
komorazt.cz
#4 2012
MK ČR E 19535
ISSN  1804-3720

Magazín Komory zubních techniků ČR

Dění v KZT
Infórum
Naděžda Kroupová

Odborné články
Herbst – fixní funkční aparát
Marián Svorad

Ekonomika
Jak řídit náklady
Radana Šmídová Ph.D



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!*

Jediný autorizovaný
prodej a servis NSK®

pro ČR

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
+420 734 312 063

LIEHMANN CZ, s.r.o.

ULTIMATE XL_A4.indd   1 29.2.2012   14:27:23



3komorazt # 4  2012

Editorial

Vážení čtenáři,
vítám Vás u posledního letošního čísla magazínu „komo-
razt.cz“, na kterém se já podílím jako šéfredaktor.
Konec roku bývá dobrou příležitostí k rekapitulacím, bilan-
cování, je to čas, kdy si mnoho z nás promítá své úspěchy 
i neúspěchy a přemýšlí, co se dalo udělat lépe.
A právě při těchto úvahách se u některých členů Rady KZT 
zrodila myšlenka, že si KZT bude zajišťovat vydávání ma-
gazínu sama, neboť prý spojování s jakoukoli jinou orga-
nizací je spíše ke škodě jak ku prospěchu. Já si to samo-
zřejmě nemyslím, nicméně chápu, že v naší zemi se příliš 
nenosí přátelsky se poplácávat po rameni a gratulovat si  
k tomu, jak to děláme dobře.

Ale abych byla upřímná, na prvním místě jsem zubní tech-
nik a profese zubního technika mě živí, práci šéfredaktorky 
jsem vzala jen z jediného důvodu, a to proto, že se nena-
šel nikdo, kdo by měl zájem to dělat. Na rovinu, nedove-
du si představit zvládání kompletní koordinace vydávání 
magazínu a vůbec si v té pozici nedokážu představit sebe. 
Mé limity snažení dosáhly maxima. Přišlo rychlé vyčerpání, 
rezignace na pracovní tempo a nakonec i myšlenková ste-
rilita. To jsou hlavní důvody, proč se setkáváme naposledy 
a vysvětlení, proč jsem se rozhodla skončit. 

Zima je období, kdy se každý člověk zdržuje ve venkov-
ních prostorách co nejkratší dobu, a pokud je to možné, 
tak nevychází raději vůbec. A právě v dobách, kdy trávíme 
ve svém domově nejvíce času, se můžeme v klidu posadit 
a začíst se do stránek magazínu, které tentokráte rekapi-
tulují akce konané na podzim, uvádí další díly oblíbených 
seriálů, ortodontického a z oblasti psychologie, nechají vás 
nahlídnout do tajemství dentálního pečení, prozradí a po-
radí něco z legislativy.

Jednou jsem poslouchala rozhlasovou stanici, kde poslu-
chači hádají název profese podle indicií. První indicie zně-
la, že tuto profesi původně vystudovala jedna velmi zná-
má herečka Helena Růžičková a název měl obsahovat 5 
písmen. Přemýšlela jsem, jak se profese zubní laborantka 
(technik) dá vměstnat do 5 písmen, protože právě toto 
paní Růžičková vystudovala. Laik se diví, odborník žasne, 
víte, co byl výsledek?? „Zubař“. Co na to říct? V tomto čís-
le máme pro Vás malý průzkum veřejného mínění, kdo je 
zubní technik.

Děkuji vám všem věrným čtenářům, přeji vám krásné ni-
čím nerušené svátky a do nového roku hodně zdraví,  štěs-
tí a po Novém roce hodně elánu do další práce. Přeji Komo-
ře zubních techniků, aby si našla schopného šéfredaktora, 
aby mohl magazín vycházet i příští rok.

Naděžda Kroupová 
šéfredaktorka časopisu 
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>>> Vážení kolegové, blíží se pomalu opět konec 

roku, tedy doba bilancování. I já bych ráda trochu 

bilancovala, protože se nám blíží nejen konec roku, 

ale také konec volebního období Rady KZT a mé 

pozice prezidenta. Také je toto číslo posledním, 

na kterém se podílí jako šéfredaktorka paní Naďa 

Kroupová. Prostě končí se nějaká etapa, je tedy 

dobré se poohlédnout.

Když jsem v roce 2010 přebírala post prezidenta 

KZT, napsala jsem tehdy do časopisu toto:

„… máme před sebou těžkou práci. Je třeba na-
pravit především ekonomické prostředí, je to alfa 
a omega celého našeho bytí do budoucna. Musíme 
prodávat své výrobky za  reálnou cenu. Veřejnost 
o  nás musí vědět -pacient musí cenu naší práce 
znát. Pojišťovny musí akceptovat, že zubní techni-
ci nadále nemohou dotovat sociální systém toho-
to státu na  vlastní úkor-tedy musí se řešit „I“kódy. 
Musíme vědět, jestli se na nás vztahují normy jako 
na výrobce, nebo jako na poskytovatele zdravotní 
péče. Ze škol nám do  praxe musí chodit jen dobří 
a kvalitní absolventi, kteří mají o profesi zájem. Do-
sáhnout na možnost podnikání v oboru nesmí být 
tak snadné a jednoduché jako dosud…. 

Úkoly byly těžké a bude poctivé se podívat, co se 

podařilo a co nikoli.

Ekonomické prostředí a  jeho náprava. KZT vyvi-

nula velké úsilí, zveřejnila nákladové ceny, vyzýva-

la všechny k jednotě a spolupráci, přesto je situace 

v mnohém stejná. Zakonzervované ceny se hýbou 

jen pomalu, kolegové dosud nepochopili, že jsou 

věci, kde bez dohody a spolupráce k posunu ne-

dojde. Stále jsou tací, kteří volí princip „hodně prá-

ce za málo peněz je lepší, než méně práce za víc 

peněz“. 

Pacient musí cenu naší práce znát. Je to velmi důle-

žitá věc, aby se v oblasti cen zvýšila gramotnost pa-

cientů ohledně tvorby cen. Prosadilo se do nového 

zákona, že pacient musí vždy dostat za práci účet 

a má právo na prohlášení o výrobku/štítek z labora-

toře. V praxi je to ale tak, že pacient o svých právech 

neví, nebo si netroufá jich dožadovat. Máme vypra-

covaný leták pro veřejnost a pokusíme se prostou-

pit do tištěných médií, aby měl pacient větší pově-

domí o zubním technikovi. 

Řešení „I“ kódů- tady se odvedl obrovský kus práce. 

Došlo k dohodě mezi MZ, pojišťovnami, KZT a ČSK 

na novém sazebníku, kde jsou konečně zavedeny 

doplatkové alternativy pro „I“ kódy. Slabým mís-

tem je obava, že se nepodaří tento materiál uvést 

do praxe, protože MZ uvažuje o jeho zavedení 

od roku 2014. Existuje reálné riziko, že do té doby 

padne vláda a vše zůstane při starém. Proto bu-

deme vyvíjet tlak na státní správu všemi možnými 

prostředky, aby byl uveden do praxe co nejdříve. 

Nebudu se zbytečně rozepisovat o tom, jak by měl 

nový sazebník vypadat, vše se dozvíte, až nastane 

správný čas. 

Podnikání už nebude nadále umožněno jen na zá-
kladě nasbírání bodů. V návrhu nového zákona 

o uznávání způsobilosti k výkonu povolání /tedy 

nový zákon 96/ se již ruší studium „asistent zubního 

technika“, mění se systém celoživotního vzdělávání 

tak, aby byl plynulý a nezatěžoval nás finančně, jako 

doposud. Pro podnikání se bude vyžadovat speci-

alizace. Vše je zatím ve fázi návrhu, který má ještě 

mnoho slabých míst, které je třeba doladit, ale od-

vedl se velký kus práce, opět jde ale o to, aby se po-

dařilo tento zákon dodělat a uvést do praxe, stejně 

jako v předchozím případě. 

Hygienické normy se po našich apelech trochu 

zmírnily. 

Je to poctivé bilancování. Věci jsou v běhu, ale já 

pevně věřím, že vše dobře dopadne a nám se tro-

chu uleví. 

A ještě k tomuto magazínu. Osobně se podílím 

na tvorbě časopisu pro zubní techniky od roku 

2001. Nejprve to byl časopis SZT-P „Zubní technik-

SLOVa PREZIDENTKY
Alexandra Seidlová

Alexandra Seidlová

Dění v KZT
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-podnikatel“, v malém „kabelkovém“ formátu, který 

do velkého formátu přešel v roce 2008 a zanikl spo-

lu se zánikem SZT-P v roce 2009. 

Od počátku vydávání magazínu KZT „Komorazt.cz“ 

se opět podílím na jeho tváři a obsahu. Zpočátku 

jako šéfredaktorka, později, po zvolení do funkce 

prezidenta jsem šéfredaktorskou pozici přesunu-

la na paní Naďu Kroupovou, která odváděla skvě-

lou a obětavou práci. Včas oznámila, že toto číslo je 

ale poslední, na kterém se podílí a svoji šéfredak-

torskou pozici skládá. Je to škoda, protože magazín 

pod jejím vedením nabýval na kvalitě. Ale chápu 

toto rozhodnutí. Jen těžko si může představit řado-

vý člen, když otvírá nové číslo magazínu, kolik se 

za jeho vydáním skrývá práce, přemýšlení, vyřizo-

vání, dohadování... Já se na tuto pozici také nehod-

lám, ani nemohu vrátit. 

Rada KZT chce změnit systém vydávání magazínu 

tak, aby finance tekly přes KZT, nikoli přes vydava-

telskou firmu. Bylo by jistě příjemné, kdyby byl ma-

gazín dalším zdrojem financí pro KZT, ovšem vydá-

vání časopisu se vším, co k němu patří, není legrace. 

Já doufám a věřím, že se tuto myšlenku podaří zre-

alizovat ku prospěchu KZT i magazínu. Žádáme 

všechny zubní techniky, kteří mají chuť se zapojit 

do práce, nebo přinést nový nápad, myšlenku, jak 

časopis obohatit, aby se spojili se sekretariátem. 

Na závěr mi dovolte popřát vám všem ničím ne-

rušené vánoční svátky a odložení konce světa na  

neurčito… <<<
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>>> V  krásném prostředí hotelu Pyramida, který se 
nachází v jedné z nejklidnějších části Prahy, v blízkosti 
Pražského hradu a je svou polohou a vybavením ide-
álním místem zejména pro pořádání konferencí, se 
v pátek sešla více jak stovka zubních techniků, aby se 
zúčastnila akce „Infóra“ .

Program v obou přednáškových dnech zaujaly hlavně 
témata z psychologie. Přednášející PhDr. Sládková se 
nám snažila vysvětlit, jak se máme chovat v situacích, 
kdy je na nás vyvíjen tlak z ordinace a my mnohdy 
nevíme, jak se zachovat, co odpovědět. Nebo máme 
sami oprávněné požadavky, ale díky špatné komuni-
kaci se nám je nepodaří prosadit, aniž bychom dru-
hou stranu nepopudili. Vše jen díky nezkušenosti 
a neznalosti některých psychologických zákonitostí, 
které platí v mezilidských vztazích vždy a všude. 

Poznali jsme, co jsou to komunikační bariéry a filtry, 
naučila nás, jak používat komunikační techniky, díky 
kterým dokážeme obrátit a přesměrovat mysl druhé-
ho a hlavně jak odpovídat na obtížná tvrzení, s který-
mi máme všichni bohaté zkušenosti.

Absolvování školení PhDr. Sládkové bylo nabito pozi-
tivní energií, většině z nás přineslo nový pohled na to, 
že můžeme zlepšit naše vztahy na základě podvědo-
mí nebo i snahy či cílů. Bylo to zajímavé a působivé 
a zároveň profesionální, což v nás vzbuzovalo důvě-
ru. Způsob, kterým dokázala paní doktorka vysvětlit 
psychické procesy a pravidla byl velmi přirozený, pro 

každého pochopitelný a v neposlední řadě i velmi 
zábavný. Stojí určitě za snahu zkoušet něco změnit 
a doufáme, že ti, co se zúčastnili už aspoň ví, jak na to.
Protože v současné době probíhají jednání o budoucí 
podobě sazebníku stomatologických výrobků a výši 
jejich úhrad, bylo dalším důležitým bodem druhého 
dne „INFÓRA“ představení návrhu nového sazebníku 
prezidentkou Alexandrou Seidlovou. Velká pozornost 
byla věnována „I“ kódům, účastníci byli dopodrob-
na seznámeni s tím, co v této oblasti komora uděla-
la a jaké další kroky hodlá v budoucnu podniknout. 
K této záležitosti promluvila advokátka Mgr. Kristýna 
Heřmánková, která osvětlila, jaké zákonné normy jsou 
protiprávně porušovány a jaký postup doporučuje 
pro úspěšné, ale hlavně rychlé a efektivní řešení této 
kauzy. 

INfóRum
Ve dnech 16. a 17. listopadu 2012 se v hotelu Pyramida v Praze- Břevno-
vě konala akce KZT nazvaná Infórum. 

Dění v KZT
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a kdo byl výhercem? 
Třetí cenu získala Jana Kuralová z Berouna, druhou 
cenu Ivana Pulcová z Liberce a poukaz na hlavní cenu 
– laboratorní stůl si přebrala Alena Preislerová z Jab-
lonce nad Nisou. Všem výhercům srdečně gratuluje-
me.

Doufáme, že akce tohoto typu se všem zúčastněným 
líbila, a že ještě dlouho budou vzpomínat na příjem-
nou a profesionální obsluhu, která pomohla vychut-
nat atmosféru neobvyklého interiéru a výjimečnost 
zdejší kuchyně, disponující širokou nabídkou chut-
ných pokrmů. Na moderně vybavené pokoje, které 
prošly nedávnou rekonstrukcí a vůbec na celkovou 
přátelskou atmosféru hotelu.

A na závěr bychom vám rádi připomněli jeden z per-
svazivních vzorců: Nejde o to, že tato akce vám za-
brala část víkendu, ale jde o to, že školení komu-
nikačních dovedností vám poskytlo základy pro 
jednání se zákazníkem, a  proto doporučujeme, 
abyste co nejdříve využili těchto schopností… 
<<<

Ve večerních hodinách prvního přednáškového dne 
následovalo malé odlehčení ve formě společenského 
večera s hudbou skupiny“ Funny orchestra“, rautem 
a tombolou. Celým večerem nás provázel oblíbený 
herec a moderátor, pan Petr Rychlý, který zároveň pře-
dával vylosované ceny výhercům. 

Ceny do tomboly v celkové hodnotě cca 160 000,-Kč 
věnovali: firma Hu-fa dental a.s. - hlavní cenu kovový 
laboratorní stůl s odsáváním v hodnotě 48 000,- Kč, 
Dentamed s.r.o. cenu druhou keramický set GC Initial 
v hodnotě 36 000,- Kč,- a rovněž i cenu třetí galvanic-
kou leštičku MESTRA v hodnotě 28 000,-Kč. Další ceny 
věnovaly firmy: Flava s.r.o. plastový box zubů Major 
Super Lux v hodnotě 12 000,-Kč, Interdent s.r.o. vě-
noval 4 ceny - chromkobaltovou slitinu pod keramiku 
I Bond NF v hodnotě 8 000,- Kč, vzorníkovou kazetu 
tvarů MFT v hodnotě 5 100,- Kč, slitinu na skelety I MG 
v hodnotě 4 900,- Kč a fazetovací keramiku - zkušební 
set odstín 2M2 v hodnotě 2 200,- Kč, Italdent s.r.o. 
Kompozitní set „ENAMEL Plus“ v hodnotě 4 500,- Kč, 
Krbec dent s.r.o. věnoval 4 ceny - sonický elektrický 
kartáček s náhradními hlavicemi a 2 balíčky pro ústní 
hygienu každou v hodnotě 1 200,- Kč a další cenu dět-
skou sadu ústní hygieny v hodnotě 500,- Kč, Ardent 
věnoval dvě minirádia a zbytek cen věnovala KZT.

Rádi bychom vyslovili upřímné poděkování za vstříc-
nost, porozumění a podporu všem firmám, které ne-
malou měrou přispěly k zatraktivnění celé naší akce 
tím, že poskytly věcné ceny do tomboly a tím pomoh-
ly vytvořit příjemnou pohodu večerního programu. 
Nesmírně si vážíme toho, že prokázaly dobrou vůli 
a ochotu „motivovat“ zubní techniky do další činnosti.
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>>> Dne 1.11.2012 se konalo v Mikulově plenární za-
sedání AVDZP., na kterém byla jako kolektivní člen při-
jata KZT ČR. Žádost o přijetí jsme podali krátce poté, 
kdy jsme byli státem opět nuceni  zaregistrovat se jako 
výrobci zdravotnických prostředků. Jsme rádi, že byla 
KZT do  asociace přijata, přestože naše výrobky jsou 
zařazeny do kategorie „zdravotnický prostředek zho-
tovený individuelně na zakázku“ a podléháme trochu 
jinému režimu než běžní výrobci – podnikatelé. 

Chceme vám tuto organizaci trochu představit. 

Jedná se o organizaci, která, jak již z názvu vyplývá, 
sdružuje výrobce a  dodavatele zdravotnických pro-
středků. Jedná se o asociaci s dlouhou tradicí, a velmi 
úspěšným know-how, která je respektovaná na úrov-
ni státní správy a  na  mezinárodní úrovni. Zástupci 
asociace jsou například členy skupin, které se podílejí 
na tvorbě legislativy. Toto i nám, jako novým členům, 
bude do budoucna umožněno. 

Představení asociace
Máme-li představit Asociaci výrobců a dodavate-
lů zdravotnických prostředků a její poslání, je třeba 
se nejdříve zmínit o oboru zdravotnických prostřed-
ků. Jde o průmyslový obor, který má dlouholetou 
a úspěšnou tradici ve výzkumu a výrobě zdravotnic-
kých prostředků.

Začínal zhruba ve 20. létech minulého století, nejdříve 
živnostenskou výrobou, ze které se postupně přetvá-
řel na výrobu průmyslovou, především chirurgických 
a stomatologických nástrojů, rentgenových přístrojů, 
sterilizátorů a dentální techniky. Kvalitní rozvoj zapo-
čal v padesátých létech nástupem elektroniky. V té 
době bylo již dosahováno světových úspěchů. Např. 
na světové výstavě EXPO v roce 1958 v Bruselu získaly 
výrobky srdeční defibrilátor a elektronový mikroskop 
zlaté medaile. Začala se rozvíjet výroba přístrojů lékař-
ské elektroniky (elektrokardiografy, dýchací a narkoti-
zační přístroje, přístroje pro fyzikální terapii, aj.) Dal-
ších světových úspěchů dosáhli profesor Heyrovský, 
který za svůj polarograf získal Nobelovu cenu, pro-
fesor Wichterle přihlásil vynález gelových očních čo-
ček a prof. Delong elektronový mikroskop. V celkové 
průmyslové výrobě je obor zdravotnických prostřed-
ků objemově poměrně malý, ale oceněním a výsledky 
přesahuje ostatní průmyslové obory.

Jako v jiných průmyslových oborech vznikla v 90. lé-
tech minulého století snaha o založení profesních sdru-
žení. Tato snaha se proměnila v jistotu a v roce 1992 byla 
založena Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnic-
kých prostředků. Jejím základním posláním je vytvářet 
optimální podmínky pro rozvoj oboru zdravotnických 
prostředků. Kromě toho hájí zájmy svých členů. Asocia-
ce je profesním i stavovským sdružením, kde se členo-
vé scházejí z pocitu vnitřní potřeby.

Asociace aktuálně sdružuje 86 členů/firem (z toho 3 
ze SR), jednoho kolektivního člena/KZTČR a dva při-
družené členy. 

Jak probíhalo samotné přijetí KZT. 
Přijetí nových členů bylo plánováno v druhé polovi-
ně programu plenárního zasedání. Byly přijímány tři 
nové firmy, KZT jako třetí v pořadí. Součástí přijímací-
ho řízení je prezentace žadatele o přijetí, kterou před-
nesla prezidentka KZT. Krátce informovala o KZT, její 
struktuře, hlavním poslání. Poté seznámila přítomné 
se systémem, ve kterém se jako výrobci zubních ná-
hrad nacházíme, když jsme v legislativě zakotveni jako 
poskytovatelé zdravotní péče a zároveň jako výrob-
ci zdravotnického prostředku. Krátce popsala pozici, 
ve které se zubní technik nachází při výrobě „I“ kódů 
a výši jejich úhrad. Na závěr vyjádřila naději, že díky 
asociaci bude o zubním technikovi více slyšet a KZT 
se dostane do lepších vyjednávacích pozic. 

Přítomní jednomyslně přijetí KZT ČR odsouhlasili. Paní 
prezidentka obdržela „Osvědčení o členství“, stanovy 
a etický kodex asociace. ¨Předseda asociace JUDr. Ko-
peček poblahopřál prezidentce k přijetí a požádal 
o budoucí aktivní spolupráci, kterou prezidentka při-
slíbila.  

PřIjETí KZT ČR DO aSOcIacE VýRObců 
a DODaVaTELů ZDRaVOTNIcKých PRO-
STřEDKů
Alexandra Seidlová
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Další průběh plenárního zasedání se držel programu.
Zajímavá byla diskuse s členy asociace po oficiálním 
programu, kdy se v nezávazných rozhovorech vyja-
dřovali k neutěšenému stavu, ve kterém se náš obor 
nachází. Řada z nich nabízí spolupráci jako přímý do-
davatel svých produktů pro členy KZT, což by mohlo 
být výhodou pro obě strany. 

Komentář na závěr- doufáme, že spolupráce přinese 
něco nového a dobrého. Ihned po návratu byla zpra-
cována nabídka pro členy asociace, aby mohli své pro-

dukty prezentovat na webu KZT, případně v magazí-
nu a dalšími formami, které KZT nabízí.  <<<

Kontaktní údaje 
Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických pro-
středků (AVDZP)
Vinařská 6, 603 00 Brno, 
tel./fax: +420 543 243 032 
IČ: 45251444
asociace@medtechnik.cz
www.medtechnik.cz
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>>> Většina z Vás se možná již setkala s nějakým prů-
zkumem trhu, průzkumem politického smýšlení či pří-
stupu k zdravému životnímu stylu.

