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Editorial

Vážení čtenáři, 

ještě pár týdnů a  konec roku je tu. Brzy nás zasype bílá 

peřina a po krásném barevném podzimu zbudou už jen 

vzpomínky na  období vyplněné mnoha akcemi, které si 

ještě lehce připomeneme v  tomto čísle magazínu. V od-

borných tématech potěšíme hlavně ortodontické zubní 

techniky, protože se hodně bude hovořit o rovnání zubů… 

A slyšeli jste někdy i o rovnání nehtů? 

Nenechte si ujít zajímavý článek bývalého zubního techni-

ka, který se touto problematikou zabývá. Do českých zub-

ních laboratoří se podíváme na stále diskutovanou meta-

lokeramickou korunku a v neposlední řadě budeme zase 

hovořit o výrobcích a  jejich cenách. Zavedli jsme rubriku 

“Z českých zubních laboratoří“ abychom ukázali, že co je 

české, může být i hezké. A to samozřejmě platí i pro čes-

ké výrobce stomatologických materiálů, postupně vám je 

všechny představíme.

Všichni víme, že konec roku je vždy časem bilancování. 

I dnešní editorial by měl být bilancí toho, co se odehrálo, 

ale asi to pro mnohé není moc zajímavé téma. Každý, kdo 

má zájem a čas, si může pohodlně vše najít, zrekapitulo-

vat a zbilancovat sám. Stačí si zalistovat v minulých číslech, 

prohlédnout si publikované články, zprávy o  konaných 

akcích a  komentáře. Z  toho si pak můžete udělat vlastní 

bilanci a hodnocení našeho magazínu. Chtěla bych moc 

poděkovat všem autorům článků a všem přispěvovatelům. 

Chtěla bych také poděkovat všem fi rmám, které v našem 

magazínu inzerovaly, protože díky fi nančním prostředkům 

z inzerce může každý z vás mít jednou za čtvrt roku maga-

zín na stole.

Je konec roku a chce se mi věřit, že ten následující se pone-

se v duchu pozitivních změn, legislativa má v tomto směru 

nakročeno.

Proto vám všem přeji o vánočních svátcích dostatek klidu 

k načerpání čerstvých sil a šťastný vstup do roku 2012.
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Dění v KZT

>>> Tuto rubriku jsme zavedli do  magazínu proto, 

abych vás pravidelně mohla informovat o dění v KZT. 

Co se tedy odehrálo za poslední čtvrtletí tohoto roku: 

Druhý řádný Sněm KZT – byl trochu poznamenán 

menší účastí. Z  vašich ohlasů jsme usoudili, že pro-

blém je (kromě tradičního nezájmu zubních techniků 

o dění v oboru) trochu způsoben velkým počtem akcí, 

které se kumulují v podzimních měsících a mnozí jste 

volili jen jednu z nich. 

Rada KZT rozhodla, že příští Sněm KZT se bude ko-

nat v jarních měsících, nejspíš koncem dubna, a tento 

přesun na jaro necháme natrvalo. O přesném termínu 

budeme informovat, hned jakmile budeme mít po-

tvrzené místo konání. 

Vzhledem k  tomu, že SEF 2 byl tématicky zaměřen 

na  změny v  legislativě, které se dotýkají především 

ordinací, KZT svoji aktivní účast zrušila. Přihlášení zá-

jemci byli obtelefonováni a bylo jim navrženo navrá-

cení zaplaceného poplatku. Několik zubních techniků 

se i přesto dostavilo - především ti, kteří přijeli spolu 

se svými ošetřujícími lékaři. KZT se na SEF 2 prezento-

vala jednou přednáškou, a sice představení „PUZZLÍ“ 

– po  přednášce se vedla se stomatology krátká dis-

kuse, ze které vyplynulo, že systém není stomatology 

v zásadě zavrhován nebo odmítán, budí pouze obavy, 

zda nenastanou nepříjemné komplikace s výpočtem 

výstupní ceny z  ordinace. Někteří stomatologové si 

brožuru zakoupili. Od konání SEF 2 jsem měla již něko-

lik telefonátů od stomatologů, kteří vlastní svoje labo-

ratoře a chtějí systém zavést, protože řeší problemati-

ku ČSN komplexně, včetně mezd. 

„PUZZLE“ byly uvedeny na trh na Pragodentu, kde si 

je zakoupila řada zájemců, a jsou ke koupi k dispozici 

na  sekretariátu KZT. Cena byla stanovena 476 Kč pro 

členy KZT a 576 Kč pro nečleny KZT. Na dotaz proč je 

cena takto vysoká odpovídám asi toto- jedno rozší-

ření baze, které děláme cca jednu hodinu, se ceno-

vě pohybuje okolo 500Kč a  více. Vytvoření PUZZLÍ 

nás stálo přeci jenom „trochu více“ času. Pro zavedení 

nové metody účtování ČSN 

je v  tuto chvíli nejvhodnější doba. Ve  zdravotnictví 

probíhá tolik změn, že tato naše nová metoda bude 

chápána jako jedna ze změn souvisící s  reformou 

zdravotnictví. Nemůžeme nikomu nařizovat, aby ten-

to nový systém zavedl, ale spoléháme na vaši zdravou 

úvahu, jestli je možné nadále prodávat ČSN za paušál-

ní ceny. Mimochodem na  stánku KZT na  Pragoden-

tu nás navštívil prezident Rumunské komory zubních 

techniků. Nemohl dlouho pochopit, na co to vlastně 

děláme kampaň- a když pochopil- žasnul. Ptal se, jak 

dlouho funguje toto nespravedlivé oceňování naší 

práce, a když se dozvěděl že již 20 let, nevěřícně krou-

til hlavou… Strukturovaně se ČSN účtují v celé Evro-

pě, včetně Rumunska a nikdo se nad tím nepozasta-

vuje… 

Navštívili jsme také Českou stomatologickou komoru, 

kde jsme požádali o  podporu s  prosazováním nové 

metody. Požádali jsme také o uskutečnění společné-

ho projektu mezi ČSK a  KZT, nejlépe formou konfe-

rence, kde bychom mohli řešit společné problémy. 

Navázali jsme spolupráci v oblasti legislativy – změna 

sazebníku (příloha zákona č. 4).

Dohodlo se, že na Pražských dentálních dnech již ne-

bude samostatný den s programem pro zubní techni-

ky, ale bude umožněna účast zubních techniků přímo 

na hlavním programu kongresu. 

 V závěru roku máme naplánováno několik schůzek se 

zubními techniky, kteří nás o setkání požádali. Někte-

ré schůzky se již uskutečnily, a bylo na nich dosaženo 

dohody o cenách v dané oblasti. Jak se bude doho-

da realizovat v praxi ukáže čas. Do oblastí se budeme 

vracet,  abychom se přesvědčili, že dohoda byla dodr-

žena a abychom si sdělili poznatky, které budeme mít 

po zavedení strukturovaného účtování ČSN.  

Rada KZT se shodla na naplánování oblastních schů-

zek po celé ČR. Nebudeme tedy jezdit jenom tam, kde 

nás sami požádáte, budeme mít harmonogram námi 

naplánovaných schůzek, abychom v průběhu roku za-

vítali na co největší počet míst - velkých měst, nejspíš 

krajských - celé ČR. 

Pro setkání s vámi hodláme také využít přednáškové-

ho prostoru na Pragodentu, kde bychom chtěli také 

uspořádat  hodinová setkání s techniky z jednotlivých 

oblastí. 

Máme před sebou velký úkol. Uvedení nové metodi-

ky do praxe se neobejde bez potíží, některé se ukazují 

již teď. Někteří tento systém odmítáte z principu, pro-

tože jde o velkou změnu, a vy nechcete riskovat. Čas 

nejlépe ukáže, kdo na tom bude lépe - jestli ten, kdo 

setrvá v zajetých kolejích, které vedou k jediné jistotě 

- a tou je klid, a nebo ten, kdo vybočí z vyšlapané ces-

ty a bude mít chvíli neklidné spaní a obavy, jestli jde 

správným směrem, ale výsledkem bude spravedlivé 

a lepší ohodnocení jeho práce.  

Člověk ze své podstaty nemá rád změny. Změna zna-

mená komplikaci, risk. Kdyby ale nebylo změn, neby-

lo by pokroku a ještě bychom žili v  jeskyních a svítili 

loučemi. 

Závěrem jenom malá poznámka. Možná jste zazna-

menali aktivitu, kterou vyvinula skupina nespokoje-

ných zubních techniků, kteří zaslali Radě KZT otevřený 

dopis. Jeho celé znění i reakci Rady KZT a mojí najdete 

na webu KZT a webu, který nespokojení technici za-

ložili pro tento účel. 

Toto je jediná a poslední zmínka o celé věci. Dále se 

k věci nebudu vyjadřovat, mám jinou práci a je jí hod-

ně.

Přeji vám všem krásné a klidné Vánoce, a do Nového 

roku vstup šťastnou nohou. Budeme to potřebovat. 

<<<

SLOVA PREZIDENTKY

Alexandra Seidlová

Alexandra Seidlová
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Dění v KZT

Vážení stomatologové, vážení zubní technici,

 v uplynulém roce bylo schváleno mnoho nové legislativy týkající se našeho zdravotnictví a mnoho nového nás 

ještě teprve čeká. Za všechno jmenujme kodexový zákon o zdravotních službách, zákon o specifi ckých zdravot-

ních službách, nebo třeba rozsáhlou novelu zákona o zdravotním pojištění. Naším hlavním cílem je zracionalizo-

vat systém fi nancování českého zdravotnictví tak, aby bylo odolné vůči výkyvům reálné ekonomiky, nepůsobilo 

jako „černá díra“ veřejných rozpočtu a i nadále bylo možné poskytovat kvalitní služby. 

Intenzivně pracujeme na tom, aby byl systém úhrad z pojišťoven spravedlivější a nedílnou součástí reformy je 

také zvyšování spoluúčasti, neboť dnes není z veřejných peněz možno fi nancovat prostě vše. Stomatologie je 

jednou z oblastí, u které navýšení spoluúčasti v budoucnu předpokládáme. Z etického hlediska jakkoliv jsou pro-

blémy s chrupem nepříjemné, navýšení spoluúčasti není tolik problematické jako u chronických onemocnění 

kardiovaskulární soustavy či dokonce onkologických onemocnění. Za nejzásadnější důvod, proč je stomatologie 

nejvhodnějším oborem k navýšení spoluúčasti, však považujeme sociální hledisko. Zatímco u téměř každého ji-

ného oboru je většina prostředků spotřebována ekonomicky a sociálně relativně slabšími věkovými skupinami 

(tj. zejména starobní důchodci a v menší míře malé děti), popřípadě vážně nemocnými osobami, které mají tak 

říkajíc i bez spoluúčasti svých problémů dost, u stomatologie tomu tak není. Je to obor, který využívají všichni 

včetně populace v produktivním věku. Případné navýšení spoluúčasti tak bude moci být provedeno sociálně 

velmi citlivě.

Ministerstvo se již na jaře pokusilo určité kroky v této oblasti učinit, ale bohužel neprošly díky odporu našich ko-

aličních partnerů. Jako součást koaliční vlády musíme toto respektovat, neznamená to však, že na stomatologii 

rezignujeme. V budoucích letech bude nutné celkově spoluúčast navýšit jak je uvedeno v dodatku ke koaliční 

smlouvě. Pokusíme se cestou přesvědčování, trpělivého předkládání argumentů a upozorňování na sociální as-

pekt celé věci zajistit, aby se situace ve stomatologii racionalizovala a rozumnou reformou byla ulehčena Vaše 

záslužná práce. 

Na závěr bych rád poděkoval České stomatologické akademii a Komoře zubních techniků ČR za snahu o dialog 

s ministerstvem, upozorňování na specifi cké problémy ve Vašem oboru atd. Jenom dialogem je totiž možné po-

stupně připravovat reformy tak, aby pro nikoho nepředstavovaly zbytečnou zátěž.

 Přeji Vám úspěšný a poklidný průběh kongresu.

S úctou

ZDRAVICE ZUBAŘŮM

A ZUBNÍM TECHNIKŮM

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, ministr Leoš Heger

Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2
tel./fax: 224 9721 111
e-mail: mzcr@mzcr.cz
www.mzcr.cz
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>>> Mnozí jste jistě postřehli rozpoutanou diskusi 

ohledně nákladových cen, které KZT zveřejnila v květ-

nu tohoto roku. Rada KZT je za tyto ceny kritizována, 

protože se jeví příliš vysoké. Dovolte mi k tomuto po-

dat podrobnější vysvětlení. 

Při výpočtu cen jsme vycházeli z minutového nákladu 

7,90 Kč. K této hodnotě se dospělo na základě analýzy 

z dat, které nám poskytly laboratoře z celé republiky. 

Tyto náklady jsou tedy nezpochybnitelné.

Náklad 7,90 má také svoji vnitřní strukturu. Jak vidíte 

na grafu č. 1, obsahuje jednotlivé položky.

Hodně diskutovanou položkou je „oportunitní mzda 

podnikatele“. Mnozí mají dojem, že podnikateli by 

mohlo stačit to, co si odpracuje na  jednotlivých vý-

robcích, tedy mzda. U  těch, kdo podnikají sami 

na sebe, je často položka mzda považována za zisk. Je 

to správný pohled na věc? Mají být jeho podnikatelské 

povinnosti a rizika zcela neodměněny? A co podnika-

tel, který sám „nevyrábí“? Má pracovat bez odměny? 

Je to vůbec legální „náklad“??  

A jak by vypadala nákladová cena, kdyby se odměna 

pro podnikatele „odpárala“? (graf č. 2)

Takto:   viz. tabulka č. 1

Je to ještě pořád vysoká cena? Tak co kdybychom ješ-

tě odpárali trochu z mezd. To by šlo ošidit, ne? A to by 

už vyhovovalo? 

Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho potvrzení faktu, že 

musíme někde ubírat, abychom si mohli dovolit nižší 

ceny. Materiály a energie mají svojí cenu, kterou mu-

síme respektovat. Takže kde se ubírá? Jednoznačně 

na odměnách za naši práci.

Proč se jeví u zubních techniků odměna pro podni-

kající lidi jako něco podivného, téměř nemorálního. 

Proč je to v  ostatních odvětvích zcela běžné, že se 

v cenách okamžitě projeví každé navýšení podnikatel-

ských potřeb a nikoho to nepřekvapuje? Vždyť nárůst 

veškerých vstupů je evidentní a projevuje se v cenách 

všeho, co nás obklopuje. Žijí zubní technici na jiné pla-

netě než ostatní lidé?? 

Rada KZT stála před zásadním rozhodnutím. Uměle 

snížit minutový náklad a dosáhnout tak nižších nákla-

dových cen anebo nechat vše tak, jak říká realita. Roz-

hodli jsme, že realita je neměnná a každý zásah do ní 

je podvod. 

Hodně jsme nákladovou cenu snížili tím, že jsme upra-

vili počet minut potřebných na výrobu. 

U  metalokeramické korunky jsme čas snížili téměř 

o dvě hodiny- z 350 minut na 240. Mohli jsme čas sní-

žit ještě víc, ale tím bychom přiznali, že jsme na úpl-

ném začátku měli cenu silně nadhodnocenou a ne-

NÁKLADOVÉ CENY - JEŠTĚ JEDNOU

Alexandra Seidlová

KZT a ekonomika

Graf 1: Struktura minutového nákladu 7,9

Mzdy 2,9

Graf 2: Náklady bez mzdy podnikatele 7,-

Mzdy 2,9
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oprávněnou… Brali jsme v  úvahu, 

že do času se musí vejít i nezkušený 

a  pomalejší technik. Nezapomeňte, 

že čas v sobě skrývá vše- od výroby 

modelu, přes všechny kroky až po vy-

účtování…

Věděli jsme, že nákladová cena bude 

vysoká. Věděli jsme, že ji budeme 

muset obhájit. A věděli jsme, že bude 

trvat delší dobu, než se na  tuto ná-

kladovou cenu dostane většina la-

boratoří. Rada svým rozhodnutím 

zásadně změnila moji vizi o  nepod-

kročitelnosti těchto cen. Tato předsta-

va se sesypala jako domeček z karet.

Mohli jsme do nákladové ceny umě-

le zasáhnout a uspokojit tak všechny, 

kdo si nalhávají, že již „vyděláváme“ 

i  na  práci, která má mnohem nižší 

cenu. Opravdu „vyděláváme“??

 

Není to náhodou tak, že jsme si zvykli, 

že jsme bez generování zisku, podni-

katelské odměny, že nepracujeme 8 

hodin, ale mnohem více, že nemůže-

me dopřát zubnímu technikovi - za-

městnanci správnou mzdu? Oprav-

du dokážeme z  výdělku laboratoře 

uspokojit všichni své životní potřeby, 

pokud je jediným zdrojem příjmu? 

Dopřáváme si dostatek odpočinku 

na  kvalitních dovolených? Proč nás 

pobuřuje, že zubní technik by měl 

mít 10.800 – 12.000 Kč zaručenou 

mzdu, i  v  měsících, kdy laboratoře 

trpí nedostatkem práce? Proč je tato 

směšná zaručená mzda něco, na  co 

nemáme? Vycházím z vašich častých 

telefonátů, nic si nevymýšlím. Všech-

ny úvahy, které zpochybňují naše tvr-

zení, že si zubní technik zaslouží lep-

ší ocenění své práce, považujeme 

za irelevantní. 

Je-li někdo se současným stavem 

spokojen, budiž.

Nákladové ceny nebudeme předělá-

vat jenom proto, že vyšly vysoké. Zá-

roveň ale nemůžeme vyžadovat, aby 

byly nekompromisně dodržovány. 

