomická modelace náhrady měk-

kých tkání, základní pravidla správné adheze protézy.

Přednášející: Milan Kořánek

Místo: Školicí laboratoř Ostrava

Cena kurzu: 5500,-

Max. počet posluchačů: 6

Počet dní: 2

Počet kreditů: 8

V-34

SNÍMACÍ PROTETIKA
Termín: 24. 11.-25. 11. 2011

Téma kurzu:  Teorie výběru zubů podle fyziognomie obli-

čeje, registrace mezičelistních vztahů, stavění zubů podle 

ověřených pravidel, anatomická modelace náhrady měk-

kých tkání, základní pravidla správné adheze protézy.

Přednášející: Milan Kořánek

Místo: Školicí laboratoř Milevsko

Cena kurzu: 5500,-

Max. počet posluchačů: 8

Počet dní: 2

Počet kreditů: 8

I-4

PROTETIKA A IMPLANTÁTY
Termín: 21. 11.-22. 11. 2011 

Téma kurzu:  Orientace v názvosloví, rozdělení jednotli-

vých konstrukčních dílů, zhotovení modelu včetně gingi-

vální masky, zhotovení kovové konstrukce nesené implan-

táty, modelace individuálního abutmentu.

Přednášející: Milan Kořánek

Místo: Školicí laboratoř Milevsko

Cena kurzu: 7900,-

Max. počet posluchačů: 8

Počet dní: 2

Počet kreditů: 8

M-2

ZÁSUVNÉ SPOJE ACRYLOCK
Termín: 24. 10.-26. 10. 2011

Téma kurzu:  Zhotovení konstrukce fi xní a snímatelné čás-

ti protetické náhrady, při použití dvou variant  zásuvných 

spojů Acrylock.

Přednášející: Tom Arslanian

Místo: Školicí laboratoř Dental Training Centrum Praha

Cena kurzu: 6300,-

Max. počet posluchačů: 6

Počet dní: 3

Počet kreditů: 12

E-6

TEPELNÉ TVAROVÁNÍ FÓLIÍ V ORTODON-
CII
Termín: 4. 11.-5. 11. 2011

Téma kurzu:  Praktické využití techniky vakuově tepelné-

ho tvarování folií v ortodoncii.

Přednášející: Marián Svorad

Místo: Školicí laboratoř Dental Training Centrum Praha

Cena kurzu: 4500,-

Max. počet posluchačů: 8

Počet dní: 1,5

Počet kreditů: 8

B-2

SKELETY
Termín: 30.11.-2.12.2011

Téma kurzu:  Vyhodnocení modelu s použitím paralelo-

metru, návrh vhodných kotevních prvků, statika a geome-

trie budoucí skeletové náhrady. Zhotovení deskové náhra-

dy se třemi kotevními prvky.

Přednášející: Milan Kořánek

Místo: Školicí laboratoř Milevsko

Cena kurzu: 6900,-

Max. počet posluchačů: 6

Počet dní: 3

Počet kreditů: 12

IPS INLINE SYSTEM EFEKTIVNĚ,
EKONOMICKY A ESTETICKY
2. denní školení zaměřené na  práci s  frontálními korunkami 

na velké řezáky

Termín: 25. – 26. 10. 2011

Téma kurzu:  Práce s  metalokeramikou Ivoclar Vivadent 

IPS InLine při rekonstrukci dvou horních velkých řezáků. 

Vysvětlení vrstvení v  souvislosti s  optickými vlastnostmi 

původních rekostruovaných zubů, demonstrace a  vlast-

ní realizace účastníky, přizpůsobená jejich konkrétním 

schopnostem. Následná práce s morfologií a povrchovou 

texturou tak aby byl dosazen přirozený a estetický výsle-

dek.