Někdy jsou tato dotazníková šetření otravná, když se 
sotva vlečete z práce a v hlavě spousty myšlenek na to, 
jestli je vše na  další den uděláno, jestli ten můstek 
nebo skelet, co jste před chvílí odlili, bude v pořádku 
a pak ještě spousta a spousta myšlenek, které normál-
ní smrtelník (nepracující v oboru) nepochopí.

A v tom před Vás na ulici předstoupí mladý usměva-
vý člověk a zahrne Vás otázkami typu: kolikrát za rok 
využíváte wellness, jak často cvičíte a u jaké politické 
strany se Vám líbí program a proč?  

Takové dotazníkové šetření je časté. A  proč nepřijde 
někdy otázka, kdo je zubní technik? Co dělá, jak dlou-
ho studuje a  kde? Proto jsme se společně se studen-
ty 2. ročníku diplomovaný zubní technik studujících 
na  Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu 
a veřejnosprávních studií, s.r.o. v Plzni pokusili o malý 
průzkum veřejného mínění, kdo je zubní technik.

Dovolila bych si Vás seznámit v jednotlivých otázkách 
s průběhem šetření a vyhodnocení dotazníku.

Vyhodnoceno bylo 154 ks dotazníků.

DOTaZNíK ZubNích TEchNIKů
POSTAVENÍ ZUBNÍHO TECHNIKA NA TRHU PRÁCE
1) Váš věk:
a) 0-10 :  13%
b) 11-20 :   22%
c) 21-30 :  42%
d) 31-50 :  15%
e) 50 a více:    8%

2) Pohlaví:
a) Žena   44%
b) Muž    56%

3) Víte, kdo je zubní technik?
a) Ano:   72%
b) Ne:   28%

4) Víte, kde zubní technik studuje?
a) Střední zdravotnická škola   75%
b) Vyšší zdravotnická škola   23%
c) Jiné (Západočeská univerzita)    2%

5) Jak dlouho zubní technik studuje? 
a) 4 roky   56%
b) 3 roky   18%
c) 7 let   26%

6) Setkali jste se s výrobkem od ZT? Případně s jakým?
a) Ano   28%
b) Ne   72%

7) Z jakých materiálů se zhotovují protetické práce?
a) Keramika  45%
b) Plast   23%
c) Kov   12%
d) Zlato    2%
e) Něco bílého  18%

8) Kolik času potřebuje zubní technik na  zhotovení 
jedné metalokeramické korunku a protézy?

9) Jakou mzdu má z těchto dvou prací?

10) Myslíte si, že se obejdete bez zubního technika? 
a) Ano   15%
b) Ne   68%
c) Nevím   17%

Nyní bych Vás chtěla seznámit s podrobnějším rozborem 
otázky č. 6. 

Veřejnost, která se již setkala s protetickým výrobkem, mů-
žeme rozdělit podle věkových skupin. Ti nejmladší mají 
většinou zkušenost s ortodontickým aparátkem, dále pak 
s přibývajícím věkem většinou s keramickými korunkami 
a oslovení senioři se snímatelnou protetikou.

Zajímavou odpověď přinesla otázka č. 8. Kolik času po-
třebuje zubní technik na  zhotovení jedné metalokera-
mické korunky a jedné protézy? Tak zde odpověď začíná 
na  dvou hodinách, což přisuzujeme informovanosti ve-
řejnosti o  nových CAD/ CAM technologiích. A  to na  zá-
kladě různých televizních programů a reklamách v časo-
pisech. Nejvíce odpovědí 56% bylo reálných 1 až 2 dny. 
Část odpovědí obsahovala čas 1-3 týdny. Tady bychom 
mohli spíše hledat určitou souvislost s termíny odevzdání 
jednotlivých zakázek.

A asi nejzajímavější odpověď vzešla z otázky č. 9. Jakou 
mzdu má z  těchto dvou prací? Tak asi 5% veřejnosti, ti-
puji na  rodinné příslušníky zubních techniků, ospovědě-
lo  částku 80 - 150 Kč hrubého na  hodinu. Dalších 85% 
respondentů odpovědělo, že si myslí, že mzda zubního 
technika se pohybuje od 350 - 500 Kč hrubého na hodi-
nu. Zbylých 10% odpovědělo 5 - 20 tis. za tyto dvě práce.

Chtěla bych poděkovat všem studentům za jejich aktivi-
tu a respondentům za věnovaný čas. Byl to takový malý 
průzkum. Průzkum jejich i naší budoucnosti. Jaká bude?? 
Kdo ví? <<<

POSTaVENí ZubNíhO TEchNIKa Na 
TRhu PRácE OČIma VEřEjNOSTI.
Monika Kosturiková, zubní technik Plzeň, kolektiv studentů 2. DZT

Aktuálně
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aKTuáLNí ZPRáVY Z fEPPD
Belgie, 28. 9. 2012

>>> Vážení členové, přinášíme vám EU- novinky, kte-
ré zahrnují proběhlá, ale zároveň i připravovaná jed-
nání FEPPD s aktuálními informacemi o kódu Venice. 
Součástí zpráv je článek viceprezidentky FEPPD Hany 
Dohálové.

Uskutečněná jednání: 

• Zasedání Rady v Norsku (17. - 18. 8. 2012)
V Norsku se konalo první zasedání Rady s naším no-
vým generálním tajemníkem, Janem Ericem Gylle-
nramem, který byl zvolen na poslední výroční Valné 
hromadě v květnu 2012 v Nice ve Francii. V průběhu 
tohoto jednání bylo prodiskutováno mnoho význam-
ných témat. Členská země Německa, během našeho 
jednání s VDZI v Berlíně, požádala o znovuprojedná-
ní svého návrhu (snížení členských poplatků), který 
přednesli na Valné hromadě v květnu 2012. Během 
hlasování Valné hromady byl návrh jednomyslně od-
mítnut. Rada tento návrh opětovně projednávala, ale 
stojí za rozhodnutím Valné hromady a návrhu nemů-
že vyhovět.

Dalším tématem jednání byla oslava 60.výročí FEPPD, 
které bude 3. 5. 2013. Na datum 3. a 4. 5. 2013 je také 
organizována Výroční valná hromada (AGM). Tímto 
AGM končí volební období a začíná nový mandát, to 
znamená, že budou probíhat nové volby na preziden-
ta, viceprezidenta, pokladníka, generálního tajemníka 
a členy Rady.

Tímto bychom rádi požádali naše členy, aby za-
slaly svoje kandidatury na uvolněné funkce.

Uzávěrka pro zaslání kandidatur je 31. 12. 2012 

FEPPD potřebuje nadšené a vážené osoby k vy-
tvoření Rady a pro pokračování v náročné práci 
bývalého mandátu.

Ještě před AGM bude mít FEPPD příležitost se prezen-
tovat na stánku na IDS 2013 v Kolíně nad Rýnem. Po-
tvrzení s číslem stánku a haly bude součástí příštích 
EU-novinek.

Jedním z důležitých bodů jednání byl také Venice kód. 
Během AGM 2012 byl pro tento projekt odsouhlasen 
rozpočet 10.000,-Euro. Tato částka bude použita pro 
vytvoření podnikatelského plánu „sdělení pacientům“ 
na úrovni EU. Vedoucím tohoto projektu je Pan Pierre 
Chelala (Delaco, Belgie). Dalšími členy projektu jsou 
Hilde Wahlen (Prezident FEPPD), Jan Eric Gyllenram 
(generální sekretář FEPPD) a Rob Maters(Holandsko).

Zúčastnili se: Hilde Wahlen (Prezident), Hana Dohá-
lová (Viceprezident), Torstein Wremer (Pokladník), Jan 
Eric Gyllenram (Generální sekretář), Evy Mentens (Kan-
celář)
Pozván: Maurice Roumans (Poradce)
Informace: evy.mentens@feppd.eu

• NORMAPME zasedání expertů, Brusel (5. 6. 2012)
Jednalo se o pravidelné zasedání odborníků NORMA-
PME, za účelem výměny zkušeností s prací v jednot-
livých technických výborech CEN a získání novinek  
z úřadu NORMAPME.
Zúčastnili se: Hana Dohálová (Viceprezident) 
Informace: hana.dohalova@feppd.eu
 

• CEN/TC55 Stomatologie Plenární zasedání  
v CEN CENELEC, Brusel (10. 7. 2012)
Celou zprávu naleznete na webových stránkách 
FEPPD: www.feppd.eu
Zúčastnili se: Hana Dohálová (Viceprezident) 
Informace: hana.dohalova@feppd.eu

• CEN/TC WG8 Vyhodnocení pracovních rizik 
vztahující se k dentálním materiálům, Brusel (7. 
9. 2012)
Zápis z této schůze naleznete na webových stránkách 
FEPPD: www.feppd.eu
Zúčastnili se: Hana Dohálová (Viceprezident) 
Informace: hana.dohalova@feppd.eu

Připravovaná jednání:

Druhé shromáždění SME v Bruselu 
1.10.2012 - Ms. Mentens (Kancelář) 

Schůze ISO v Paříži    
3.-6.10.2012 - Mrs. Dohálová (Viceprezident) 

IDS 2013 v Kolíně/Rýn, Německo   
12.-16.03.2013 - Mrs. Wahlen (Prezident), Ms. Mentens 
(Kancelář) 
14.-16.03.2013 - Rada FEPPD + Kancelář 

AGM a Sympozium 2013 v Bruselu   
3.-4.05.2013 

60té výročí FEPPD - 3.5.2013 
(Slavnostní večeře) <<<

Aktuálně
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SLOVA VICEPREZIDENTKY FEPPD 
Hana Dohálová, Viceprezident FEPPD

>>> Vážení členové, před zhruba třiceti lety bylo v 
zubní laboratoři všechno snadné. Po dokončení vzdě-
lání, zubní technik věděl, že se může stát úspěšným. 
Pojišťovny platily a s trochou štěstí v jednání se zub-
ními lékaři byl úspěch zaručen. Technologie se vylep-
šovaly a hlavní duch produkce zubní laboratoře byl 
trvalý. Dobře fungující zubní laboratoře mohly být 
prodány se ziskem a mohly zajistit zubnímu techniko-
vi odcházejícímu do důchodu slušnou penzi.

Se zaváděním informačních technologií do zubních 
laboratoří a otevřením světa k migraci obyvatelstva, 
se svět začal měnit. V posledních deseti letech bylo 
odvětví „zubní laboratoř“ poznamenáno – v západ-
ní Evropě o něco dříve – nápadnou změnou. Mnoho 
původních zubních laboratoří muselo ukončit svou 
činnost a nové, kopírující nejnovější trendy, svou čin-
nost zahájily. Také FEPPD překonalo změny. V organi-
zaci majitelů zubních laboratoří zůstaly a připojily se ti, 
kteří se zajímají o osud dentální techniky a kteří vědí, 
že pouze zubní technici sami mohou pomoci zubní 
technice. 

Naším cílem bylo a stále je, aby obor zubní technika se 
stal nezávislým vědním oborem, který pracuje v úzké 
souvislosti se stomatologií. Absolutní prioritou je zajis-

tit kvalitní výrobu zubní náhrady, aby bylo dosaženo 
maximálně funkční a estetické léčby pacientů. Kromě 
dosažení prospěšných právních předpisů (MDD 93/42 
EEC), to může být provedeno pouze vysoce kvalifiko-
vanými profesionály a používáním norem. V mnoha 
evropských zemích, jsou dentální technologie vyučo-
vány na vysokých školách. Na sympóziu v Benátkách 
bylo tomuto tématu věnováno mnoho příspěvků. Ka-
ždý člen organizace má možnost využívat zkušeností 
ostatních členů. Byl udělán kus práce.

Bylo také vykonáno mnoho v oblasti standardizace. 
Ke konci roku přijde finální verze „CEN/TR 16386-2012-
09 stomatologie – Pravidla pro zacházení s materiály 
na methakrylátové bázi v zubní laboratoři“, první do-
kument, ve kterém byla  FEPPD výrazně zapojena. Je 
to určitě úspěch a příležitost zpracovat další témata, 
na kterých mají zubní technici zájem.

Musíme uvažovat:
Zubní náhrady budou vyráběny i bez politiky, ale! Ni-
kdo na světě nebude hájit zájmy zubního technika, je-
nom zubní technik. Nadšení a intenzivní každodenní 
práce pro náš obor zajistí do budoucnosti vysokou 
úroveň na straně etické a ekonomické. <<<

Hana Dohálová

KZT a ekonomikaAktuálně
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Možno objednat na sekretariátu KZT
u paní Klimové, tel. a fax: 224 213 168, 602 224 298,
e-mail: sekretariat@komorazt.cz.

Brožura bude doručena poštou.

Komora zubních techniků ČR
Ostrovského 253/3
15000 Praha 5
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Návod na nový způsob 

účtování snímatelných 

náhrad a ortodontických 

aparátků, který ruší paušální 

ceny a zohledňuje prvky 

obsažené ve výrobku.

Cena pro členy KZT:

476,- Kč
Cena pro ostatní:

576,- Kč

• První technologie v ČR 
bez vlepených bazí

• Na všechny přední systémy

• Materiál titan 
nebo slitina Cr-Co

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

BioCam®  Úspora až desítky tisíc korun

Když to 
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cENa  
Doprovod 69.990 Kč Školné s pobytem  78.990 Kč

PROgRam PObYTu
1. den: Odlet z Prahy do Bangkoku.

2. den: Přílet do Bangkoku, transfer do hotelu, ubytová-
ní. Večer doporučujeme návštěvu kulturního představe-
ní Siam Niramit Show nebo návštěvu trhů v oblasti Silom 
Road.

3. den: Snídaně. Dopoledne transfer na letiště a odlet 
do Luang Prabangu. Po příletu transfer do hotelu, pro-
hlídka večerních trhů. Nocleh v Luang Prabang.

4. den: Snídaně. Prohlídka královského paláce. Dále pro-
jížďka po Mekongu s prohlídkou jeskyně Pak Ou a zastáv-
ka ve vesnici proslulou výrobou tradiční laoské rýžové 
pálenky Lao Lao. Návrat do hotelu v pozdních odpoled-
ních hodinách. V podvečer výstup na posvátnou horu 
Phu Si, odkud se naskýtá jedinečný pohled na západ 
slunce nad městem. Nocleh v Luang Prabang.

5. den: Snídaně. Prohlídka města, během které uvidíte 
Melounovou stúpu Wat That Pathum a chrám Wat Xieng 
Thong. Transfer na letiště a odlet přes Bangkok do Yan-
goonu. Po příletu transfer do hotelu, ubytování. Nocleh 
v Yangoonu.

6. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Yangonu s ná-
vštěvou největší světové zlaté pagody Shwedagon, dále 
sochy ležícího Buddhy v klášteře Chaukhtatgyi, pagody 
Sule a parku Maha Bandoola s pomníkem nezávislosti. 
Večer odjezd na vlakové nádraží a přejezd lehátkovým 
vozem do města Mandalaye. Nocleh.

7. den: Příjezd do města v dopoledních hodinách, trans-
fer do hotelu, ubytování a snídaně. Prohlídka pagody 
Mahamuni s jednou z nejuctívanějších barmských soch 
Buddhy a řemeslných dílen zlatotepců a hedvábníků. 
Dále prohlídka kláštera Shwenandaw s pozoruhodnými 
dřevořezbami, pagody Kuthodaw, jenž je známa jako 
největší kniha na světě s kamennými deskami, na nichž 
je zapsán celý buddhistický kánon. Večer vyjížďka na vr-
cholek Mandalay Hill s panoramatickým pohledem 
na řeku Iravádí. Nocleh v Mandalaji.

8. den: Snídaně. Plavba po řece Iravádí. Odpoledne pří-
jezd do Baganu - jedné z nejvýznamnějších buddhistic-

kých památek světa, kde se nacházejí více jak dvě tisícov-
ky pagod a chrámů. Nocleh v Baganu.

9. den: Snídaně, půldenní prohlídka nejkrásnějších chrá-
mů a pagod v této oblasti. Návštěva pagody Shwezi-
gon, jeskyně Kyansittha Umin apod. Odpoledne odlet 
do Thandwe, transfer do plážového letoviska Ngapali, 
ubytování.

10. – 12. den: Snídaně. Pobyt u moře v tomto klidném 
a romantickém letovisku, možnost výletů na šnorchlová-
ní, vodních sportů, zapůjčení bicyklů.

13. den: Snídaně. Odlet do Yangonu, odbavení, odlet 
do Prahy.

14. den: Přílet na letiště Praha - Ruzyně.

Program okruhu se může mírně změnit v závislosti na okol-
nostech a místních specifikacích.

Letecké spojení, letenky a časy letů

Letecké spojení je zajištěno na pravidelném letu z Pra-
hy do Bangkoku a zpět a na linkách do Laosu a Barmy. 
Letenky, časy odletů a příletů, včetně veškerých pokynů 
k odletu Vám budou doručeny cca 14 dní před odletem. 
Další informace najdete na www.dentalplus.cz, nebo je 
rádi sdělíme kdykoliv před plánovaným odletemtelefo-
nicky, nebo e-mailem.

Cena zahrnuje

Letenku z Prahy (nebo na přání z Vídně) do cílové des-
tinace, všechny transfery dle programu, vstupy dle pro-
gramu, českého průvodce, snídaně, 11 x nocleh v hote-
lech 3*+ až 4* (1x Thajsko, 2x Laos, 8x Barma), návštěvu 
stomatologického zařízení, služby místních průvodců.

Cena nezahrnuje

Fakultativní vstupy a výlety mimo program, spropitné, 
komplexní cestovní poj. vč. storna (poj. je nedílnou sou-
částí pobytu), ostatní stravování a nápoje, vízum do My-
anmaru (30 USD), vízum do Laosu (35 USD), turistickou 
odletovou taxu v Myanmaru (10 USD).

baRma, LaOS, ThajSKO 
L é K a ř S K é  S Y m P ó Z I u m

Pro naše putování po jihovýchodní Asii jsme si tentokrát vybrali dvě destinace, které se poslední dobou otvírají pro turisty 
po dlouhé odmlce. Jsou to země plné přírodních krás a dovolím si tvrdit, že Barma, chcete- li Myanmar je ta z nejhezčích  
v Asii. Laos je země milionů slonů a jako jediná ze všech zemí jihovýchodní Asie nemá přístup k moři. Tento handicap Laos 
svým návštěvníkům však nahrazuje jinými kouzly, magickým ránem v historickém Luang Prabangu, kterým se vydávají za 
almužnou stovky mnichů, přenádhernými chrámy, či úžasným pohledem na západ slunce z posvátné hory Phu Si. Barma je 
zemí zlatých pagod a zůstává z cestovatelského hlediska mezi ostatními zeměmi jihovýchodní Asie Popelkou, což ji činí ještě 
přitažlivější. Barma nabízí mnoho - velebnou Schwedagon pagodu v bývalém hlavním městě Yangonu, nekonečné chrá-
mové moře v Baganu patřící do zlatého fondu světového kulturního dědictví, nebo příjemnou pláž Ngapali. Přes britskou 
koloniální minulost Barma doklopýtala k nelehké přítomnosti, jejímž svědkem se může stát každý, kdo ji navštíví.
Na závěr celého pobytu spočineme u blankytně modrého moře v barmském letovisku Ngapali.

N
aš

e 
m

ín
ěn

í

Přihlášky a info: Česká stomatologická akademie, Matušova 982, Rumburk, tel.: 412 384 013, skoleni@dentalcare.cz, www.dentalplus.cz

Putování po jihovýchodní asii
 s relaxem na pláži

14. - 27. února 2013
Kombinovaný pobyt
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20. jubILEjNí ROČNíK VELETRhu 
PRagODENT

>>> Tradiční renomovaný mezinárodní veletrh PRA-
GODENT, který bezesporu a právem patří mezi nejvý-
znamnější veletrhy pořádané v areálu Výstaviště Pra-
ha – Holešovice, si nenechalo ujít 8.776 odborných 
návštěvníků. Letos tak oslavil tento veletrh dvacá-
té výročí mimořádnou účastí! Jubilejní PRAGODENT 
2012 probíhal v  termínu od  11. do  13. října 2012. Ve-
letrh PRAGODENT si za  roky své existence vybudoval 
postavení jediného komplexního veletrhu stomatolo-
gie v  České republice a  stal se neodmyslitelnou a  ne-
postradatelnou součástí stomatologického trhu u nás. 
Na této ojedinělé akci, v rámci celé České republiky, se 
opět na jednom jediném místě setkali odborníci z ob-
lasti zubního lékařství společně s odborníky legislativ-
ní, právní i ekonomické problematiky.

Letošní 20. mezinárodní dentální veletrh se pyšnil vy-
sokou účastí vystavovatelů. „Na veletrhu PRAGODENT 
2012 se představilo 721 firem z 36 zemí, a to na vý-
stavní ploše 10 100 m2. Unikátní byl tento veletrh také 
prestižní akcí DENTAL SUMMIT PRAGUE, pořádanou 
Českou akademií dentální estetiky, o kterou projevili 
odborníci mimořádně vysoký zájem. V roce 2012 se 
kongres DENTAL SUMMIT PRAGUE rozrostl na 3 dny 
a pro účastníky bylo připraveno 9 přednášejících z 5 
zemí,“ říká Markéta Holatová, tisková mluvčí pořadatel-
ské Incheby Praha. Hlavní hvězdou kongresu byl beze-
sporu Dr. Kenneth Malament z Bostonu, který před-
nášel na téma keramických materiálů v protetice. 
I letos kongres, kromě teoretických přednášek, de-
monstroval možnosti zubních lékařů naživo. V tom-
to roce převzal organizační zajištění Dental Summitu 
Hradecký dentální vzdělávací institut.

I letos se opět uskutečnil také 3. ročník soutěže TOP 
OF PRAGODENT 2012. Celkem 45 nominovaných pro-
duktů a služeb se zde ucházelo o hlavní cenu v jednot-
livých kategoriích.

Partnerem jubilejního ročníku veletrhu PRAGODENT 
2012 byla tradičně Asociace CZECHDENT, dále Komo-

ra zubních techniků ČR a Česká stomatologická aka-
demie. Všechny tyto subjekty společně s Inchebou 
Praha byly díky svým zkušenostem na poli praktickém 
i teoretickém zárukou vysoké odborné úrovně veletr-
hu. „Jen stěží najdeme v historii novodobé české sto-
matologie něco tak tradičního a spolehlivého jako je 
veletrh Pragodent. Pragodent je v tomto ohledu nej-
větší příležitostí roku – pro výměnu informací, návo-
dů a doporučení, i pro uvědomění si toho, jak velikou 
„rodinu“ tvoří česká stomatologická obec. Věříme, že 
jubilejní 20. ročník veletrhu Pragodent pomohl opět 
pohnout úrovní české stomatologie směrem kupře-
du, a to nejen v rovině technologické,“ řekl Ing. Tomáš 
Košumberský, prezident České stomatologické akade-
mie.