Nejvyšší orgán KZT je Sněm. Jenom 

Sněm může rozhodnout, aby rada 

své rozhodnutí přehodnotila. Toto je 

téma, které nepochybně bude do jar-

ního Sněmu zařazeno. Ukázat prstem 

na problém a zveřejnit jasná čísla bez 

příkras – to je úkol rady komory. A to 

také dělá.  <<<

KZT a ekonomika

kód popis minuty x 7,- materiál cena

81101 Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena 90 630 630

81111 Korunka plášťová z plastu, preparace do ztracena 60 420 420

81113 Korunka plášťová kompozitní plast, preparace do ztracena 60 420 200 620

81115 Korunka plášťová keramická 170 1 190 1 600 2 790

81121 Korunka fasetovaná plast, preparace do ztracena 110 770 770

81123 Korunka fasetovaná kompozitní plast, preparace do ztracena 110 770 200 970

81132 Korunka fasetovaná metalokeramická 240 1 680 1 680

81301 Člen můstku celokovový 80 560 560

81302 Člen můstku fasetovaný plast 93 651 651

81303 Člen můstku fasetovaný kompozitní plast 93 651 200 851

81311 Člen můstku keramický 165 1 155 1 600 2 755

81312 Člen můstku fasetovaný, keramika 190 1 330 1 330

82001 ČSN s jednoduchými ret. prvky do 6 zubů 240 1 680 1 680

82002 ČSN s jednoduchými ret. prvky 7 a více zubů 285 1 995 1 995

82011 ČSN s litými kotevními prvky do 6 zubů 315 2 205 2 205

82014 ČSN s litými kotevními prvky 7 a více zubů 329 2 303 2 303

82021 ČSN dolní s litou stab.spoj.deskou 7a více zubů 369 2 583 2 583

82022 ČSN horní s litou patrovou deskou 7 a více zubů 389 2 723 2 723

82031 Částečná imediátní náhrada do 4 zubů 93 651 651

82032 Částečná imediátní náhrada do 9 zubů 252 1 764 1 764

82033 Částečná imediátní náhrada - 10 a více zubů 273 1 911 1 911

82104 Horní skeletová náhrada 2 kotevní prvky 389 2 723 2 723

82105 Horní skeletová náhrada 3 a více kotevních prvků 419 2 933 2 933

82106 Horní skeletová náhrada,nesponové kotevní prvky 325 2 275 2 275

82114 Dolní skeletová náhrada 2 kotevní prvky 369 2 583 2 583

82115 Dolní skeletová náhrada 3 a více kotevních prvků 399 2 793 2 793

82116 Dolní skeletová náhrada, nesponové kotevní prvky 305 2 135 2 135

82201 Celková náhrada horní 350 2 450 2 450

82204 Celková náhrada horní hybridní 360 2 520 2 520

82205 Celková náhrada horní imediátní- přímá metoda 290 2 030 2 030

82211 Celková náhrada dolní 350 2 450 2 450

82213 Celková náhrada dolní hybridní 360 2 520 2 520

82214 Celková náhrada dolní imediátní- přímá metoda 290 2 030 2 030

82301 Oprava zubu vypadlého z náhrady 20 140 140

82311 Oprava na modelu, prasklá, zlomená náhrada 35 245 245

82320 Oprava retenčních prvků náhrady-drátěných- 1 ks 40 280 280

82331 Oprava rozšíření báze náhrady do 4 zubů 80 560 560

82332 Oprava rozšíření báze náhrady 5 a více zubů 95 665 665

82341 Oprava skeletové náhrady, spájení, bodování 160 1 120 1 120

82352 Rebaze částečné snímatelné náhrady s otiskem 160 1 120 1 120

82354 Rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámování 165 1 155 1 155

          ORTODONCIE

76001 Ortodontické diagnostické a dokumentační modely (pár) 30 210 210

76010-2 Jednoduchý snímací funkční aparát (monobloky, propulsor) 190 1 330 1 330

76013-5 Středně složitý funkční snímací aparát (Klammt, Balters) 240 1 680 1 680

76016-8 Složitý funkční snímací aparát (Fränkel, Bimler, Lehman) 330 2 310 2 310

76020-2 Positioner 160 1 120 1 120

76030-2 Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků 120 840 840

76033-5 Složitý deskový snímací aparát 190 1 330 1 330

76036-8 Clony, skluzná stříška 205 1 435 1 435

76040-2 Pevný aparát k rozšíření patrového švu 240 1 680 500 2 180

76070-2 Laboratorně zhotovený intraorální oblouk 70 490 490

76080 Oprava snímacího aparátu jednoduchá (lom, 1 drát. prvek) 55 385 385

76081 Oprava snímacího aparátu s otiskem 90 630 630

74021 Snímací pryskyřičná nákusná dlaha 125 875 875

70004 Diagnostická přestavba v ortodoncii 45 315 315

Tabulka č. 1: Minutový náklad 7,- 
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>>> Nedávno jsem navštívila sraz naší bývalé třídy 

tehdejších zubních laborantů, (po  kolika letech ne-

budu ani zmiňovat) a  toto setkání mě dovedlo k za-

myšlení, kam vůbec kráčí profese zubního technika. 

V  následujících řádcích chci nastínit problémy zub-

ních techniků, ať jsou v  pozici zaměstnavatele nebo 

zaměstnance, ohlédnu se za  hranice do  tří různých 

zemí, budu psát o mzdách a cenách. (Doufám, že se 

nestanu terčem kritiky.)

Když se vrátím k  srazu bývalé třídy, mohla bych nás 

zubní techniky rozdělit do tří skupin. První je ta mož-

ná šťastnější skupina, která se dala úplně mimo obor 

– mezi nimi se najdou i  takoví, co obor opustili ne-

dávno. Druhá skupina jsou majitelé laboratoří, kte-

ří se potýkají s velkou konkurencí, protože laboratoří 

v České republice vyrostlo jako hub po dešti a udržet 

se na trhu dá ohromnou práci a mnozí toho dosahu-

jí tím, že drží některé ceny pod hranicí nákladovos-

ti. A poslední skupina jsou zaměstnanci, kteří pracují 

za zaručenou minimální mzdu (ještě že takový výdo-

bytek máme), protože v našem věku, kdy se nám po-

malu sčítají roky na důchod, je to opravdu terno.

Slyšela jsem, že v  České republice si šikovný zubní 

technik přijde na více jak průměrný plat. Připomínám, 

že průměrná hrubá mzda v  naší republice dosáhla 

v  druhém pololetí roku 2011 - 23  984,- Kč. Těch ši-

kovných máme asi strašně málo, když stále narážím 

na  inzeráty: přijmu zubního technika, nabízíme plat 

10500, nebo 10800, 11000, 12000, dokonce i  závrat-

ných 15000. A když se vrátím ke zmiňovanému srazu, 

tuto mzdu mají i technici po více jak 25 letech praxe.

A proč tomu tak je? Mohou zde působit různé faktory. 

V České republice máme celkem 11 škol, které vyučují 

profesi zubního technika. Ze škol vycházejí absolventi 

a hledají práci. Na trhu práce je jich mnoho.

Laboratoře šetří náklady na platech zaměstnanců, aby 

ekonomicky přežily, protože své výrobky prodáva-

jí za nízké ceny. A mohou si dovolit šetřit na platech, 

protože právě na trhu práce je zubních techniků do-

statek.

A proč mají nízké ceny? Protože je velká konkurence 

a oni chtějí přežít.

Tato situace je tristní, a proto je kolem cenové politiky 

laboratoří stále rušněji.  Jaká je tedy správná metoda 

stanovení ceny?

Existují různé metody, které podnikatele dovedou 

ke stanovení ceny. Každá má své výhody i nevýhody.

Metoda stanovení ceny určuje konkrétní způsob vý-

počtu ceny (pozor nesmí se zaměňovat se strategií 

stanovení ceny). Volby metody závisí na záměrech fi r-

my, na  jejich krátkodobých a  dlouhodobých cílech, 

na fázích životního cyklu výrobku. 

Známe tři hlavní základní metody stanovení ceny.  

                              

1. Nákladově orientovaná cena

Je nejjednodušší metodou tvorby cen. Vychází z kal-

kulace obvykle úplných vlastních nákladů, k nimž se 

přičte žádoucí zisková přirážka. Cena musí dlouho-

době pokrýt náklady. 

Výhody:

  jednoduchost - náklady lze poměrně snadno

 zjistit;

  poskytuje nákladově zdůvodnitelnou obranu  

 proti nařčení z dumpingu;

  náklady představují limitní hranici, pod kterou

 stejně nemůžeme dlouhodobě jít.

Nevýhody: 

  nemusí odrážet reálně situaci na trhu; 

  nemusí odpovídat vnímání ceny zákazníka;

  neumožňuje odhad objemu prodeje, problémy  

 pokud má konkurence nižší náklady.

2. Konkurenčně orientovaná cena 

Při stanovení ceny podnikatel vychází z cen konkuren-

tů. Výše ceny závisí na  marketingové strategii fi rmy. 

I  konkurenčně orientovanou cenu je třeba ově-

řit kalkulací. Pokud by přinášela ztrátu, nemohl by ji 

podnikatel dlouhodobě používat.

Výhody:

  jednoduchost - konkurenční ceny jsou obvykle  

 snadno zjistitelnou veličinou;

  respektuje hodnotu vnímanou zákazníkem,

 protože zákazníci obvykle porovnávají nabídky  

 různých fi rem;

KAM KRÁČÍŠ ZUBNÍ TECHNIKU?

Naděžda Kroupová
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Nevýhoda:

  může se stát, že takto určená cena nepokrývá

 náklady nebo ziskové cíle fi rmy a v tomto případě 

 je nutné se vyhnout stále platnému zákonu  

 „slepého (hloupého)“ následování

 konkurenta

3. Poptávkově orientovaná cena 

Za základ ceny se bere nejčastěji zákazníkem vnímaná 

hodnota výrobku. Základem úspěšného použití této 

metody je přesné zjištění názoru kupujícího na hod-

notu nabízeného výrobku. Názor kupujícího je možné 

zjišťovat:

  přímým dotazem na přiměřenost ceny;

  prostřednictvím bodového ohodnocení různých  

 nabízených výrobků.

(K  tomu bych si dovolila malý komentář – dovedete si 

představit, že se svého zákazníka – lékaře ptáte na přimě-

řenost ceny? Je to stejné, jako by se lékař ptal pacienta, 

kolik mu má naúčtovat za plombu. Třetí metoda se zdá 

pro nás nepoužitelná.)

Je však nutné dodat, že první dvě metody nelze 

od sebe úplně oddělit.

Firma musí určit pomocí kalkulace nákladů cenu, 

za kterou může prodávat a prodej přinese zisk. Dále 

se dívá na podmínky, které panují na trhu. Srovnává, 

zda je v souladu s nabídkou konkurence. Zda příliš ne-

vybočuje směrem nahoru – příliš drahé zboží by lidé 

nekupovali, nebo dolů – tím by se mohla odsoudit 

ke  krachu. Nebo zda si může ještě navýšit ziskovou

přirážku, to v případech, kdy by byly náklady příliš níz-

ké. 

Slíbila jsem, že se podíváme do jiných zemí na plato-

vou a  cenovou situaci v  oblasti zubní techniky. Prv-

ní bych ráda představila Slovinsko, protože tato země

je nám ekonomicky nejblíže. V tabulce č. 1 uvádím po-

čet obyvatel, počet škol pro zubní techniky, průměr-

nou hrubou mzdu Slovinska a mzdu zubního techni-

ka. 

V  druhé tabulce uvádím průměrné ceny za  některé 

protetické výrobky, jedná se o výstupní ceny z  labo-

ratoří.

Druhou zemí je USA (tabulka č. 3). Možná si řeknete 

proč zrovna tato země. Ta s  námi nemá nic společ-

ného, ta je úplně o  něčem jiném, je mimo Evropu, 

jsou tam jiné podmínky. To je pravda, ale v něčem je 

s námi na stejné vlně, a to, že je zemí neomezených 

možností a obrovské konkurence.

SLOVINSKO

výrobek specifi kace cena v  € cena v Kč

Celková protéza

- nadstandard

s mukodynamickým 

otiskem

164 € 4 222

Celková protéza  116 € 2 975

Částečná protéza do 10 prvků 127 € 3 265

 nad 10 prvků 149 € 3 846

Metalokeramická korunka pojišťovna nehradí 60-100 1 544-2 574

Celokeramická korunka  80-120 2 059-3089

Celolitá korunka  45 € 1 158

Jednoduchá retenční deska pojišťovna hradí 

do 18 let

97 € 2 497

Tabulka č. 2

SLOVINSKO

 mzda zubního technika = 21. až 31. platová třída

počet obyvatel 2 048 951  21. platová třída 27. platová třída 31. platová třída

 hrubého/měsíc 1 048,85 € 1 327,11 € 1 552,54 €

počet škol pro zubní techniky 2 v korunách 26 997 Kč 34 160 Kč 39 962 Kč

 hrubého/hodinu 6,24 € 7,89 € 9,24 €

průměrná mzda v korunách 161 Kč 203 Kč 238 Kč

 hrubého/měsíc čistého/měsíc hrubého/hod.  

říjen 10 1 487,86 € 964,48 € 8,86 € 21. platovou třídu dostane zubní technik po střední škole bez praxe, po odpra-

covaných letech se mu zvyšuje platová třída až do 31. třídy, ale většina zubních 

techniků má 27. platovou třídu
v korunách 38 298 Kč 24 826 Kč 228 Kč

kurz měny 1€ = 25,74 Kč

Tabulka č. 1

USA

ROK 2010 cena v $ v Kč

median roční výdělek zubního technika $37 980 715 923

median hodinová mzda zubního technika $18,26 344

průměrná hodinová mzda USA

ROK 2010  

leden 22,45 423

únor 22,48 424

březen 22,48 424

duben 22,50 424

květen 22,55 425

červen 22,55 425

červenec 22,59 426

srpen 22,65 427

září 22,68 428

říjen 22,74 429

listopad 22,75 429

prosinec 22,75 429

Tabulka č. 3
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Německo

výrobek  cena v EUR cena v Kč  

Celková protéza - nadstandard premium      1 000,00 € 25 740    

Celková protéza           350,00 € 9 009    

Částečná protéza 2 sedla          360,00 € 9 266   teleskopy od 1500 €

 3 sedla  0   zasuv. spoje od 2000 €

Metalokeramická korunka           300,00 € 7 722   i víc

Celokeramická korunka Procera          300,00 € 7 722   i víc

Celolitá korunka           200,00 € 5 148   i víc

Jednoduchá retenční deska   0    

celokeramická korunka Empress          300,00 € 7 722   může být až 500 €

 Lava          300,00 € 7 722    

Německo - průměrná mzda/průměrná mzda technika

ROK  2010/11 v Kč

roční výdělek dle oblastí 38 897 € až 50 941 € 1 001 209 až 1 311 221

hodinová mzda dle oblastí 19,98 € až 26,10 € 514   až 672

median hrubé hodinové mzdy 15 € 386

 roční výdělek zubního technika      36 000,00 € 926 640

 hodinová mzda zubního technika              18,50 € 476

kurz EUR/Kč     1/25,74

Opět zde (tabulka č. 4) uvádím průměrné ceny

za některé protetické výrobky (výstupní ceny z labo-

ratoří).

Další zemí je Německo, které má třetí nejsilnější eko-

nomiku na světě a v Evropě je na prvním místě. Je to 

sousední stát naší republiky, proto se i  zde (tab. č. 5) 

podívejme na  platovou a  cenovou úroveň v  našem 

oboru.

Co říci závěrem? Můžeme se snažit, jak chceme, ale 

tržní prostředí je nemilosrdné. Zavedení moderních 

technologií do laboratoří je sice cesta, ale jak dlouho 

po  ní budeme moci šlapat. Představte si, že všech-

ny laboratoře si pořídí nové technologie. Co se sta-

ne? Okamžitě začne cenová válka mezi laboratořemi 

a ceny těchto výrobků sjedou pod náklady. Bude vy-

soká nabídka těchto prací, ale kdo si je bude kupo-

vat, když pouze určité procento pacientů (a ne velké) 

je ochotno zaplatit vyšší cenu. Zásadní ekonomické 

pravidlo je, že pokud není poptávka, nemůže fungo-

vat nabídka. Nízká poptávka a vysoká nabídka snižuje 

cenu a platí to i opačně – vysoká poptávka a nízká na-

bídka cenu zvyšuje.

Asi čekáte nějakou radu a východisko, jak s touto situ-

ací naložit. Vrátím se k úvodní otázce: „Kam kráčíš zub-

ní techniku?“ Tržní prostředí zavedlo zubního technika 

na náročnou, neschůdnou cestu, cestu plnou kamení 

a překážek. A kdo dojde do cíle? Pouze ten, kdo má 

dostatek síly a pořádné kvalitní boty, protože bez bot 

se to přejít nedá a levné boty se brzy roztrhají. Je to 

přirovnání, které říká, že překonat nesnáze můžeme 

dobrou kvalitou svých výrobků – po dobré kvalitě je 

vysoká poptávka a jak už bylo řečeno, vysoká poptáv-

ka cenu zvyšuje. <<<

USA

výrobek  cena v $ cena v Kč

Celková protéza - nadstandard premium $280 5 278

Celková protéza  $210 3 959

Částečná protéza 2 sedla $175 3 299

 3 sedla $190 3 582

Metalokeramická korunka  $99 1 866

Celokeramická korunka Procera $155 2 922

Celolitá korunka  $0 0

Jednoduchá retenční deska  $105 1 979

celokeramická korunka Empress $140 2 639

 Lava $200 3 770

kurz měny $1 = 18,85 Kč

Tabulka č. 4

Tabulka č. 5

KZT a ekonomikaKZT a ekonomika
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Sněmu se zúčastnilo 132 techniků a 8 hostů.