Přednášející: Ondřej Adam

Místo: Praha: Školící laboratoř Dentamed, Pod Lipami 41

Cena kurzu: 5 500 Kč (pro VIP: 4 950 Kč)

Max. počet posluchačů: 8

S sebou:  štětce na modelaci keramiky, diamantové brous-

ky na opracování keramiky, pean

Počet kreditů: zažádáno o 8 kreditů KZT ČR

CO JE TO IPS E.MAX?
2. denní školení pro začátečníky zaměřené hlavně

na IPS e.max press

Termín: 30. 11. – 1. 12. 2011

Téma kurzu:  Úvodní školení celokeramického systému 

Ivoclar Vivadent IPS e.max all ceramic. Programem je vy-

světlení rozdělení celého systému, teoretická presentace 

postupu práce s lithium disilikátem presováním (IPS e.max 

Press) a  demonstrace vlastních případů řešených tímto 

druhem náhrad. Příprava, zatmelení a vylisování celoana-

tomické náhrady a  konstrukce pro fasetování. Vysvětlení 

použití shadů a essencí, dobarvení a a následná glazura ce-

loanatomické náhrady. Teorie vrstvení keramiky IPS e.max, 

Ceram, praktická ukázka a vlastní realizace účastníky kurzu 

na podklady z lithium disilikátu.

Přednášející: Ondřej Adam

Místo: Praha: Školící laboratoř Dentamed, Pod Lipami 41

Cena kurzu: 5 900 Kč (pro VIP: 3 310 Kč)

Max. počet posluchačů: 8

S sebou:  štětce na modelaci keramiky, diamantové brous-

ky na opracování keramiky, pean

Počet kreditů: zažádáno o 8 kreditů KZT ČR

NOVÉ PRESOVACÍ MATERIÁLY 
PRESOVANÁ KERAMIKA VITA PM9
2. denní školení zaměřené na  práci s  frontálními korunkami 

na velké řezáky

Termín: 10. – 11. 11. 2011

Téma kurzu:  Přijďte si vyzkoušet práci s  presovací pecí 
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a novými materiály Vita. Vytvořte si vlastní vypresovanou 

korunku pomocí nových materiálů Vita s  použitím nové 

presovací pece Vita Vacumat 6000MP. Výroba celokera-

mické korunky v anatomickém tvaru presovací metodou 

z materiálu PM9 a individualizace.

Přednášející: Čeněk Neruda

Místo: Praha: Školící laboratoř Dentamed, Pod Lipami 41

Cena kurzu: 6 900Kč (pro VIP: 6 210 Kč)

Max. počet posluchačů: 8

Počet kreditů: zažádáno o 8 kreditů KZT ČR

NOVÁ KERAMIKA VMK MASTER
JEDNODUŠE A KRÁSNĚ
2. denní školení zaměřené na  práci s  frontálními korunkami 

na velké řezáky

Termín: 3. – 4. 11. 2011

Téma kurzu: Praktický kurz bude uveden krátkou před-

náškou. V praktické části kurzu si zhotovíte tříčlenný fron-

tální můstek a  dvě korunky v  laterálním úseku. Všichni 

účastníci školení dostanou po absolvování kurzu certifi kát 

Vita, který potvrzuje úspěšnou účast a slouží jako doklad 

k propagaci jejich práce.

Přednášející: Čeněk Neruda

Místo: Praha: Školící laboratoř Dentamed, Pod Lipami 41

Cena kurzu: 5 900 Kč (pro VIP: 5310 Kč)

Max. počet posluchačů: 8

Počet kreditů: zažádáno o 8 kreditů KZT ČR

KOMPOZITNÍ SYSTÉM GC GRADIA A GC 
GRADIA GUM
2. denní školení zaměřené na  práci s  frontálními korunkami 

na velké řezáky

Termín: 7. 12. 2011

Téma kurzu: Jednodenní kurz bude uveden přednáškou 

a následně praktickým kurzem. V průběhu kurzu se v pra-

xi seznámíte s vlastnostmi a přednostmi moderního kom-

pozitního systému Gradia fi rmy GC. Více informací získáte 

na  telefonním čísle 777  692  550 nebo na  e-mailu: jiri.ha-

nek@dentamed.cz.