Veletrh PRAGODENT 2012 nabídl nepřeberné množ-
ství těch nejmodernějších výrobků a služeb v oblasti 
stomatologie. Například neviditelná rovnátka, inova-
tivní nástroje pro ošetření kořenových kanálků, unikát-
ní zubní implantáty včetně revolučních způsobů jejich 
zavádění, nejmodernější intraorální scannery, detekto-
ry kazů, pomůcky proti chrápání, ultrazvukové zubní 
kartáčky, novou řadu mikroskopů s LED osvětlením, 
celokeramické korunky i fazety, nejmodernější spor-
tovní chrániče zubů pro kontaktní sporty, intraorální 
kamery a mnohé další. 

Pragodent byl prostě již tradičně místem, kde se mů-
žete s nejnovějšími trendy ve stomatologii setkat tváří 
v tvář. Ať už jsou to moderní metody endodontické-
ho ošetření, rozvinuté možnosti ošetření implantáty či 
rozsáhlé varianty CAD/CAM stomatologie.

Více informací o veletrhu najdete na: 
www.pragodent.eu

Další informace o  veletrhu PRAGODENT 2012 Vám 
sdělí:
Markéta Holatová
tisková mluvčí
tel.: +420 220 103 297
mobil: +420 724 035 472
email: m.holatova@incheba.cz
www.incheba.cz 
www.pragodent.eu

Závěrečná tisková zpráva

Aktuálně
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VÝSLEDKY SOUTĚŽE TOP OF 
PRAGODENT 2012

kategorie „ LABORATOŘ - MATERIÁLY A NÁSTROJE „

HLAVNÍ CENA
Vystavovatel: Dentamed (ČR) s.r.o.
Výrobce:  Ivoclar Vivadent AG
Výrobek:  SR Phonares II
Nanohybridní čtyřvrstvé kompozitní zuby s tvary po-
dle nejnovějších vědeckých poznatků. Důraz na funkč-
nost a estetiku splňuje náročné požadavky zákazníků.

ČESTNÉ UZNÁNÍ
Vystavovatel: INTERDENT s.r.o.
Výrobce:  INTERDENT d.o.., Slovinsko
Výrobek:  INTERFINE K+B SPEED
Velmi jemná zatmelovací hmota pro vypalování koru-
nek, můstků a pro presovací keramiku. Vypalování je 
možné rychlou nebo klasickou metodou.

kategorie „ LABORATOŘ - PŘÍSTROJE „

HLAVNÍ CENA
Vystavovatel: Henry Schein Dental s.r.o., 
  Dentamed (ČR) s.r.o.
Výrobce:  Amann Girrbach
Výrobek:  Ceramill Motion 2
Hybridní, kompaktní, laboratorní, 5-osý, frézovací pří-
stroj. Nabízí možnost kombinování mokrého a suché-
ho frézování, ale také obrušování. Výsledné korunky, 
či konstrukce dosahují přesnosti 20 mikronů za velmi 
přijatelnou dobu, která je potřeba pro výrobu.

ČESTNÉ UZNÁNÍ
Vystavovatel: Henry Schein Dental s.r.o.
Výrobce:  Dentsply Austria GmbH, Austria
Výrobek:  ECLIPSE

Systém pro výrobu světlem polymerujících snímatel-
ných náhrad.

kategorie „ LABORATOŘ - SLUŽBY“

HLAVNÍ CENA
Vystavovatel: Komora zubních techniků ČR
Výrobce:  Komora zubních techniků ČR
Výrobek:  Škola roku
Soutěž, která rozšiřuje praktické dovednosti učitelů 
praktické výuky oboru zubní technik na zdravotnic-
kých školách. Spočívá v proškolení učitelů prakt. vý-
uky ve výukovém středisku INTERDENT ve Slovinsku, 
získané dovednosti přenáší učitel do své školy, která 
má za úkol prostřednictvím žáků vyhotovit zadané 
výrobky. Rada KZT výrobky ohodnotí a vyhlásí nejú-
spěšnější „Školu roku“. Podpora zlepšení úrovně výuky 
na školách. 

ČESTNÉ UZNÁNÍ
Vystavovatel: Dentamed (ČR) s.r.o.
Výrobce:  Dentamed (ČR) s.r.o.
Výrobek:  Projekt Roku Laboratoř 2012
Unikátní soutěž o dotace na zařízení či rekonstruk-
ce stomatologické laboratoře v celkové hodnotě 
500000 Kč. Dotace může být udělena ať již realizova-
ným, právě probíhajícím nebo ideovým projektům!

kategorie „ ORDINACE - MATERIÁLY A NÁSTROJE „

HLAVNÍ CENA
Vystavovatel: GC Europe N.V.
Výrobce:  GC Europe N.V.
Výrobek:  EXA´lence
Nová generace otiskovacích hmot - VPES (vinyl-po-
lyéter silikon) pro přesné a detailní reprodukce. EXA-
´lence nabízí : přirozeně hydrofilní složení, vynikající 
zatékavost do sulku, skvělou elasticitu bez deformací, 
příjemnou chuť máty a vysokou pevnost v roztržení.

ČESTNÉ UZNÁNÍ
Vystavovatel: Dentamed (ČR) s.r.o.
Výrobce:  Osstem Germany Gmbh
Výrobek:  Osstem TS III SA Implantát

KZT a ekonomikaAktuálně
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Aktuálně

Nový implantační systém. SA Povrch (pískování a lep-
tání pro dokonalou osteointegraci), otevřený závit 
(pro prevenci nekrózy kosti), interní hex (pro stabilitu 
suprakonstrukce) a aktivní samořezný závit.

kategorie „ ORDINACE - PŘÍSTROJE „

HLAVNÍ CENA
Vystavovatel: Dentamed (ČR) s.r.o.
Výrobce:  W&H Dentalwerk
Výrobek:  Proface
Naprostá novinka v detekci zubního kazu! Nová lehká 
sonda Proface umožňuje přímou vizuální detekci zub-
ního kazu v otevřené kavitě díky rozdílnému světélko-
vání zdravého a infikovaného dentinu.

ČESTNÉ UZNÁNÍ
Vystavovatel: Zhermack Spa, Italy
Výrobce:  Zhermack Spa, Italy
Výrobek:  hurrimix
Nový automatický míchací přístroj na alginátové 
a sádrové hmoty. Jeden z nejmodernějších přístrojů 
na trhu v současnosti - dokonale promíchaná hmota 
za minimum času.  Pracuje ve velmi tichém režimu, 
s konstantní kvalitou míchání.
kategorie „ ORDINACE - SLUŽBY „

HLAVNÍ CENA
Vystavovatel: Česká stomatologická akademie
Výrobce:  Česká stomatologická akademie
Výrobek:  Multimediální animace 
  Dentavision
Nová verze programu edukačních animací pro efek-
tivní komunikaci určena do stomatologických or-
dinací. Podpora mobilních zařízení - tabletů iPAD 
a Android - nové funkce dotykového ovládání a inter-
aktivního kreslení. Jednoduchá instalace přes iTunes 
(apple store) a google market

ČESTNÉ UZNÁNÍ
Vystavovatel: Dentamed (ČR) s.r.o.
Výrobce:  Dentamed (ČR) s.r.o.
Výrobek:  DentaDen Ordinace
Prezentační a výstavní akce pro stomatology, kteří si 
chtějí vyzkoušet nové technologie. DentaDne je za-

měřen především na praktické zkoušky těchto přístro-
jů - lasery, jednonástrojové ošetření kanálku WaveOne 
pod mikroskopem, sinus lift na umělé čelisti, lupo-
vé brýle, nejnovější intraorální scanner pro techniku 
CAD/CAM a další technologické novinky.

kategorie „ PREVENCE A  HYGIENA - MATERIÁLY 
A NÁSTROJE „

HLAVNÍ CENA
Vystavovatel: Schafferová spol. s r.o.
Výrobce:  OCC, Švýcarsko
Výrobek:  OROLIN Intra
Patentovaná technologie aplikace dezinfekčního roz-
toku určená k čištění a dezinfekci vyššího stupně vnitř-
ních kanálků kolénkových i rovných násadců a turbí-
nek. Výhodou jsou nízké náklady, žádné aerosoly, 
vysoká čistící síla a plně virucidní účinek během 60 
sekund. Produkt je ve své kategorii jedinečný na trhu.

ČESTNÉ UZNÁNÍ
Vystavovatel: Dentamed (ČR) s.r.o.
Výrobce:  American Eagle Instruments  
  Inc.
Výrobek:  Double Gracey
Nové unikátní kyrety ne s jedním, ale rovnou dvojím 
ostří - navíc broušené XP technologií si v dentálním 
světě vysloužili během krátké chvíle vysokou popu-
laritu.

kategorie „ PREVENCE A HYGIENA - PŘÍSTROJE

HLAVNÍ CENA
Vystavovatel: Dental Consulting Group
Výrobek:  HealozoneX4
Přístroj produkující ozón pro léčebné účely. Napájen 
230V. Jeho součástí je hadice s násadcem, prostřed-
nictvím kterého je ozón aplikován na zub. Hmot-
nost 10 kg, rozměry 356 x 196 x 351 mm. Frekvence 
50/60Hz. <<<
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>>> Podzim 2012 na Výstavišti v Praze – Holešovicích 
patřil již podvacáté tradičnímu mezinárodnímu den-
tálnímu veletrhu PRAGODENT. 

Komora zubních techniků, jak již se stalo tradicí, byla 
jedním z odborných partnerů této akce. Stánek měla 
umístěný na podobném místě jako loni, v levém rohu 
zadní stěny pravého křídla paláce, a jeho návštěvnost 
byla rozhodně značně vyšší než v předchozích letech. 
K tomu všemu přispěla hlavně expozice pana Bertran-
da Bussona, bývalého zubního technika z Francie, nyní 
umělce, jehož tvorba je úzce provázána s naším obo-
rem. Předvedl nám část ze svého umění a dokázal, že 
naše profese je opravdu odbornou činností, která má 
velmi blízko k umění, kreativitě a tvořivosti. Na stánku 
bylo možné si některé jeho výrobky přímo zakoupit 
nebo objednat a nechat zaslat.

Rovněž vzhled stánku a jeho uspořádání zaznamenalo 
nemalé změny, které přispěly k tomu, že si zubní tech-
nici mohli při procházení jednotlivými stánky odpoči-
nout v kavárně a v nově otevřeném baru s obsluhou 
v havajském stylu, kde se podávala káva a míchané 
nápoje.

Stejně jako minulý rok bylo vedle stánku KZT vyhra-
zeno místo pro doprovodný program s přednáškami 
na téma „Ekonomika stomatologie 1997-2012“, „Man-
agement přímých plateb“, „Plánované změny v sazeb-
níku úhrad“ a další doprovodné akce.

Protože v  současné době probíhají jednání o  bu-
doucí podobě sazebníku stomatologických výrob-
ků a výši jejich úhrad byly k tomuto tématu v dopro-
vodném programu pod názvem „Plánované změny 
v sazebníku úhrad“ podány podrobnější informace 
prezidentkou KZT Alexandrou Seidlovou.

KZT a PRagODENT 2012
Naděžda Kroupová

Aktuálně
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Potřetí se letos na Pragodentu uskutečnila soutěž 
TOP OF PRAGODENT 2012. O hlavní cenu v jednot-
livých kategoriích se celkem ucházelo 45 nominova-
ných produktů a služeb. Komora zubních techniků již 
podruhé přihlásila do kategorie„služby pro laborato-
ře“ produkt soutěž „Škola roku“. Loni tento produkt zís-
kal čestné uznání a letos hlavní cenu.

Výsledky soutěže „Škola roku“, které se účastnilo 
celkem 7 škol z České republiky, byly slavnostně vy-
hlášeny na stánku KZT  v pátek 12.10.2012 ve 13:00 ho-
din. Celý systém soutěže spočíval v tom, že učitelé při-
hlášených škol se zúčastnili školení ve Slovinsku, aby 
poté mohli své zkušenosti a poznatky předat svým 
studentům, kteří následně museli zhotovit výrobky 
podle zadání. Koordinátorkou letošního ročníku byla 
paní Jana Černá. Celý tento projekt pomáhá KZT reali-
zovat firma Interdent a náleží jí za to velké díky. Vyhlá-
šení a předání poháru byl přítomen i sám majitel fir-
my Interdent p. Iztok Zagožen a ředitel české pobočky 
Ing. Pavel Sova.

Školy musely vyrobit 2 náhrady, u kterých byla hodno-
cena tato kritéria:
U  částečné skeletové náhrady horní, předního 
a  zadního patrového třmenu: přesnost konstrukce 
na modelu, umístění patrového třmenu, analýza ve-
dení spon, postavení zubů, artikulace, rozsah báze, 
celkové vypracování přechodu kov-báze, celkové vy-
pracování přechodu zub-báze, vyleštění skeletové ná-
hrady, čistota práce i modelu.
U  můstku dolní čelisti – konstrukce pod metalo-
keramiku s  protiskusem: krčkový uzávěr pilířových 
zubů, příprava konstrukce pro fazetování, technická 
šíře s ohledem na morfologii a funkční artikulaci, za-

řazení do oblouku, celkové opracování, dosazení kon-
strukce – pasivní přesnost, model, umístění a tvar do-
tekového mezičlenu.

Členy hodnotící komise byli: DRÁPELA Zdeněk, 
FRANKOVÁ Kristina, KLINGOROVÁ Eva, KOŘÁNEK Mi-
lan, PRŮŠA Leo, TŘÍSKA Jaromír, TŘÍSKA Pavel

Hodnocení probíhalo systémem známého školního 
známkování, tzn., že vítězem se stal ten, jehož počet 
sečtených bodů byl nejnižší. 

Vítězem s nejnižším počtem bodů 247 se stala škola 
v Hradci Králové. Pohár „Školy roku“ převzala z rukou 
pana Ing. Pavla Sovy vyučující Bc. Petra Doubravová.  
Zároveň převzala i hlavní ceny pro vítěze – dvě publi-
kace „ Estetika v protetice“ od autora Irfana Ahmada, 
které byly určeny autorům vítězných prací a kterými 
jsou studenti Patrik Bohuněk a Ondřej Forman. 

Výhercům gratulujeme, jejich výrobky nebyly úplně 
excelentní, ale byly ze všech nejlepší – ostatní školy 
dosáhly daleko vyššího počtu bodů (nad 300), což 
svědčí o trochu horší úrovni provedení, ale přesto ni-
kdo neodešel s prázdnou, za účast v 2. ročníku soutě-
že KZT věnovala účastníkům plakety a drobné dárko-
vé předměty.

Závěrem můžeme konstatovat, že Pragodent 2012 na-
bídl nepřeberné množství těch nejmodernějších vý-
robků a služeb v oblasti stomatologie. Expozice vy-
nikaly výstavností, plně využily prostorové možnosti 
výstavních hal. KZT v tomto ohledu nezůstala pozadu, 
upoutala a tím se plně začlenila a vyrovnala ostatním 
nádherným expozicím vystavujících firmem. <<<
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>>> Ani se to nezdá a máme tu třetí ročník!

Na letošním Pragodentu jsme předali ceny nejlepším 
za II. ročník. Za firmu Interdent, která soutěž sponzo-
ruje, se účastnil pan Iztok Zagožen a Ing. Pavel Sova. 
Byl přítomen i host Pragodentu, zubní technik z Fran-
cie, pan Bertrand Busson. Za profesní organizaci paní 
prezidentka Alexandra Seidlová a za komisi, která sou-
těž posuzovala, pan Zdeněk Drápela. Cenu za I. místo 
převzala za studenty školy z Hradce Králové, studenty 
Patrika Bohuňka a Ondřeje Formana, vyučující Bc. Pet-
ra Doubravová. Druhé místo obsadila škola z Ústí nad 
Labem a třetí škola z Prahy.

Všem gratulujeme!

Tak znovu pojedeme do Celje. Účast na třetím ročníku 
opět posílila, nyní se účastní 10 škol a profesní orga-
nizace po dohodě se sponzorem vybrala tyto práce:
1. Můstek 3 nebo 6členný v horní čelisti ve frontálním 
úseku, klasické fazetované provedení, bez dohotovení, 
pouze konstrukce
2. Celková snímací náhrada s litou výztuží po doho-
tovení.

Školící centrum firmy Interdent se nachází v sídle fir-
my, v krásném městě Celje. Je zařízeno nejmoderněj-
ší technikou, má výborné školitele, laboratoř je desig-
nově velice dobře postavena, hodně světlá – prostě 
úžasná.

Firma Interdent má ve znaku včelu, jsou pracovití jako 
včelky, pracují ekologicky a ekonomicky.

Takže se těšte, je na co, a natužte si svaly, abyste to 
všechno zvládli. <<<

Držím palce. Jana Černá

ŠKOLa ROKu – III. ROČNíK
Jana Černá

Aktuálně
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>>> Výsledky tohoto ročníku soutěže Škola roku“ již 
byly vyhlášeny. V tuto chvíli považujeme za nezbytné 
se k tomuto ročníku vyjádřit.

Na samém začátku bychom chtěli všem školám, kte-
ré se do soutěže zapojily, poděkovat.  Zapojením do 
soutěže byl vyjádřen zájem a snaha o zlepšení a zkva-
litnění výuky. A to je primárním posláním této soutěže. 
Školy, které se projektu neúčastní, mohou mít různé 
důvody, jedním z nich je ten, že v daném roce nemají 
otevřen třetí ročník, ale můžeme se také domnívat, že 
některé školy se neúčastní z mnohem prozaičtějších 
důvodů. Možná považují akci za zbytečnou, protože 
se domnívají, že je jejich výuka na dostatečné úrovni, 
nebo nejsou vyučující ochotni věnovat projektu něja-
ký čas navíc. 

Zdá se ale, že soutěž už si začíná na trhu různých pro-
jektů nacházet své místo, protože do příštího ročníku 
jsou přihlášeny všechny školy! A to nás nesmírně těší. 

Jak všichni účastníci vědí, celý systém soutěže spočívá 
v tom, že napřed vyučující praktické výuky podstou-
pí školení dotované firmou INTERDENT ve Slovinsku, 
kde jsou pod vedením zkušeného lektora seznámeni s 
technologickým postupem a použitím daných mate-
riálů pro výrobu zadaných soutěžních výrobků.  Svoje 
zkušenosti a poznatky pak mají přenést na své studen-
ty, kteří pod jejich dohledem a vedením zhotovují vý-
robky podle zadání. Škola potom vybere z každé kate-
gorie jeden výrobek a zašle do soutěže k hodnocení.  

Student, budoucí zubní technik, by měl v těchto stát-
ních školách získávat ty nejrozsáhlejší znalosti a vědo-
mosti z oboru a výuka by měla probíhat v duchu etic-
kého kodexu. Vždyť výrobky, které budou v budoucnu 
vyrábět, jsou zakázkové zdravotnické prostředky, které 
podléhají přísným pravidlům výroby a použití.

Z pozice hodnotící komise musíme tedy upozornit na 
to, že následná kritika se týká pouze vyučujících, kteří 
předávají své znalosti žákům, nikoli žáků, kteří pracují 
pod jejich vedením. 

Obecně jsme zhodnotili soutěž takto:
1) Pro některé vedoucí praktické výuky bylo obrov-
ským problémem včasné dodání výrobků do soutě-
že. Opakovaně byli upozorňováni sekretariátem na ko-
nečný termín. Někteří nebyli schopni zabalit soutěžní 

exponáty tak, aby bylo zabráněno poškození při trans-
portu. / umět zabalit výsledný výrobek je taktéž důle-
žité, víme, jaká škoda by se vyčíslila v praxi/ Po vyba-
lení prací se v některých případech vysypaly ulámané 
části modelů (obr.1a, 1b, 1c) 

Jinde zase naopak modely chyběly, v několika přípa-
dech chyběl protiskus, přestože v hodnotících kritéri-
ích bylo jasně zadáno, že se budou hodnotit skusové 
podmínky. Vrcholem je ovšem zaslání soutěžního vý-
robku bez pracovního modelu- vždyť základním krite-

ŠKOLa ROKu Z POhLEDu hODNOTící 
KOmISE

1a.

1b.

1c.
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Ale také náhrada, kterou nelze hodnotit i kdyby byla 
sebelepší, protože nesedí na dodatečně dodaném 
modelu (obr. 3b, 3c). 

4) Můstkové konstrukce vykazovaly především ne-
přesnosti v okrajovém uzávěru korunek (obr. 4a), 
chybném postavení (obr. 4b, 4c) a připojení mezičle-
nů (obr. 4d). 

riem pro každou protetickou práci je, jak sedí na mo-
delu. Dodatečné zaslání modelu prokázalo, že na jiný, 
než pracovní model nelze práci nasadit. 

Za velmi hrubou chybu považujeme zaslání několika 
výrobků, ze kterých si měla komise „vybrat“.

Tyto chyby jsou příkladem zásadního selhání vyuču-
jícího.

2) Budeme-li hodnotit pracovní modely, tak ne všech-
ny odpovídaly alespoň standardnímu zhotovení. „ Na 
špatný model nelze zhotovit kvalitní práci“ To je zá-
kladní pravidlo, které je zubotechnickým zákonem 
číslo jedna! (obr. 2a, 2b, 2c) 

3) Částečná skeletová náhrada – v mnoha případech 
-na první pohled dobrá a pečlivá práce, ovšem při 
bližším hodnocení vykazující řadu nedostatků (obr. 
3a). Uložení třmenu, vedení spon, rozsah retence….

2a.

2b.

2c.

3a.

3b.

3c.

4a.

Aktuálně
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Sumárně zhodnoceno: Částečná skeletová náhrada 
dopadla procentuelně hůře než konstrukce dolního 
můstku.