Po všech procedurálních úkonech, které jsou s konáním Sněmu spjaty (schválení programu, volba mandátové 

a návrhové komise, zpráva o hospodaření, revizní zpráva a další) byly členové KZT seznámeni s následujícími 

dílčími zprávami:

  malá novela zákona 96/2004 Sb.

  návrh velké novely zákona 96/2004 Sb.

  návrh novel vyhlášek o věcně-technickém a personálním vybavení zubních laboratoří

  navrhované změny sazebníku stomatologických výrobků, standardy 

  reformní změny – povinná přeregistrace

  záruky, změna úhrad pojišťoven

  komora pro nelékařská zdravotnická povolání

  vstup do evropské organizace FEPPD

  magazín a webové stránky KZT ČR 

  projekt „Škola roku“

Po rozsáhlé diskuzi probíhalo školení na téma: „Změny v legislativě související s vyúčtováním cen zubních ná-

hrad, metodika výpočtu cen.“

Závěrem bylo plénum obeznámeno s organizačními záležitostmi Komory a byl přednesen návrh usnesení Sně-

mu, který byl jednomyslně schválen.

II. ŘÁDNÝ SNĚM KZT ČR

23. 9. 2011 se uskutečnil II. řádný Sněm KZT v nádherných prostorách 
Výzkumného ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
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PRAGODENT 2011

Naděžda Kroupová

Aktuálně

>>> V  termínu od  13. do  15. října 2011 se usku-

tečnil již po  devatenácté tradiční renomovaný 

mezinárodní veletrh PRAGODENT 2011, který 

bezesporu a  právem patří mezi nejvýznamněj-

ší veletrhy pořádané v  areálu Výstaviště Praha 

– Holešovice. Veletrh PRAGODENT se stal neod-

myslitelnou a nepostradatelnou součástí stoma-

tologického trhu. 

Partnery konaného ročníku veletrhu PRAGODENT 

2011 byly Asociace CZECHDENT, Česká stomatologic-

ká akademie a Komora zubních techniků ČR.

Letošní 19. mezinárodní dentální veletrh se může pyš-

nit hned několika prvenstvími. Vůbec poprvé v  his-

torii se podařilo zcela zaplnit Průmyslový palác, ne-

boť se účastnil dosud nejvyšší počet vystavovatelů 

a fi rem.„Na veletrhu PRAGODENT 2011“ se představi-

lo 549 fi rem z  celého vyspělého světa, což je oproti 

minulému ročníku nárůst o 93 vystavovatelů. Rovněž 

účast na této akci zaznamenala zvýšený zájem a cel-

kový počet návštěvníků, který se může pyšnit číslem 

9200, překonal loňský rok. Unikátní byl tento veletrh 

také prestižní akcí DENTAL SUMMIT PRAGUE, pořáda-

ný Českou akademií dentální estetiky a neméně důle-

žité byly i další doprovodné akce, mezi které například 

patřil doprovodný program s  přednáškami na  téma 

Zdravotnická reforma – start 1/1/2012.

Po loňské premiéře se letos opět uskutečnil 2. ročník 

soutěže TOP OF PRAGODENT 2011. Odborná ko-

mise vybírala ty nejlepší exponáty ve  dvou kolech. 

Z  celkového počtu přihlášených exponátů vybrala 

v prvním kole 31 exponátů a služeb do užšího výbě-

ru. Ve druhém kole hodnocení pak zkušená porota vy-

brala ty nejlepší z nejlepších.

KATEGORIE: LABORATOŘ – MATERIÁLY A NÁ-
STROJE
HLAVNÍ CENA:

Výrobce: Ivoclar Vivadent, vystavovatel - Dentamed 

(ČR) s.r.o.

Výrobek: IPS e.max Press Impulse Ingot - Ingoty ur-

čené pro vysoce estetické a minimálně invazivní vý-

plně.

ČESTNÉ UZNÁNÍ:

Výrobce: výrobce: Vita Zahnfabrik, vystavovatel - Inter-

dent s.r.o.

Výrobek: Bloky VITABLOCS Realife - Bloky s jemný-

mi barevnými nuancemi jsou určeny pro zhotovení 

celokeramických korunek a fazet ve frontálním úseku.

KATEGORIE: LABORATOŘ - PŘÍSTROJE
HLAVNÍ CENA:

Výrobce: 3shape

Výrobek: CAD/CAM Systems + intra oral scanner

ČESTNÉ UZNÁNÍ: 

Výrobce: Schick, vystavovatel - Interdent s.r.o.

Výrobek: mikromotory Schick Qube - Bezuhlíkové 

mikromotory Schick dodávající se ve třech variantách.

KATEGORIE: LABORATOŘ – SLUŽBY 

HLAVNÍ CENA:

Výrobce: vystavovatel - Komora zubních techniků ČR

Výrobek: PUZZLE - metodika pro strukturovaný 

výpočet cen snímatelných náhrad a  ortodontic-

kých deskových aparátků - Návod na nový způsob 

účtování snímatelných náhrad a ortodontických apa-

rátků, který ruší paušální ceny a zohledňuje prvky ob-

sažené ve výrobku.

ČESTNÉ UZNÁNÍ: 

Výrobce: vystavovatel - Komora zubních techniků ČR

Výrobek: Soutěž „Škola roku“ - Soutěž, která rozšiřu-

je praktické dovednosti učitelů praktické výuky oboru 

zubní technik na zdravotnických školách.



15komorazt # 4  2011

KATEGORIE: ORDINACE – MATERIÁLY A  NÁ-
STROJE
HLAVNÍ CENA:

Výrobce: Linde Gas, a.s., vystavovatel - Henry Schein 

Dental s.r.o.

Výrobek: ENTONOX - Plynné analgetikum a anxioliti-

kum k potlačení bolesti a úzkosti při ošetření.

ČESTNÉ UZNÁNÍ:

Výrobce: Osstem, vystavovatel - Dentamed (ČR) s.r.o.

Výrobek: CAS Kit - Speciálně vyvinutý systém pro 

snadné a bezpečné nadzdvižení periostální membrá-

ny v maxilárním sinu krestálním přístupem.

KATEGORIE: ORDINACE - PŘÍSTROJE
HLAVNÍ CENA:

Výrobce: Dürr Dental, vystavovatel: Dentamed (ČR) 

s.r.o.

Výrobek: VISTAcam iX - Ojedinělá kombinace intra-

orální kamery a  detektoru kazu je nejen ideální ko-

munikační prostředek mezi pacientem a  lékařem při 

prevenci, ale i  výborný diagnostický přístroj během 

stomatologického ošetření.

1. ČESTNÉ UZNÁNÍ:

Výrobce: Chirana - dental, s.r.o., vystavovatel - EUR - 

MED, a.s.

Výrobek: DIPLOMAT DA 370 - stomatologická sou-

prava

2. ČESTNÉ UZNÁNÍ:

Výrobce: 3shape, vystavovatel: Dentamed (ČR) s.r.o.

Výrobek: TRIOS - Revoluční intraorální scanner, který 

posouvá využití CAD/CAM technologie a díky mimo-

řádné rychlosti a přesnosti scanování bez použití re-

fl exního pudru a díky již osvědčenému software 3sha-

pe spolu s vynikající ergonomií a designem.

KATEGORIE: ORDINACE – SLUŽBY 
HLAVNÍ CENA:

Výrobce: vystavovatel - Česká stomatologická akade-

mie

Výrobek: MAX online - Software pro strukturované 

zúčtování s pacientem - online webová aplikace

ČESTNÉ UZNÁNÍ:

Výrobce: vystavovatel - Česká stomatologická akade-

mie 

Výrobek: MAX web - Internetové stránky pro stoma-

tology - basic, silver, gold. Nejen IT řešení, ale i stoma-

tologický obsah, včetně 3D animací.

KATEGORIE: PREVENCE A HYGIENA
HLAVNÍ CENA:

Výrobce: Emag, vystavovatel - Interdent s.r.o.

Výrobek: Ultrazvukový kartáček EMMI Professio-

nal Set - Pracuje na  principu moderní ultrazvukové 

technologie.

KATEGORIE: PREVENCE A HYGIENA
ČESTNÉ UZNÁNÍ: 

Výrobce: Beyond, vystavovatel - Dentamed (ČR) s.r.o.

Výrobek: Ústní voda po bělení - Ústní voda pro udr-

žení a  obnovení výsledku bělení. Brání ukládání ka-

mene a  skvrn. Hubí mikroby a  bakterie způsobující 

zápach z úst.

Ceny předali zástupci pořádající společnosti Incheba 

Praha – Ing.  Marcela Benešová a  PhDr.  Jan Novotný, 

ředitel strategie a public aff airs.

Komora zubních techniků přihlásila do kategorie„služ-

by pro laboratoře“ dva produkty. Soutěž „Školu roku“ 

a „Puzzle“ – metodiku pro strukturovaný výpočet cen. 

Oba produkty byly oceněny.

Hlavní cenu získal produkt „Puzzle“- Metodika 

pro strukturovaný výpočet cen a  čestné uznání 

obdržela soutěž „Školu roku“.

  

Na stánku KZT byl v průběhu veletrhu poskytován in-

formační a poradenský servis, který byl hojně využí-

ván. Nejčastější dotazy směřovaly k strukturovanému 

ceníku. Byla zde k dostání brožura metodiky „Puzzle“ 

pro členy Komory za 476,-Kč a pro ostatní za 576,- Kč. 

Případní zájemci o  tuto brožuru, kteří se neú-

častnili Pragodentu, mají možnost si ji objednat 

na sekretariátu Komory a bude jim zaslána poš-

tou.

Také byla hojně využívána kavárna KZT, kde se v od-

počinkové zóně podávala káva.

V  pátek 14.10.2011 byly na  stánku KZT slavnostně 

vyhlášeny výsledky soutěže „Škola roku“, které se 

účastnilo celkem 6 škol z České republiky. U vyhlášení 

a předání poháru byl přítomen majitel fi rmy Interdent, 

která tento projekt pomohla zrealizovat, p.  Zagožen 

a  lektor M. Skaza, který v  rámci školení ve  Slovinsku 

předával zkušenosti učitelům, aby mohli své poznat-

ky předat dál svým žákům. Na  třetím místě skončila 

škola z Ústí nad Labem, na druhém škola z Nymburka 

a první místo obsadila státní SZŠ a VOŠZ v Plzni, která 

získala pohár „škola roku“ a my ji gratulujeme.

Závěrem lze říci, že Pragodent 2011 nabídl nepřeber-

né množství těch nejmodernějších výrobků a služeb 

v oblasti stomatologie.  Expozice vynikaly výstavností, 

plně využily prostorové možnosti výstavních hal. Pra-

godent 2011, který je každoročně v centru pozornosti 

stomatologů, odborníků z navazujících oborů, médií 

i široké veřejnosti překonal minulý ročník návštěvnos-

tí, ale i  exkluzivitou programu, a  lze konstatovat, že 

právem patří mezi špičkové evropské dentální veletr-

hy. <<<
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>>> Dobrý den, fi rma FLAVA není na  trhu fi rem 
žádným nováčkem. Působíte v  České republice už 
od roku 1996 a tento rok vlastně slavíte 15. výročí 
od  založení. Představte, prosím, Vaši fi rmu našim 
čtenářům.
FLAVA je typická rodinná fi rma. Založili jsme ji s  tá-

tou na základech našich dřívějších soukromých fi rem 

v roce 1996 a řídíme ji společně dodnes. Během těch-

to let se Flava vyvinula až do dnešní podoby velké, se-

bevědomé a transparentní společnosti, která je lídrem 

na poli prodeje pryskyřičných zubů v České a Sloven-

ské republice.

Jakému oboru jste se věnoval, než jste založil fi r-
mu?
Za minulého režimu jsem byl úplně obyčejný pane-

lákový výrostek se širokým spektrem koníčků a zálib. 

Divadelník bez fi nancí a politických ambicí, sem tam 

s nálepkou nepřítele komunistů. Táta začal podnikat 

už v roce 1990, kdy využil svých znalostí a zkušeností 

v ekonomice a fi nancování a založil jedno z prvních 

stomatologických dep v republice. Jako stěžejní zboží 

si zvolil dovoz polských zubů MIFAM.

Já jsem založil svou fi rmu někdy v roce 1993 s nápa-

dem rozvážet tyto zuby osobně do laboratoří. Do této 

doby to nikdo nedělal a tato technika prodeje velmi 

záhy slavila úspěch. Využili jsme problémů českého 

trhu v  zásobování pryskyřičných zubů, kdy tradiční 

český výrobce vykrýval požadavky laboratoří na  ně-

které odstíny až s půlročním zpožděním a jeho zuby 

tehdy stály téměř 12 korun. Do roku 1996 jsme dosáh-

li na 50-ti procentní podíl prodeje zubů do laboratoří 

v České republice. V tomto roce jsme s tátou spojili síly 

a založili jsme společnost Flava.

Co Vás přivedlo k tomu, že jste se začal zabývat vý-
robou zubů?
Vysoký podíl celkových tržeb na zboží jednoho doda-

vatele s sebou brzy přinesl potíže spojené s diktátem 

výrobce. Zvyšovala se cena, úměrně s naší stoupající 

poptávkou klesala kvalita a polský partner porušil spo-

lečně uzavřené smlouvy o  výhradním dovozu zubů 

do naší republiky. Ještě dnes se chvěju, když si na to 

vzpomenu ... Navíc v průběhu roku  zahájil zahraniční 

kapitál řadu akcí směřujících k získání výrazného po-

dílu ve východní Evropě právě ve výrobě plastových 

zubů. Český výrobce dentálních materiálů přestal být 

českým, již v té době se jednalo s Mifamem, s maďar-

ským výrobcem dvouvrstvých zubů ... K tomu všemu 

se přidalo výrazné zhodnocení dolaru z 26 na 42 Kč, 

což učinilo zuby MIFAM v Česku neprodejnými. Cíti-

li jsme se natolik ohroženi, že jsme dokonce navštívili 

i tehdejší pražské vedení českého výrobce zubů a na-

bídli jsme jim svůj podíl na trhu s tím, že všechny zuby, 

co vyrobí pro náš trh, prodáme. Paní, která tehdy roz-

hodovala o  prodeji materiálů, špatně odhadla situa-

ci, pobaveně se na  nás dívala jak žmouláme čepice 

v ruce, a poslala nás do háje. Tímto okamžikem skon-

čila éra dominance zubů tohoto výrobce v Čechách 

a na Slovensku.

Takže jste se obrátili na italského výrobce Major...
V té době nám bylo opravdu ouzko. Ale oba dva jsme 

zarputilí bojovníci a  zahodit několik let tvrdé práce 

se nám rozhodně nechtělo. Protože se tehdejší české 

i polské zuby vyráběly v  licenci Major, rozhodli jsme 

se, že Majoru nabídneme spolupráci. Připravili jsme 

plán, koupili velký dům a v  lednu 1997 jsme poprvé 

navštívili Itálii.

Na  jedné straně Svatoš, Svatoš, Svatoš a  na  straně 

druhé Renaldo, Renaldo, Berrutti. Dvě rodinné fi rmy. 

Přesto byla jednání komplikovaná, protože ceny ital-

ských zubů byly 3x vyšší, než doposud zuby Mifam. 

Měli jsme v podstatě pouze dvě možnosti. Zakoupit 

licenci k  výrobě zubů MAJOR SUPER LUX, nebo na-

bídnout spolupráci při jejich výrobě. Na  licenci nám 

banky nepůjčily a tak po půl roce jednání vznikla spo-

lečnost MAJOR CZ s italskou spoluúčastí, ve které se 

od 1.9.1998 začaly balit ve Svitavách hotové zuby z Itá-

lie. Cíle bylo dosaženo – podíl české práce a podíl čes-

kých materiálů ovlivnil cenu natolik, že konečný výro-

ROZHOVOR S PANEM PETREM SVATOŠEM

Českou firmu Flava – známého dodavatele pryskyřičných zubů – určitě 
dobře znáte a s jejími produkty máte bezesporu letité zkušenosti. Firma 
v letošním roce slaví 15. výročí založení, a to je vhodná chvíle na rozhovor 
s panem Petrem Svatošem, který je jedním z majitelů této firmy.
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bek byl konkurence schopný na českém i slovenském 

trhu. 

A kdy začala samotná výroba zubů ve Svitavách?
V roce 2001 jsme zpracovali společný projekt na výro-

bu zubů MAJOR SUPER LUX. Italská strana dodala nej-

modernější technologii a my jsme nakoupili pozemky, 

postavili výrobní halu, přijali nové zaměstnance a se-

hráli vyrovnaný boj s českou byrokracií. Od července 

roku 2002 vyrábíme zuby MAJOR SUPER LUX ve Svi-

tavách.

Všichni víme, že zuby MAJOR SUPER LUX patří
mezi nejprodávanější na  trhu. Jsou také cenově 
velmi přijatelné a dá se říci, že se jejich cena za po-
slední roky nijak zásadně nemění. Říká se však, že 
když je něco příliš levné, tak se někde na  něčem 
musí ušetřit. Jak se Vám daří skloubit nízkou cenu 
a kvalitu?
Jsou zde dražší i  levnější zuby. Vždy je však potřeba 

porovnávat „cenu/výkon“. Dvouvrstvý zub za  7 ko-

run je předražený, třívrstvý zub za  7 korun českých 

není pěkný. Zub za  15 korun je pěkný, ale je drahý... 