Přednášející: Mgr. Peter Rebroš

Místo: Praha: Školící laboratoř Dentamed, Pod Lipami 41

Cena kurzu: 2 900 Kč (pro VIP: 2610 Kč)

Max. počet posluchačů: 8

Počet kreditů: zažádáno o 4 kredity KZT ČR

KERAMICKÝ SYSTÉM INITIAL OD GC
2. denní školení zaměřené na  práci s  frontálními korunkami 

na velké řezáky

Termín: 6. 12. 2011

Téma kurzu: Školení na GC Initial, kde si zhotovíte korun-

ky, nebo můstek pro svého vlastního pacienta pod vede-

ním školitele Petera Rebroše a tím si refundujte cenu škole-

ní. Kurz bude uveden přednáškou a následně praktickým 

kurzem. V průběhu kurzu se v praxi seznámíte s vlastnost-

mi a přednostmi tohoto moderního keramického systému.

Přednášející: Mgr. Peter Rebroš

Místo: Praha: Školící laboratoř Dentamed, Pod Lipami 41

S sebou: zartikulovaný model se 3 – 6 členy sólo korunek, 

nebo můstku zhotovených z kovu nebo ze zirkonu, obrá-

zek pacienta s vybranou barvou ve vzorníku (Vita classic, 

3D-Master, Ivoclar Vivadent). 

Cena kurzu: 2 490 Kč (pro VIP: 2 241 Kč)

Max. počet posluchačů: 8

Počet kreditů: zažádáno o 4 kredity KZT ČR

MATERIÁLY A POSTUPY TŘETÍHO TISÍCI-
LETÍ
Praktické rady jak pracovat rychleji, efektivněji a při minimál-

ních nákladech

Termín: 5. 12. 2011

Téma kurzu: 1. část - teoretická. Kompozitní materiály, ad-

heziva, nová „SURF“ polymerační technologie a kompozi-

ta III. Generace, náhrady vosku, modelovací pryskyřice pro 

štětečkovou techniku, praktické rady pro opravy vypadnu-

tých fazet, poškozených korunek pryskyřičných i keramic-

kých můstků. Metody přímého podkládání, zatmelování 

a sádrovaní, keramické systémy, souhrn keramických sys-

témů pro každou indikaci, NOVÉ 3D pasty na keramiku a je-

jich zkušenosti a  výhody, nový koncept vrstvení kerami-

ky na kovovou konstrukci - úsporně aplikací jediné vrstvy. 

Která keramika nám „Šetří čas a vydělává pěkné peníze“? 

2. část – praktická. Praktické ukázky pracovních postupů 

s možností vyzkoušení i pro účastníky školení  

Přednášející: Mgr. Peter Rebroš

Místo: Brno: Hotel Vista***, Hudcova 72

S sebou: zartikulovaný model se 3 – 6 členy sólo korunek, 

nebo můstku zhotovených z kovu nebo ze zirkonu, obrá-

zek pacienta s vybranou barvou ve vzorníku (Vita classic, 

3D-Master, Ivoclar Vivadent). 

Cena kurzu: 1 090Kč (pro VIP: 981Kč)

Počet kreditů: zažádáno o 4 kredity KZT ČR

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

reklama

LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46, Praha 9, 190 00, Česká republika
tel.: +420 224 315 663, fax: +420 224 319 716, e-mail: lasak@lasak.cz, www.lasak.cz

BioCam®

Frézované konstrukce na implantáty
 Unikátní bezespárová konstrukce

 Homogenní struktura bez defektů

 Vysoká pasivní přesnost

 Na všechny přední systémy

První technologie v ČR

bez vlepených bazí
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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
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>>> Již podruhé se na této stránce setkáváte s rubrikou, která 

by měla plnit hned dvě úlohy najednou. Celý systém je zalo-

žen na  tom, že KZT vyhlásí jeden produkt (v dnešním čísle to  

je zatmelovací hmota na jedno zatmelení), který poté fi rmy na-

bídnou ze svého sortimentu. Nabídka je grafi cky zpracována 

do jednotné podoby a vy čtenáři si můžete vybrat z nabídky to, 

co se vám jeví jako nejpřitažlivější, aniž byste museli dělat složitý 

„průzkum trhu“.