Dalším, a to hlavním důvodem vzniku této kritiky se 
stala jedna můstková konstrukce, kde jsme nebyli 
ochotni tolerovat podvrh, který nám byl dodán k hod-
nocení. U můstkové konstrukce, která měla být vyro-
bena klasickou metodou, byl použit CAD/CAM sys-
tém. (obr. 5a, 5b, 5c, 5d) Je zcela zřejmé, že takovouto 
konstrukci by nebyla schopna vyrobit lidská ruka a to 
považujeme za velmi hrubé porušení pravidel soutě-
že. Jedná se o nečestný čin vůči ostatním soutěžícím 
školám, studentům, ale i porotcům a soutěži samotné, 
což bylo nejmenované škole důrazně vytknuto. Pro 
tentokrát školu nebudeme jmenovat, ale je to napo-
sledy. 

Od příštího ročníku budou nastavena jasná, srozumi-
telná, ale tvrdá pravidla. Takové věci, jako práce bez 
modelu, nebo práce zhotovená jinou technologií než 
zní zadání, se tolerovat nebudou. Posláním soutěže je 

zkvalitnění výuky. KZT bude do budoucna kvalitu vý-
uky na všech školách sledovat, nejen prostřednictvím 
soutěže, ale i z jiných úhlů. Je to v zájmu budoucnosti 
oboru. 
Na závěr je ale třeba říci, že oceňujeme zapojení škol 
do projektu, protože jakkoli vyznívá naše hodnocení 
kriticky, je myšleno v pozitivním smyslu. Chceme i uči-
tele nabít novou energií, chceme, aby výuka na ško-

4b. 5a.

5b.

5c.

5d.

4c.

4d.
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Hodnotitelé:
1. DRÁPELA Zdeněk
2. FRANKOVÁ Kristina
3. KLINGOROVÁ Eva
4. KOŘÁNEK Milan
5. PRŮŠA Leo

lách bavila jak učitele, tak žáky. Chceme, aby učitelé 
pouštěli do praxe kvalitní zubní techniky, kteří mají 
svou práci rádi. 

Zdravotní škola Můstek (dolní)
body

Část. skel. náhr.
body Body celkem Umístění

Ústí nad Labem 145 174 319 2.

Praha 145 196 341 3.

Brno 245 151 396 6.

Hradec Králové 113 134 247 1.

Nymburk 170 182 352 4.

Olomouc 152 223 375 5.

Karlovy Vary 166 277 443 7.

6. TŘÍSKA Jaromír
7. TŘÍSKA Pavel

Body - známky 1 - 5
1 - výborně
5 - nedostatečně

Výsledná tabulka hodnocení soutěže „Škola roku 2012“: 

Závěrem děkujeme firmě INTERDENT, za podporování 
přínosného projektu, který může vést do budoucna 
ke zkvalitnění výuky na školách. <<<

Aktuálně
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Rádi bychom vám ukázali, jak by měl vypadat skelet stejného typu. Tento skelet byl 
vyroben bratry Třískovými ze soukromé laboratoře STONA.



28 komorazt # 4  2012

cONTINuum ČESKé SPOLEČ-
NOSTI PRO ImPLaNTOLOgII
Prof. MUDr. Tibor Németh Dr.Sc., Prezident ČSI

>>> 14. září 2012 se uskutečnila ve Výukovém centru 
Stomatologické kliniky 3.LF UK v Praze další odborná 
vzdělávací akce České společnosti pro implantologii 
v rámci Continua implantologie, která byla určena ne-
jen pro lékaře, ale i zubní techniky. Akce byla připrave-
na ve spolupráci s Německou společností pro implan-
tologii (DGI). 

Přednášku na téma – Implantáty a protetika na im-
plantáty ve zbytkovém chrupu přednesl Prof. Dr. Dipl. 
Ing. E.J. Richter z Julius-Maximilians-Universität 
ve Würzburgu. Tento celodenní seminář byl zamě-
řen na problémy a možnosti protetické léčby za po-
užití implantátů, jako strategických pilířů, ve zbyt-
kovém chrupu. Je známo, že životnost a funkčnost 
snímacích i fixních náhrad v těchto případech závisí 
mimo jiné především na kvalitě parodontu pilířových 
zubů a na jejich rozložení v čelisti. Z biomechanického 
hlediska mají proto zvláštní význam špičáky a molá-
ry. Pro stabilizaci a podporu náhrady je nutné usilo-
vat o udržení těchto „strategických pilířů“. Implantá-
ty mohou díky své „ankylotické“ fixaci v kosti a díky 
svým vhodným kotvícím prvkům převzít a vykoná-
vat funkci výše zmíněných pilířů. Zaměření semináře 
bylo na všeobecné úvahy i konkrétní tipy a rady, jak 

pomocí implantátů na „strategicky důležitých pozi-
cích“ můžeme relativně snadno zhotovit, případně 
„přestavět“ stávající náhrady, které jsou dlouhodobě 
funkčně stabilní. To je přínosem především pro starší 
pacienty. Ukázalo se, že je výhodnější nahradit méně 
hodnotné riskantní pilíře implantáty s vyšší protetic-
kou hodnotou. Jako zvláště rizikové se ukazují přede-
vším pilíře významným poškozením parodontu, zuby 
se ztrátou vitality nebo zuby, které jsou umístěny jako 
„zbytkové“ ve frontálním úseku. Ztráta takového pilíře 
může vést k selhání nebo výraznému snížení stabili-
ty a funkčnosti zubní náhrady. V těchto případech je 
výhodné použít implantáty, které mají dlouhodobou 
životnost. Vše bylo doloženo na řadě klinických a rent-
genologických případech, které jsou sledovány více 
jak deset let.

Tato přednáška byla druhou z celého cyklu připra-
vovaných seminářů v rámci Continua zaměřených 
na komplexní problematiku Implantáty a protetika - 
v bezzubých čelistech, částečně ozubených čelistech, 
ve zbytkovém chrupu nebo při náhradách jednoho 
či několika zubů, které jsou určeny lékařům i zubním 
techniků. Další se uskuteční v září 2013. <<<

Události
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>>> Na konci září se lázeňské město Luhačovice sta-
lo na tři dny centrem pro ortodontické specialisty lé-
kaře, techniky, sestry a  ortodontické asistentky. Jedi-
nečné přírodní prostředí Luhačovic, které inspirovalo 
v letech 1902 – 1914 architekta Dušana Jurkoviče k vy-
tvoření zcela unikátního souboru staveb ve stylu lido-
vé secese, tak nabídlo možnost návštěvníkům kon-
gresu spojit ubytovací možnosti s relaxačním vyžitím. 
Prostory určené odbornému programu se nacházely 
v Lázeňském divadle a ve Společenském domě, ve kte-
rém v podvečerních hodinách probíhal i raut. 

První přednáškový den sekce pro zubní techniky byl 
věnován ortodontickým tématům. Dopolední blok 
řešil budoucnost oboru, problémy při zhotovování 
ortodontických aparátů a na závěr se posluchači se-
známili s úskalími složitého funkčního aparátu Fränkel.
Odpolední část byla určena workshopu. Nejdříve si 
kolegové poslechli teoretickou přednášku set – up 
a wax – up, v praktické části pak vyzkoušeli alespoň 
částečně zhotovit přestavbu pod odborným vede-
ním. 

Následující den byl určen technologii zpracování or-
tocrylu ve stylu black & white a ubrouskové metodě. 
Zástupkyně firmy Dentaurum zubní technička paní C. 

Stößer předváděla na kameru tři technologické po-
stupy jak vytvářet jedinečné výrobky z černé a bílé 
pryskyřice.

Originálnost výroby aparátů ubrouskovou meto-
dou pak předvedla v části přednášky KFO CREATIV. 
Ubrousková technika nebo ubrousková metoda, na-
zývaná z francouzštiny Decoupage, je dnes velmi ob-
líbenou výtvarnou technikou. Technika Decoupage 
dokáže okouzlit každého jednoduchými, a přesto vel-
mi kreativními nápady. Ze vzorů z ubrousků je mož-
né vytvořit zajímavé vzory a kompozice, kterými se dá 
prakticky ozdobit všechno. Dokonce i ortodontické 
aparáty. 

Vzniklé designy a jejich krásu můžete posoudit na fo-
tografiích (obr. 1, 2, 3). Tato praktická část byla pro 
všechny zubní techniky příležitostí si uvědomit, jak 
velké jsou estetické možnosti naší práce, jak tyto vý-
robky mohou být posunuty za hranici „ pouhé „ přes-
nosti a funkčnosti až k výrobku originálního šperku.

Závěrem dovolte vážení kolegové, abych Vás pozvala 
na příští XIV. ortodontický kongres, který se bude ko-
nat za rok v Plzni. Doufám, že i tento následující ročník 
bude také zajímavý. <<<

XIII. ORTODONTIcKý KONgRES  
Jana Vintrová

1. 2.

1. 3.

Události
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>>> V  minulém čísle našeho magazínu jsme otiskli 
rozhovor s nejstarším členem KZT, zubním technikem 
panem Fukem. Dostali jsme zajímavý tip a přinášíme 
vám další rozhovor se zubní techničkou Monikou Ry-
volovou. Není nejstarší ani nejmladší, ale svým způ-
sobem výjimečná, na  zubotechnickém trhu najdete 
české obrázky do  ortodontických aparátů, které jsou 
jejím návrhem a  zároveň kresbou. V  rodině je již tře-
tí generací zubních techniků. Její praděda Adolf Král 
a děda Adolf Král mladší mají velké zásluhy v oboru zu-
botechniky, například dědeček byl jedním z těch, co se 
zasloužil, aby dentisté mohli začít pracovat samostat-
ně v ústech pacienta. Všimněte si prosím i dědečkova 
vysvědčení na odchodnou, je velmi pozoruhodné, jaké 
předměty byly součástí výuky zubního technika. Mys-
lím, že i v dnešní době by nebylo na škodu, aby před-
měty jako živnostenské písemnosti, živnostenské po-
čty, živnostenská kalkulace a  živnostenské účetnictví 
zaujaly své místo ve výuce zubního technika – samo-
zřejmě v modernějším pojetí…

Monika Ryvolová
Monika Ryvolová se narodila 13.3.1968 v Praze. Odma-
la se pohybovala mezi zubními techniky, a tak není 
divu, že v rodinné tradici úspěšně pokračuje již přes 
20 let. Po studiu nastoupila na stomatologickou klini-
ku ve Fakultní nemocnici Motol, od roku 1995 pracu-
je v soukromé zubní laboratoři jako zástupce vedoucí. 
Podílí se na tvorbě nových ortodontických prototypů, 
přednáší a spoluzakládala Asociaci ortodontických 
techniků, dnes je členkou KZT. 

Ve volném čase se věnuje rodině, zahradě, sportu 
a svému milovanému malování, které zúročila i v prá-
ci, když se pustila do návrhů vlastních ortodontických 
obrázků.

Adolf Král
23.10.1879 - 27.6.1932 
V 17 letech nastoupil k Dr. Jesenskému do učení na asi-
stenta zubního technika. V roce 1911 obdržel koncesní 
dekret k provozování samostatné zubotechnické pra-
xe, o rok později se stal soudním znalcem v oboru zu-
botechniky a zároveň místostarostou Grémia zubních 
techniků. Pracoval například v zubotechnickém am-
bulatoriu české univerzity (dnes UK) nebo v nemocni-
ci na Žižkově. Za války získal vyznamenání za práce v 
oboru (stříbrný válečný kříž a válečnou dekoraci), rok 
po ní založil Ústřední svaz zubních techniků a stal se 
jeho prezidentem. V roce 1921, po úpravě zákona, slo-
žil praktickou zkoušku, a stal se tak zkoušeným zub-
ním technikem.

Rozhovor

VůNě PRYSKYřIcE mě faScINujE,
říká autorka ortodontických obrázků monika Ryvolová

Michaela Pechanová 

Osvědčení pradědečka Adol-
fa Krále staršího ze složení 
praktické zkoušky, které mu 
udělilo Ministerstvo veřej-
ného zdravotnictví a tělesné 
výchovy.
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KZT a ekonomikaRozhovor

Adolf Král ml.
26.6.1916 - 10.1.1998 
V roce 1933 se vyučil zubním technikem, o rok později 
nastoupil do praxe svého zesnulého otce. V roce 1943 
se stal úředně schváleným náměstkem dentistické 
praxe. O 3 roky později se zasloužil o změnu v zubo-
technickém oboru, mezi dentisty známou jako vládní 
nařízení 106 o oprávnění omezených zubních úkonů 
v dutině ústní. Po složení dentistických zkoušek mu 
bylo roku 1948 uděleno oprávnění k samostatnému 
vykonávání zubní techniky, o 10 let později pak ab-
solvoval doškolovací kurz dentistů. Učil na SZŠ v Praze 
na Alšově nábřeží.

Málokdo ve čtrnácti patnácti letech ví, co chce v bu-
doucnu dělat. Věděla jste, že právě zubní technik je 
pro vás to pravé ořechové? 
Odmala jsem měla dva velké koníčky, prvním byla ma-
nuální činnost, tedy různé ruční práce, malování a dru-
hým byla rytmika. Oba mě provázely od předškolních 
let, s rytmikou jsem ale skončila před střední školou, 
zatímco malování se mě drží dodnes. Výtvarná čin-
nost pro mě byla rozhodující i při volbě povolání, kdy 
jsem vybírala mezi grafikou, aranžérstvím a zubním 
technikem. 

Proč zvítězil právě obor zubní technik? 
V naší rodině jsem z otcovy linie už třetí, v zubním 
oboru pracoval můj děda i praděda. Už jako malá jsem 

za dědečkem chodila do ordinace a do zubní labora-
toře. Pamatuji si ordinační i technické prostory, které 
původně patřily pradědovi, a kde jeho syn vykonával 
praxi, protože převzal živnost po svém zesnulém otci. 
Byla jsem úplně unesená tou zručností a prostředím. 
Spoustě lidem pach pryskyřice a vosku vadí, ale pro 
mě jsou to vůně, které mě fascinovaly.

Kterou školu jste nakonec zvolila? 
Střední zdravotnickou školu na Alšově nábřeží v Praze, 
konkrétně tedy obor zubní laborant. Asi mi to tenkrát 
tak neutkvělo v paměti, ale nedávno jsem zjistila, že 
dědeček na téhle škole učil budoucí zubní techniky 
praktika. 

Zmínila jste svou zálibu v malování, kterou jste na-
konec propojila i se svou prací. Mluvím o ortodon-
tických obrázcích, můžete k tomu říct víc? Jak vlast-
ně tento nápad vznikl? 
Těžko říct, kdy a kde, ale určitě mě inspirovaly staré 
kaučukové protézy, které jsem vídala u dědečka. Měly 
do sebe vloženého motýlka, což je motiv, který moc 
ráda maluji. Ortodontické obrázky se ve světě už něja-
kou dobu objevují, ale chtěla jsem namalovat své, aby-
chom jako Češi měli své vlastní. 

Vzala jsem tedy své oblíbené motivy, motýly, květi-
ny, přenesla je do akvarelu a pak do tiskové podoby. 
Jana (Vintrová, pozn. redakce) pak vyřešila technickou 
stránku věci, a tak začala vznikat rovnátka s obrázky.

Odznak Adolfa Krále, který 
dostal v souvislosti s vládním 
nařízením č. 106.

Z učení odešel dědeček Mo-
niky Adolf Král s výbornými 
výsledky.

Ze starých kaučukových protéz si Monika vzala inspi-
raci pro své ortodontické obrázky.
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Probraly jsme, co pro vás znamená vaše práce. Čím 
je pro vás malování? 
Formou sebevyjádření, určitým projevem uvolnění. 
Můžete popustit uzdu fantazii a emocím, ať už pozi-
tivním či negativním. Bohužel se mu už nemůžu vě-
novat tak, jak bych chtěla, povolání zubního technika 
vyžaduje detailní práci s rukama, vlastně stejně jako 
olejomalba. Potřebuju se pak většinou “vybít” jinak, 
pohybem. Ale na malování rozhodně nezapomínám, 
chybělo by mi. Většinou se navíc připomene samo, 
nejen když mám splín, ale hlavně ve chvílích štěstí, k 
narození sestřiných dětí nebo k plnoletosti těch mých. 

Můžeme vaše práce někde vidět? 
Tedy kromě ortodontických obrázků. Jsem ráda, že se 
- vzhledem ke všem povinnostem - povedlo zorgani-
zovat tři menší vernisáže. Nebyly příliš medializované, 
byly hlavně pro okruh těch nejbližších. Jedna z výstav 
byla k mým čtyřicátinám, tak uvidíme, třeba k dalšímu 
jubileu uspořádám další. Ale není to tak snadné, na-
maluji tak dva tři obrazy za rok. Nikdy jsem je nepro-
dávala, do každého dám ze sebe všechno, jsou určeny 
konkrétním lidem, kteří pro mě něco znamenají, a ob-
razy jsou malovány tak, aby znamenaly i něco pro ně. 

1.

2.

Vnímáte to tak, že právě v tomto si jsou malování 
a práce zubního technika nejbližší? Ať už rovnátka 
nebo obraz, oboje je velmi personalizované.
Určitě... Jsme v době počítačů, které odvedou lidskou 
práci rychleji, možná přesněji a hlavně levněji. Zubní 
technici přicházejí o svou práci, krásnou práci. Z toho 
mě mrazí. Na druhou stranu, doména lidí bude vždyc-
ky ta, že na rozdíl od strojů do svých výrobků vkládají 
lásku k práci, cit pro detail a svůj rukopis uzpůsobený 
potřebám jednotlivce. V ručně dělaných výrobcích je 
hloubka, jen je důležité dívat se dál, za samotnou věc. 
V tomto ohledu bude lidská práce vždycky nenahra-
ditelná. <<<

Rozhovor

Malování provází Moniku Ryvolovou celým životem, 
tento obraz nazvala Setkání.

“Při malování můžete popustit uzdu emocím, ať už 
pozitivním či negativním,” říká Monika. Tento obraz 
se jmenuje Uvěznění.

Jedním z motivů, které mezi ortodontickými obrázky 
najdete, jsou ptáčci.
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>>> Jmenuji se Hynek Rožnovský a pracuji v oboru 
zubní technik již 21 let.

Za celou dobu mé praxe se vývoj stomatologie ubí-
ral pouze k fixní protetice a snímací náhrady stály  
opodál. Před třemi lety jsem měl možnost vyzkoušet  
a následně i zakoupit revoluční systém od firmy  
Dentsply nazývaný „ECLIPSE“.

Tento systém mě okouzlil a překvapil svým jedno-
duchým zpracováním, krásnou estetikou a širokým  
spektrem využití. Materiál „ECLIPSE“ je světlem tuh-
noucí pryskyřice, která je vyvinutá na základě URETA-
NOLIGONOMERU. Neobsahuje žádné monomery.

Protézy vyrobené z „ECLIPSE“ mají lepší barevnou sta-
bilitu, větší odolnost proti zlomu a usazování plaku, 
než standardní konvenční metoda. Velkou přednos-
tí těchto náhrad je nízká specifická hmotnost, a to až  
o třetinu nižší. Zpracování je daleko snazší, protože 
zcela odpadá nepříjemné a nepopulární kyvetování, 
vaření a posléze dekyvetování protéz. Rád bych Vás 
seznámil s tímto materiálem nejenom slovně, ale i ob-
razně a Vy tak sami můžete posoudit lehkost zpraco-
vání a výsledný efekt.

První případ, který jsem si pro Vás připravil, je zhotove-
ní mezerníku jednoduchými čtyřmi kroky: 

EcLIPSE
Hynek Rožnovský 

1.

5.

2.

3.

4.

1. Vylití a vysušení sádrové-
ho modelu. Model se musí 
zbavit zbytkové vody, aby 
nevznikla porézní báze.

5. Hotová práce.

2. Adaptace basis mate- 
riálu na izolovaný model.  
Spotřeba materiálu je pou-
ze dle velikosti mezerníku.

3. Adaptace basis materiálu 
na požadovanou velikost. 
Naadaptování retenčních 
prvků a usazení pryskyřič-
ných zubů.

4. Polymerace ve světelné 
peci.

Druhý případ je „Branemarkův most“ dolní čelisti.

Chtěl bych vyzdvihnout následující:
- jednoduchost zpracování podobně jako u voskové        
  modelace

- ulehčení stanovení mezičelistních vztahů - pomocí  
  výborné přesnosti basální desky

- v neposlední řadě  prodloužení fáze zkoušení zubů,  
  které je stabilnější než zkoušení zubů ve vosku.

Závěrečné hodnocení tohoto materiálu je velmi  
pozitivní. Je to jeden z mála materiálu, který Vám 
svou jednoduchostí a přesností zvedne prestiž Vaší  
laboratoře.  <<<

ECLIPSE ®

Dokonalá protéza

Mgr. Martina Nejedlová, tel.: 731 208 522, martina.nejedlova@henryschein.cz
Markéta Krejčí, tel.: 602 767 350, marketa.krejci@henryschein.cz

revoluční metoda výroby snímatelné náhrady

překvapivě výhodná cena

velká úspora času při zpracování

odpadá nepříjemný proces kyvetace,  
vyplavování, vaření a dekyvetace

bez použití alergenního methylmetakrylátu

Možnost předvedení přístroje ve Vaší laboratoři!
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1. 3.

5.

2.

4. 6.

1.-3. Kovová konstrukce připravená k postavení pryskyřičné baze se zuby.
4.-6. Hotová práce.

ECLIPSE ®

Dokonalá protéza

Mgr. Martina Nejedlová, tel.: 731 208 522, martina.nejedlova@henryschein.cz
Markéta Krejčí, tel.: 602 767 350, marketa.krejci@henryschein.cz
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Možnost předvedení přístroje ve Vaší laboratoři!



36 komorazt # 4  2012

PR - článek

>>> Mohou ještě dnes představovat restaurace s ko-
vovou konstrukcí alternativu k celokeramice?  Se zřete-
lem na estetické a funkční nároky, které mají pacienti 
dnes na svou zubní náhradu, je tato otázka oprávně-
ná, neboť obzvlášť se zřetelem na estetiku určují mě-
řítko celokeramická řešení. Při rozhodování pro opti-
mální zubní náhradu hraje roli vedle estetiky mnoho 
dalších faktorů: Ne každý pacient může být ošetřen 
bezkovovým řešením. V těchto případech stojí zubní 
lékař a zubní technik před výzvou, že kovová konstruk-
ce nesmí poškodit estetiku náhrady. Technické inova-
ce a další vývoj keramických materiálů poskytuje dnes 
při práci s kovovými konstrukcemi vynikající možnosti 
pro řešení  slibující úspěch.