Ušetřit se dá na jiných materiálech, na energii a čase

stráveném nad prací, stačí jenom vědět co a jak spo-

čítat.

Naše zuby jsou díky kvalitě, vzhledu a servisu při je-

jich dodání nejpoužívanějšími zuby na trhu, v součas-

né době pokrýváme prodej zubů v Čechách z 80%, 

na  Slovensku ze 60%. Jejich cenu jsme nezměnili 

od  roku 2002. Nízká cena je dána tím, že pryskyřice 

nakupujeme u našich dodavatelů společně s italským 

partnerem ve velkém množství a všechno ostatní jsou 

české výrobky, práce českých lidí.

Technologie, kterou při výrobě zubů MAJOR SUPER 

LUX používáme, je rozdílná od  technologií našich 

konkurentů. Máme spoustu vlastních patentů, no-

vých pracovních postupů. Používáme jiné materiály, 

jiné pece, používáme jiné formy, jiné tlaky a  teploty 

při lisování. Stačí se na naše zuby podívat. Vypadají ji-

nak. Jsou jiné.

Jak velká je Vaše fi rma, kolik zaměstnáváte lidí?
K  dnešnímu dni zaměstnáváme ve  Svitavách 71 lidí. 

Z  toho pouze 6 úředníků. Vidíte, i  v  tom tkví kouzlo 

nízké ceny zubů! 14 obchodních zástupců. 11 zaměst-

nanců v zahraničí.

Máte nějaké zastoupení v  zahraničí? A  kdo v  nich 
řídí Vaše pobočky?
Kapacita naší produkce vysoce překračuje možnos-

ti prodeje v  Česku. V  Polsku jsme založili společnost 

Major PL, na Slovensku Flavu Slovakii, kterou řídí náš 

společník a rodinný přítel Radoško Lukačovič, zastou-

pení máme v Maďarsku, v Gruzii, v Estonsku, dále pou-

žíváme obchodní síť italského partnera a společně tak 

dodáváme zuby MAJOR SUPER LUX do 52 států světa. 

Vyrábíme i dvouvrstvé zuby, ale ty na český trh nedo-

dáváme. Obrat našich českých fi rem je kolem 150 mi-

lionů Kč, zahraničních cca 25 milionů Kč.

S kolika Vašimi obchodními zástupci se v ČR může-
me setkat? Musí být každý Váš obchodní zástupce 
bývalou profesí nějak spjat s oborem?

Flava má 3 obchodní střediska, ve Svitavách, v Hrad-

ci Králové a Praze, 14 obchodních zástupců. Zástupce 

si pečlivě vybíráme, ale není podmínkou, že musí být 

z oboru. Dnes také stále více prodejů realizujeme přes 

náš internetový obchod www.fl ava.cz.

Mezi laboratořemi je tvrdý konkurenční boj. Je také 
mezi dentálními depy nebo si vycházíte vstříc?
Svým zaměřením a pozicí na trhu nepociťujeme kon-

kurenční boj v takové míře, jak jej asi pociťují jiná depa.

Jsou depa, se kterými vycházíme velmi dobře a dlou-

hodobě navzájem spolupracujeme. No, a s ostatními 

nespolupracujeme.

Jaký máte názor na profesní organizaci? Je pro Vás 
důležitá nebo je z Vašeho hlediska zbytečná?
Diplomaticky řečeno – v jednotě tkví síla. Je potřeba ji 

ale rozumně používat.

Co považujete za největší úspěch?
Pracovní? Podařilo se nám vybudovat českou fi rmu, 

která dnes dodává zuby do 80% všech českých labo-

ratoří, do 52 států světa a je největším prodejcem zubů 

v Evropě. Podařilo se nám vybudovat dostatečně vel-

kou skladovou zásobu zubů pro náš trh, takže pro nás 

není problém dodávat či doplňovat i samostatné sety, 

kdy většinu objednávek vykrýváme do druhého dne.

Podařilo se nám, že český národ je opět krásný, že mu 

z  pusy nekouká ruská klapačka ani dvouvrstvá šulka 

za „levné peníze“, protože jsou to právě naše zuby, kte-

ré jsou z práce zubního technika nejvíc vidět.

Děkuji všem kolegům, zaměstnancům, zubním tech-

nikům a lékařům, kteří se na tomto úspěchu podíleli 

a podílejí.

Čemu se věnujete ve svém volném čase, jak se odre-
agováváte od každodenních starostí?
Zpívám v kapele (www.bandzone.cz/kowalski), hraju 

nohejbal, lyžuju jako ďas. Letos jsem byl s  batohem 

na Srí Lance, v lednu se chystám s batohem do Thaj-

ska... A  spím. Jak já rád spím... Všechno tohle můžu 

dělat, protože zde mám tátu a  rodinu, která je mým 

zázemím a největším úspěchem.

Děkujeme Vám za  rozhovor, přejeme Vám mnoho 

úspěchů v podnikání a  ještě mnoho našlapaných ki-

lometrů s batohem na zádech. <<<

Naděžda Kroupová, Alexandra Seidlová
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>>> Letošní ročník mezinárodní soutěže studentů 

oboru zubní technik Dent Cup 2011 nabídl na své ex-

pozici  veletrhu Pragodent pro návštěvníky nevšed-

ní pohled. O vítězství tam bojovalo 15 studentů ze 6 

zemí. Do soutěže se přihlásili studenti z Maďarska, Slo-

venska, Polska, Německa, Rumunska a  České repub-

liky. Šlo o  největší konkurenci za  celou dobu konání 

soutěže a to se z účasti ještě omluvil tradiční účastník 

z Dánska.

Rádi bychom na  tomto místě poděkovali za  aktiv-

ní přístup fi rmě Dentas, s.r.o. (pánové Dezso Szücz, 

st. a ml.), kteří pomohli s účastí studentů z Maďarska 

a  Rumunska a  současně spolu s  Akademií dentální 

techniky, o.s. zprostředkovali účast dvou českých stu-

dentů z pražské a ústecké školy na podobné akci ko-

nané v Maďarsku. 

Počtem zemí účastnících se soutěže Dent Cup, způ-

sobem soutěžení a místem konání jde opravdu o je-

dinečnou akci v  rámci Evropy. Dle slov zahraničních 

zástupců fi rem, které soutěž podporují a kteří akci na-

vštívili, se nikde nesetkali s  tím, aby na  odborné vý-

stavě před zraky stomatologické veřejnosti, studenti 

z tolika zemí vytvářeli své soutěžní výrobky z materiá-

lů  několika renomovaných fi rem. I v Německu je  zvy-

kem soutěží vyrobit výrobky v  laboratoři, odbornou 

porotou vyhodnotit a na výstavě je pro návštěvníky 

vystavit.

V  letošním roce proběhla i  určitá změna pravidel, 

kdy došlo k  vypuštění teoretických testů. Podmín-

ky pro soutěžící se do  určité míry srovnaly a  důraz 

tak byl kladen na  praktické dovednosti. Tato změ-

na umožnila i  účast českých studentů, kteří obor 

studují již sedm let (střední a  vyšší stupeň vzdělá-

ní). Díky této změně porota mohla konstatovat, že 

úroveň prací českých soutěžících se od  minulého 

ročníku opět výrazně zlepšila. Přesto se na  prvních

7 místech umístilo 5 zahraničních účastníků.

Kompletní výsledky najdete na www.dentcup.cz.

Na těchto stránkách probíhá od 1. 11. do 13. 12. 2011 

internetová část soutěže, která je organizována již 

druhým rokem a kde jsou umístěny všechny soutěžní 

výrobky. Zájemce je může posoudit a provést vlastní 

hodnocení. Níže je uveden příspěvek jednoho z po-

rotců, který vyzdvihuje práce maďarských studentů. 

Zkuste si je v rámci internetové soutěže najít (upozor-

nění organizátorů - čísla internetových prací nejsou 

totožná s čísly pracovišť v závěrečném protokolu). Čty-

ři vylosovaní účastníci internetového hlasování vyhrají  

fotoaparát zn. Olympus. 

Ve  spolupráci se Sdružením studentů stomatologie 

ČR, kterému bychom tímto chtěli poděkovat, organi-

zátoři individuálně nabídli studentům stomatologie 

z celé ČR možnost zapojení se do internetové soutěže. 

Cílem je hlubší poznání práce svých kolegů, mladých 

zubních techniků v rámci budování dentálního týmu.

DENT CUP 2011

Postřehy a hodnocení
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Na  závěr vám nabízíme dva postřehy a  hodnocení 

z letošního ročníku Dent Cup 2011:

Petr Vrchlabský

Člen rady Komory zubních techniků ČR a člen poroty 

Dent Cup 2011

„Tento rok jsem měl poprvé možnost osobně se zúčastnit 

jako porotce za Komoru  zubních techniků, této pro mne 

do této chvíle celkem neznámé a dovolím si říct i celkem 

nezajímavé soutěže, které jsem se při posledních Pra-

godentech vyhýbal..

Proč ?

Obor zubní technik, který mám skutečně rád pro jeho 

tvořivost a  význam ve  stomatologii prožívá posledních 

15 roků nebývalý ekonomický propad a morální úpadek. 

Chuť se zlepšit a jít ruku v ruce s nejnovější technologií má 

jen menší množství laboratoří neb ostatní se třesou nad 

stále ubývající prací v  cenách z  dob tabulek VZP, jež je 

chránily alespoň cenově.

Vyvolají mi úsměv na tváři slova pacienta, jež říká - zubař 

mi udělal zub, můstek. Není to tak. Vytvořil jej zubní tech-

nik, jedinečně a neopakovatelně - lépe či hůře.

 

Na této soutěži se zúčastnili zástupci posledních ročníků 

škol z  Německa, České republiky, Slovenska, Polska, Ru-

munska a Maďarska. Času mají studenti nemnoho a své 

práce z keramiky vypalovali ve dvou pecích, věřte, že měli 

co dělat.

 

Při samotném hodnocení prací studentů, jichž bylo 15 

jsem byl velice překvapen. Práce, za které by se průměrná 

naše laboratoř, jak je znám, nemusela stydět! Naprosto 

unikátní však byly práce maďarských studentů, dle mého 

mínění o 2 stupně výše než ostatní a naprosto nepřehléd-

nutelné. V  čem to je, můžu jen hádat a  vy možná také. 

Přál bych vám všem vidět to na vlastní oči a jsem rád, že já 

u toho byl a můžu o tom vykládat vám i svým známým.

Možná, že ti mladí budou tím novým motorem a  jejich 

chuť probudí náš krásný obor.

 

Reakce studenta Ondřeje Stárka z SZŠ Hradec Králové, 

který skončil na třetím místě. 

„Dobrý den, 

nejen za sebe bych Vám jako organizátorům rád vyjádřil 

poděkování za to, jak jste výborně připravili soutěž zub-

ních techniků Dent Cup 2011, za váš čas a energii. Poděko-

vání patří také sponzorům, kteří věnovali nemalé fi nanční 

prostředky na materiály a na ceny pro vítěze. Bez nich by 

tato soutěž nemohla existovat! 

Myslím, že nebudu mluvit pouze za  sebe, když řeknu, 

že všem soutěžícím přinesla spoustu nových informací 

a zkušeností, jak do oboru, tak do osobního života. Každý 

se o  trochu více poznal a  na  výstavišti zvítězil sám nad 

sebou. 

Organizačnímu týmu přeji chuť, trpělivost a sílu k vytvo-

ření dalších ročníků. Určitě to stojí za to! 

Soutěž zaštiťuje: 

Europoslankyně  MUDr. Olga Sehnalová, MBA

Senátorka Božena Sekaninová

Komora zubních techniků ČR

Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV, MUDr. Eva Go-

jišová, Doc.

Soutěž podpořili hejtmani Středočeského, Králove-

hradeckého, Jihomoravského a Karlovarského kraje. 

Hlavními sponzory jsou :

Dentamed (ČR) spol. s  r. o.; VITA Zahnfabrik; DENT-

SPLY Austria GmbH; GC EEO Czech Republic;

Henry Schein Dental; Interdent, s. r. o.; Dentas, s. r. o.; 

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

Sponzorem je:

Cacan CZ, s.r.o., Incheba, a.s.

OlympusCZ, s.r.o.

Díky všem, kteří nám se soutěží pomáhají. <<<

Za Akademii dentální techniky, o. s.

Bc. Jindra Ševčíková
Ing. Hynek Mika

AKTUÁLNĚAktuálně



20 komorazt # 4  2011

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!

všem členům KZT poskytujeme slevu 10 % z účastnického poplatku na praktické kurzy pro zubní techniky, pořádané společností LASAK, v roce 2012. 

Bližší informace a vypsané termíny pro rok 2012 naleznete na našich webových stránkách www.lasak.cz. Na našich školeních má mimo jiné každý 

účastník možnost provést základní modelaci pro frézované konstrukce.

Pro uplatnění slevy uvádějte při registraci heslo „KZT“.

Těšíme se na viděnou!

ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY FIREM 

PRO ČLENY KZT
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KOMORA ZUBNÍCH TECHNIKŮ ČR
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

Novým zájemcům o členství v KZT, kteří zaplatí členský příspěvek do konce roku 2011,

jim bude automaticky převeden do roku 2012. 

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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>>>   Ve dnech 22.-24.9. 2011 se v  reprezentativních 

prostorách hotelu Corinthia na  pražském Pankráci 

uskutečnil XII. kongres České ortodontické společ-

nosti, tentokrát pod organizačním patronátem praž-

ských ortodontických klinik a  prezidentky kongresu 

MUDr. Hany Tycové.

Hlavními tématy kongresu byla technika straight-

wire, která je v současné době nejrozšířenější léčeb-

nou technikou ve  světě i  u  nás, dále téma rozštěpů 

rtu a patra a téma ortodonticko-chirurgické spoluprá-

ce. S přednáškami vystoupilo mnoho světově uznáva-

ných odborníků, např. jeden ze zakladatelů techniky 

straght-wire, Dr.  Hugo Trevisi, s  čestnou přednáškou 

Bedřicha Neumanna vystoupil Prof. Zachrisson, který 

již jinak ukončil přednáškovou činnost a jeho vystou-

pení pro nás tak bylo obrovskou ctí, dále pak Prof. Seg-

ner, Dr. Christensen nebo Prof. Kuijpers-Jagtman. Or-

todonticko-chirurgickou spolupráci nám představila 

v zahraničí velmi dobře známá Dr. Palmer nebo i před-

ní český odborník na tuto tématiku Doc. Foltán.

Odborný program také zahrnoval dvoudenní pro-

gram pro ortodontické asistentky, tentokrát zaměřený 

na problematiku hygieny, a to jak dentální tak ve dru-

hém dni hygieny duševní.

Jako již tradičně byla součástí odborného programu 

také sekce pro zubní techniky. Oproti předchozím 

kongresům, kdy byl program dvoudenní a druhý den 

byl společný s  ortodontickými asistentkami, jsme se 

rozhodli tento rok zvolit program oddělený, a vzhle-

dem k  dlouhodobě nižší účasti zubních techniků 

na kongresech ortodontické společnosti, také pouze 

program jednodenní.

Tematicky byl v letošním roce program zaměřen pře-

devším na  problematiku retence a  recidivy po  orto-

dontické terapii. Pacienti stráví léčbou nemalou část 

svého života a věnují léčbě mnoho úsilí i fi nančních 

prostředků. Retenční fáze léčby je tak stejně důležitá 

jako fáze aktivní ortodontické léčby. Chyby ve zhoto-

vení retenčních aparátů, stejně tak jako recidiva vznik-

lá po nedůsledném nošení retenčních aparátů, jsou v  

praxi velmi častým jevem a je jim tak nutno věnovat 

velkou pozornost.

O  tomto tématu pojednával přednáškový blok dvo-

jice MUDr.  Jiřího Petra a  Mariána Svorada. O  tématu 

recidivy a možnosti jejího řešení následně promluvil 

MUDr. Jiří Baumruk. Hlavní kongresové téma pak vel-

mi zajímavými příspěvky obohatil také MUDr.  Juraj 

Lysý s  přednáškou o  zhotovení individuálního typo-

dontu, dále poté Jan Dlouhý s novými, a na ortodon-

tickém kongresu dosud neprezentovanými, poznatky 

o  využití laseru v  ortodontické laboratoři. S  posled-

ním příspěvkem programu vystoupil MUDr. Stanislav 

Cícha, který se dlouhodobě zabývá tématem komu-

nikace mezi ordinací a ortodontickou laboratoří. Ten-

tokrát téma doplnil o zajímavý pohled na interpretaci 

studijních modelů s ohledem na emoční typ pacien-

ta. 

   

Jako každý rok byl i letos součástí programu společen-

ský večer pro ortodontické asistentky a zubní techni-

ky, který se uskutečnil v rekonstruovaných prostorách 

V Galerii Malostranské besedy. 

Věříme, že Vás odborný ani společenský program ne-

zklamal. Rádi bychom tímto také vyjádřili přesvědčení 

a víru, že se ještě ve větším počtu setkáme i na dalším 

kongresu, který se uskuteční v  termínu 20.-22.9.2012 

ve Společenském domě v Luhačovicích pod vedením 

MUDr. Martina Kotase a  jeho týmu spolupracovníků. 

Program bude příští rok opět dvoudenní a bude za-

měřen na  diagnostickou přestavbu ortodontických 

modelů. 