Takže první úlohou je pomoci čtenáři získat ucelenou předsta-

vu 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 periodiku. <<<

Zatmelovací hmota na jedno
zatmelení

SMARTVEST RAPID
Zatmelovací hmota  SmartVest Rapid  určená pro zhotovování veške-

rých fi xních protetických prací z vysokotavitelných slitin, je vhodná 

jak pro rychlé vypalování, tak pro klasické postupné řízené vyhřívání. 

Pro optimální práci se SmartVest Rapid je určena expansní mísící te-

kutina Silisan R. Výsledkem je formovací hmota nové generace, která 

snese nejpřísnější srovnání 

s konkurenčními výrobky. Je 

vhodná pro tmelení bez ko-

vového licího kroužku.

Více na www.spofadental.cz

Výrobce:

SpofaDental a.s.

Balení: 

a) SmartVest Rapid  30x160g

 +  Silisan R 1000g

b). SmartVest Rapid 80x160g

 + Silisan R   5000g

BELLAVEST SH
Pevná zatmelovací hmota s možností konvenčního

i rychlého vyhřívání, vhod-

ná i pro odlévání

bez kovového licího 

kroužku. 

Dovozce pro ČR:

BEGO

Balení: 

a) 12,8 kg  (80x 160g)

 +1l Begosol

b) 12,8 kg  (80x 160g)

 +5l Begosol

cena za balení prášek+tekutina/

cena na jedno zatmelení 160g+40ml

a) 2 732 Kč/45 Kč

b) 3 909 Kč/42 Kč

BREVEST RAPID 1
Fosfátem vázaná, precizní, jemnozrnná zatmelovací hmota pro univer-

zální použití. Je určena pro rychlé vypalování forem pro korunky, můst-

ky, skeletové náhrady i zásuvné spoje. Již 15min. po namíchání můžete 

formu vložit do pece vyhřáté na 900°C, navíc

je  vhodná i pro odlévání bez licího kroužku.

Expanzní mísící tekutina – Bresol R.

Výrobce:

bredent

Dovozce pro ČR:

Krbec Dent s.r.o.

Úněšovská 20, 323 00 Plzeň

tel. 377 223 380

777 223 380

info@krbec

www.krbec.cz

Balení: 

4kg Brevest R 25x160g + 1l Bresol R

HENRY SCHEIN VEST
Zatmelovací hmota pro korunky a můstky vhodná pro všechny slitiny. 

Vhodná pro konvenční i rychlé zatmelování a presovací keramiku.

Výrobce:

Henry Schein

Balení: 

35 x 160g (5,6kg)

+1l tek.

cena za balení (prášek + tekutina)/

cena na jedno zatmelení 160g + 40ml

1 524 Kč/46 Kč

cena za balení/

cena na jedno zatmelení

1 399 Kč/56 Kč

cena za balení (prášek + tekutina)/

cena na jedno zatmelení 160g + 38ml

a) 1 719 Kč/60,30 Kč

b) 3 236 Kč/37,40 Kč

e formovací hmota nové generace, která 

e 

z

s o ost o e č o

TOP VÝROBEK GC STELLAVEST
Fosfátová bezuhlíková zatmelovací hmota pro slitiny obecných kovů. 

Umožňuje zatmelení  bez použití licího kroužku tak „šokové“ pred-

hřívaní . Mimořádná japonská přesnost a kvalita s celkovou expanzí 

do 3%.