Volba materiálu samého však nezaručuje žádné pře-
svědčivé výsledky. Zubní lékař a technik musí přinést 
své technologické vědění a svou znalost, aby se nako-
nec dosáhlo, v souladu s pacientem, optimálního řeše-
ní. Neustále jsou vyvíjeny nové metody, které zubního 
lékaře a technika přibližují jejich cíli: k pokud možno 
přírodě blízké rekonstrukci ztracené zubní hmoty.

U celokeramických ošetření se využívá světelná pro-
pustnost keramiky pro přirozený efekt. V cervikální ob-
lasti se například vůbec nevyskytuje problém tmavé-
ho okraje korunky. U kovokeramických restaurací  se 
může dosáhnout oproti tomu srovnatelného působe-
ní cílenou preparací a systematickým použitím kera-
mických hmot. Teprve potom je volné pole pro vyso-
ce kvalitní estetiku u kovokeramiky dostatečně velké. 
Jak důležitý je systematický postup u kovokeramiky, 
ukazuje následující případ.

Jasný případ pro kovokeramiku
Před 12 roky dostal tehdy sotva 30letý pacient čtyři 
frontální zubní korunky na zubolékařský předpis. V 17 
letech ztratil v pranici částečně korunky svých 4 řezá-
ků, takže pahýly před překrytím korunkami nejdříve 
musely být rekonstruovány kovovými kořenovými ná-
stavbami. 

Jednalo se o standardní náhradu v barvě A2, která 
byla provedena v laboratoři bez zvláštních výkonů 

jako určení barvy. V roce 2012 položil tento pacient 
nově otázku v ordinaci, zda by s ohledem na technic-
ký pokrok nemohla být tato práce provedena dnes 
jinak, spíše řečeno lépe: Přál by si korunky, které by 
měly působit formou a barvou pokud možno jako při-
rozené zuby.

Po společné konzultaci a projednání možností ošet-
ření se pacient rozhodl znovu pro kovokeramické ře-
šení. Toto rozhodnutí vyšlo již ze skutečnosti, že čtyři 
pahýly opatřené kovovými nástavbami se dají jen vel-
mi těžko, spíše vůbec ne, zamaskovat celokeramickým 
řešením (Obr. 1).

Příprava
Byly zhotoveny potřebné snímky, diagnostické mo-
dely a Wax Up a určen stav parodontu, tvar zubního 
oblouku a obličejové proporce. Týden před začátkem 
práce bylo provedeno profesionální očištění zubů.

Určení charakteristiky zubu
Barva zubu má být normálně určena při denním svět-
le a před obroušením zubů, neboť preparační postup 
vysušuje zubní hmotu a vlastní barva zesvětlá. Po-
kud byly zuby krátce před ošetřením běleny, měly by 
uběhnout mezi tímto ošetřením a stabilizací barevné-
ho efektu nejméně 4 týdny. Teprve potom je možné 
spolehlivé určení barvy.

Také okolní faktory ovlivňují výběr barvy: Make-up, 
barva oblečení až po případně tónované kontaktní 
čočky pacienta mají vliv na jejich barevný výraz. Pro-
tože oko se po několika sekundách unaví, je první do-
jem rozhodující. Aby se oči uvolnily, pomáhá pohled 
na šedou plochu.

Světlost, intenzita a barevný tón se dají nalézt např. 
se vzorníkem VITA Toothguide 3D-Master nebo VITA 
Linearguide 3D-Master. Při určování základního tónu 
pomáhá spektrofotometr VITA Easyshade Compact.
Také struktura a lesk povrchu zubu hrají důležitou roli 
pro esteticky přesvědčivý výsledek. Snímky a kresby, 
které byly zhotoveny před začátkem ošetření, dávají 
informace o tvaru nebo osobitých zvláštnostech.

NáROČNá ESTETIKa – hOSPODáRNě 
ZhODNOcENa 
Urzula Mlynarska, VITA MASTERLAB PL
Kovokeramika VITA VMK Master jako vysoce kvalitní komponent umož-
ňuje díky zpracovatelské systematice esteticky přesvědčivé fazetování

VITA Zahnfabrik H. Rauter 
GmbH & Co. KG

V Bad Sáckingenu sídlící 
VITA Zahnfabrik H. Rauter 
GmbH & Co. KG vyrábí  
a distribuuje již přes 85 let 
za důsledného prosazování 
nejvyšších kvalitativních 
standardů inovativní řešení 
pro zubní protetiku a je 
pokládána za průkopníka 
prvních hodin, jakož  
i celosvětového zdroje 
impulzů.

Například VITA barevný 
standard je mezinárodně 
uznávaným barevným 
referenčním systémem  
v dentálním oboru. Uživatelé 
v celkem 120 zemích mají 
prospěch z rozsáhlého 
výkonnostního spektra VITA 
Zahnfabrik. Tento zahrnuje 
analogové  
a digitální systémy určující 
barvu zubů, pryskyřičné  
a keramické zuby, fazetovací 
a konstrukční materiály pro 
konvenční, jakož  
i počítačově řízené systémy 
výroby, přístroje a rozsáhlou 
nabídku služeb a doškolování



37komorazt # 4  2012

PR - článek

.V tomto případě sloužily dolní řezáky,  jakož i před-
stavy a očekávání pacienta, jako doporučení pro bar-
vu zubu. Stanoveny byly barvy 2R2,5 jako základní tón 
v oblasti zubního krčku a 1M2 ve střední oblasti. Pro 
určení barvy zubu v oblasti řezací hrany, detailů a ba-
revných modifikací v cervikální a palatinální oblasti se 
použily barevné vzorníky  použitých hmot.

Volba keramiky
Původní restaurace byla fazetována keramikou VITA 
Omega 900, jak vyplývá z podkladů. Pro aktuální práci 
má být použit následný zdokonalený materiál - kera-
mika VITA VMK Master. Touto volbou materiálu získává 
pacient prospěch technickým pokrokem posledních 
let: S VMK Master se nechají provést hospodárnou 
cestou esteticky náročné a kvalitativně hodnotné fa-
zety. Rozsáhlý výběr dodatečných hmot umožňuje 
přirozené individuální přizpůsobení ošetření.

Tvar a forma nástavby
Konstrukce ze slitiny s vysokým obsahem zlata Arge-
dent Y73 (Argen) byla vestibulárně v oblasti schůdku 
zkrácena pro zhotovení keramického okraje (Obr. 2). 
Toto zabraňuje vzniku gingiválního, typicky šedého 
lemu, který většinou vzniká stíny z kovové konstrukce 
v okrajové oblasti.

Na připravenou konstrukci se podle doporučení vý-
robce nejprve nanese Wash Opaque (WO), následně 
Opaque (OP). Přitom se dbá na pečlivé překrytí pře-
chodů. Kombinace těchto obou vrstev poskytne do-
konalé spojení s kovovou konstrukcí. Zlatý tón Wash 
Opaque a odpovídající barva Opaque rozhodují 
o tom, jak dobře může být vystihnuta určená barva 
v průběhu fazetování a jak dobře souhlasí se vzorkem 
barvy.

Opaker se nechá velmi dobře nanášet na základě své 
krémovité konzistence, stejnoměrné pokrytí kon-
strukce se tím snadno daří. Je důležité, aby se opaker 
při  zakládání keramického schůdku přetáhl přes re-
dukovaný kovový okraj,  aby se zaručilo v této oblasti 
dobré spojení s krčkovou hmotou. Hladký, lehce lesklý 
povrch nasvědčuje tomu, že byl opaker správně vypá-
len a přípravy pro fazetování jsou ukončeny.

Keramický okraj zabraňuje šedým korunko-
vým lemům
K založení keramického okraje se po pálení opakeru 
dají korunky zpět na izolované pahýly a ve vestibulár-
ní schůdkové oblasti se nanese hmota Margin (MN). 
Tato hmota obsahuje velký stupeň fluorescence, tím 
působí keramický schůdek později jako přirozený no-
sič světla na přechodu mezi preparací a dásní.
Podle přiřazovací tabulky barev a hmot v návodu 
na zpracování se zvolí hodící se Margin Masse M3 

1.

2.

4

3.

5.

1. Výchozí situace:  Kovová 
kořenová nástavba z 12 let 
starého ošetření  s tmavě 
zabarvenou zubní  hmotou

2. Kovová konstrukce zkrá-
cená vestibulárně pro zho-
tovení keramického okraje

3. Vypálená vrstva opakeru. 
Keramický okraj byl zhoto-
ven fluorescenční  hmotou 
Margin

4. Luminary: Její fluorescen-
ce je podobná jako u hmoty 
Margin. Vrstva v okrajové 
oblasti je silná asi 2 mm.

5. Luminary-Effekt po pá-
lení
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ke zvolené barvě 2R2,5 v krčkové oblasti. Po prvním 
pálení Margin následuje zkoušení korunek. Případná 
vzniklá chybná místa se opraví. Po druhém (Korrektur) 
pálení Margin jsou korunky připraveny pro vrstvení 
(Obr. 3).

Dvě varianty vrstvení
Jsou dvě možnosti vrstvení, aby se dosáhlo požado-
vaných barev:

Vrstvení se začne klasicky s barevně intenzivním Opa-
que Dentinem. 

Tato hmota je nepostradatelná při minimální nabídce 
místa pro keramické vrstvení.

Alternativně lze nanášet ve stejné oblasti Luminary 
(LM).

Touto silně fluorescenční hmotou se nechá přirozená 
fluorescence zvlášť při  tenké síle vrstev řídit a pod-
pořit.

V daném případě se vrství podle druhé metody: v krč-
kové oblasti směs z hmot Luminary LM2 (pískové bar-
vy) a LM3 (žlutá), ve střední oblasti vyplněno LM3, lišty  
LM1 (bílá) (Obr.4). Pro ukončení tohoto vrstvení se pro-
vede samostatné pálení Luminary (Obr. 5).

Následně se vytvoří celková forma zubu pomocí 
hmoty Dentine. Jako prospěšné se jeví dobrá schop-
nost dělení a vrstvení hmoty. Přitom je nejvýše odol-
ná – ideální přednost také k vrstvení vícečetných 
můstků. Restaurace má mít v tomto stadiu modelace 
již konečnou formu zubu – bez srážení hmoty a místa, 
které potřebujeme pro druhé pálení.

Individuální vrstvení skloviny
Abychom získali místo pro sklovinu, redukuje se vrst-
vení v oblasti okraje skloviny a znovu vytvoří pomocí 
hmot Translucent (Obr. 6). Nabídka osmi translucent-
ních barevných odstínů je zcela dostačující, abychom 
vytvořili rozdílné transparentní stupně v přirozené 
zubní sklovině.

Dentine Modifier (DM) se hodí velmi dobře pro zalo-
žení mamelonů a k dosažení přirozeného působení 
do hloubky.V daném případě se zvolí Dentine Modi-
fier DM2. Přibližuje se také přirozeným mamelonům 
při rozdílných světelných podmínkách Teprve tak 
připravené řezací hrany se překryjí hmotou Enamel 
EN1(bělavá). 

Intenzivní barva palatinálních ploch se zdůrazní Den-
tine Modifier DM 4 (oranžová). Tento materiál slouží 
jako doplnění kontaktních bodů. Při uhlazování vrst-

6.

7.

9.

8.

10.

6. Translucentní vrstva před 
nanesením hmot Enamel. 
Nepravidelný povrch pro-
půjčuje řezákové oblasti 
přirozený vzhled.

7. VMK Master Keramik po 
prvním pálení. Vložené 
hmoty Vita Interno podpo-
rují barevné působení.

8. Korekční pálení: Oblast 
krčku je překryta hmotou 
Cervical, střední oblast 
Translucent (bílá), řezací 
hrana dokončena směsí 
hmot Enamel, Translucent 
a Dentin 

9. Korunky po druhém pá-
lení: okrajové lišty a struk-
tura povrchu jsou viditelné 
pomocí tužky a stříbrného 
prášku 

10. Korunky přímo po ce-
mentování

PR - článek
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11.

12.

vené hmoty se má dbát na to, aby povrchová struktu-
ra zůstala zachována. Lehký lesk keramiky po pálení je 
známkou správného vedení pálení.

Barevná charakteristika pomocí barev Inter-
no 
K dotvoření malých detailů v oblasti zubní skloviny 
jsou ideální silně fluorescenční barvy VITA Interno. Je-
jich cílené použití zaručuje jisté a dokonalé rozdělení 
barevných odstínů (Obr. 7). Kontrola barev v tomto sta-
diu určuje další postup.

Přirozené zuby pacienta vykazují vysokou transparen-
ci. Abychom tento efekt reprodukovali, použijeme pro 
pálení Korrekturbrand hmoty s rozdílným stupněm 
transparence.

S hmotami Cervical lze dosáhnout vysoké sytosti ba-
rev, mimoto fazetám propůjčují působení do hloubky. 
Hmota Cervical CE2 se nanese v oblasti zubního krč-
ku (Obr. 8). Aby se dosáhlo jemného zjasnění dentinu 
ve středu zubu, bez toho abychom ztratili transparen-
ci, pokryje se tato oblast tenkou vrstvou Translucent 
T1.

Pro přirozený vzhled řezací hrany se postará Enamel 
EN 1, načež se slabě nanese směs hmot Dentine 1M2, 
Translucent T4 a Luminary LM2. Tato lehce opákní 
kresba zhotoví „Halo“-efekt, který je potřebný pro živě 
působící výsledek. Druhé pálení toto vrstvení uzavírá 
(Obr. 9).

Vypracování bylo včera
Minimální smrštění keramiky VMK Master je bezpo-
chyby jednou z jejích největších předností, takže při 
správně nanesené hmotě zabere vypracování málo 
času. Doporučuje se pracovat s tužkou a kontrastním 
sprejem, abychom získali lepší kontrolu nad kontura-
mi okrajových lišt, tvaru zubu a strukturou povrchu 
korunky.

Přirozený lesk povrchu
Konečná glazura s VITA  Akzent Glaze propůjčuje fa-
zetování měkký, hedvábný lesk a zlepšuje biokompa-
tibilitu restaurace v cervikální oblasti. Kromě toho pro-
půjčuje glazurovací hmota restauraci trojrozměrné 
působení a optimalizuje mikroporozitu na povrchu.

Pokud by bylo nutné ještě menší barevné přizpůso-
bení k vedlejším zubům, nabízí zkouška v laboratoři 
příležitost provést s barvami VITA Akzent odpovída-
jící korekce.

Požadovaná estetika, zvýrazněné působení do hloub-
ky a transparence restaurací se uplatní také in situ 
(Obr. 10 až 12). Spokojené obličeje ošetřujícího a paci-

enta jsou dobrou neverbální zpětnou vazbou k tech-
nikovi, že svou práci provedl co možná nejlépe.

Konečné shrnutí
Od zhotovení prvních korunek uplynulo pouhých 12 
let, avšak případ tohoto pacienta ukazuje, jak dyna-
micky se dentální svět dále rozvíjí a že technický po-
krok je pevnou součástí našeho života. Keramika  VMK 
Master stojí na poli fazetovacích hmot za pokrokem, 
který zachovává to nejlepší.

Výsledek představeného případu ale také zdůrazňuje, 
že se moderní kovokeramika nepotřebuje schovávat 
za své celokeramické konkurenty. Zcela naopak: Pone-
chává si své oprávnění zvlášť v případech, jak je zobra-
zeno, u nichž zabarvené pahýly nebo kovové nástav-
by musí být maskovány. Kovokeramika není zdaleka 
passé.

Převzato z Dentalzeitung vydání 02/2012, Oemus Media, 
Deutschland

11. Tvar a funkce: Horní 
řezákové hrany probíhají  
v harmonii s hranami spod-
ní čelisti

12. Přirozený lesk povrchu: 
Restaurace fazetované 
pomocí VMK Master spl-
ňují očekávání ošetřujícího  
a pacienta

PR - článek
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hERbST – fIXNí fuNKČNí aPaRáT
Marián Svorad

>>> Patří mezi fixní funkční aparáty. Jsou používány 
pro léčbu protruzních ortodontických vad, vzniklých 
na základě zlozvyku či odchylného růstu horní nebo 
dolní čelisti. Fixní funkční aparáty mají stejné cíle a po-
dobné principy fungování jako snímací funkční apará-
ty, ale jsou uchyceny pevně na nasazené fixní apará-
ty či přímo na zuby. Výhodou těchto aparátu je jejich 
celodenní působení bez možnosti aparát vyjmout. To 
zajišťuje vysokou efektivitu těchto aparátů. Herbst je 
aparát, se kterým jsem se setkal asi před 3lety. Ve svě-
tě je poměrně znám, ale k nám se dostal až na zákla-
dě požadavku na zhotovení od mého lékaře. Herbstův 
aparát se nepoužívá pro smíšený chrup, ale musí být 
kompletní stálý chrup. Doba léčby Herbstem je 6 až 
8 měsíců u dětských pacientů, u dospělých je doba 
léčby delší. Léčbu vždy překorigovává do III.tř. a dost 
často do obráceného skusu, minimálně hrana na hra-
nu. Podle původního návrhu jsou kroužky na horních 
premolárech a molárech, v dolní čelisti také na pre-
molárech a molárech. Nepoužívají se prefabrikova-
né kroužky (jsou příliš měkké), ale individuálně zho-
tovené v laboratoři z měkkého plechu 5mmx0,18mm. 
V horní čelisti jsou kroužky spojeny transpalatinálním 
kotevním obloukem a drátěnou výztuží na palatinál-
ních plochách laterálních zubů z drátu 0,9mm. V dolní 
čelisti spojuje kroužky linguální  oblouk z půlkulaté-
ho drátu 1,5x0,75mm. Dá se taky použít 1mm kulatý. 
Nedílnou součástí aparátů je konstrukční skus, který 
dělá lékař, pokud jsou kroužky na zubech!!! V dneš-
ním článku Vám popíšu, jak jsme pracovali na apará-
tu Herbst od začátku s následnými dílčími úspěchy 
a neúspěchy až do dnešní doby a současné vizualiza-
ce aparátu. Měl jsem jen základní informace, jak apa-
rát vypadá a jaká je jeho funkce. Po důkladném pro-
studování a několika konzultacích s lékařem jsem se 
pustil do zhotovení aparátu Herbst. Po počátečním 
nadšení z úspěšného zhotovení, nasazení a dočasné-
ho fungování, přišlo vystřízlivění a začala série zkou-
šek a pokusů o úspěšné vylepšení aparátu. Obr.1, 2, 3  
 

Pro komplexní představu popíšu problematické za-
čátky až do současnosti. Součásti Herbstova apará-
tu: 4 šrouby s vnitřním šestihranem + matice s pod-
ložkami, klíč, 1 pár Herbst, distanční kroužky velikosti 
1-5mm. Obr. 4, 5, 6

Marián Svorad

1. 4.

3.

2.
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Začneme prvotním zhotovením Herstova aparátu. 
Jak už jsem psal výše, nepoužívají se prefabrikované 
kroužky, ale individuálně zhotovené v laboratoři. Obr. 
7, 8

Dle nás nebylo nutné zhotovovat všechny kroužky in-
dividuálně, ale stačilo jen kroužky na dolní premoláry. 
Po získání sádrových modelů s kroužky prefabrikova-
nými na 64 + 46 a 6 - 6, se zhotoví individuální kroužky 
na 4-4 a nakroutí drátěné prvky na horní a dolní če-
list. Obr. 9, 10. Na zhotovení kroužků používáme plech. 
Obr. 11

Transpalatinální kotevní oblouk  slouží jako  spojovací 
prvek a taky jako prevence bukálního vyklánění 6+6 
(Obr. 9). Dolní linguální oblouk naléhá na dolní přední 
zuby. Tím sice protruduje dolní řezáky (asi 10°), ale není 
nebezpečí dekubitů, jako kdyby probíhal v sublinguál-
ní krajině. (Obr. 10)

Další krok v pracovním postupu pozůstává z umístění 
matice na 4 - 4. Poloha při umístění je meziálněji (Obr. 
12, 12a). Naproti tomu, matice na 6 + 6 je mírně distál-
něji. 

2.

2.1

2.1

6.

8.

9.

6.5.

8.

7.

12.

9.

10.

11.



42 komorazt # 4  2012

OdbOrnOst

Po naletování všech dosavadních části, konstrukci ne-
snímáme, ale zasadíme do fixátoru v konstrukčním 
skusu. Obr. 13, 13a, 13b

Když máme zasazené ve fixátoru, určíme polohu na 
fixování matice na horní moláry Obr. 14 a matici fixuje-
me pomocným drátem. Obr. 15

 

Na závěr se provede úprava retenčních závěsů dle in-
dividuálních měření na modelu. Obr. 16, 17, 18

12a. 13.

13b.

15.

16.

17.

13a.

14.
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Nasazení Herbstova aparátu pacientovy. (Obr. 19, 20 )
(stav před nasazením), (Obr. 21, 22, 23) (nasazený apa-

rát). Výsledky působení aparátu (Obr. 24, 25, 26) tele-
rentgen (Obr. 27, 28)

19.

24.

25.

27.

20.

21.

22.

23.

18.

26.

28.
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Po zhotovení prvního aparátu nastalo nadšení z per-
fektního výsledku za tak krátkou dobu (v tomto pří-
pade 9 měsíců). Při dalších aparátech začalo docházet 
k problémům. V podstatě to byl jeden problém, a to 
praskání kroužků. Nejdříve prefabrikovaných v místě 
letování, potom individuálně zhotovených. Na zákla-
dě zkoumání jsme dospěli k závěru, že k opakované-
mu praskání dochází z důvodu přehřátí kroužků při 
letování a tím pádem oslabení a následnému poru-
šení. Tady začala naše spolupráce s kolegou proteti-
kem, formou využití laseru v ortodoncii. Na chvílí se 
náš problém vyřešil, ale situace se opakovala. Využili 
jsme opět zkušenosti kolegy protetika a nejvíce zatě-
žované kroužky, v tomto případě 6 + 6 a 4 - 4 jsme od-
lili z kovu (Obr. 29, 30)

Ani tady naše problémy neskončily a situace si vyžá-
dala razantní řešení. Rozhodli jsme se zhotovit celé la-
terální segmenty z kovu a na ty potom pomocí laseru 
připevnit všechny kovové součásti (Obr. 31-37)  

29.

30.

31.

32.

33.
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34. 35.