Velmi děkujeme za Vaši účast a také za pomoc, kterou 

nám poskytla Komora zubních techniků při organiza-

ci a propagaci odborného programu při XII. kongresu 

České ortodontické společnosti v Praze. <<<

Za organizační výbor kongresu

MUDr. Josef Kučera

ZPRÁVY Z XII. KONGRESU

ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI

AKTUÁLNĚAktuálně
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>>> Cera-Tech se hlásí jasně k celokeramice. Důleži-

té pro dosažení vysoce estetických výsledků je těsná 

a důvěryhodná spolupráce mezi zubními lékaři a zub-

ními techniky. Tím mohou být řešeny také kompliko-

vané pacientské případy co nejlépe.

„Kovokeramika patří stále do naší laboratoře“, říká Va-

nik Kaufmann. V jeho laboratoři se asi třetina náhrad 

- korunek a můstků, zhotovuje tradičně z kovokerami-

ky. Z toho se opět v sedmi případech z deseti napaluje 

na zlaté slitiny, zbytek na neušlechtilé slitiny.

Je kovokeramika ve  frontální oblasti ještě 
aktuální? 
Případ z praxe: Celokeramika si právě při zhotovování 

ve  frontální oblasti klade nová estetická měřítka. Ale 

také kovokeramiky se dále plynule zlepšovaly. A  ne-

jsou to „žádné čáry“, jak dosáhnout esteticky náročné-

ho řešení pomocí kovokeramiky. 

To je dokumentováno následujícím pacientským pří-

padem, u kterého byly zdokumentovány okorunkova-

né zuby 11 a 21.  U zubu 11 byla odlomena podstatná 

část řezáku, zub 21 vykazoval silné praskliny skloviny. 

U obou zubů byl nutný včasný zásah (obr. 1).

 

Plánování
Z  fi nančních důvodů odmítl pacient celokeramické 

řešení. Plánovány byly proto kovokeramické korunky, 

které by ale přesto měly vyhovovat estetickému ná-

roku ošetřujícího, pacienta a v neposlední řadě zubní-

ho technika a daly se harmonicky integrovat do ústní 

situace.

Určení barvy a dokumentace v praxi
Vedle údajů k barvě zubu obdrží laboratoř, zvláště při 

restaurování frontálních zubů, od  ošetřujícího foto 

„Předtím“ k dokumentaci. Tato podpora slouží zubní-

mu technikovi při pozdější reprodukci formy a barvy.

Zhotovení konstrukce postupem CAD/CAM
Jako moderně zařízená laboratoř se rozhoduje Cera-

Tech pro zhotovení kovové konstrukce CAD/CAM sys-

témem KaVo Everest. Vedle zirkonu se tento systém 

ukazuje také při frézování neušlechtilých slitin jako 

velmi účinný a  časově úsporný. Mimo to dbá o  do-

datečnou vytíženost i  v  oblasti kovových konstrukcí 

a o rychlejší amortizaci pořizovacích nákladů. Další vý-

hodou je, že konstrukce mohou být frézovány v mi-

mopracovní době, tedy během noci.

Frézování „naplno“ má oproti modelovanému a odlé-

vanému řešení dodatečné přednosti. Například u ho-

mogenity konstrukce, neboť vzduchové inkluze a po-

rozity se u  konstrukcí zhotovených CAM nenalézají 

– mají tedy nejlepší předpoklady pro dlouhotrvající 

keramické fazetování. Negativní zkušenosti z licí tech-

niky  jako nedolitím deformované konstrukce tím pa-

tří minulosti.

V  případě obou korunek frontálních zubů se rozho-

dovalo o surovině bez obsahu niklu, stříbra nebo  pal-

ladia.

Jako u  všech postupů CAD/CAM stojí a  padá pro-

veditelnost přesné zubotechnické práce s  právě tak 

přesnou preparací zubního lékaře, neboť scaner musí 

přesně zachytit všechny preparační detaily. Pro zubní-

ho technika je přesnost po scanování a broušení vel-

mi důležitá, protože dopasování kapničky vyžaduje, 

díky dobré přípravě, zřetelně menší náklady. Pro pří-

pravu na navazující fazetování se na kovových kapnič-

kách pouze odbrousí zbytky nosníku a vypracují ten-

ce okraje korunek (obr. 2).

Vrstvení keramiky
Cera-Tech s  novou keramikou VMK-Master od  fi rmy 

VITA již nashromáždil dobré zkušenosti díky jednodu-

chému zpracování a  přesvědčující reprodukcí barev. 

Také v  případě obou korunek frontálních zubů byla 

zvolena tato „klasická“ keramika. U Cera –Tech byl na-

K výkonnostnímu spektru inovativní dentální laboratoře jako je Cera-Tech 
AG Vanika Kaufmanna z Liestalu (Švýcarsko) patří, vedle práce s vysoce 
moderními materiály a technikou CAD/CAM, také práce s kovokeramikou.

ZT Raymond Salathé
Liestal
Švýcarsko

„KOVOKERAMIKA PATŘÍ STÁLE

DO NAŠÍ LABORATOŘE“

1. Výchozí situace: zub 11 
s ulomeným řezákem, zub 21 
s prasklinami skloviny

2. Hotová frézovaná, neo-
pracovaná konstrukce před 
rozdělením

2.1.
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nesen opaker metodou Spray-On (obr. 3). K  tomu se 

namíchal opaker v prášku s tekutinou Spray-On Liquid 

a nastříkal na povrch konstrukce. Tím se docílilo stej-

noměrné vrstvy s dobrým pokrytím při nepatrné síle.

Vrstvení se provádí klasickým nanášením dentin - 

sklovina. Dobré vlastnosti keramiky  při vrstvení pře-

svědčilo keramika u Cera-Tech již od počátku. A i když 

toto není vlastně u standardního postupu běžné, byly 

zde založeny dentinové mamelony (obr. 5 a 6). Vrstve-

ní se usnadnilo díky velmi dobré stabilitě keramiky, 

u  které se nic nerozpustilo a  nic nesesunulo, což je 

velká přednost zvláště u rozsáhlých vrstvení.

K  individualizaci a  charakterizování bylo v  případě 

obou frontálních korunek zvoleno jen málo z  široké 

palety dodatečných hmot. V  tomto případě se vrst-

vil řezák enamelem (EN1) a opal translucentem (OT1), 

přídavnou translucentní hmotou s přirozenou opales-

cencí k charakterizování řezáku.

Pálení keramiky
První pálení se provádí, jak je fi rmou VITA doporuče-

no, při 930°C. Následně se provede doplnění formy, 

nanesení kontaktních bodů a vytvoření řezákového/ 

špičákového vedení. Tyto korektury se zafi xují při dru-

hém pálení při 920°C a dokončí se opracováním.

Zlatým hřebem nové VITA keramiky je potlačení jejího 

smrštění. Zubní technici z Cera-Tech jsou tím nadše-

ni. Protože se nesmršťuje tak silně, je větší obrysový 

přesah, jak je obvyklé u jiných keramik, ve stejné míře 

nepotřebný.

Po konečném pálení na lesk je zřetelné, že živou a ba-

revnou brilantnost nedosahují jen celokeramická ře-

šení, ale také kovokeramika (obr. 8). Jako u přirozeného 

zubu působí opalescentní a  translucentní zubní par-

tie a dohromady vytváří odpovídající přírodní estetic-

ký dojem. Vlastní dosvědčující zkouškou jsou ovšem 

obě korunky až v ústech pacienta (obr. 7).

Celkový souhrn
Hlavní těžiště práce leží stále u Cera-Tech v oblasti vy-

soce estetických celokeramických náhrad. S  novou 

kovokeramikou VITA je k dispozici jednoduše zpraco-

vatelný materiál, kterým mohou být standardními po-

stupy zhotoveny na  frézovaných konstrukcích (např. 

z  neušlechtilých slitin) jasně přirozeně působící ko-

vokeramické fazety. Těmito fazetami může být uspo-

kojivě splněn základní požadavek zubní ordinace pro 

harmonické integrace do  ústního prostředí. Pomocí 

využití moderních systémů CAD/CAM, jako je KaVo 

Everest, vzniká úspora času při zhotovování konstrukcí 

a rozmanitá a efektivní práce s novou kovokeramikou  

až k esteticky a ekonomicky zajímavému řešení i pro 

náročné laboratoře. <<<

3. Nanesení opakeru  postu-
pem Spray-on

5. Rozšíření vrstvení  hmota-
mi Enamel  a Effekt

7. Hotová vypálená korunka 
21

4. Klasické vrstvení dentinu

6. Hotové vrstvené korunky

8. Obě korunky in situ přímo 
po nasazení

4.

6.

3.

5.

7.

8.
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>>> Úvodem
V  našich odborných kruzích občas vyvstává otázka, 

zda jsou plně zirkonové práce vhodné z pohledu es-

tetiky, abrazivních vlastností, kompatibility a pevnosti. 

Můžeme je doporučit našim pacientům?

Co se týká plně anatomické pevné zirkonové náhrady, 

všichni souhlasíme s tím, že k jejímu zhotovení je za-

potřebí především speciální vysoce translucentní zir-

konový materiál.

Z tohoto důvodu vyvinuli ve fi rmě Zirkonzahn vysoce 

translucentní Prettau Zirkon, který je používán ve spo-

jení se specializovanou barvící technikou.

Prettau Zirkon je vhodný zejména v případech s ome-

zenou dostupností prostoru, u prací s gingivální částí 

na implantátech nebo u pacientů trpících bruxismem. 

Jednou z mnoha výhod je úplné vyloučení zadního 

okluzního odštípnutí, protože jsou fazetovány kerami-

kou jen labiální nebo bukální plochy. Všechny funkční 

oblasti jsou udržovány jako pevný Prettau Zirkon.

Je Prettau Zirkon příliš tvrdý a abrazivní?
V zubním lékařství abraze (latinsky: abrasio = seškrábat) 

znamená ztráta zubní hmoty v důsledku tření. Sklovi-

na a dentin jsou části tzv. tvrdé zubní tkáně. Abraze 

v této souvislosti se promítá do opotřebení nebo odí-

rání. Jak víme z přírody, sloni zemřou hladem ve věku 

50 až 60 let, protože jejich chrup v  této fázi je příliš 

opotřebován, aby dokázal zpracovat potravu.

Sintrovaný Prettau Zirkon, vzhledem ke svému zvlášt-

nímu složení, vykazuje neuvěřitelnou hustotou a hlad-

kost. Proto tento materiál nezpůsobuje opotřebení 

přirozeného chrupu.

Ukážeme si tento jev na praktickém příkladu: Škrábe-

me dřevo proti hladkému sklu a nic se nestane. Ale, 

škrábeme-li dřevo proti dřevu, udělá se tříska. Jako 

když se setkají dva materiály stejného druhu (zub pro-

ti zubu). Přirozený chrup se nevyhnutelně opotřebuje 

také. Nicméně když se přirozený zub setká s hladkým 

zirkonem (jako je dřevo proti sklu) nedojde k  abrazi. 

Brusná povaha jakéhokoliv materiálu je určena mírou 

leštěného povrchu a vlastní hustoty.

„Měkčí“ sklovina bude klouzat po vyleštěném, mno-

hem hustším zirkonu bez opotřebení. Naproti tomu 

fazetovaná keramika (nebo dokonce kov) způsobí 

opotřebení přirozeného chrupu díky její vysoké po-

rézní struktuře, která působí jako smirkový papír. Faze-

tovaná keramika je 1000x více abrasivní oproti leště-

nému Prettau Zirkonu.

Prettau Zirkon nezpůsobuje prakticky žádnou abra-

zi přirozeného chrupu. V obecné rovině se potvrzuje 

tento závěr: tvrdší a hladší materiál způsobuje menší 

tření. Za účelem zjištění jeho skutečných abrazivních 

vlastností probíhají vědecké testy na několika univer-

zitách (např. University of Bristol).

Prettau Zirkon - žádné dodatečné zatížení 
na klouby dolní čelisti
Bylo by špatné předpokládat, že pozitivní vlastnosti 

uvedené v předchozí kapitole (žádná abraze) by měly 

vyvolat negativní účinky na klouby z důvodu tvrdosti. 

Keramické (fazetované) náhrady na  implantátu nebo 

cementované náhrady, jsou přirozeně tvrdé.  Nikdy 

ale nebylo prokázáno, že by byly příčinou kloubních 

problémů. Povrchy kloubů jsou „polstrovány“ dis-

kem, který se chová jako tlumič. Tvrdost náhrady tak 

nemá žádný vliv na zatížení kloubu. Představte si ra-

mena kleští: Skutečné zatížení v pantu kleští není zá-

vislé na tom, zda jejich špičky jsou potaženy gumou, 

kovem, keramickým materiálem nebo zirkonem. Za-

tížení na pant zůstává stejné, stejně tak, jako zůstává 

stejné zatížení na kloub dolní čelisti. 

PRETTAU ZIRKON

Hanka Urbanová DiS., zubní technik

1.1. Prettau bridge

Hanka Urbanová DiS.

zubní technik
Dentack
tel./fax: +420 312 240 113
mobil: +420 777 600 804
e-mail: hanka@dentack.cz
www.dentack.cz

Narozena 1973 v Čeladné.
Obor zubní technik 
vystudovala v Olomouci
r. 1994. V oboru pracuje 
16 let. V roce 2008 
otevřela v Kladně „Školící 
a demonstrační centrum 
Zirkonzahn“, kde přednáší 
a školí zubní techniky. 
Specializuje se na moderní 
technologie frézování 
zirkonu.
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Prettau Zirkon – zpracování
Frézování Prettau práce (plný anatomický tvar) je po-

dobné jako frézování klasické konstrukce. Rozdíl je 

v použití speciálních Prettau tekutin pro barvení před 

sintrováním. Vlastní práce je pak pálena v  sintrovací 

peci na speciální program určený pro Prettau materi-

ál. Pevnost v ohybu Prettau Zirkonu je o 10% nižší než 

u klasického zirkonu, ale tento defi cit je kompenzován 

mnohem většími rozměry (plný tvar!). Není zde třeba 

zachovat místo pro fazetování keramiky! Proto se sku-

tečná pevnost v ohybu zvyšuje až o 200%!

Závěrem
Prettau Zirkon skýtá mnoho možností. Nejen že může 

mít plné anatomické tvary, ale také může být even-

tuálně fazetován keramikou. Díky vysoké translucenci 

Prettau Zirkonu nejsou viditelné žádné hranice mezi 

zirkonovou konstrukcí a fazetovanou keramikou. 

Prettau Zirkon nabízí stomatologům a  pacientům 

nové typy náhrad, které rozšiřují indikační možnosti 

a mnohdy mohou být jediným efektivním řešením je-

jich individuálních problémů. <<<

Zdroje:

PRETTAU ZIRCONIA Processing and Colouring of Prettau Zirconia (ZirkonzahnGm-

bH/Srl)

ZIRCONIA – INFORMATION FOR DENTISTS, FAQ’S – from the dental practice (Zir-

konzahnGmbH/Srl)

The “Steger Method“, for dental abrasive measurements (2010) – www.zirkon-

zahn.com

2.

3.

2. Částečné  fazetování kera-
mikou ve FÚ

3. Vyfrézovaná Prettau 
náhrada
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>>> Vážení kolegové, v poslední době se mnoho dis-

kutuje o reformě ve zdravotnictví a novelách zákonů 

s ní souvisejících. Tato reforma se dotkne samozřejmě 

i stomatologie, což znamená, ať chceme či nechceme, 

i  nás zubních techniků. Měli bychom (záleží na  jed-

notlivcích) přehodnotit cenovou politiku laboratoře 

a znovu přepočítat ceny výrobků s účetní uzávěrkou 

za rok 2011. Od toho by se měla odvíjet naše další ce-

nová strategie.

Chtěla bych v tomto mém příspěvku ukázat a rozebrat 

výrobu a kalkulaci ceny „obyčejné“ metalokeramické 

korunky a dát tak typ technikům, zejména těm začína-

jícím, jak nejpřesněji vypočítat její cenu. Pro výpočet 

použiji strukturovaný ceník stomatologických výrob-

ků, v okolních státech zcela běžnou věc. Tento ceník 

může být tak podrobný, jak podrobné a přesné chce-

me mít informace o cenách a výrobních časech na-

šich výrobků. 

  

Kód 81132 - Korunka fasetovaná

metalokeramická

Na začátku jakéhokoliv protetického výrobku bychom 

měli obdržet z ordinace: pracovní situační otisk, otisk 

protiskusu, registraci mezičelistních vztahů, nejlépe 

obličejovým obloukem s  voskovými registráty (obr. 

1). Místo voskových registrátů můžeme také obdržet 

přímo změřené hodnoty k nastavení artikulátoru. Běž-

nou praxí je však pouze voskový skus centrální oklu-

ze. S  tímto podkladem můžeme vyrobit jen skuso-

vé provizorium. K dotvoření obrazu situace v ústech 

jsou vhodné i studijní modely před preparací. Dodání 

všech těchto informací záleží na  tom, na  jak kvalita-

tivní úrovni pracuje stomatolog, s  kterým spolupra-

cujete. 

V obecném popisu výroby v některých pasážích uve-

du pár zajímavostí.

V první fázi výroby odlijeme situační otisk (obr. 2) a pro-

tiskus. Po ztvrdnutí sádry rozřežeme pracovní model 

a  zpřístupníme detaily preparace, v  našem případě 

lehce supragygiválně preparovaný schůdek. Každý 

technik preferuje svůj způsob. V mém případě pahýl 

nepodbrušuji, abych mohla navázat na tvar zubu. Ko-

nec preparace je velmi dobře vidět (obr. 3 a 4). Odleh-

čení pahýlu před modelací (obr. 5 a 6) závisí na přání 

stomatologa, protože většinou nevíme, jaký cement 

používá k upevnění výrobku.