Výrobce:

GC (Japonsko)

Dovozce

pro ČR:

Dentamed

Balení: 

4.5 kg prášek + 900 ml tektina

(30 x 150 g předvážené sáčky)

cena za balení/cena na jedno zatmelení

(150g prášek + 33 ml tekutiny)

2 590 Kč/86,33 Kč



TOP VÝROBEK

51komorazt # 3  2011
@

VYUŽIJTE NABÍDEK

RENFERT ZA SKVELÉ

CENY K PRÍLEŽITOSTI

PRAGODENT JIŽ DNES!

KOMPLETNÍ NABÍDKA NA DENTAMED.CZ

ˇ
ˇ

NYNÍ ZDARMA PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ PHILIPS
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Volné pokračování článku, „Jak to všechno začalo.. „, kte-

rým bych rád připomenul něco o  začátcích CAD/CAM 

metod a systémů.

>>> V  roce 1980 na  univerzitě v  Curychu  uvažoval  

profesor W. H. Mörmann o výrobě estetických, přes-

ných a  pevných výplní. V  té době nebylo možné 

na výplně používat kompozitní hmoty z důvodu vel-

ké polymerační kontrakce, z toho vyplývajících okra-

jových mezer a  také nedostatečné pevnosti v  odě-

ru. Zamýšlel se tedy nad otázkou, zda by bylo možné 

zhotovovat výplň během jednoho sezení, neboli jak 

dnes říkáme chairside. Dřívější používané techniky ho 

neoslovily a  nenašel přesvědčivý způsob, jak vyřešit 

tento problém. Dospěl k závěru, že musí pomoci nová 

technologie. Číselně řízené stroje byli známy už řadu 

let v průmyslu. Zamyslel se, zda by bylo možné ske-

novat napreparované inlaye přímo v ústech pacienta 

a  zpracovat tato data pomocí počítače a  posléze je 

převést a použít pro ovládání frézovacího stroje. Pro-

to navštívil svého přítele elektrotechnického inženýra 

Marca Brandestiniho, který pracoval na biomechanic-

kých ultrazvukových zařízeních v  laboratořích pro-

gresivních technologií v Bothell. Zeptal se ho, zda by 

mohlo být snímání provedeno ultrazvukově. 

Brandestini byl zpočátku skeptický, ale poté řekl, že 

pomocí ultrazvuku nelze skenovat, protože vlnová 

délka je příliš velká. Z tohoto důvodu se rozhodl ske-

novat opticky. Brandestini byl nápadem Mörmanna 

nadšen a rozhodl se s ním na projektu spolupracovat. 

Předběžné teoretické výpočty ukázaly přesnost utěs-

nění spáry v  šířce 500μm. Dr. Brandestini se rozhodl 

vrátit do Švýcarska, kde studoval a pustit se do studie 

optoelektronického skenování inlayí.

Keramika se jevila jako mnohem kvalitnější jak 

po stránce estetické, tak i dle odolnosti. První pokusy 

frézování keramiky provedli na živcových keramických 

blocích MARK I, vyrobených fi rmou VITA. Ukázalo 

se, že tento materiál je ideální pro broušení kotou-

čem a v poměrně krátké době rychle opracovatelný. 

Z předchozích testů W.H.Mörmann usoudil, že bude 

nejlepší brousit zevně s brusným kotoučem v mezio-

distálním směru (na délku bločku). V tomto uspořádá-

ní bylo možné posouvat blok proti kotouči a frézovat 

tak obrys z obou stran.

Vývoj intraorální kamery

Ideou Dr. Brandestiniho bylo vytvořit mřížku paralel-

ních pruhů na  známém principu aktivní triangulace. 

Tímto způsobem by získal hloubku preparace a  ob-

raz preparace. Tuto mřížku měl snímat CCD video čip. 