36. 37.
Pro správné zhotovení aparátu Herbst je nejdůležitěj-
ší spolupráce mezi lékařem, technikem-ortodontistou 
a případně technikem protetikem. Neméně důležité 
jsou správně zhotovené otisky a následně postupná 
návaznost jednotlivých operací, až do úspěšného na-
sazení aparátu. <<<

Zfx Vám nabízí dva skvěle vyladěné komplety špičkových 3D skenerů a výkonného 
CAD software! Tento rychlý a maximálně přesný systém je otevřený pro všechny 
materiálové standardy a indikace. Dostupné jsou varianty Basic a Advanced. 
Přesvědčte se sami o pádných argumentech ve prospěch systému Zfx!

Více informací na tel. 602 692 557, 241 445 153 nebo na www.zfx-dental.com

… pro komplety Zfx skeneru a software 
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Zfx Vám nabízí dva skvěle vyladěné komplety špičkových 3D skenerů a výkonného 
CAD software! Tento rychlý a maximálně přesný systém je otevřený pro všechny 
materiálové standardy a indikace. Dostupné jsou varianty Basic a Advanced. 

Více informací na tel. 602 692 557, 241 445 153 nebo na www.zfx-dental.com

… pro komplety Zfx skeneru a software 

Pádné 
 argumenty …

reklama
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>>> V posledních letech nastal díky zirkonu velký po-
sun ve vrstvení keramiky a to díky jeho mimořádným 
vlastnostem, jako je trvanlivost, estetika a především 
biokompatibilita. Došlo k  podstatnému zlepšení ne-
jen mechanické kvality, ale vidíme především efekty 
světelné prostupnosti a  odrazu, které jsou identické 
s přirozeným zubem. Bio-efektivní vrstvení není pou-
ze o tom, vytvořit přirozeně vypadající odstíny a bar-
vy, ale zamýšlí se nad vytvořením přirozeného chrupu 
v celé jeho komplexnosti.

Dynamik Dentin
Rozvoj zirkonové keramiky fazetovacího systému 
s „Dynamik Dentinem“ je založen na nápadu kombi-
nování dentinového vrstvení rozmanité světelné op-
tické kvality a k napodobení měnících se stupňů opa-
city tak, jak se vyskytují v přirozeném dentinu.

Kombinace tří Dentinů
Dentinové vrstvení se skládá z Dynamik Dentinu, Den-
tinu+ a  klasického Dentinu. Dynamik Dentin je první 
aplikovanou vrstvou. Přirozený světelný rozptyl, sy-
tost barev a fluorescence konstrukce odpovídá opaci-
tě a barvě Dynamik Dentinu. Hlavní Dentin, v kombi-
naci Dentinu + a Incize, je znovu vytvořen v hloubce 
a struktuře. Skutečné hloubky a 3D efektů může být 
dosaženo pouze při dobře vyváženém mnohoná-
sobném způsobu vrstvení. Pokud použijeme pouze 
jeden základní dentin s jednotnou charakteristikou, 
konečný výsledek bude nezajímavě vypadající odstín. 
Přirozené zuby vděčí za svůj vzhled několika vrstvám, 
které mění opacitu. Kombinací tří vrstev: Dynamik 
Dentinu, Dentinu + a klasického Dentinu dosáhneme
požadované přirozené světelné dynamičnosti. A při-
dáme-li Incizi, bio-efektivní vrstvení je kompletní. Vý

sledkem je přirozený vzhled korunky. Použití incizál-
ních materiálů dotváří dokonalou opalescenci. Není 
již třeba přidávat další opalescentní materiál při vrst-
vení. Opalescentní efekt incizálních materiálů je srov-
natelný s přirozenou denticí.

Wash vrstva
První „wash“vrstva je aplikovaná na zirkonovou kon-
strukci a vypalována na vysokou teplotu, aby se vy-
tvořila maximální vazba mezi konstrukcí a keramikou. 
Wash vrstva se vypaluje na konečné teplotě 910°C. 
Celá konstrukce je pokryta vrstvou Dynamik Dentinu
(Obr. 4). Povrch Dynamik Dentinu po vypálení: ideální 
struktura pro světelnou prostupnost (Obr. 5).

2.

3.

4.

DYNamIcKý DENTIN – bIO-EfEKTIVNí 
VRSTVENí ZIRKONOVé KERamIKY
Hana Urbanová DiS.

1. Dynamický Dentin – bio-
-efektivní vrstvení zirko-
nové keramiky. Řez skrz 
bio-efektivní vrstvení na 
zirkon: Absorpce a odraz 
světla – tyto vlastnosti 
jsou využity k dokonalému 
napodobení přirozeného 
chrupu.

2. Kombinace tří Dentinů

3. Výchozí situace

1.

5.

Hana Urbanová DiS.
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Použití dalších hmot
Dynamik Dentin systém pokrývá všech 16 barev 
Ve vzorníku. Díky dalším Intensivním Dynamik Den-
tinům je možné dosáhnout vytvoření hloubky jak 
v cervikální, tak i incizální oblasti, např. použitím růžo-
vého Dynamik Dentinu (Obr. 11). Dobarvovací barvičky 
dávají tvůrčí možnosti neomezeně smíchávat a kom-
binovat s Dynamik Dentinem (Obr. 12).

Dentinové vrstvení
Dynamik Dentin je navrstven v cervikální oblasti. Při-
dáme další tenkou vrstvu klasického Dentinu a Incize. 
Pro interproximální oblasti použijeme Dentin +. Tyto 
vrstvy by měly být tenké kvůli základovému podpůr-
nému efektu Dynamik Dentinu. Poté následuje tenká 
vrstva Transparentní hmoty (Obr. 6, 7, 8).

6. 7.

8.

11. 12.

9.

10.

9. Zkouška po prvním pá-
lení

10. Přirozený přechod od 
keramiky k měkké tkáni  
v cervikální oblasti
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14.

13.

Závěrem
Dynamik Dentin systém nám dává efektivní možnosti 
jak dosáhnout přirozeného estetického vzhledu umě-
lé zubní náhrady.

Dynamik Dentin, Dentin+ a klasický Dentin vytvá-
ří společně rozdílnou přirozenou dynamiku světla  
(Obr. 13). Je zde zřejmý přirozený efekt hloubky a 3D 
vzhled. Vrstvením incizálních hmot dosáhneme přiro-
zeného vzhledu zubní náhrady a úžasné opalescence. 
Bio-efektivní vrstvení se zamýšlí nad napodobením 
různých úrovní přirozené dentice a tvořením kom-
plexního harmonického obrazu. Každá vrstva ovlivňu-
je další světelný odraz a jas, který dává zirkonu poža-
dovaný světelný optický vzhled. Zirkon se tímto stává 
částí barevné struktury. Vrstvením těchto nových dy-
namických dentinů můžeme dosáhnout napodobení 
úžasných, zajímavých, ale hlavně přirozených efektů 
umělých zubních náhrad. <<<

cENa  
Doprovod ve dvoulůžkovém pokoji 15.490 Kč Školné s pobytem ve dvoulůž. pokoji 19.490 Kč

PROgRam PObYTu

hotel Villa Stefania 4*

Luxusní hotel Villa Stefania je umístěn v středisku San Candido. 
Parkoviště je přímo před hotelem. Pokoje jsou nově zrekonstru-
ované, tiché, světlé a elegantní. Všechny mají balkon s nádher-
ným výhledem do okolí. K dispozici je koupelna/ WC, fén na 
vlasy, TV se satelitním příjmem, trezor a minibar. K dispozici jsou 
pokoje dvoulůžkové, rodinné pokoje, nebo Junior Suity.

www.villastefania.com

Stravování

Snídaně formou mezinárodního bufetu, včetně nápojů. Večeře 

formou servírovaného menu s výběrem, včetně zeleninového 
bufetu, nápoje jsou za poplatek. K dispozici je každé odpoled-
ne místní hotelová čajovna.

Relaxace

Na hotelu je plně k dispozici wellnes – centrum, kde je k využití 
vnitřní bazén 4x10 m, whirlpool, turecké lázně, sauna, fi tness a 
terasa na slunění. Za příplatek masáže a solárium.

Typy Skipasů

Různé typy skipasů je možno zakoupit i přímo na hotelu. Ceny 
a možnosti na www.sextnerdolomiten.com Junioři a senioři 
mají na nákup skipasů příslušnou slevu.

Krásný hotel, výborná gastronomie, úžasné okolí – to vše skýtá vyzkoušený resort Villa Stefania, který nám již několikrát 
poskytl ty nejlepší služby v italských Alpách. Hotel se nachází v oblasti Alta Pusteria s moderní přepravní kapacitou a skvěle 
upravenými tratěmi všech stupňů náročnosti. Přímo nad San Candidem, v kterém je hotel postaven je položený areál, 
který nabízí spoustu atrakcí i pro děti. Ani v nejvyšší sezóně se u vleků a lanovek netvoří fronty, což umožňuje fantastické 
lyžování, většinou se sluníčkem nad hlavou. K dispozici jsou i velmi dobře upravené běžkařské tratě, sáňkařské dráhy a další 
atraktivity. Místnímu panoramatu dominuje vrchol Tre Cime di Lavaredo, považovaný za nejkrásnější a nefotografovanější 
horu Dolomit.

LYžOVáNí V ITaLSKých aLPách
L é K a ř S K é  S Y m P ó Z I u m

Přihlášky a info: Česká stomatologická akademie,  Matušova 982, Rumburk, tel.: 412 384 013, skoleni@dentalcare.cz, www.dentalplus.cz

3. - 9. března 2013
aktivní pobyt

reklama
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>>> Digitalizace v dentálním světě, představova-
ná mj. zavedením CAD/CAM systémů, představuje 
vysoce sofistikovaný systém. Všechny prvky tohoto 
systému by měly mít co nejvyšší technickou úroveň, 
a současně umožňovat technikům (CAD – virtuální 
modelování konstrukce) či lékařům (při práci s intra-
orálním skenerem) jejich co „nejpřívětivější“ obsluhu.

Není zcela lhostejné, jaký materiál (polotovar) se pou-
žije pro zhotovení konstrukce zubní náhrady.

Podle indikace se keramické konstrukce vyrábějí hlav-
ně z kysličníku zirkoničitého (zirkonia) a sklokeramiky, 
kovové z chromkobaltu a titanu.

Výrobní technologie (CAM – Computer Aided Manu-
facturing) jsou dnes představovány buďto tzv. lasero-
vým sintrováním (z chromkobaltu), nebo frézováním 
(ze všech materiálů). Přitom frézování kovů se provádí 
z tlakově litých polotovarů, takže homogenita mate-
riálu je vyšší než u laserového sintrování. Rozdíl v ho-
mogenitě je patrný v mikroskopické struktuře výrob-
ku.

Technologie sintrování „spéká“ tenké vrstvy kovo-
vého prášku, jednu za druhou, nanášené postupně 
na sebe. Principiálně lze přirovnat k 3D tiskárně, která 
„tiskne“ trojrozměrný objekt. 

Každý materiál musí mít vhodné chemické složení 
(obsah různých prvků), vhodné mechanické vlastnos-
ti (pevnost, pružnost), vhodný koeficient teplotní roz-
tažnosti (pro který je zavedená německá zkratka WAK 
- WärmeAusdehnungsKoeffizient), pokud se na kon-
strukci dále „napaluje“ keramika.

Samozřejmě každý používaný materiál musí odpo-
vídat příslušné normě (ČSN, EN, ISO), pokud existuje, 
a musí být schválen pro dentální použití k tomu pří-
slušnou autorizovanou osobou.

Dostačuje, pokud je schválení vystaveno v některém 
státě Evropské unie, nejčastější jsou schválení vysta-
vená v Německu.

Je obvyklé, že velké firmy, dodávající pro dentální or-
dinace a laboratoře materiál a zařízení, nabízejí také 
polotovary pro zhotovování frézovaných konstrukcí. 

Přitom ne všichni tyto polotovary skutečně vyrábějí, 
byť na nich mají vlastní logo, nápisy a používají také 
vlastní označení. 

Výrobce polotovarů lze najít na  téměř všech konti-
nentech světa.

Jako anekdotu ze života mohu uvést, že krátce po tom, 
co jsme začali frézovat dentální konstrukce, jsme ob-
drželi nabídku na zirkoniové polotovary z Pákistánu, 
později také  z Číny. Aniž bychom vůbec v Asii nějaký 
materiál poptávali. A pro úplnost informace dodávám 
– tento materiál jsme nikdy nepoužívali a nepoužívá-
me.

Tím ovšem nechci snižovat kvalitu výrobků v Asii vy-
ráběných. Stejně jako u nás, i tam jsou firmy jak na níz-
ké, tak na vysoké technické úrovni, a firmy seriózní či 
neseriózní.

Zatímco chromkobalt se vyrábí, z hlediska dostupnos-
ti surovin, téměř všude na světě, u titanu už tomu tak 
není.

Z hlediska souboru vlastností materiálu je zřejmě 
nejsložitějším materiálem pro dentální účely zirkonia 
(ZrO2 – kysličník zirkoničitý). Polotovary se vyrábí té-
měř na všech kontinentech (neznám žádného výrob-
ce pouze z Antarktidy, Austrálie a Afriky),  i když suro-
vina se těží pouze na několika málo místech na světě.

Složitost mimo jiné spočívá v chemickém složení, pro-
tože se surovina těží jako v přírodě existující materiál, 
a ne všech složek lze surovinu úpravou zbavit. Někte-
ré prvky v některé surovině pro výrobu zirkoniových 
polotovarů obsažené jsou přímo lidskému zdraví ne-
bezpečné. Proto musí být jejich obsah buďto nulový, 
nebo takový, který nepřekračuje pro člověka povole-
nou hranici.

Totéž platí i o přirozené radioaktivitě. Přirozená radio-
aktivita je přítomná všude na zemi, jde pouze o to, 
v jaké míře. Původ radioaktivity je radon, ze země se 
uvolňující při radioaktivní přeměně uranu, a sluneč-
ní záření. Uvádí se, že na hladině moře je radioaktivi-
ta vzduchu díky ochranné atmosféře Země polovič-
ní, než ve výšce 1 600 m n.m., nebo že během letu 
letadlem z Evropy do USA a zpět (zhruba ve výšce 

DIgITáLNí TEchNOLOgIE DEfINITIVNě 
ZaKOTVILY TaKé V ZubNím LéKařSTVí
Luboš Zachoval, 
frézovací centrum konstrukcí pro dentální náhrady ZrO2 s.r.o.

PřísPěvek k digitalizaci v oblasti výroby zubních náhrad - 3. díl
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11 000 m nad mořem) obdrží člověk dávku radioakti-
vity jako při rentgenu hrudníku.

Seriózní výrobce, případně dodavatel, uvádí v dato-
vém listu materiálu jak hodnoty obsahu stopových 
prvků v polotovaru (samozřejmě po určitou minimál-
ní měřitelnou hranici), tak hodnoty přirozené radioak-
tivity.

A je pouze na nás, uživatelích, abychom je srovnali 
s hodnotami, které jsou uváděny jako pro člověka pří-
pustné a zdraví neškodící. Neboť by nám nemělo sta-
čit, že v datovém listě je uvedená například hodnota 
radioaktivity, když nevíme, jaká je mezní hodnota, pro 
člověka přípustná.

Pro úplnost - radioaktivita neboli radioaktivní roz-
pad je samovolná přeměna jader nestabilních nukli-

dů na jiná jádra, při níž vzniká ionizující záření. Měří 
se (vyzařovaná radioaktivita) v jednotkách Becquerel.
Pro příklad, jeden z výrobců zirkoniových polotovarů 
uvádí hodnotu radioaktivity menší jak 0,003 Bq/gram.

Pokud se vyrobí konstrukce zubní náhrady, která se 
aplikuje pacientovi, musí být doložitelné, jaké materi-
ály na její výrobu byly použity. Zcela konkrétně, který 
výrobce ho kdy vyrobil, tedy která výrobní šarže ma-
teriálu byla použita.

Zcela pragmatický pohled. Na světovém trhu je ome-
zený počet výrobců polotovarů.

Pokud někdo nabízí polotovary, nebo z nich již vyro-
bené konstrukce, za mimořádně nízkou  cenu, vybo-
čující z úrovně na trhu obvyklé, mohlo by to signalizo-
vat potenciální problém. <<<

Praktické školení
komPlexní základní kurz zir-
konové technologie (frézovací 
technologie a zirkonová kera-
mika)
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
14. - 15. 1. 2013 - Školící a demonstrační centrum 
Zirkonzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, 
Kladno) 
Téma kurzu: Kompletní MAD/MAM technologic-
ký postup zhotovení zirkonové náhrady: zhotove-
ní konstrukce z fotokompozita, frézování, barvení, 
sintrování, vrstvení zirkonové keramiky na zirkono-
vou konstrukci.
Cena kurzu: 7 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Praktické školení
komPlexní základní kurz zir-
konové technologie (frézovací 
technologie a zirkonová kera-
mika)
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
11. - 12. 3. 2013 - Školící a demonstrační centrum 
Zirkonzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, 
Kladno) 
Téma kurzu: Kompletní MAD/MAM technologic-
ký postup zhotovení zirkonové náhrady: zhotove-
ní konstrukce z fotokompozita, frézování, barvení, 
sintrování, vrstvení zirkonové keramiky na zirkono-
vou konstrukci.
Cena kurzu: 7 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Praktické školení
Prettau zirkon (2 denní Praktic-
ký kurz)
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
4. - 5. 2. 2013 - Školící a demonstrační centrum Zir-
konzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, Klad-
no) 
Téma kurzu: Kompletní MAD/MAM technologic-
ký postup zhotovení 100% Prettau (celozirkonové) 
náhrady, frézování, speciální barvící Prettau tech-
nika, sintrování, použití odbarvovacích Prettau 
barviček a speciální Glazura plus.
Cena kurzu: 8 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Praktické školení
Prettau zirkon (2 denní Praktic-
ký kurz)
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
28. - 29. 1 2013 - Školící a demonstrační centrum 
Zirkonzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, 
Kladno) 
Téma kurzu: Kompletní MAD/MAM technologic-
ký postup zhotovení 100% Prettau (celozirkonové) 
náhrady, frézování, speciální barvící Prettau tech-
nika, sintrování, použití odbarvovacích Prettau 
barviček a speciální Glazura plus.
Cena kurzu: 8 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Praktické školení
cad/cam kurz zirkonzahn
(2 denní Praktický kurz)

(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Ing. Karel Urban
Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
18. - 19. 2. 2013 - Školící a demonstrační centrum 
Zirkonzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, 
Kladno) 
Téma kurzu: Kompletní technologický postup 
zhotovení zirkonové náhrady CAD/CAM techni-
kou: Skenování, virtuální modelace, Nesting, frézo-
vání, barvení práce, sintrování, vrstvení zirkonové 
keramiky na zhotovenou konstrukci.
Cena kurzu: 10 000 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Praktické školení
cad/cam kurz zirkonzahn
(2 denní Praktický kurz)
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Ing. Karel Urban
Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
25. - 26. 3. 2013 - Školící a demonstrační centrum 
Zirkonzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, 
Kladno) 
Téma kurzu: Kompletní technologický postup 
zhotovení zirkonové náhrady CAD/CAM techni-
kou: Skenování, virtuální modelace, Nesting, frézo-
vání, barvení práce, sintrování, vrstvení zirkonové 
keramiky na zhotovenou konstrukci.
Cena kurzu: 10 000 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

PřEhLED VZDěLáVacích aKcí ZIma 2013

Vzdělávání
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Ekonomika

>>> Ve své praxi, a to ať už se jedná o zpracovává-
ní kalkulací, oceňování podniků, anebo management 
zubních praxí a zubních laboratoří, se obvykle setká-
vám s nesystematičností v ekonomice. Evidence ná-
kladů se často přenechává pouze účetnímu pracov-
níkovi, který tyto člení podle svého úsudku a pakliže 
nedostane potřebné pokyny od zubního technika - 
podnikatele, člení náklady pouze nahrubo do skupin: 
mzdy, sociální a zdravotní pojištění, materiál a provoz-
ní režie. K tomu, abychom zjistili, zda-li je naše praxe 
prosperující, a je-li ekonomicky úspěšná, je však nutné 
věnovat řízení nákladů nemalou pozornost. Aby měly 
náklady potřebnou vypovídací schopnost, musíme 
se zaměřit na jejich evidenci a analytiku, neboli na to, 
jak by měly být minimálně členěny. V tomto článku 
si upřesníme, jak bychom měli náklady třídit a členit 
a dozvíme se, jaké informace z účetnictví bychom 
měli sledovat, aby nám bylo účetnictví pomocníkem 
a neznamenalo pro nás pouze „nutné zlo“.

Jak již bylo v úvodu naznačeno, nutno připomenout, 
že k tomu, abychom dosáhli fungující ekonomiky, 
bude nepostradatelným článkem řetězce účetnictví 
spolu s jeho výstupy. Funkčnost účetního výkaznic-
tví však bývá v praxi velmi podceňována. Účetnictví 
je vedeno pouze „jen aby bylo“, neboli pro potřeby 
kontrolních orgánů. Účetnictví tak neumožňuje efek-
tivní kontrolu nákladů a výnosů, resp. příjmů a výda-
jů, a tím zpětnou vazbu pro rozhodování například 
v oblasti investic a aktualizací cen výkonů. Příčinou 
je především to, že spolupráce s  účetními obvyk-
le pokulhává. Účetní doklady by neměly být pře-
dávány účetnímu pracovníkovi pouze jednou za rok, 
po skončení účetního období, ale pravidelně, nejlépe 
po skončení každého měsíce za účelem postupného 
zpracovávání a zajištění pravidelného reportingu ze 
strany účetního.

Účetní pracovník však musí získat impuls k tomu, v ja-
kém členění evidovat náklady, resp. výdaje a v jaké po-
době poskytovat výstupy z účetnictví právě od Vás. 
Výsledkem pak pro Vás bude snazší orientace ve Vaší 
ekonomice. Na základě správných výstupů s dosta-
tečnou vypovídací schopností pak bude účetnictví 
Vašim pomocníkem při přijímání správných ekono-
mických a strategických opatření, eventuelně náprav-
ných opatření a při plánování. Pokud účetní pracov-
ník nebude mít pokyny pro členění nákladů (výdajů), 
bude rozhodovat o jejich rozčlenění sám a za účelem 
dosažení co možná nejvyšší jednoduchosti při zpra-
cování si vystačí se základním členěním na materi-
ál, mzdy a provozní režii. Zubní technik však nebude 
schopen z takových údajů zjistit, kolik ve sledovaném 
období připadlo z celkové výše materiálu na materi-

ál stomatologický a kolik na materiál režijní. Podobně 
nebude obvykle možné z údajů tohoto členění vyčíst, 
kolik bylo zaplaceno například za nájemné, energie, 
pohonné hmoty, úklid, školení apod., neboť tyto ná-
klady, resp. výdaje jsou skryty v provozní režii.