K modelaci voskové kapny používáme 3 druhy vosků - 

vosk z voskové lázně na kapničku (obr. 7 a 8), cervikální 

vosk v oblasti schůdku (obr. 9 a 10) a vosk na domo-

delování kapny (obr. 11, 12 a 13). Tvar a rozsah voskové 

kapny úzce souvisí s druhem fazetovacího materiálu. 

Každý výrobce ho doporučuje individuelně. Hotovou 

voskovou kapnu zatmelíme a odlijeme.

Způsob čepování, zatmelení a odlití (obr. 14 a 15) opět 

závisí na druhu použitého kovu a návodu výrobce.

Odlitou kapnu opracujeme tvrdokovovými frézami 

používanými jen na tuto činnost (obr. 16, 17 a 18). Vy-

zkoušíme jí na modelu a je-li vše v pořádku, opískuje-

me (obr. 19 a 20), vypárujeme a můžeme začít s naná-

šením keramických vrstev. V této fázi je velmi důležité 

dodržet všechny technologické postupy. Dochází zde 

ke spojení dvou velmi rozdílných materiálů. První vrst-

vou je wash opaker použité keramiky nebo speciál-

ní chrom-kobalt-bonding (obr. 21), což je velmi jemná 

keramická hmota vyráběná k  tomuto účelu. Druhá 

vrstva je opaker (obr. 22) budoucí barvy. Další vrstvou, 

kterou napalujeme je keramický schůdek (obr. 23 a 24). 

Z ČESKÝCH ZUBNÍCH LABORATOŘÍ

Eva Klingorová

Stále diskutovaná metalokeramická korunka

Eva Klingorová – Denteka
Chodská 17
360 20 Karlovy Vary
eva.klingorova@denteka.cz
www.denteka.cz

ZT Eva Klingorová, naroze-
na 1956, absolventka SZŠ  
v Karlových Varech v letech 
1971-1975, PSS–Fixní náhrady 
Brno v letech 1980–1982, roku 
1990–1992 praxe v Německu, 
v roce 1993 otevření soukromé 
laboratoře Denteka v Karlových 
Varech. Od vzniku Komory 
zubních technIků ČR je členkou 
Revizní komise KZT ČR.

1. 2.

1. Situační otisk, otisk protis-
kusu a registrace mezičelist-
ních vztahů 

2. Otisk preparovaného zubu
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K tomuto účelu se vyrábí speciální keramické hmoty.  

Přesnost schůdku zajistíme minimálně dvojím pále-

ním.

Další vrstvy nanášíme podle určené barvy, nejlépe

dle vlastního výběru (obr. 25 a 26). Konečný tvar a po-

vrch lze vyčíst z modelů a technik by měl tento stav 

respektovat (obr. 27, 28, 29 a 30). Dobarvení pigmentací

je možné jen navštívil-li pacient vaši laboratoř nebo 

vám stomatolog zaslal potřebné informace elektro-

nicky (fotografi e). Povrch metalokeramické korun-

ky můžeme naglazovat nebo ručně vyleštit. Kovový 

rámeček vygumujeme, vyleštíme a  vnitřek korunky 

včetně keramického schůdku vypískujeme (obr. 31). 

Takto zhotovenou korunku odevzdáme stomatologo-

vi (obr. 32).

19.

3.

7.

11.

15.

4.

8.

12.

16.

5.

9.

13.

17.

20.

6.

10.

14.

18.

21.

3. - 4. Odkrytí preparace 
schůdku 

7. - 8. Zhotovení voskové 
kapny, oříznutí schůdkové 
oblasti

11. - 13. Domodelování kapny 
pod keramiku

16. - 18. Obroušená kovová 
kapna

5. - 6. Odlehčení pahýlu 
distančním lakem

9. - 10. Domodelování 
cervikálním voskem v oblasti 
schůdku

14. - 15. Odlitá kapna z kovu

19. - 20. Kontrola kapny 
do skusu na modelu a její 
opískování

21. Wash  opaker
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Závěrem mého příspěvku bych Vás ráda všechny vy-

zvala k  diskuzi o  strukturovaném ceníku. Jsem pře-

svědčená o tom, že tento podrobný rozbor časů vý-

robních fází všech našich výrobků, určuje společně 

s minutovým nákladem laboratoře jejich velmi přes-

nou cenu. Technik podnikatel tak získá podrobný ob-

raz o svém podnikání a možných budoucích investi-

cích. Naproti tomu technik zaměstnanec hodnocený 

z  minutáže výrobku a  ne z  podhodnocených cen 

za výrobek, nebude muset trávit dlouhé hodiny v la-

boratoři, aby dosáhl na průměrný plat v České repub-

lice.

V příštím roce nás všechny čekají velké změny a roz-

hodně je lepší být na ně připraven. <<<

22.

26.

30.

23.

27.

31.

24.

28.

25.

29.

22. Opaker

25. - 26. Nanášení keramické 
hmoty

31. Vypískovaný vnitřek ko-
runky a keramický schůdek

23. - 24. Napálení schůdku

27. - 30. Hotová korunka 
na modelu

32. Hotová korunka v ústech 
pacienta

32.

Rozbor kalkulace naší korunky ze strukturovaného ceníku: Minuty Cena/7,90

Korunka fasetovaná metalokeramická 240 1896

Keramický schůdek vestibulárně 25 198

Keramický schůdek po celém obvodu korunky* 50 0

Kovový leštěný rámeček palatinálně,linguálně 18 142

Kovový leštěný rámeček po celém obvodu korunky* 25 0

Zastavění do artikulátoru pomocí obličejového oblouku* 30 0

Seřízení artikulátoru pomocí voskových registrátů* 10 0

Seřízení artikulátoru pomocí dodaných hodnot* 2 0

Individuální úprava povrchu – ruční leštění* 15 0

Celkem: 283 2236

* Návrh dalších položek strukturovaného ceníku pro výpočet celkové ceny a času na zhotovení výrobku (v příkladu nepoužito - čas bez těch-
to položek).

Pozn.: Není vždy v silách 
stomatologa, aby naprepa-
roval po celém obvodu zubu 
dostačující šířku schůdku 
0,7 mm. Tuto situaci nejlépe 
vyřešíme kovovým rámeč-
kem, kdy nám stačí prepa-
race jenom 0,3 mm (pouze 
v místech, kde esteticky 
neruší). 
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Translucentní, silný
inteligentní.

d-lab24.com

Nově vyvinutý translucentní 
zirkon s optimalizovanou 
strukturou. Sintrovací teplota 
1450 °C chrání vlastnosti  
materiálu-permanentní stabilita.

Strategie navrhování a  
metody pro výrobu fungují 
s CAD/CAM systémem  
Ceramill bez narušování 
náhrad.

Dynamická artikulace za 
použití virtuálního artikulátoru 
Artex® je ideální pro použití 
pro monolitické náhrady.

Knihovna zubů Knuta Millera- 
vysoká kvalita, estetická 
funkčnost a také akcelerátor 
pro navrhování plně anato-
mických náhrad ze zirkonium 
oxidu.

Monolitický zirkon s „ochranou funkcí“
Estetika a spolehlivost bez kompromisů.  
Digitální řešení pro monolitické zirkonové náhrady.

MATERIAL METODA FUNKČNOST PŘEDLOHA

Veškeré uživatelské know-how v e-learningové podobě.
Bližší informace na adrese: www.amanngirrbach.com

Sanitaria, s.r.o.  the dental company
Hudcova 533/78c, 612 00 Medlánky, Brno

tel: +420 539 013 964, fax: +420 539 013 965 
info@sanitaria.cz 

www.sanitaria.cz 

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

Amann Girrbach AG | Fon +43 5523 62333-399
www.amanngirrbach.com
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>>> Ortodontická léčba se skládá z fáze aktivní a ná-

sledné retenční. Při aktivní fázi, která v  současnosti 

probíhá nejčastěji fi xními ortodontickými přístroji, se 

upravují anomálie postavení zubů, vztahu zubních 

oblouků, vady skusu a ve spolupráci s čelistními chi-

rurgy i závažné skeletální anomálie.

Ortodontická léčba fi xními aparáty umožňuje posu-

ny jednotlivých zubů všemi směry (posun meziální, 

distální, vestibulární, lingvální v  úrovni okluzní rovi-

ny a  vertikální pohyby intruzní nebo extruzní). Fixní 

funkční aparáty a  mezičelistní tahy upravují vztah 

zubních oblouků a vady skusu. Možnosti ortodontic-

kých pohybů fi xním aparátem jsou dokumentovány 

na  příkladu léčby jedenáctiletého pacienta s  převis-

lým skusem, retencí zubu 15, II. třídou Angle a mandi-

bulární asymetrií . Obr. 1.1-1.13

Každá vyléčená ortodontická vada má určitou ten-

denci k recidivě, tj. k částečnému návratu do původ-

ního stavu. Takovéto situaci se chce vyhnout jak lékař, 

tak pacient. Prevencí je stabilní ortodontický výsledek, 

pro který je důležitý harmonický vztah zubních ob-

louků a svalů tváří, rtů, jazyka a svalů žvýkacích. U nác-

tiletých pacientů musíme počítat také s růstem obli-

čejového skeletu.

RETENČNÍ FÁZE ORTODONTICKÉ LÉČBY

MUDr. Jiří Baumruk

MUDr. Jiří Baumruk

Privátní praxe B-Orto, Plzeň, 
privátní praxe PetrOrtho, Praha

1.1 Hluboký skus s posunem 
horního středu doprava 
o 2mm a dolního středu dole-
va o 4mm před léčbou

1.2 Meziálně posunutý zub 
16 s uzávěrem místa pro 15

1.4 Pohled en face s lateroge-
nií - posunem brady doleva

1.6 Průběh léčby po niveliza-
ci oblouků s úpravou hloubky 
skusu - posun dolního středu 
ještě beze změny

1.3 Převislý skus horních 
řezáků s II. třídou Angle

1.5 Výřez z ortopantomogra-
mu s retencí zubu 15

1.7 Otevření místa pro zub 
15 s využitím asymetrické 
aktivace transpalatinálního 
oblouku

1.1

1.3

1.5

1.7

1.2

1.4

1.6
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Výsledek ortodontické léčby je dán společným úsilím 

ortodontisty, pacienta (případně jeho rodičů) a zub-

ního technika.

Ortodontista je zodpovědný za naplánování léčby, její 

průběh, výsledek a správné zvolení retenčních prvků. 

Pacientova spolupráce je potřeba při používání sní-

matelných aparátů - aktivních i pasivních (retenčních), 

různých snímatelných doplňků k fi xním aprátům (me-

zičelistní tahy, nákusné dlahy, extraorální tahy...) a pře-

devším při dodržování správné ústní hygieny. Pacient 

a  zdravotní pojišťovna vkládají do  ortodontické léč-

by fi nanční prostředky, jejichž smysluplné využití je 

v našich rukou. Příkladem je mezioborová spoluprá-

ce při léčbě devatenáctileté pacientky s  retrogenií,  

horizontálně otevřeným skusem a  s  ním spojeným

stěsnáním v  horním zubním oblouku. Retence je 

kombinovaná fi xními retainery Essix folií a monoblo-

kem. Obr. 2.1-2.14

Na léčbě se podíleli: 

Ortodontista při předoperační přípravě tvaru zubních 

oblouků  a pooperační stabilizaci a settlingu zubů.

Maxilofaciální chirurg při naplánování a korekci skele-

tální vady, v tomto případě předsunutí mandibuly. 

Zubní technik při zhotovení aparátů k  retenci vý-

sledného tvaru zubních oblouků a  mezičelistního

vztahu. 

1.8 Vlevo po nivelizaci je 
stále II. třída Angle

1.10 Finální stav po aktivní 
léčbě s úpravou vady skusu, 
okluzní roviny a posunu 
středů ZO

1.12 Konečná úprava inter-
kuspidace vlevo do I. třídy 
Angle

1.9 Korekce asymetrie 
mandibuly funkčním apará-
tem SUS - atypické použití 
jednostranně

1.11 Zařazení zubu 15 
do oblouku - rotace o 180° 
po prořezání byla ponechána

1.13 Laterogenie byla z větší 
části korigována

2.1 Vertikální nepravidel-
nosti postavení řezáků před 
léčbou

2.2 Výrazné stěsnání v hor-
ním oblouku s retruzí řezáků

1.9

1.11

1.8

1.10

1.12

2.1

1.13

2.2
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2.4

2.6

2.3

2.7

2.9

2.11

2.8

2.10

2.12

2.3 Laterální úsek s artikula-
cí ve II. třídě Angle

2.5 Stav po nivelizaci  a vy-
rovnání dentálních nepravi-
delností

2.7 Výsledný stav po léčbě 
s chirurgickou korekcí vady

2.9 Správná interkuspidace 
s upravenou vadou skusu, 
zub 36 je posunut meziálně 
do III. třídy z důvodu  dekom-
penzační extrakce 2 dolních 
premolárů

2.11 Ortopantomogram 
s umístěním pooperační 
skeletální fixace titanovými 
miniplaty

2.4  Retrogenie s posunem 
brady dozadu

2.6 Dekompenzace vady 
s vytvořením horizontálně 
otevřeného skusu před 
operací

2.8 Definitivní tvar horního 
oblouku s fixním retainerem 
12-22

2.10 Úprava profilu obličeje 
s harmonickou pozicí rtů 
a brady

2.12 Retenční folie Essix 
pro denní nošení v horním 
oblouku

2.5
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Přínosem zubního technika pro zdárný průběh léčby 

je přesné provedení součástí fi xních aparátů (trans-

palatinální oblouky, nákusné dlahy, nákusné desky, 

expandery, distalizační aparáty, fi xní funkční aparáty 

apod.). Stejnou důležitost má precizní zhotovení sní-

macích aparátů aktivních (deskové, funkční) a pasiv-

ních - retenčních. 

Jednu z nejdůležitějších náplní práce zubního techni-

ka v  moderní ortodontické praxi tvoří retenční apa-

ráty (aktivní léčbu zastávají v  převážné většině fi xní 

rovnátka). Pro retenci se využívají deskové aparáty 

(Hawley retainer), mezičelistní retenční aparáty (mo-

noblok) a retenční folie (Essix apod.). Deskové aparáty 

slouží k retenci postavení zubů, tvaru zubních oblou-

ků a u menších vad i k retenci hloubky skusu. Meziče-

listní přístroje mají za úkol stabilizovat sagitální vztah 

zubních oblouků a vertikální vady skusu.

Jejich návrh je plně v kompetenci ortodontisty, proto-

že ten ví, jaká anomálie výslednému stavu předcháze-

la a podle toho určuje design a typ aparátů. Přesto se 

mohou vyskytnout případy, kdy zubní technik může 

korigovat konstrukci retenčního aparátu, ale vždy 

po vzájemné dohodě s lékařem.

Retenční aparáty snímatelné se často kombinují s fi x-

ními retainery - pasivními drátky fi xovanými kompo-

zitem přímo na sklovinu zubů. Jejich otisk není tech-

nicky možno provést perfektně (tenký drátek v otisku 

nikdy nezanechá úplnou stopu), a  proto je potřeba, 

aby technik měl představu o  jejich  tvaru a  rozsahu 

(to platí především při zhotovení retenčních foliových 

dlah a retenčních spon).  Obr. 3.1-3.4

Dalším retenčním prvkem bývají attachementy pro 

retenční mezičelistní tahy, které se většinou umisťu-

jí na vestibulární plošky horních a dolních laterálních 

řezáků. V tomto případě technik musí při zhotovení la-

biálních oblouků počítat s jejich umístěním okluzálně 

od attachementů.

Retenční fáze léčby trvá řádově roky, proto je při zho-

tovení rovnátek potřeba myslet na  jejich nositelnost 

pro pacienta a  zhotovit baze gracilní ovšem s  ohle-

dem na dostatečnou pevnost celého aparátku. Chce-

me-li dosáhnout zdárného průběhu ortodontické 

léčby a  její dlouhodobé stability, je nezbytně nutná 

dobrá komunikace ortodontisty a  zubního technika, 

precizní a promyšlené provedení ordinačních i  labo-

ratorních postupů. <<<

2.14

3.2

2.13

3.3 3.4

2.13 Monoblok použitý pro 
retenci dosažené interkus-
pidace - pacient jej nosí přes 
noc

3.1 Rigidní fixní retainer 
mezi zuby 44 a 45 k udržení 
místa pro implantaci

3.3 Vestibulární retainer 
rozsahu 44-46 pro zabránění 
otevření extrakční mezery 
v místě 45

2.14 Laterální pohled na me-
zičelistní vztah s monoblo-
kem - retenci na zubech 
zajišťují labiální oblouk 
a Adamsovy spony v horním 
oblouku

3.2 Lingvální dolní fixní re-
tainer se splétaným drátem 
v rozsahu 34-44

3.4 Rigidní vestibulární 
retainer 26-27 pro udržení 
vertikální pozice zubu 27 
do doby náhrady 37

3.1
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>>> Jak jste se dověděli v předchozím článku, reten-

ce je to nejdůležitější po ortodontické léčbě pro sta-

bilizaci a udržení výsledku po sejmutí fi xních aparátů. 

A v tomhle duchu se nese i dnešní článek.

                          

Na  úvod defi nice retence, tedy co to je a  jaká je její 

funkce.

                                                    

Retence (z lat., zadržení, podržení) může znamenat:

Retenční schopnost čili schopnost zadržovat napří-

klad vodu.

Retenční nádrž – malá vyrovnávací přehrada.                                                                                              

Podržení minulého v přítomnosti, jak ji zkoumá feno-

menologie. 

Retenční právo jako právní zajišťovací institut.