Dnes jsou CCD čipy běžně vyráběné a používané, ale 

v době vývoje Cerecu se jednalo o hi-tech technolo-

gii, kterou vyráběla pouze fi rma Fairchild v Palo Alto 

v Silicon Valley, která se zabývala polovodiči. Jelikož se 

jednalo o  vysoce technicky vyspělé součástky, pod-

léhali U.S. kontrole při vývozu. Rozhodli se proto na-

vštívit výzkumného ředitele Fairchild a přesvědčit ho 

o přednosti jejich projektu, aby mohli zakoupit řadu 

těchto čipů a  byli si jisti i  dalším doručením těchto 

čipů. Pro použití v intraorální kameře se rozhodli pou-

žít CCD čip o rozměrech 14 x 14 mm. Na jaře roku 1983 

se již zabývali snímáním pomocí mřížky paralelních 

černých a světlých pruhů o šířce 250μm. Po řadě po-

kusů získali první optický obraz zubů. Integrování op-

tických a  elektronických součástí do  požadovaného 

malého rozměru intraorální kamery vyžadovalo vět-

OD MYŠLENKY K HI-TECH TECHNOLOGII

Jan Janovský Dis.

Jan Janovský Dis.

1.
1. W. H. Mörmann.
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ší úsilí. Jejich základní koncepce byla, aby zubní lékař 

využíval své základní postupy. Tedy pracoval jednou 

rukou a druhou si pomáhal, přičemž pomocí intraorál-

ní kamery sledoval skenované zuby na monitoru. Při 

potřebě skenovat by lékař stiskl pedál a tímto stiskem 

by se spustil skenovací proces, hned jakmile by směr 

pohledu souhlasil s osou vložení. Toto bylo založeno 

na znalosti, že pohled na skenovaný objekt směrem 

do osy vložení umožňuje veškerou prostorovou infor-

maci. Tento proces nazvali „optický dojem“. Tato me-

toda je dodnes používaná.

Vývoj hardware

Základní prvky byly již vytvořeny, proto se rozhodo-

vali jaké jméno novému přístroji dát. Rozhodli se složit 

jméno ze zkratek CEramic REConstruction. Dr. Brande-

stini vytvořil první návrh pro jednotku CEREC a intra-

orální kameru. Měl rychle jasnou myšlenku, jak bude 

CEREC vypadat a  také nápad na  způsob získávání 

a zpracovávání informací. Postavil počítač a video sní-

mač a vznikla tak první CAD/CAM technologie v zub-

ním lékařství.

Vývoj software

Nyní, když měli hotovou kameru a  video jednotku, 

stáli před otázkou, jak vytvořit náhradu. Pro tuto od-

pověď potřebovali softwarového inženýra. V  roce 

1983 byl svět počítačů na  počátku vývoje, dalo by 

se říci, že v  plenkách. Setkali se s  mladým francouz-

ským softwarovým inženýrem Alainem Ferru, který 

studoval v Curychu. Jeho schopnosti a velké nadše-

ní byli vhodné pro potřeby W.H.Mörmanna a M.Bran-

destiniho. W.H.Mörmann mu vysvětlil anatomii zubů, 

způsoby preparace a to ve třech základních rovinách 

- okraje preparace, okluze a kontakty. Základní rozvr-

žení designu bylo označit dno preparace, okraje duti-

ny a okluzní vedení. Dr.Ferru naprogramoval vše dle 

instrukcí W.H.Mörmanna, tím vytvořil první operační 

program pro CEREC. Zpočátku nebylo možné frézo-

vat okluzi a tak bylo posléze na lékaři, aby pomocí dia-

mantu dobrousil okluzi v ústech pacienta. Toto se vy-

řešilo až s příchodem CERECU 2. 

 

Kde umožnil design okluze nový software s naprogra-

movanými 3 režimy - extrapolace, korelace, funkce.