Aby pro Vás bylo účetnictví pomocníkem s dostateč-
ně přehlednými výstupy, s dostatečnou vypovídací 
schopností, které Vám napomohou lépe se orientovat 
ve Vaší ekonomice, přijímat ekonomická rozhodnutí 
a v neposlední řadě správně kalkulovat ceny, doporu-
čujeme požadovat po Vašem účetním pracovníkovi, 
aby členil náklady, resp. výdaje alespoň v následující 
struktuře: mzdy za zaměstnance, odvody zdravotního 
a sociálního pojištění za zaměstnance, odvody zdra-
votního a sociálního pojištění za podnikatele (zubní-
ho technika), subdodávky a ostatní zvlášť účtované 
položky, stomatologický materiál, ostatní režijní ma-
teriál, odpisy standardních technologií, odpisy nad-
standardních technologií, odpisy automobilu, drob-
ný hmotný majetek, leasing standardních technologií, 
leasing nadstandardních technologií, leasing auto-
mobilu, nájemné, energie, opravy, telefony, poštovné, 
vedení účetnictví, úklid (hygiena, odpad), daňové po-
radenství, marketing a reklama, zvyšování odbornos-
ti, cestovné, pohonné hmoty, pojištění podnikatelské, 
pojištění ostatní, daně, členské příspěvky, poplatky, 
úroky, ostatní náklady (resp. výdaje).

Zaměřme se nyní na některé položky podrobněji.

Mzdy
Mzdové náklady (výdaje) obvykle tvoří velmi význam-
nou část celkových nákladů (výdajů). Přesněji řeče-
no největší část celkových nákladů. Ať už se jedná 
o mzdu zaměstnaného zubního technika, účetního 
pracovníka nebo manažera (zejména v případě pro-
vozování více zubních laboratoří), ze své zkušenosti 
mohu potvrdit, že mzdy těchto jednotlivých profesí 
se pohybují ve velkém rozpětí. Příčinou tohoto rozpě-
tí však není pouze závislost na určitém regionu – ně-
kdy tomu dokonce bývá naopak. Otázkou tedy zůstá-
vá, jak mzdy kalkulovat? Málokterý zaměstnanec by se 
asi bránil vyšší mzdě, i když mzda není jediným fakto-
rem spokojenosti, a zároveň málokterý zaměstnava-
tel by se bránil úsporám na straně mzdových nákladů 
(výdajů). Důležité je tedy při vyjednávání mzdového 
ohodnocení dosáhnout toho, aby zaměstnanec nebyl 
nespokojen a zároveň zaměstnavatel ho nepřeplácel.

Jsem zastáncem názoru, že mzda by měla obsahovat 
fixní a  variabilní složku. Tento systém je velmi vý-
hodný pro zaměstnavatele (i když vyžaduje nepatrně 
více administrativy než v případě fixní mzdy) a navíc 

jaK říDIT NáKLaDY

Ing. R. Šmídová, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická 
v Praze

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

Ing. Radana Šmídová, Ph.D.
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motivující pro každého, kdo je schopen ve větší či 
menší míře ovlivnit příjmovost zubní laboratoře. Cí-
lem takového systému je zvýšení efektivnosti prá-
ce a  pracovního nasazení. Velmi účinný je přede-
vším u zaměstnaných zubních techniků a manažerů, 
může být však spolehlivě aplikován i na ostatní pro-
fese. Variabilní složka je obvykle navázána na dosaže-
né tržby. Jedná se o procentní podíl na tržbách, kdy 
tento je vhodné ještě odstupňovat podle pásem do-
sažených tržeb
.
Nedílnou součástí hrubé mzdy, která v celé výši zatě-
žuje náklady (výdaje) zubního technika – podnikatele, 
je ještě příspěvek na sociální a zdravotní pojištění za-
městnance hrazený zaměstnavatelem. Jedná se o ne-
malou položku, která zdražuje náklady na zaměst-
nance, a to velmi podstatně. Nezapomínejme však, 
že jsou i jiné formy mzdy, které pro nás mohou být 
daňově výhodné. V této souvislosti hovoříme přede-
vším o stravenkách, příspěvcích na penzijní připojiště-
ní a na životní pojištění zaměstnance.

Materiál
Stomatologickým materiálem rozumíme materiál 
bezprostředně související s výrobou zubních náhrad. 
Takovým materiálem mohou být například sádry, 
vosky, keramické hmoty, plasty, ale také vrtáky, ro-
tační nástroje, ochranné pracovní oděvy a podobně. 
Naproti tomu do režijního materiálu řadíme úklidové 
prostředky, dezinfekce a kancelářské potřeby – napří-
klad papír do tiskárny, tonery, zálohovací média, tis-
kopisy.

Subdodávky
Mezi subdodávky patří výdaje zubního technika 
za subdodavatelské výkony, výrobky či zboží. Hlavním 
reprezentantem subdodávek jsou výdaje za výrobky 
a služby jiných zubních laboratoří, jiným druhem sub-
dodávek mohou být výdaje za zvlášť účtovatelné ma-
teriály (kovy, komponenty do zásuvných spojů, zirko-
nové kapny atd.). 

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

Je však třeba rozlišovat mezi účetními odpisy a daňo-
vými odpisy. Daňové odpisy se vypočítávají pro da-
ňové účely a jejich výše je uznatelná při výpočtu daně 
z příjmu. Tyto odpisy však nepřihlížejí ke specifickým 
podmínkám podniku. Naproti tomu úkolem účetních 
odpisů je vyjádření reálného opotřebení majetku, 

a proto je způsob jejich výpočtu v pravomoci podni-
ku. Z tohoto důvodu se tedy může výše účetních a da-
ňových odpisů lišit.

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

Odpisy doporučujeme dále členit na odpisy standard-
ních technologií, odpisy nadstandardních technologií 
a odpisy automobilu.

Výdaje daňově uznatelné versus operativní 
výdaje
Na konec bych ráda ještě zubním technikům doporu-
čila rozlišovat mezi daňově uznatelnými výdaji a ope-
rativními výdaji. Zatímco daňově uznatelné výdaje 
jsou takové výdaje, které uznává zákon o daních z pří-
jmů za výdaje sloužící k dosažení, zajištění a udržení 
příjmů, operativními výdaji rozumíme ty výdaje, kte-
ré svoji povahou odpovídají skutečné operativní, tj. 
provozně nutné činnosti zubní laboratoře. Příkladem 
výdajů, které nejsou považovány za operativní, jsou 
výdaje spojené s automobilem zahrnutým v obchod-
ním majetku, pokud tento neslouží k dovozu a rozvo-
zu výrobků. Zubní laboratoř by totiž vykazovala stej-
nou příjmovou výkonnost, i kdyby automobil zahrnut 
do majetku nebyl, a proto jsou v takovém případě veš-
keré výdaje spojené s automobilem chápány jako ne-
operativní. Typickými neoperativními výdaji jsou pak 
nákupy ledniček, mikrovlnných trub, varných konvic, 
notebooků a mobilních telefonů, které nesouvisí bez-
prostředně s provozem zubní laboratoře, ale ve sku-
tečnosti jsou například doma u podnikatele. Odděle-
ná evidence (pro vlastní potřebu) operativních příjmů 
a výdajů, tedy příjmů a výdajů bezprostředně souvise-
jících s provozem zubní laboratoře, pak umožní zubní-
mu technikovi přesnější zhodnocení efektivnosti pod-
nikání.

V  případě, že zubní technik provozuje svou čin-
nost ve  více provozovnách, je samozřejmě nut-
né, aby byly odděleně evidovány tržby i  náklady 
(resp. příjmy a  výdaje) za  každou provozovnu 
zvlášť. Výsledkem je pak schopnost zhodnocení efek-
tivnosti každé provozovny. Bez znalosti nákladovosti 
a výnosnosti jednotlivých laboratoří totiž není možno 
racionálně zhodnotit, zda-li se nám provoz konkrét-
ní zubní laboratoře vyplatí, neboli zda není činnost 
v jedné zubní laboratoři (provozovně) dotována jinou 
laboratoří (provozovnou). <<<

Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného pro-

jektu Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha, který je realizo-

ván v rámci institucionální podpory VŠE IP100040.

Ekonomika
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Komunikace

>>> Ať říkáme A, B, nebo C,  uvědomme si, že druhá 
strana může vnímat C, D, E…..

Druhá strana VNÍMÁ naše sdělení JINAK!!!!
Toto zkreslení našich informací je zpravidla vyvoláno 
působením FILTRŮ, které máme ve svém podvědomí 
nastavené.

Soustava filtrů: 
 genetická výbava: mnohé filtry jsme zdědili, např. 
vrozenou obavu být opuštěn, odmítnut….
 gender faktor: vliv faktoru odlišného pohlaví: roz-
díly sociokulturní, kdy jsou vlastnosti žen a mužů for-
movány prostřednictvím působení kultury a společ-
nosti. 
Př.:
Od  dětství je nám vštěpován určitý vzorec chování po-
dle příslušnosti k určitému pohlaví. Holčičky si hrají s pa-
nenkami, ošetřují nemocné plyšáky a  šijí na  ně oblečky, 

přebalují miminka a  starají se o  kuchyni a  domácnost. 
Samostatné či dominantní chování u nich není podpo-
rováno.

Chlapci jsou vedeni k  větší samostatnosti a  agresivitě, 
k  projevení síly a  rozhodnosti. Hrají si s  autíčky, letadly, 
s  vojáčky… Pokud projeví snahu hrát si způsobem, kte-
rý je vlastní holčičkám, jsou vykázáni do patřičných mezí.

 prostředí, ve kterém jsem vyrůstali: sociální zá-
zemí, vztah mezi dospělými, vztah k dětem, vztah 
k jedinci… Zde má původ celá řada „vražedných“ 
vzorců našeho chování a jednání. Snad každý má zku-
šenost s některým z těchto výroků:
„Na to jsi moc malá, to nezvládneš!“
„Ještě se musíš hodně učit, nic nedostaneš zadarmo!“
„Teď na tebe nemám čas!“ (…na noviny ano...)
„Máš obě ruce levé!“ … „Pořád budeš celá levá!“
„Tohle nikdy nezvládneš!“

KOmuNIKaČNí baRIéRY: ZKRESLENí INfOR-
macE SKRZE fILTRY aNEb SKuTEČNě LZE  
S úSPěchEm POchYbOVaT O DOmNěNcE, 
žE VNímámE ObjEKTIVNě
PhDr. Jana Sládková

Ilustrace: Milada Klementová
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„Drž se při zemi!“ 
„To pro nás není, to si nemůžeme dovolit!“

A následně jedince celý život doprovázejí tyto pocity, 
tyto předem nastavené vzorce:
„Nejsem dost dobrá!“
„To si nemohu dovolit!“
„To nezvládnu!“
„Nezasloužím si to!“
„Peníze kazí charakter, musím se držet při zemi!“
„Nikdo mě nemá rád! Každý mě vždycky opustí!“
„Jsem nemožná a všichni to na mě vidí!“
„Nikdo mi nepomůže. Nemohu nic dělat. Jsem bez-
mocná!“
„Nejsem dost důležitá, ostatní jsou důležití!“
„Na to nemám právo!“
„To nepřežiju!“
„Nemám právo na odpočinek, žádné zahálení, flákají 
se jen lenoši!“

 znalosti, zkušenosti:  
Př.: 
„Už třikrát jsme vložili peníze do  akcií a třikrát jsme o ně 
přišli. Pozor na  nabídku těch podezřelých makléřských fi-
rem, vyhýbejme se makléřům, jsou to podvodníci, a akci-
ím, slušný člověk na nich vždycky jen prodělá!“

 emoce:
Př.: 
„Vždycky když někdo jen zkusil odporovat mému tátovi, 
strašně se rozčilil.  Já jsem po něm – taky se vždycky straš-
ně rozčilím a nedokážu to ovládnout!“
„Vždycky když slyším tyto tóny, začnou mi téct slzy…“

 situace:
Př.: 
„Vždycky když se objeví nabídka na  lepší místo, mám 
strach, že to nezvládnu. Nikdy to nezvládnu….“

„V této situaci vždycky selžu!“

Tyto filtry do značné míry vymezují, co náš mozek při-
jímá jako „vjemy“.

Interpretace výchozí situace a příchozích signálů je 
velmi individuální. Každý člověk vnímá situaci velmi 
subjektivně a vymezení skutečné „pravdy“ snad ani 
nemůže být stanoveno, pouze na základě určité pře-
dem dané definice a určitého úhlu pohledu.

„ A příště se společně podíváme, jaké další „filtry“ naše 
vnímání reality ovlivňují – očekávání, představy o tom, 
co je „normální“, zaměření pozornosti, přecitlivělost 
na vlastní EGO…a jak s námi smýkají naše vlastní pře-
svědčení, předsudky a domněnky..

Pokračování příště...<<<

Kontakt:
IN LINE COMMUNICATION, s.r.o.
PhDr. Jana Sládková, MBA
www. inline.cz
www. vzdelavanisester,cz
sladkova@inline.cz

>>> Ústavní soud v úterý 27. 11. 2012 částečně vyho-
věl stížnosti poslanců ČSSD a zrušil některá ustanove-
ní napadených zákonů. Mezi napadenými byl i zákon 
č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.

Ústavní soud zrušil některé části Ustanovení § 121 
odstavce 1, 4 a 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravot-
ních službách a podmínkách jejich poskytování (zá-
kon o zdravotních službách). 

Znamená to, že přeregistrace se ruší a  nadále zů-
stanou v  platnosti dosavadní registrace podle zá-

kona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických 
zařízeních.

Toto zrušení nabude platnosti dnem vyhláše-
ní ve Sbírce zákonů. (Není zatím známo, k  jakému 
datu to může být)

Nicméně, tato povinnost zrušena bude poskytovatelé 
mají však i nadále možnost, nikoliv však povinnost po-
žádat o nové oprávnění.

Podrobnější informace na našem webu KZT. <<<

DOPLNěNO aKTuáLNě

Komunikace

PORADNA
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>>> Rádi bychom Vám připomněli, že od 1. dubna 
2012 začal platit nový Zákon č.372/2011 Sb., o zdra-
votních službách a podmínkách jejich poskytování, 
který poskytovatelům zdravotní péče (nově poskyto-
vatelům zdravotních služeb) ukládá povinnost podat 
žádost o oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
na krajský úřad příslušného kraje ve lhůtách stanove-
ných v §121 zákona o zdravotních službách, díky které-
mu máme povinnost se přeregistrovat na příslušných 
krajských úřadech.

Žádosti o  „přeregistraci“ je možné podávat od  1. 
4. 2012, kdy zákon nabyl účinnosti, nejpozději však 
do 31. 12. 2012. Na podání žádosti zbývá necelý mě-
síc!!!

V případě, že žádost nebude doručena ve  lhůtě 
do 31. 12. 2012, registrace nestátního zdravotnické-
ho zařízení zanikne ze zákona, a to po uplynutí 36 
měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. 1. 4. 2015.

To znamená, že stávající registrace nestátních zdra-
votnických zařízení vydané dle zákona č. 160/1992 
Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických za-
řízeních, ve  znění pozdějších předpisů, mají platnost 
pouze do 31.3.2015, potom zanikají.

Od 1. října 2012 nabývá účinnosti nová 

Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcháze-
ní vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygie-
nických požadavcích na provoz zdravotnických zaří-
zení a ústavů sociální péče

Protože je tato vyhláška velmi obsáhlá, předkládáme:
Vybrané části vyhlášky 306/2012 Sb., které se týkají 
zubních laboratoří (modrý text)

manipulace s prádlem
1. Výměna osobního prádla a lůžkovin pacienta 
ve zdravotnických zařízeních se provádí podle potře-
by, nejméně však jednou týdně, vždy po kontamina-
ci a po operačním výkonu, popřípadě převazu a vždy 
po propuštění nebo přeložení pacienta. 

2. V ústavech sociální péče se výměna lůžkovin pro-
vádí podle potřeby, ale vždy po kontaminaci biolo-
gickým materiálem; frekvence obměny je stanovena 
v provozním řádu zařízení. 

3. Při výměně lůžkovin se po propuštění nebo úmr-
tí pacienta dezinfikuje lůžko a matrace. Nevypratelné, 
hrubě znečistěné a poškozené matrace a lůžkoviny se 
vyřadí z používání. 

4. Použité prádlo se třídí, pokud je to nutné, bez-

prostředně pouze v místnosti k tomu určené s přiro-
zeným nebo nuceným větráním, odkládá se přímo 
do vyčleněných obalů. Při třídění prádla jsou používá-
ny osobní ochranné pracovní prostředky. 

5. Lůžko se po provedené dezinfekci a kompletaci 
lůžkovin přikryje čistým prostěradlem nebo obalem 
do příchodu dalšího pacienta. 

6. Praní osobních ochranných prostředků je zajišťo-
váno s přihlédnutím k charakteru provozu zdravot-
nických zařízení a s přihlédnutím k možnosti rizika 
přenosu infekčního onemocnění. 

7. Ve zdravotnických zařízeních se na pokrytí vyšetřo-
vacích stolů a lehátek, kde dochází ke styku s obnaže-
nou částí těla pacienta, používá jednorázový materiál, 
který je měněn po každém pacientovi. 

8. Způsob ukládání prádla z provozu zdravotnických 
zařízení, ústavů sociální péče nebo provozoven pro 
příjem prádla, jeho převážení, praní a zacházení s ním, 
jakož i vybavení prádelny stanoví příloha č. 5 k této vy-
hlášce. 

Hygienické požadavky na úklid 
1. Úklid všech prostor zdravotnických zařízení 
a ústavů sociální péče se provádí denně na vlhko, 
v  případě potřeby i  častěji. Tomuto způsobu úkli-
du musí odpovídat podle charakteru provozu pod-
lahová krytina. Na operačních a zákrokových sálech, 
kde jsou prováděny invazivní výkony, se úklid prová-
dí vždy před začátkem operačního programu a vždy 
po každém pacientovi. Na pracovištích akutní lůžko-
vé péče intenzivní a v místnostech, kde je prováděn 
odběr biologického materiálu, se úklid provádí třikrát 
denně. Frekvence úklidu na ostatních pracovištích 
je přizpůsobena charakteru provozu. V  případě 
úklidu prováděného subjektem odlišným od  po-
skytovatele zdravotních služeb nebo ústavu sociál-
ní péče postupuje pověřený odpovědný pracovník 
podle smlouvy a  dezinfekčního nebo úklidového 
řádu.

2. Na pracovištích s akutní lůžkovou péčí standard-
ní lze při úklidu používat běžné čisticí prostřed-
ky. Na pracovištích akutní lůžkové péče intenzivní, 
na operačních a zákrokových sálech, na chirurgických 
a infekčních pracovištích, v laboratořích a tam, kde je 
prováděn odběr biologického materiálu a invaziv-
ní výkony, na záchodech a v koupelnách a na dal-
ších pracovištích stanovených provozním řádem se 
používají běžné čisticí prostředky a dezinfekční pří-
pravky s virucidním účinkem.

3. Každé pracoviště má vyčleněny podle účelu pou-

LEgISLaTIVa POD DRObNOhLEDEm
Naděžda Kroupová
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žití vlastní úklidové prostředky nebo úklidové stroje, 
výjimkou jsou pouze standardní ambulantní a lůžko-
vá oddělení stejného typu a charakteru skladby fyzic-
kých osob.

4. Při kontaminaci ploch biologickým materiálem 
se provede okamžitá dekontaminace potřísněného 
místa zejména překrytím buničitou vatou, papírovou 
jednorázovou utěrkou navlhčenou virucidním dez-
infekčním roztokem nebo zasypáním absorpčními 
granulemi s dezinfekčním účinkem. Kontaminova-
né místo se očistí obvyklým způsobem. Použitá lůž-
ka a matrace jsou dezinfikovány buď v pokoji omytím 
dezinfekčním prostředkem, nebo v centrální úpravně 
lůžek po každém propuštění pacienta.

5. Odpad se třídí v  místě vzniku, nebezpečný od-
pad se ukládá do označených, oddělených, krytých, 
uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odol-
ných obalů, podle možnosti spalitelných bez nutnosti 
další manipulace s odpadem. Ostrý odpad se ukládá 
do označených, spalitelných, pevnostěnných, nepro-
pichnutelných a nepropustných obalů. Nebezpečné 
odpady, zejména ostré předměty, se neukládají do pa-
pírových obalů. Nebezpečný odpad vznikající u lůžek 
pacientů se odstraňuje bezprostředně, z pracoviště 
se odstraňuje průběžně, nejméně jednou za 24 ho-
din. Shromažďování tohoto odpadu se provádí podle 
provozního řádu zařízení ve shromažďovacích nádo-
bách, které musí odpovídat jiným právním předpi-
sům2). Shromáždění odpadu před jeho konečným 
odstraněním ve vyhrazeném uzavřeném prostoru je 
možné nejdéle 3 dny. Skladování nebezpečného od-
padu (anatomického a infekčního) je možné po dobu 
1 měsíce v mrazicím nebo chlazeném prostoru při 
teplotě maximálně 8 °C. Vysoce infekční odpad3) musí 
být bezprostředně v přímé návaznosti na jeho vznik 
upraven dekontaminací certifikovaným technologic-
kým zařízením. Při odstraňování části těla a orgánů 
se postupuje podle jiného právního předpisu4). Evi-
dence odpadu, jeho přeprava a  předání oprávně-
né osobě za účelem jeho odstranění upravují jiné 
právní předpisy5). Obdobným způsobem je postu-
pováno při manipulaci s odpadem i v dopravních 
prostředcích poskytovatele zdravotnické záchranné 
služby, zdravotnické dopravní služby a poskytovatele 
přepravy pacientů neodkladné péče a poskytovatele 
zdravotní péče, který poskytuje zdravotní péči při ná-
vštěvní službě.