K dalším součástím retence patří i retence v ortodon-

cii a to je pro nás to nejdůležitější.   

                                                                                                                           

Retenční neboli stabilizační fáze léčby je velmi dů-

ležitou etapou, kdy výsledek aktivní léčby fi xním apa-

rátem je třeba co nejdéle stabilizovat v konečné po-

době.

Pacienti často tento fakt podceňují, což má za ná-

sledek tzv. recidivu, tedy částečný návrat do původ-

ního stavu. Všechny zuby po každé ortodontické léč-

bě mají tuto tendenci, někdy větší, jindy menší. Než 

dojde tedy k přizpůsobení tkání organismu na nový 

stav je třeba dosažený výsledek udržovat. Nejčastěj-

ším způsobem jsou retenční snímací rovnátka.                                                                                                                     

Snímací rovnátka dělíme:

- retenční desky (obr. 1, 2, 3), retenční monobloky 

(obr. 4) a retenční fólie (obr. 5)

Nedílnou součástí správně zhotovených retenčních 

aparátů je laboratorní štítek.

                                                                                      

Co všechno štítek obsahuje:

-  popis aparátu                                                                                                                                                                            

-  spony + síla drátu   

-  šroub

-  specifi kace (podbroušení pod zubem, vyplnění 

místa mezi zuby, prořezávajíci zuby atd.)

RETENČNÍ APARÁTY

Marián Svorad

V našem seriálu o ortodoncii budeme pokračovat dalším dílem a to re-
tenčními aparáty

2.

1.

3.

4. 5.
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Stabilitu retenčních aparátů zabezpečují retenční spony - Adamsovy spony na prvních molárech 

Adamsovy spony  - zhotovují se z drátu o průměru 0,7mm federhard. Průběh spony: retenci zajišťují dva zobáč-

ky umístěné po stranách, spojené mostem, s kterým svírají 45° úhel, plynule přecházejí nad mezizubní prostor 

a do baze desky. Výška spony je do dvou třetin klinické korunky. Radýrujeme min. gingivu.

Van Den Lindenův labiální oblouk - má funkci stabilizační, fi xuje získanou polohu řezáků a dále již nemění jejich 

polohu. Používáme drát o průměru 0,7mm federhard, kopíruje povrch zubů ve výšce dvou třetin klinické korun-

ky, vychází z pryskyřice mezi špičákem a druhým řezákem. 

V případech, kdy není místo mezi špičákem a druhým řezákem z důvodu těsného skusu, vychází mezi špičákem 

a prvním premolárem.

Ve výjimečných okolnostech, kdy nemůžeme umístit ani mezi špičák a premolár, se zhotovuje průběžná spona 

z drátu 0,9mm se zásobníkem oblasti 5+5 obr.

7.

10.

13.

16.

6.

9.

12.

15.

8.

11.

14.

17.
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18. 19.

Lepení retenčních spon - na přiadaptování používáme lepící vosk, na vykrytí podsekřivých míst použijeme vy-

krývací vosk, který nezpůsobuje matné skvrny na baze desky. 

Sypací technika - je metoda zhotovování baze ortodontických aparátů pomocí prášku a  tekutiny nanáše-

ných přímo na pracovní model a jejich následná polymerace v tlakovém hrnci s možností použití různých ba-

revných kombinací a  doplněním obrázků. Polymerace probíhá ve  vodě o  teplotě 45°C, pod tlakem 2,5atm.                                                                                                                                     

Opracování - baze desky kopíruje orální plochy zubů a palatinálně je maximálně redukovaná,  po hrubém obrou-

šení desku zahladíme gumou, pro snadnější leštění.

RETENČNÍ DESKY

20.

23.

26.

21.

24.

27.

22.

25.

28.
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29. 30.

Při výrobě retenčního monobloku je jednou z nejdůležitějších fází výrobního procesu zhotovení kon-

strukčního skusu! Konstrukční skus zhotovuje lékař v ordinaci! Po obdržení skusu si zastavíme pracovní mo-

dely do fi xátoru a pokračujeme ve zhotovování práce. Musíme dávat pozor, aby se nám modely při zasazování 

do fi xátoru nehnuli. Tato zásadní chyba se projeví při pozdějším nasazení aparátu do úst.

RETENČNÍ MONOBLOK

31.

34.

32.

35.

33.

36.

37. 38.

RETENČNÍ FÓLIE
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Zhotovují se z tvrdého plastu ESSIX o tlouštce 1mm v přístroji  na tepelné tvarování fólií Ministar.

U chrupu s agenezemi, či tam, kde došlo ke ztrátě zubů z jiných důvodů, se pozice jednotlivých zubů nejprve 

upravuje ortodontickou léčbou. Dále je nutné chrup s mezerami proteticky sanovat, většinou pomocí dentál-

ních implantátů. Je důležité, abychom i v období před a těsně po implantaci stabilizovali okolní zuby a v tako-

vém případě zhotovujeme retenční desku s výplní mezery a fólii se zubem.

Nošení retenčních aparátů – obvykle první měsíc po sejmutí fi xního aparátu 24 hod., druhý a třetí  měsíc po se-

jmutí  doma a noc (cca 15 hod), od 4. měsíce jen na noc. Po prvním roce nošení a v závislosti na celkovém stavu 

chrupu je možné nošení aparátu postupně vynechávat. Retenční aparáty musí po celou dobu nošení dobře se-

dět. Celkovou dobu nošení  upřesní kékař, minimální doba retenční fáze je tři roky.

Každé poškození aparátu nebo jiný problém může způsobit nesprávný vývoj léčby a je nutno včas kontaktovat 

ošetřujíciho ortodontistu. <<<

39.

42.

40.

43.

41.

44.

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



Jemnější,
než byste čekali

SmartVest®  Rapid
+ Silisan® R

4523203 SmartVest® Rapid 30 x 160g 
4523208 SmartVest® Rapid 80 x 160g
4531210 Silisan® R 1000g 
4531250 Silisan® R 5000g

Objednací čísla:

SpofaDental a.s.
Markova 238, 506 46 Jičín, Czech Republic
tel.+420 493 583 204, fax: +420 493 583 333 
info@spofadental.com
www.spofadental.com

 fixní protetika (korunky, můstky, 
konstrukce pro metalokeramiku, 
inleje, onleje)

 rychlé i konvenční vyhřívání

 pohodlné a rychlé zpracování

  jemnost výsledného odlitku

Nová zatmelovací hmota SmartVest Rapid 

určená pro zhotovování veškerých fixních 

protetických prací z vysokotavitelných slitin.

Před časem jsem začal zkoušet novou 

formovací hmotu SmartVest Rapid 

od českého výrobce. Zprvu jsem 

k ní neměl moc velkou důvěru, jsem totiž 

poměrně konzervativní.

SmartVest Rapid je určen pro zhotovo-

vání veškerých fixních protetických prací 

z vysokotavitelných slitin a k radosti všech 

je konečně vhodná i pro šokové neboli 

rychlé vypalování. Kyveta se vkládá do 

předehřáté pece, v tomto případě do 

850° po 40 minutách od smísení. Je však 

možné použít SmartVest Rapid i klasicky, pro 

konvenční pomalé vyhřívání. 

Co se týče vlastního zpracování, tak je 

vhodné použít vakuovou míchačku, jelikož 

smísená hmota má spíše hustší konzistenci, 

která je však velice příjemná pro použití. 

SmartVest Rapid opravdu exceluje výbor-

nou zatékavostí , která kopíruje sebemenší 

detaily zhotovované konstrukce. Musím říct, 

že vlastnosti SmartVestu mě velice příjemně 

překvapily. Snadno se míchá a vlévá 

do formy, díky snadno řiditelné expanzi 

je výsledný odlitek, jakoukoliv vysoko-

tavitelnou slitinou, velice hladký a přesný. 

Následná dekyvetace i opískování jsou 

velmi snadné, protože SmartVest Rapid je 

po vyhřátí a schládnutí příjemně křehký 

a snadno se odstraňuje. Opravdu jsem 

byl mile překvapen výbornými vlastnostmi 

SmartVestu. Oceňuji, že balení v jednot-

livých sáčcích mi šetří čas s rozvažováním 

materiálu. Jako velkou výhodou v dnešní 

době vidím možnost vypalování bez licího 

kroužku, v případě, že jste však na kroužek 

zvyklí, mám vyzkoušeno použití 2 vrstev 

keramického pásku z důvodu velké rozpí-

navosti materiálu.

Jak jsem již řekl, je to velmi dobrá formovací 

hmota, naprosto srovnatelná s prémiovými 

značkami, jakými jsou 

Bego nebo Siladent. 

Roman Bednář 

zubní technik 

Nové město na Metují

ADA4_SmartVest_1111_Testimonial_2.indd   1 17.11.11   13:36
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>>> Tak máme za sebou první ročník..., vznikla nová 

přátelství, ale i ctižádost ukázat, co v nás je a bojovat 

o  to být nejlepší. Soutěživost mezi školami byla to, 

o co šlo.

Jak už to bývá, všechno co je poprvé a začíná, nese 

s sebou i malé chyby, ale poučili jsme se a díky schůz-

ce s účastníky vyhlašování vše doladíme pro příští roč-

ník.

Podpora fi rmy Interdent byla silná, množství materi-

álu, které každá soutěžící škola obdržela, bylo velice 

bohaté a práce s ním nám šla krásně od ruky. A díky 

tomu, že fi rma nabídla spolupráci i  při dalším roční-

ku, bude další školení učitelů probíhat opět ve slovin-

ském Celje.

Členové Rady KZT ČR nastavili kritéria pro hodnoce-

ní prací: 

U  dolní částečné skeletové náhrady – přesnost 

konstrukce na  modelu, umístění podjazykového tř-

menu, analýza vedení spon, postavení zubů, rozsah 

báze, celkové vypracování přechodu kov-báze, celko-

vé vypracování přechodu zub-báze, vyleštění skeleto-

vé náhrady

U konstrukce horního můstku – krčkový uzávěr pilí-

řových zubů, anatomie a morfologie, zařazení do ob-

louku, bod kontaktu, dosed mezičlenu, příprava re-

tence pro fazetovací materiál, celkové opracování, 

vyleštění kovu, dosazení můstku (houpání), model

U celkové horní náhrady – postavení zubů, odleh-

čení, zpracování okraje náhrady (zadní hráz), celkové 

vypracování báze a  krčkové oblasti zubů, vyleštění 

celkové náhrady

Zvolená komise ze zástupců Rady KZT a  pana Šim-

číka pozorně zkontrolovala každou jednotlivou práci 

a přidělila jí své hodnocení. Výsledky byly tajné, jedi-

ný kdo věděl, která škola se pod jakým číslem skrývá 

a následně vše srovnal do výsledné tabulky, byla paní 

sekretářka Marie Klimová a ta do poslední chvíle ne-

prozradila nic, ani pod nátlakem. Vše jsme se dozvě-

děli až při otevření obálky a bylo to úžasně napínavé.

Vyhlášení výsledků proběhlo v rámci dentálního vele-

trhu Pragodent na stánku KZT. Malinko jsme se zadrhli 

při předávání cen, kterého se ujala prezidentka KZT ČR 

paní Alexandra Seidlová, za účasti zástupců Interden-

tu jako hlavního sponzora - pánové  Iztok Zagožen 

a  Ing. Pavel Sova, přítomen byl i pan Petr Šimčík Dis, 

který jako první s touto myšlenkou přišel a náš školitel 

pan Mihael Skaza.

Napětí by se dalo krájet, ale vyhrát může jen jedna 

škola.

První ročník nové soutěže „ŠKOLA ROKU“ vyhrála SZŠ 

a VOŠZ v Plzni, studenti pod vedením odborné učitel-

ky Táni Traxmandlové, moc gratulujeme.

Na místě druhém se umístila SZŠ a VOŠZ z Nymbur-

ka a místo třetí obsadila VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem.

Těšíme se na další ročník, do kterého se již hlásí i ško-

ly, které se doposud nezúčastnili, což nás velice těší! 

                                     

ŠKOLA ROKU

Jana Černá

PR - článekVZDĚLÁVÁNÍ



45komorazt # 4  2011

VZDĚLÁVÁNÍ

Praktické školení

FLEXITE  TECHNOLOGIE ZISKÁNÍ VYSO-
KÉHO POVRCHOVÉHO LESKU A OPRAVY 
FLEXITE PROTÉZ
(teoretické  školení s praktickou ukázkou)

Přednášející: Věra Hejnová

Termín a místo konání: 

20. - 21. 01. 2012; 9 hod. - 17 hod.

Téma kurzu: Účastnici se seznámí s technologii  FLEXITE. 

Přednáška s promítáním a diskusí. Instruktor zhotoví 1 čás-

tečnou náhradu z Flexite supreme materiálu a 1 částečnou 

náhradu z  Acetalu na  studijních modelech a  předvede 

kompletní technologii. Každý účastník si pod vedením in-

struktora zhotoví fl exite částečnou náhradu na studijních 

modelech, které obdrží v ceně kurzu.  Po dobu školení ob-

čerstvení zajištěno.

Cena kurzu:  5 900,-Kč vč. DPH

Bodová hodnota:  8 kreditů

Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, email: dentas@dct.

cz; web: .www.dentas.cz

Praktické školení

KOVOKERAMIKA  -   NORITAKE EX-3 
(teoretická část a praktické předvedení)

Přednášející: Miroslav Mádl

Termín a místo konání: 

27. - 28. 01. 2012; 9 hod - 17 hod.

Téma kurzu: Každý účastník si pod vedením instruktora 

zhotoví 1 korunku na  studijních modelech, které obdrží 

v  ceně kurzu. Seznámíte základní teorii o  Noritake  EX-3 

a na modelech si vyzkouší práci s kovokeramickým materi-

álem japonské prvotřídní kvality. Přednáška s promítáním 

a diskusí. Po dobu školení občerstvení zajištěno.

Cena kurzu:  4 900,-Kč vč. DPH

Bodová hodnota:  8 kreditů

Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, email: dentas@dct.

cz; web: .www.dentas.cz

Praktické školení

FLEXITE  TECHNOLOGIE ZISKÁNÍ VYSO-
KÉHO POVRCHOVÉHO LESKU A OPRAVY 
FLEXITE PROTÉZ 
(teoretické  školení s praktickou ukázkou)

Přednášející: Miroslav Mádl

Termín a místo konání: 

10. - 11. 02. 2012; 9 hod - 17 hod.

Téma kurzu: Účastnici se seznámí s technologii  FLEXITE. 

Přednáška s promítáním a diskusí. Instruktor zhotoví 1 čás-

tečnou náhradu z Flexite supreme materiálu a 1 částečnou 

náhradu z  Acetalu na  studijních modelech a  předvede 

kompletní technologii. Každý účastník si pod vedením in-

struktora zhotoví fl exite částečnou náhradu na studijních 

modelech, které obdrží v ceně kurzu. Po dobu školení ob-

čerstvení zajištěno.

Cena kurzu:  5 900,-Kč vč. DPH

Bodová hodnota:  8 kreditů

Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, email: dentas@dct.

cz; web: .www.dentas.cz

Odborný kurz

DUROPONT KOMPOZITNÍ MATERIÁL
NA ZHOTOVENÍ KORUNEK A MŮSTKŮ 
(teoretické školení s praktickým předváděním)

Přednášející: Věra Hejnová

Termín a místo konání: 

17. 02. 2012; 9 hod. - 17 hod.

Téma kurzu: Instruktor zhotoví 1korunku na  studijním 

modelu a předvádí  modelaci a kompletní vrstvení na ko-

vovou korunku. Účastnici se seznámí  s možnostmi využití 

Duropont systémem od f.Novodent.Přednáška s promítá-

ním a diskusí.  Po dobu školení občerstvení zajištěno.

Cena kurzu:  1 950,-Kč vč. DPH

Bodová hodnota:  4 kreditů

Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, email: dentas@dct.

cz; web: .www.dentas.cz

Odborný kurz

FLEXITE TEORETICKÉ ŠKOLENÍ S PRAKTIC-
KÝM PŘEDVÁDĚNÍM OPRAV A DOKONA-
LÉ OPRACOVANÍ, LEŠTĚNÍ TERMOPLASTŮ 
K ZÍSKANÍ VYSOKÉHO LESKU 
Přednášející: Věra Hejnová

Termín a místo konání: 

18. 02. 2012; 9 hod. - 17 hod.

Téma kurzu: Instruktor zhotoví 1 částečnou náhra-

du a  předvede technologii z  materiálu Flexite (supre-

me a  fl exite plus). Předváděny budou opravy injektážní 

a  studenou metodou. Přednáška s  promítáním a  diskusí.                                  

Po dobu školení občerstvení zajištěno.

Cena kurzu:  1 950,-Kč vč. DPH

Bodová hodnota:  4 kreditů

Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, email: dentas@dct.

cz; web: .www.dentas.cz

Praktické školení

NORITAKE CZR ZIRKONOVÁ
CELOKERAMIKA
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Filip Prokeš

Termín a místo konání: 

24. - 25. 02. 2012; 9 hod. - 17 hod.

Téma kurzu: Instruktor zhotoví zirkonovou korunku 

na  studijních modelech a  předvádí  kompletní vrstvení 

a  mezivrstvové dobarvování. Účastnici  se seznámí s  zá-

kladní japonskou technologii -  Noritake CZR- materiálem. 

Každý účastník si pod vedením instruktora zhotoví ko-

runku na studijních modelech, které obdrží v ceně kurzu. 

Přednáška s promítáním a diskusí.  Po dobu školení občer-

stvení zajištěno.

Cena kurzu:  4 900,-Kč vč. DPH

Bodová hodnota:  8 kreditů

Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, email: dentas@

dct.cz; web: .www.dentas.cz

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ZIMA 2012

>>> Studenti posledního ročníku VOŠ byli dotázáni, jaká by 

měla být laboratoř, ve  které by rádi pracovali. Odpovědí se 

zhostili s úsměvným sarkasmem, který ke studentům od ne-

paměti patří. 

• aby vydělávala peníze díky moderní technologii a  já tam 

nemusela být; růžová barva výhodou; moderní samostat-

né přístroje; moderní sušič na ruce; 

 samo očišťovací prkénko na toaletě; klimatizace

• moderní přístroje a moderní technologie; zářivé barvy; ná-

bytek na míru; minimálně dvě místnosti; rádio, obrazy, tele-

vize, rostliny; dobré osvětlení; klimatizace, kuchyňský kout; 

dobrá židle; zvíře do terária či akvária;  místo pro relaxaci 

(gauč, sofa...); vhodná lokalita - dobrá přístupnost mhd

• čistá, prostorná, vzdušná; kvalitní vybavení pro kvalitní prá-

ci; příjemné prostředí; sociální zařízení

• kvalitní CAD-CAM přístroje; nesmí být v přízemí a nejlépe 

okna na sever a co největší; pořádná LCD televize pro zvu-

kovou kulisu; špičkový plat; seriozní práce

Do Nového roku všem přejeme, aby se jejich laboratoř co nej-

více blížila žádanému ideálu. <<<

Blíží se konec roku, tak něco úsměvného nakonec:

>>> Nabídka k prodeji: na prodej pískovače Resab a Minisab 2T (od ledna 2011), 1 mikromotor Kavo kolenní nový a další jeden 

rok používaný, leštička s odsáváním (srpen 2010), vibrátor Roko (duben 2011), Polyklav (únor 2011), bruska na čepy (2009), odsávací 

zařízení ke 4 stolům (říjen 2010). Toto je vše v záruce. Pak máme ještě další starší přístroje, ale ty jen v případě zájmu (např. Duca-

tron). Kontakt: MUDr. Zdena Čelišová, Komenského nábř. 790, Frýdlant, telefon: 721 827 313, nebo e-mail: z.celisova@atlas.cz <<<

>>> Společnost LASAK s.r.o. přijme ZUBNÍHO TECHNIKA, SCAN-CAD technologie. Náplň práce: Práce se specializova-

ným dentálním skenerem, designování dentálních konstrukcí pomocí CAD softwaru, příprava dat pro počítačem řízené ob-

rábění (CAM), komunikace se zákazníkem. Požadujeme: Zkušenosti se zhotovováním fi xních náhrad, zájem o  práci a  nové 

technologie, AJ nebo NJ, znalost práce na PC, řidičský průkaz. Nabízíme: Práci s využitím nejmodernějších technologií, stabilní 

pracovní team, motivující pracovní ohodnocení, kontinuální možnost vzdělávání v oboru. Bližší informace naleznete na www.

lasak.cz. V případě zájmu zašlete svůj životopis a kontaktní údaje na lasak@lasak.cz. LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46, 190 01 

Praha 9 – Hloubětín. <<<

Řádková inzerce
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>>> Již potřetí se na této stránce setkáváte s rubrikou „Top výrobek“, ale ve skutečnosti se jedná o top nabídku určitého produktu, 

který vyhlásí KZT (v dnešním čísle to je písek do oběhového pískovače - rozměr  250 μm) a který poté fi rmy nabídnou ze svého sorti-

mentu. Vám čtenářům má tato nabídka pomoci získat ucelenou představu o tom, jaké druhy tohoto materiálu existují, za jakou cenu, 

a kde si je může opatřit. Tímto se snažíme dát příležitost i menším fi rmám, pro které je ekonomicky náročné inzerovat v jakémkoliv 

periodiku.

Tentokrát přicházíme s omezenou nabídkou a to ze dvou důvodů. Jednak je tento předvánoční čas pro fi rmy dost nezajímavý pro 

inzerci a za druhé se ne všechny fi rmy zabývají prodejem tohoto produktu. Ale i tak doufáme, že si z těchto nabídek vyberete. <<<

Písek do oběhového pískovače - rozměr  250 μm

TOP VÝROBEK

INTERALOX
Bílý, čistý aluminiumoxid 99,96%.

Je velmi tvrdý, používá se na pískování

odlitků z drahokovových i náhradních slitin.

Dodává se v zrnitostech 250 (nejhrubší), 

150, 110 a 50 μm.

Dovozce pro ČR: INTERDENT

Balení: 7 kg a 28 kg

KORUNDOVÝ PÍSEK
Stručná charakteristika výrobku:

Ryzí korund, bílé barvy.

Velká tvrdost a zrnité ostří,

díky kterému je zajištěn

vysoký výkon a krátká

doba pískování. 

Obsah: 5kg - x-hrubý.

Dovozce pro ČR: M+W

Balení Písek 250um: 5 kg

PÍSEK COBRA
Stručná charakteristika výrobku:

Ryzí korund, bílé barvy.

Velká tvrdost a zrnité ostří,

díky kterému je zajištěn

vysoký výkon

a krátká doba pískování. 

Obsah: 5kg - x-hrubý.

Dovozce pro ČR: M+W

Balení Písek 250um: 5 kg

cena za balení 7 kg/cena za kg

655 Kč/93 Kč

cena za balení 5 kg/cena za kg

590 Kč/118 Kč

cena za balení 28 kg/cena za kg

2 283 Kč/81 Kč

cena za balení 25 kg/cena za kg

2 450 Kč/98 Kč
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>>> Jistě jste se v životě setkali se zarostlým nehtem. 

Víte, jak tento problém dokáže potrápit a jakou bolest 

může způsobit. Napadlo Vás však někdy, že tento pro-

blém můžeme řešit pomocí rovnátek, podobných fi x-

ním ortodontickým aparátkům? Že ne? 

Před mnoha lety jsem vystudoval zdravotnickou školu 

v oboru zubní technik. Po škole jsem pracoval na úse-

ku, kde se zhotovovaly skeletové náhrady z chromko-

baltových slitin. Tato práce však nebyla tím, co by mne 

obzvlášť naplňovalo. Byla to docela dřina. Vzpomínám 

na černou ústenku a popálené prsty i přes rukavice. 

Později jsem si udělal specializaci na ortodoncii v  In-

stitutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnic-

tví v Brně a začal pracovat v soukromé ortodontické 

laboratoři. Tato práce byla krásná, čistá a tvořivá. Vždyť 

to také bylo to nejmodernější, co v té době v Čechách 

existovalo.

Po několika letech jsem se náhodou seznámil s přístro-

jovou technikou na ošetření nohou. Říkáme jí přístro-

jová pedikúra. Nikdo jiný než já nedokázal lépe odha-

lit propojenost stomatologie a této služby. Vždyť tolik 

společných nástrojů, přístrojů, dále otiskovací hmoty, 

sádra, ortodontické dráty, zdravotnický materiál, po-

dobné technologické postupy a  mnoho dalšího. To 

všechno je součástí přístrojové pedikúry a podiatrie. 

Právě pro tuto obrovskou spojitost jsem se rozhodl vě-

novat se tomuto oboru. Nemluvě o tom, že mne láka-

lo pracovat samostatně a přinášet úlevu konkrétním 

osobám. Samozřejmě jsem měl radost, že v této pro-

fesi bylo mužů jako šafránu. Moje současná specializa-

ce je právě v oboru podiatrie, což znamená komplexní 

péči o nohy a konkrétní podskupině říkáme ortonyxie, 

což v překladu znamená „rovnání nehtů“. Těch vyřeše-

ných případů jsou již dnes tisíce a nemluvě ani o těch, 

kteří na poslední chvíli zrušili chirurgický zákrok.

Rád bych vám stručně představil současnou situaci 

v oblasti zarůstání nehtů a metodu, kterou lze našim 

klientům-pacientům velmi úspěšně pomáhat. Rovná-

ní nehtů není žádnou novinkou. Podle doložených 

dokumentů a patentů se první rovnátko na nehty ob-

jevilo v USA již v roce 1873 a bylo pojmenováno podle 

autora, pana Stedmanna. Během mnoha let se objevi-

lo mnoho nových typů a modifi kací, které se neustále 

vylepšují a zdokonalují. 

Často se zamýšlím nad tím, jak dlouho budou naši kli-

enti ještě trpět. Jedním z nejdůležitějších témat, které 

s velkou oblibou rozebírám se svými studenty na kaž-

dém kurzu a  školení, je problematika zarůstání neh-

tů, neboť mne v poslední době tíží množství klientů 

s tímto problémem. Žijeme v 21. století a všichni, kdo 

u mne absolvovali rekvalifi kační kurz, si dobře uvědo-

mí, do jakého období v historii řešení problému zarůs-

tajících nehtů patří metody, které mnoho odborníků 

již začátkem 20. století označovalo za barbarské. 

Když si zarůstání nehtů způsobí klient sám na základě 

nevědomosti, je třeba mu pomoci a zejména jej pou-

čit, aby se podobný problém u něj již nevyskytl. Věřte, 

způsobí-li si někdo „nedopatřením“ takovýto defekt, 

s největší pravděpodobností jej poté, co ho odborník 

v  oblasti péče o  nohy erudovaně vyřeší, nezopaku-

je. Z mnoha případů  mohu zmínit jednoho mladíka, 

který mne navštívil poté, co na  svém nehtu u  palce 

úřadoval sám. Když jsem stav shlédl, musel jsem kon-

statovat, že onen mladý muž si bez jakýchkoli znalostí 

provedl výkon hodný chirurga. Provedl na nehtu po-

délnou resekci části nehtové ploténky tak dokonale, 

že napravovat již nebylo bezmála co. Už do telefonu 

mne prosil o urgentní přijetí, neboť tento dvoudenní 

stav byl pro něj tak neúnosný z důvodu bolesti, že by 

jinak byl nucen skutečného chirurga navštívit. S nej-

VÍME SI RADY SE ZAROSTLÝMI NEHTY?

ORTONYXIE A ORTODONCIE

– PŘÍBUZNÉ OBORY?

Jaroslav Fešar, DiP.

Jaroslav Fešar, DiP.

1.

prezident České podiatrické 
společnosti

www.vasenohy.cz
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větší pravděpodobností by jeho problém byl na chi-

rurgickém oddělení vyřešen ablací nehtové ploténky 

v  plném rozsahu. Když jsem důkladně stav vyšetřil, 

objevil jsem v  postranním nehtovém valu to, co si 

při amatérském ošetření způsobí každý druhý klient. 

Odstřihne nehet podélně až do míst, kde už pro ne-

snesitelnou bolest toto ukončí nebo část nehtu suro-

vě utrhne, domnívaje se, že bude klid. Opak je ovšem 

pravdou. Trn, který zůstal zapíchnutý v  měkké tkáni, 

jsem šetrně odstranil, ovšem verdikt, který jsem mu 

sdělil, jej příliš nepotěšil. Dozvěděl se totiž, že se nej-

spíš budeme vídat po  dobu asi osmi měsíců. To je 

zhruba doba, než postižená část nehtu opět doros-

te k volnému okraji. Uznal, že udělal chybu a omlou-

val se mi, že se jí dopustil z neznalosti, a přislíbil spo-

lupráci v  dalších etapách náprav napáchané škody. 

Znovu zdůrazňuji, náprava může trvat i  tak dlouhou 

dobu, přestože způsobit ji klientovi netrvalo více než 

pár vteřin. 

Takových případů bych mohl vyjmenovat nepočíta-

ně. Nemohu si však odpustit výhrady k nesprávné či 

nevhodné úpravě zarůstajících nehtů prováděné ně-

kterými pedikéry. Často ode mne mí žáci slyší hláš-

ku, že méně je mnohdy více. V praxi to znamená, že 

odstraněná, neúměrně velká část, nehtové ploténky 

přináší úlevu většinou pouze na krátkou dobu. Z hle-

diska dlouhodobého horizontu mohu konstatovat, že 

mnohdy dojde naopak spíše k  větším komplikacím 

a výraznému zhoršení původního stavu. I když zdán-

livě se klientovi v onom okamžiku uleví. Všichni dobře 

z vlastních zkušeností víme, že při těchto hlubokých 

zásazích často dochází k  deformacím nehtů během 

jejich růstu, například zatočení nehtů do  kornoutu 

nebo trofi ckým změnám, ke  změnám v  postavení 

okolních kožních valů a o dalších zánětlivých kompli-

kacích ani nemluvě. Z toho důvodu se na mnoha de-

fektech nehtů a okolních tkání nebo lůžka z nemalé 

míry podílejí  bohužel i neznalí pedikéři. Vždy je vhod-

nější uznat, že si dotyčný s problémem neví rady a ra-

ději klienta poslat za odborníkem, než hned troufale 

sahat po skalpelu či kleštích. Dozvědět se, že vzniklý 

„havarijní“ stav nehtu pochází z dílny odborníka, jenž 

má naopak nehty udržovat v bezproblémovém stavu, 

je alarmující.

Existuje mnoho metod, jak problém zarůstajícího 

nehtu vyřešit. I  přesto, že mám mezi chirurgy mno-

ho přátel, ne příliš často je v  této souvislosti žádám 

o pomoc, dá se říci dokonce, že skoro vůbec. Před lety, 

kdy jsem se na  řešení tohoto problému začal speci-

alizovat, jsem přijal oprávněně názor, že konzervativ-

ní metodou lze vyřešit osm až devět případů z deseti. 

Samozřejmě vždy záleží na mnoha okolnostech, které 

s tím přímo souvisejí, a také na spolupráci v domácím 

ošetřování. 

Mezi nejjednodušší záchovné metody patří systema-

tické ošetřování postižené partie, podkládání tampo-

náží a vkládání pružných plastikových trubiček. Doplň-

kovou je pak cílené odtahování postranního kožního 

valu od nehtu. Tyto metody, i když jsou jednoduché, 

dokáží při pečlivé odborné práci mnohdy zázraky. 

Mezi pokročilejší způsoby patří rovnání nehtů sesho-

ra. Za některých okolností postačí rovnání plastovými 

či kovovými destičkami. Nejpreciznějšího rovnání však 

dosáhneme s pomocí ortonyxie. Je to technika, která 

má mnoho různých podob. Jedná se o princip, kte-

rý všichni dobře známe z ortodoncie, což je rovná-

ní zubů. Principiálně jde o to samé, jen na nehtech je 

to technicky i časově méně náročné. Úspěchu se do-

sáhne však jen tehdy, seznámíme-li se velice důkladně 

s  touto metodou, jejíž principy správně pochopíme. 

Není to tedy jen o  tom, že na uvedenou dovednost 

absolvujeme školení. Je to především o naší zručnos-

ti, šikovnosti a  zejména o  citu k  přesnému odhadu 

výběru správné techniky. Jednou z  nejoblíbenějších 

a  současně technicky nejméně náročných metod je 

rovnání pomocí rovnátek (jak je s  oblibou, ovlivněn 

předešlou profesí, nazývám) Ross Fraser.    

Před rokem jsem absolvoval v Mnichově několikaden-

ní školení u skutečného odborníka v podologii, pana 

Andrease Greppmayera. Musím říci, že individuální 

školení, které se neslo v  příjemném přátelském du-

chu, mi dalo hodně a já byl rozhodnut, že toto je spe-

cializace, které se chci dále nadstandardně věnovat. 

Proto mne velmi potěšilo pověření tohoto odborníka, 

abych tyto dovednosti prezentoval i u nás. V kurzu se 

účastníci samozřejmě naučí nejen teoretické znalosti, 

ale i zábavnou formou si prakticky osvojí postup krok 

za krokem, tzn. od přípravy nehtu, sejmutí otisku, pří-

pravy sádrového modelu, jeho úpravy, až po samotné 

zhotovení rovnátka Ross Fraser. Tato dovednost slouží 

nejen k významné pomoci při řešení zmiňované pro-

blematiky, ale také k  rozšíření nabízených podiatric-

kých služeb a  logického oddělení se od konkurence. 

Ortonyxie je v zemích FIP (Světové podiatrické fede-

race) nedílnou součástí vzdělávání v oboru podiatrie.   

<<<



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.

strana 2

Dent

strana 9

Flava

strana 17

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

strana 23

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

komora_ZT_210x100.indd   1 17.8.2011   11:36:23

MILLENIUM Dental Care
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Vita
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Hu-Fa

strana 5
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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

strana 35

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

strana 44

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

strana 29

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

Interdent
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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

systém
em

VITA VACUMAT® New
Generation

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

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

34
28

TS
CH

Nová VITA Metalokeramika s osvědčeným jednoduchým způsobem vrstvení.

VITA VMK Master®
Žhavá novinka a přesto klasika!

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

VITA - Čeněk Neruda
Plaňanská 1
108 00 Praha 10

INTERDENT PRAHA
Foerstrova 12
100 00 Praha
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VITA VACUMAT® New
Generation

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
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Nová VITA Metalokeramika s osvědčeným jednoduchým způsobem vrstvení.

VITA VMK Master®
Žhavá novinka a přesto klasika!

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

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

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

INTERDENT PRAHA, s.r.o.
Foerstrova 12

100 00 Praha

Tel.: +420 274 814 404

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

130 00 Praha 3

Tel.: +420 266 007 111

Vitalabor
Tyršova 38

702 00 Ostrava 1

Zveme vás

na velkou konferenci

fi rmy  VITA 

poslední týden v květnu 2012 v Praze



INTERDENT®

Božská sílaBožská síla

100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel./fax: 274 783 114 • www.interdent.cz

NOVINKA
ZAVÁDĚCÍ CENY

Výrobku byla uděle na cena Top of Pragod
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