První ošetření pacienta přístrojem CEREC 

Na  počátku září roku 1985 byl představen prototyp 

Cerecu zvaný Lemon. Název si získal kvůli jeho žlu-

tému zbarvení. První ošetření pacienta se konalo 19. 

září na univerzitě v Curychu. Použitý materiál byl Mark 

I od fi rmy VITA. Při tomto ošetření byla použita meto-

da adhezivního lepení používaného běžně až od roku 

1993. První pacient byl Dr.Alain Ferru a  jednalo se 

o zub 27, na který byla zhotovena MOD inlay.  <<<

Přeloženo a upraveno z německého originálu CEREC 

Zeitung No. 4 2006.
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Soukromá stomatologická klinika v centru Prahy 1 přijme pro svou moderní laboratoř 

zubního technika/techničku. 
Požadavky: 
  • Zájem o obor, chuť dále se rozvíjet v oboru CAD/CAM technologií 
  • Časová fl exibilita
  • Dobrá znalost AJ, event. NJ 
  • Samostatnost, pečlivost, spolehlivost

V případě zájmu nabízíme i  jednání o dlouhodobém pronájmu laboratoře. 

Kontakt: Renata Konrádová, e-mail: offi  ce@mdc.cz, tel.: 724 222 255
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KOMORAZT.CZ
Magazín Komory zubních techniků ČR

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

MÉDIA DATA

Ročník:  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

LIEHMANN CZ, s.r.o.
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Dent
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Flava
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LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46, Praha 9, 190 00, Česká republika
tel.: +420 224 315 663, fax: +420 224 319 716, e-mail: lasak@lasak.cz, www.lasak.cz

BioCam®

Frézované konstrukce na implantáty
 Unikátní bezespárová konstrukce

 Homogenní struktura bez defektů

 Vysoká pasivní přesnost

 Na všechny přední systémy

První technologie v ČR

bez vlepených bazí

LASAK, spol.s r.o.

strana 48

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

Henry Schein Dental
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Soukromá stomatologická klinika v centru Prahy 1 přijme pro svou moderní laboratoř 

zubního technika/techničku. 
Požadavky: 
  • Zájem o obor, chuť dále se rozvíjet v oboru CAD/CAM technologií 
  • Časová fl exibilita
  • Dobrá znalost AJ, event. NJ 
  • Samostatnost, pečlivost, spolehlivost

V případě zájmu nabízíme i  jednání o dlouhodobém pronájmu laboratoře. 

Kontakt: Renata Konrádová, e-mail: offi  ce@mdc.cz, tel.: 724 222 255
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MILLENIUM Dental Care
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Vita
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Hu-Fa

strana 5

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLaabboorraattoorrboaboabobabobbbb ratratratttattttororororabbbooa rraattoorraboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboaboab ratratratratratratratratratratratratratratraratratorororororororororororororororororníníníníííííííííínínnínínínínínnínínínínínínínínínín
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllyyyyyyyyyyyyyyyyyy stabilní cel• okovový rám stolu

odolná pracovní deska• 
přirozené pracovní světlo• 

výkonné odsávání s nízkou hlučností• 
ergonomicky navržené prvky stolu• 

moderní nadčasový design• 
v různých barvách a provedeních• 

Hu-Fa Dental a. s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice, www.hufa.cz
Tel: 577 926 226 (8), Fax: 577 926 205, e-mail: objednavky@hufa.cz

Cena: 47 990 Kč

Navštivte nás
stánek č. 225 13. - 15. 10. 2011

Dentamed
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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

Dentas
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Kompletní systém148.680,- (s DPH)

14.850,- (s DPH)

www.dentas.cz

 Najdete u nás

pravidelné školení

materiály skladem

 keramika Noritake

   kompozity Duropont

 Termoplasty  FLEXITE 

zatmelovací hmoty

                          sádry

ZUBY GOLDENT

                nástroje

     pomůcky

           přístroje

VÝROČNÍ SLEVY - DENTAS SLAVÍ 20 let

Navštivte nás na Výstavě Pragodent 2011 stánek LK 57

Výstavní Slevy platné od 1. září až do konce  října 2011.

í Aparát - SilverCast

ičkový licí aparát,

konalé odlitky.

Technologie Flexite, 

chtějte kvalitu

originálního systému.

Zirkoniová Keramika 

Noritake (CZR).

Japonská keramika 

nejvyšší úrovně ve světě.

123.900,-

13.500,-

Kompletní systém

167.988,- (s DPH)
139.990,-

peciální výroční cena

D & CT, s.r.o. DENTAS - Mánesova 8, Praha 2, Vinohrady
TEL: 222 252 055  EMAIL: DENTAS@dct.cz

148.680,- (s DPH
167.988,- (s DPH)
139.990,-

Rodentica
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Vážení obchodní partneøi 
dovolujeme si Vás pozvat na 19.roèník

 mezinárodního dentálního veletrhu 

PRAGODENT
který se koná ve dnech

13.-15.10.2011
navštivte firmu 

v jejím novém stánku è. 107, ve støední hale
Prùmyslového paláce - Praha 7 Holešovice

Špidrova 104, Vimperk, 385 01

www rodentica eu

Sinteo
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Laserový pomocník
vašich laborato í p ichází

Bu te konkurenceschopní a zadejte výrobu 
konstrukcí zubních náhrad specialist m.

Váš provoz se výrazn  zlevní a zrychlí se dodací
lh ty vašim zákazník m.

www.sinteo.cz
SINTEO Dental s.r.o., Rybkova 338/9, 60200, Brno, tel.: +420-774 944 977, e-mail: info@sinteo.cz Dental Laser Center

ýrobu 
t m.
e dodací

Navštivte nás na veletrhu
Pragodent 2011

konaném ve dnech
13.–15. 10. 2011.

lh ty va

EOS CobaltChrome SP1 
[Class IIa]

VTT-C-2860-01-1123-325-08

Medical Device Directive
93/42/EEC

EN ISO 22674:2000000000666666666666666666666666
EN ISO 744400400000555440005540055554440054400544005544004

EN ISO 10993-1:200000030030303330000303330000300030030303330033300000300003333
EN ISO 10993-555-15-11155 111-1-15--111-11155-5---11115--11-111119999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  snížení pracnosti, úspora asu a zvýšení 
efektivity vaší laborato e

  možnost zhotovit libovoln  dlouhé 
konstrukce
  nejvyšší kvalita konstrukce a dlouhá 
životnost materiálu

  dodání do 3 pracovních dn

Outsourcing v centru SINTEO
se vám vyplatí

Výroba nejkvalitn jších
konstrukcí zubních náhrad
Jako jediní ve st ední Evrop  využíváme 
špi kovou technologii Direct Metal Laser 
Sintering (DMLS) pro dentální ú ely. Výsledkem 
je neporézní produkt a velmi p esná konstrukce 
i u delších m stk . Chromkobaltový prášek 
použitý na výrobu konstrukce má výrazn  vyšší 
životnost než konkuren ní materiály.

Zvládnu
50× víc než

lov k 

Ušet ím váš 
as a spoustu 

pen z

Jsem
proklat  

rychlý
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I-Bond NF *
I-Bond 02 *
I-GW
I-MG
I-MG FH
I-MG EKO

Dentální kovy 
INTERDENT 

AKCE do 30. 9. 2011

Zveme Vás k návštěvě naší expozice č. 220 na výstavě PRAGODENT

INTERDENT®
100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel.: 274 783 114, 274 814 404 • www.interdent.cz

Dentamechanik

strana 13

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

systémem

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

TS
CH

Nová VITA Metalokeramika s osvědčeným jednoduchým způsobem vrstvení.

VITAVMKMaster®
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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I-Bond NF *
I-Bond 02 *
I-GW
I-MG
I-MG FH
I-MG EKO

Dentální kovy 
INTERDENT 

AKCE do 30. 9. 2011

Zveme Vás k návštěvě naší expozice č. 220 na výstavě PRAGODENT

INTERDENT®
100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel.: 274 783 114, 274 814 404 • www.interdent.cz