6. Malování místností zdravotnických zařízení se 
provádí podle charakteru činnosti; zákrokové a ope-
rační sály, pracoviště akutní lůžkové péče intenzivní, 
odběrové místnosti, laboratoře, infekční oddělení, 
dětská a novorozenecká oddělení se malují jedenkrát 
ročně, ostatní s  výjimkou prostor zdravotnických 
zařízení nesloužících k  poskytování zdravotních 
služeb jednou za 2 roky. Malování místností zdravot-
nických zařízení se provádí vždy, dojde-li ke kontami-
naci stěn a stropů biologickým materiálem. V případě 
aplikace antibakteriálních nátěrových hmot se po-
stupuje podle návodu výrobce.

7. V dopravních prostředcích poskytovatele zdravot-

nické záchranné služby, zdravotnické dopravní služ-
by a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné 
péče se provádí úklid a dezinfekce před zařazením 
do služby, jedenkrát denně v kabině řidiče a v prosto-
ru pro pacienta. V případě kontaminace dopravního 
prostředku biologickým materiálem se provede vždy 
dezinfekce a mechanická očista před dalším převo-
zem. V případě převozu fyzických osob s podezřením 
na infekční onemocnění nebo s infekčním onemoc-
něním se provede dezinfekce prostoru pro pacienta 
po každém převozu dezinfekčním přípravkem mini-
málně s virucidním účinkem. S ohledem na možné 
šíření infekčních nemocí provádějí poskytovatelé 
zdravotních služeb běžnou ochrannou dezinsekci 
a deratizaci, jejíž frekvence je stanovena v provozním 
řádu.

Zacházení s prádlem a praní prádla ze zdravotnic-
kých zařízení a ústavů sociální péče
A. Charakter prádla
Prádlo má obdobný charakter jako zdravotnický 
materiál určený pro opakované použití. Výsledkem 
pracího postupu a procesu musí být prádlo prosté 
chemické a bakteriální kontaminace. Materiály, kte-
ré přicházejí do přímého styku s operační ránou, se 
nesmí klasifikovat jako prádlo.

B. Z hlediska zdravotního rizika se rozděluje prád-
lo na:
a) infekční – to je prádlo kontaminované biologickým 
materiálem a prádlo používané na infekčních oddě-
leních, odděleních TBC a ve veškerých laboratorních 
provozech (mimo zubní laboratoře) 

b) operační – to je prádlo z operačních sálů, gyneko-
logicko-porodních sálů, novorozeneckých oddělení, 
JIP a CHIP, 

c) ostatní - tj. všechno prádlo neuvedené v bodech 
a) a b).

Prádlo kontaminované zářiči (radionuklidy) a cytosta-
tiky, zařazenými jako chemické karcinogeny, podléhá 
jinému režimu12).

Prádlo uvedené v písmenech a) a b) ze zdravotnických 
zařízení z lůžkové i ambulantní složky se pere výhrad-
ně v provozovnách, které mají k tomuto účelu uzpů-
sobený režim a nedochází ke křížení zdravotnického 
prádla s prádlem ostatním.

Praní osobních ochranných pracovních pomůcek 
z  ambulantních zařízení je zajišťováno s  přihléd-
nutím k  charakteru provozu, stavební dispozici 
a k možnosti rizika přenosu infekčního onemocně-
ní ve vlastní vyčleněné pračce.

V  současné době probíhají jednání o  budoucí podo-
bě sazebníku stomatologických výrobků a výši jejich 
úhrad a zároveň se připravuje nový zákon č. 96/2004 
Sb. o  podmínkách získávání a  uznávání způsobilosti 
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. <<<
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>>> Co myslíte, je zubní technik umělec? Svým způ-
sobem tak trochu ano. Dobrý zubní technik musí být 
hlavně tvořivý-kreativní a musí ho práce bavit.

Tvořivost neboli kreativita (z  latiny creo = tvořím) je 
zvláštní soubor schopností, které umožňují umělec-
kou, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost. Ta se pro-
jevuje jako vynalézavost, jako vznik něčeho nového, 
originálního. A protože se blíží období Vánoc a ty jsou 
tradičně provoněny vanilkou a  sladkým cukrovím, 
máme pro vás také něco originálního a zároveň slad-
kého. Tentokráte nám napekla zubní technička Hele-
na Hlůžková, která říká:

Od útlého věku mě baví ruční práce a jakákoliv krea-
tivní činnost. Takže i můj obor zubního technika se mi 
stal koníčkem. V posledních letech jsem ale propad-
la ještě tvoření sladkému-dortům. Vše začalo zhoto-
vením dortu na svatbu mého syna, kdy jsem hledala 
na internetu nápad. Pak už jsem jen čekala na příle-
žitost kdy a komu dort upéct. K šedesátinám našeho 
zubního lékaře jsem udělala dort se zubní tématikou. 
A svým dvěma kolegyním – zubním techničkám, mini 
dortíky. Vše se dá sníst, doplňky jsou zhotoveny z mar-
cipánu a obarveny jedlými cukrářskými barvami. Mám 
v zásobě ještě plno nápadů a tak se určitě se svými vý-
robky za nějaký čas pochlubím. <<<

ZubNí TEchNIK NEbO uměLEc?
Helena Hlůžková
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14.

13.

Závěrem
Dynamik Dentin systém nám dává efektivní možnosti 
jak dosáhnout přirozeného estetického vzhledu umě-
lé zubní náhrady.

Dynamik Dentin, Dentin+ a klasický Dentin vytvá-
ří společně rozdílnou přirozenou dynamiku světla  
(Obr. 13). Je zde zřejmý přirozený efekt hloubky a 3D 
vzhled. Vrstvením incizálních hmot dosáhneme přiro-
zeného vzhledu zubní náhrady a úžasné opalescence. 
Bio-efektivní vrstvení se zamýšlí nad napodobením 
různých úrovní přirozené dentice a tvořením kom-
plexního harmonického obrazu. Každá vrstva ovlivňu-
je další světelný odraz a jas, který dává zirkonu poža-
dovaný světelný optický vzhled. Zirkon se tímto stává 
částí barevné struktury. Vrstvením těchto nových dy-
namických dentinů můžeme dosáhnout napodobení 
úžasných, zajímavých, ale hlavně přirozených efektů 
umělých zubních náhrad. <<<

CENA  
Doprovod ve dvoulůžkovém pokoji 15.490 Kč Školné s pobytem ve dvoulůž. pokoji 19.490 Kč

PROGRAM POBYTU

Hotel Villa Stefania 4*

Luxusní hotel Villa Stefania je umístěn v středisku San Candido. 
Parkoviště je přímo před hotelem. Pokoje jsou nově zrekonstru-
ované, tiché, světlé a elegantní. Všechny mají balkon s nádher-
ným výhledem do okolí. K dispozici je koupelna/ WC, fén na 
vlasy, TV se satelitním příjmem, trezor a minibar. K dispozici jsou 
pokoje dvoulůžkové, rodinné pokoje, nebo Junior Suity.

www.villastefania.com

Stravování

Snídaně formou mezinárodního bufetu, včetně nápojů. Večeře 

formou servírovaného menu s výběrem, včetně zeleninového 
bufetu, nápoje jsou za poplatek. K dispozici je každé odpoled-
ne místní hotelová čajovna.

Relaxace

Na hotelu je plně k dispozici wellnes – centrum, kde je k využití 
vnitřní bazén 4x10 m, whirlpool, turecké lázně, sauna, fi tness a 
terasa na slunění. Za příplatek masáže a solárium.

Typy Skipasů

Různé typy skipasů je možno zakoupit i přímo na hotelu. Ceny 
a možnosti na www.sextnerdolomiten.com Junioři a senioři 
mají na nákup skipasů příslušnou slevu.

Krásný hotel, výborná gastronomie, úžasné okolí – to vše skýtá vyzkoušený resort Villa Stefania, který nám již několikrát 
poskytl ty nejlepší služby v italských Alpách. Hotel se nachází v oblasti Alta Pusteria s moderní přepravní kapacitou a skvěle 
upravenými tratěmi všech stupňů náročnosti. Přímo nad San Candidem, v kterém je hotel postaven je položený areál, 
který nabízí spoustu atrakcí i pro děti. Ani v nejvyšší sezóně se u vleků a lanovek netvoří fronty, což umožňuje fantastické 
lyžování, většinou se sluníčkem nad hlavou. K dispozici jsou i velmi dobře upravené běžkařské tratě, sáňkařské dráhy a další 
atraktivity. Místnímu panoramatu dominuje vrchol Tre Cime di Lavaredo, považovaný za nejkrásnější a nefotografovanější 
horu Dolomit.

LYŽOVÁNÍ V TALSKÝCH ALPÁCH
L É K A Ř S K É  S Y M P Ó Z I U M

Přihlášky a info: Česká stomatologická akademie,  Matušova 982, Rumburk, tel.: 412 384 013, skoleni@dentalcare.cz, www.dentalplus.cz

3. - 9. března 2013
Aktivní pobyt
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KOMORAZT.CZ
Magazín Komory zubních techniků ČR

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

MÉDIA DATA

Ročník:  3.

Periodicita:  4 x 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,- 12 705,- 

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,- 3 696,-

vkládání A4 3,70 2,70

MEDIAPLÁN ČASOPISU KOMORA ZT 2013

číslo redakční uzávěrka
podklady pro reklamu

ve formátu PDF
distribuce 

1 25. 2. 4. 3. 18. 3.

2 13. 5. 20. 5. 3. 6.

3 30. 8. 5. 9. 19. 9.

4 18. 11 25. 11. 9. 12.

seznam inzerentů

LIEHMANN CZ, s.r.o.
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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!*

Jediný autorizovaný
prodej a servis NSK®

pro ČR

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
+420 734 312 063

LIEHMANN CZ, s.r.o.

ULTIMATE XL_A4.indd   1 29.2.2012   14:27:23
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VYUŽIJTE AKČNÍ CENY A NIŽŠÍ DPH

I
N
T
E
R
A
K
C
E

INTERDENT®

IA-LAB.indd   1 14.11.2012   14:03:03
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mediální partner soutěže

Vyhrajte dotaci 
na sVoji LaBoratoŘ 

neBo ordinaci!
drUhÝ roČnÍK soUtĚŽe ProjeKt roKU 2012/2013 

je tady a oPĚt soUtĚŽÍMe o dotace V hodnotĚ 

500 000 Kč

absolutní vítěz 1. ročníku Projektu roku 2011 

MUdr. tomáš Čáslava, Ph.d.a
Mddr. Monika Kaňovská dentální klinika diobe, Brno

dentamed (Čr), spol. s r.o. 
Pod Lipami 41, 130 00  Praha 3 
tel.: 266 007 111, fax: 266 007 199
e-mail: veronika.olbrichova@dentamed.cz

Veškeré informace naleznete na adrese www.dentamed.cz
co je ProjeKt roKU 2012/2013?
Dentamed Projekt Roku 2012/2013 je soutěž o dotaci na zařízení nebo rekon-
strukci stomatologické laboratoře nebo ordinace. Unikátní na ní je, že můžete 
získat dotaci nejen na právě „rozjeté“ projekty, ale také na projekty, které 
plánujete do budoucna a dokonce i na projekty, které již máte zrealizovány! 
Novinkou pro tento rok je možnost přihlásit se i s praxí 
realizovanou v letech 1989-2011!

V jaKÉM oBdoBÍ soUtĚŽ ProBÍhÁ?
soutěž probíhá od 30.03.2012 do 30.11.2013 (přihlášku je nutno zaslat nej- 
později do 31.10.2013) a výherci soutěže budou vyhlášeni do 20.01.2014.

Česká stomatologická akademie
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CENA  
Doprovod 69.990 Kč Školné s pobytem  78.990 Kč

PROGRAM POBYTU
1. den: Odlet z Prahy do Bangkoku.

2. den: Přílet do Bangkoku, transfer do hotelu, ubytová-
ní. Večer doporučujeme návštěvu kulturního představe-
ní Siam Niramit Show nebo návštěvu trhů v oblasti Silom 
Road.

3. den: Snídaně. Dopoledne transfer na letiště a odlet 
do Luang Prabangu. Po příletu transfer do hotelu, pro-
hlídka večerních trhů. Nocleh v Luang Prabang.

4. den: Snídaně. Prohlídka královského paláce. Dále pro-
jížďka po Mekongu s prohlídkou jeskyně Pak Ou a zastáv-
ka ve vesnici proslulou výrobou tradiční laoské rýžové 
pálenky Lao Lao. Návrat do hotelu v pozdních odpoled-
ních hodinách. V podvečer výstup na posvátnou horu 
Phu Si, odkud se naskýtá jedinečný pohled na západ 
slunce nad městem. Nocleh v Luang Prabang.

5. den: Snídaně. Prohlídka města, během které uvidíte 
Melounovou stúpu Wat That Pathum a chrám Wat Xieng 
Thong. Transfer na letiště a odlet přes Bangkok do Yan-
goonu. Po příletu transfer do hotelu, ubytování. Nocleh 
v Yangoonu.

6. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Yangonu s ná-
vštěvou největší světové zlaté pagody Shwedagon, dále 
sochy ležícího Buddhy v klášteře Chaukhtatgyi, pagody 
Sule a parku Maha Bandoola s pomníkem nezávislosti. 
Večer odjezd na vlakové nádraží a přejezd lehátkovým 
vozem do města Mandalaye. Nocleh.

7. den: Příjezd do města v dopoledních hodinách, trans-
fer do hotelu, ubytování a snídaně. Prohlídka pagody 
Mahamuni s jednou z nejuctívanějších barmských soch 
Buddhy a řemeslných dílen zlatotepců a hedvábníků. 
Dále prohlídka kláštera Shwenandaw s pozoruhodnými 
dřevořezbami, pagody Kuthodaw, jenž je známa jako 
největší kniha na světě s kamennými deskami, na nichž 
je zapsán celý buddhistický kánon. Večer vyjížďka na vr-
cholek Mandalay Hill s panoramatickým pohledem 
na řeku Iravádí. Nocleh v Mandalaji.

8. den: Snídaně. Plavba po řece Iravádí. Odpoledne pří-
jezd do Baganu - jedné z nejvýznamnějších buddhistic-

kých památek světa, kde se nacházejí více jak dvě tisícov-
ky pagod a chrámů. Nocleh v Baganu.

9. den: Snídaně, půldenní prohlídka nejkrásnějších chrá-
mů a pagod v této oblasti. Návštěva pagody Shwezi-
gon, jeskyně Kyansittha Umin apod. Odpoledne odlet 
do Thandwe, transfer do plážového letoviska Ngapali, 
ubytování.

10. – 12. den: Snídaně. Pobyt u moře v tomto klidném 
a romantickém letovisku, možnost výletů na šnorchlová-
ní, vodních sportů, zapůjčení bicyklů.

13. den: Snídaně. Odlet do Yangonu, odbavení, odlet 
do Prahy.

14. den: Přílet na letiště Praha - Ruzyně.

Program okruhu se může mírně změnit v závislosti na okol-
nostech a místních specifikacích.

Letecké spojení, letenky a časy letů

Letecké spojení je zajištěno na pravidelném letu z Pra-
hy do Bangkoku a zpět a na linkách do Laosu a Barmy. 
Letenky, časy odletů a příletů, včetně veškerých pokynů 
k odletu Vám budou doručeny cca 14 dní před odletem. 
Další informace najdete na www.dentalplus.cz, nebo je 
rádi sdělíme kdykoliv před plánovaným odletemtelefo-
nicky, nebo e-mailem.

Cena zahrnuje

Letenku z Prahy (nebo na přání z Vídně) do cílové des-
tinace, všechny transfery dle programu, vstupy dle pro-
gramu, českého průvodce, snídaně, 11 x nocleh v hote-
lech 3*+ až 4* (1x Thajsko, 2x Laos, 8x Barma), návštěvu 
stomatologického zařízení, služby místních průvodců.

Cena nezahrnuje

Fakultativní vstupy a výlety mimo program, spropitné, 
komplexní cestovní poj. vč. storna (poj. je nedílnou sou-
částí pobytu), ostatní stravování a nápoje, vízum do My-
anmaru (30 USD), vízum do Laosu (35 USD), turistickou 
odletovou taxu v Myanmaru (10 USD).

BARMA, LAOS, THAJSKO 
L É K A Ř S K É  S Y M P Ó Z I U M

Pro naše putování po jihovýchodní Asii jsme si tentokrát vybrali dvě destinace, které se poslední dobou otvírají pro turisty 
po dlouhé odmlce. Jsou to země plné přírodních krás a dovolím si tvrdit, že Barma, chcete- li Myanmar je ta z nejhezčích  
v Asii. Laos je země milionů slonů a jako jediná ze všech zemí jihovýchodní Asie nemá přístup k moři. Tento handicap Laos 
svým návštěvníkům však nahrazuje jinými kouzly, magickým ránem v historickém Luang Prabangu, kterým se vydávají za 
almužnou stovky mnichů, přenádhernými chrámy, či úžasným pohledem na západ slunce z posvátné hory Phu Si. Barma je 
zemí zlatých pagod a zůstává z cestovatelského hlediska mezi ostatními zeměmi jihovýchodní Asie Popelkou, což ji činí ještě 
přitažlivější. Barma nabízí mnoho - velebnou Schwedagon pagodu v bývalém hlavním městě Yangonu, nekonečné chrá-
mové moře v Baganu patřící do zlatého fondu světového kulturního dědictví, nebo příjemnou pláž Ngapali. Přes britskou 
koloniální minulost Barma doklopýtala k nelehké přítomnosti, jejímž svědkem se může stát každý, kdo ji navštíví.
Na závěr celého pobytu spočineme u blankytně modrého moře v barmském letovisku Ngapali.
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Přihlášky a info: Česká stomatologická akademie, Matušova 982, Rumburk, tel.: 412 384 013, skoleni@dentalcare.cz, www.dentalplus.cz

Putování po jihovýchodní Asii
 s relaxem na pláži

14. - 27. února 2013
Kombinovaný pobyt

Henry Schein
strana 35

ECLIPSE ®

Dokonalá protéza

Mgr. Martina Nejedlová, tel.: 731 208 522, martina.nejedlova@henryschein.cz
Markéta Krejčí, tel.: 602 767 350, marketa.krejci@henryschein.cz

revoluční metoda výroby snímatelné náhrady

překvapivě výhodná cena

velká úspora času při zpracování

odpadá nepříjemný proces kyvetace,  
vyplavování, vaření a dekyvetace

bez použití alergenního methylmetakrylátu

Možnost předvedení přístroje ve Vaší laboratoři!

Zfx-Dental
strana 45

Zfx Vám nabízí dva skvěle vyladěné komplety špičkových 3D skenerů a výkonného 
CAD software! Tento rychlý a maximálně přesný systém je otevřený pro všechny 
materiálové standardy a indikace. Dostupné jsou varianty Basic a Advanced. 
Přesvědčte se sami o pádných argumentech ve prospěch systému Zfx!

Více informací na tel. 602 692 557, 241 445 153 nebo na www.zfx-dental.com

… pro komplety Zfx skeneru a software 
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Zfx Vám nabízí dva skvěle vyladěné komplety špičkových 3D skenerů a výkonného 
CAD software! Tento rychlý a maximálně přesný systém je otevřený pro všechny 
materiálové standardy a indikace. Dostupné jsou varianty Basic a Advanced. 

Více informací na tel. 602 692 557, 241 445 153 nebo na www.zfx-dental.com

… pro komplety Zfx skeneru a software 

Pádné 
 argumenty …
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strana 57

VITA - Čeněk Neruda
Tyršova 38
702 00 Ostrava 1
Tel. 602 302 002

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

VITA shade, VITA made.

Přesnější než lidské oko: digitální určování a kontrola veškerých barev zubů
VITA Easyshade® Advance –  Mýlit se je lidské !

34
21

T

Určujte od teď barvy zubů s 2-nás. přesností. Přístroj VITA Easyshade 

Advance je vybaven nejmodernější spektrofotometrickou měř. tech-

nikou s vlastním zdrojem světla. Je 100 % nezávislý na svém okolí

a za několik sekund Vám dodá jakýkoli výsledek v barvách VITA

SYSTEM 3D-MASTER, VITA classical A1–D4 a VITABLOC. Zvyšte i Vy 

svoji spolehlivost a hospodárnost - úplně jednoduše, zcela digitálně/ 

www.vita-zahnfabrik.com

3421T_210x297   1 12.09.12   15:04
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Více informací na www.microdent.cz nebo tel. 773 448 865. 

korunky a můstky

fasetové práce s mechanickými retencemi

inlaye, onlaye, fasety

abutmenty

šroubované korunky a můstky

třmeny

teleskopické korunky

zásuvné spoje

skelety

CoCr frézovaný  449 Kč /člen
CoCr laserem sintrovaný  299 Kč /člen
titan  499 Kč /člen
zirconia  599 Kč /člen
E.Max CAD  1.199 Kč /člen
Empress CAD Multi  1.099 Kč /člen
Lava Ultimate  1.099 Kč /člen
Creamed Ambarino  599 Kč /člen
Vita CAD Temp  499 Kč /člen

microdent

Indikace:

399.000 Kč s DPH!

Materiály:

Lasak, spol.s.r.o.
strana 14

• První technologie v ČR 
bez vlepených bazí

• Na všechny přední systémy

• Materiál titan 
nebo slitina Cr-Co

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

BioCam® Frézované konstrukce na implantáty

Když to 

chcete 

přesně

Navštivte naši expozici na veletrhu PRAGODENT 11.–13. října 2012. 
Stánek č. 212, pravé křídlo Průmyslového paláce.

BioCam_1_3.indd   2 21.08.12   13:50



VITA - Čeněk Neruda
Tyršova 38
702 00 Ostrava 1
Tel. 602 302 002

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

VITA shade, VITA made.

Přesnější než lidské oko: digitální určování a kontrola veškerých barev zubů
VITA Easyshade® Advance –  Mýlit se je lidské !
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Určujte od teď barvy zubů s 2-nás. přesností. Přístroj VITA Easyshade 
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Více informací na www.microdent.cz nebo tel. 773 448 865. 

korunky a můstky

fasetové práce s mechanickými retencemi

inlaye, onlaye, fasety

abutmenty

šroubované korunky a můstky

třmeny

teleskopické korunky

zásuvné spoje

skelety

CoCr frézovaný  449 Kč /člen
CoCr laserem sintrovaný  299 Kč /člen
titan  499 Kč /člen
zirconia  599 Kč /člen
E.Max CAD  1.199 Kč /člen
Empress CAD Multi  1.099 Kč /člen
Lava Ultimate  1.099 Kč /člen
Creamed Ambarino  599 Kč /člen
Vita CAD Temp  499 Kč /člen

microdent

Indikace:

399.000 Kč s DPH!

Materiály:


