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Editorial

…a je to tady, podzim. Čas barevné přírody, kouzlící-
ho slunce a příprav na tu „krutější“ část roku. Po žha-
vém létě se už příroda zklidňuje a brzy nastane doba 
u vyhřátých kamen, dlouhých nocí a proměnlivé-
ho počasí. Ovšem politická scéna, ta naopak začíná 
žhnout. Po vyostřených událostech, pádu staré vlá-
dy, sestavení nové vládnoucí bez podpory a po roz-
puštění Parlamentu nás čekají předčasné volby. Pro-
běhnuté zemětřesení na politické scéně mělo dopad 
i na profesi zubního technika. Ve sledu probíhajících 
událostí jsme s určitou nervozitou sledovali proces 
schvalování zákona o zdravotnických prostředcích, 
jehož přílohou byl náš nový sazebník řešící částeč-
ně I kódy, a který tak jako dalších 200 zákonů spadl 
pod stůl. 

O tomto tématu a o tom kolik proděláváme na I kó-
dech se dozvíte na stránkách tohoto čísla magazí-
nu. Najdete zde i pozvání na Pragodent na stánek 
KZT, kde vám budeme k dispozici pro jakékoli dota-
zy a kde také proběhne vyhlášení vítěze 3. ročníku 
soutěže „Škola roku“. Podrobnosti o průběhu ročníku 
zde také nechybí. Dozvíte se, jak pokračuje kampaň 
na zviditelnění profese zubního technika, a z odbor-
né oblasti předkládáme kvalitní články jak z proteti-
ky, tak z ortodoncie.

Shrnuli jsme povinnosti, které nás čekají v novém 
roce a které nás vůbec netěší.

I když se zdá, že proplouváme temným obdobím, že 
jsme prohráli na všech frontách, že se ztratila chuť 
a motivace a zjišťujeme, že jsme opět na samém za-
čátku, přesto všechno se nechceme vzdát, nabíráme 
novou sílu, pokračujeme v kampani a jdeme dál. Vás 
jenom milí čtenáři prosíme, přijďte nám pomoci – 
příští rok na jaře budou volby a Komora potřebuje 
čerstvé síly…
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>>> Nové tisíciletí přináší nové trendy, stomatologii 
nevyjímaje. Ocitáme se v období, které je z pohle-
du zubní techniky přelomové. Dosud ničím nena-
hraditelná metoda ztraceného vosku bere postup-
ně za své. Nové technologie posunují stomatologii 
do úplně jiných dimenzí, než bylo dosud obvyklé. 
Počítačové možnosti jsou zdá se téměř neomeze-
né, je jen otázkou času, kdy bude metoda ztracené-
ho vosku zcela vytlačena. Znamená to ale, že bude 
vytlačen zubní technik? Věřme, že nikoli, doufejme, 
že se jen jeho práce posune na jinou úroveň. Sto-
matologové, doufejme, brzy pochopí, že žádný stroj 
nenahradí oko a ruku schopného technika, který 
vdechne do výrobku život. 

Řada především mladých lékařů se již na tyto nové 
trendy specializuje. A mnozí již pochopili, že teprve 
kombinace přesné počítačové práce a um zubního 
technika přináší dokonalost. Těchto stomatologů 
začíná být stále více, což je nepochybně dobře, pro-
tože se tak posunuje celý obor dopředu. 

Stále se ale obrovské procento lékařů s novými tren-
dy míjí, a dominují u nich výrobky označené jako 
„plně hrazené“- dokonce máme podložené, že v po-
sledním období se frekvence těchto výrobků opět 
zvyšuje. Pravděpodobně zde hraje roli ekonomický 
propad, který nutí pacienty šetřit, kde se dá, a také 
stárnoucí populace, která nové trendy nevyžaduje 
a spokojí se s „plně hrazenými“ výrobky. Dlouhodo-
bě poukazujeme na to, že úhrady za plně hrazené 
výrobky jsou nedostatečné, nejsou valorizovány 
a nijak nereflektují stále větší náklady, které přináší 
zdražování energií, materiálů a lidské práce.  

Sledovali jsme frekvence „I“ kódů. Vyrobený počet 
se téměř nemění, jde v přímé souvislosti s lékaři, kte-
ří své zvyklosti ani klientelu příliš nemění, takže se 
nemění ani frekvence například pryskyřičných koru-
nek- což je sice s podivem při vědomí rychlého roz-
voje nových trendů, ale je to fakt.

Celkové náhrady jsou nadále nejčastěji zhotovo-
vány klasickou metodou. Nové technologie zatím 
nepřináší tak výrazné zdokonalení výrobku jako 
u fixních náhrad. Zde dosud nedošlo k nahraze-
ní lidského umu počítačem, takže zubní technik je 
ten, kdo nese na svých bedrech celou tíhu zhotove-
ní celkové náhrady tak, jako tomu bylo v minulém 
století. A jistě tomu bude tak i v následujících letech. 
Frekvence celkových náhrad neklesá, naopak, ruku 
v ruce s prodlužujícím se věkem obyvatelstva se 
jejich frekvence mírně zvyšuje. A spolu s tím roste 

také ekonomický propad způsobený nízkou úhra-
dou. Jinými slovy, na „I“ kódech velmi proděláváme.
Do nového sazebníku byla prosazena možnost 
doplatků u „I“ kódů. Zákon byl napsán, ministrem 
předložen vládě, vládou poslán do výborů parla-
mentu. A ejhle, padla vláda, parlament byl rozpuš-
těn. Problém pokračuje dál.

Trochu jsme tento stav předpokládali, protože osud 
vlády byl již delší dobu nejistý. Přemýšleli jsme, co 
se dá ještě udělat proto, aby se tento neutěšený 
stav dal napravit. Napadlo nás, že nebude od věci, 
když se pacienti- tedy občané ČR- dozví trochu 
více o profesi zubního technika a o zákulisí výroby 
zubních náhrad. Chtěli bychom, aby se o problému 
hovořilo veřejně, aby bylo známo, že systém upí-
rá pacientovi možnosti, které dnešní doba nabízí. 
Díky odlivu objemu práce na fixních náhradách 
v důsledku nových technologií máme více času 
věnovat se věcem, které by mohly přinést do výro-
by snímacích protéz nového ducha- zlegalizování 
a zhmotnění toho, co běžně děláme, ale bez náro-
ku na finanční efekt. Víme, kolik času zabere výběr 
barvy a tvaru zubů do protézy, kolik úsilí musíme 
věnovat tomu, aby protézy kousaly tak, jak to vyža-
dují správně určené mezičelistní vztahy. Časté pře-
stavování zkoušek bez nároku na mzdu je tristní, ale 
často naprosto nutné, aby se pacient díky protéze 
nezměnil k nepoznání. Chceme se legálně podílet 
na výrobě náhrad, jako neodmyslitelná součást ce-
lého procesu. Chceme vystoupit ze stínu a ukázat, 
že zubní technik je ten, kdo vdechuje zubním ná-
hradám život tak, aby se staly součástí konkrétního 
pacienta. Chceme opustit rutinu a „sekat protézy 
jak Baťa cvičky“- jak se někdy říká. A to se nemů-
že podařit bez společenské diskuse a bez pacientů, 
kteří vyjádří potřebu, že chtějí těchto našich nabíze-
ných možností využít. 

V několika médiích už články vyšly, každé médi-
um si je trochu upravilo- někdy bez našeho vědo-
mí. Takže by někdo mohl nabýt dojmu, že se jedná 
o kampaň, která má za cíl převzetí výroby náhrad 
pouze zubním technikem. Toto není pravda, nic ta-
kového ve svých záměrech nemáme. Chceme jen 
více vstoupit do podvědomí pacientů, a chceme 
vyrábět takové protézy, se kterými bude spokojen 
pacient, lékař i zubní technik, a chceme, aby nám 
za tuto práci nebyla odepírána spravedlivá odmě-
na. Jednoduše řečeno- chceme zlegalizovat nad-
standardy u „I“ kódů. Věříme, že i stomatologové 
tuto naši snahu správně pochopí a ocení. Vždyť je 
to náš společný zájem. <<<

SLOVa PREZIDENTKY
Alexandra Seidlová

Alexandra Seidlová

Dění v KZT
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Vzpomínka

TIchá VZPOmíNKa 

>>> S hlubokým zármutkem oznamujeme všem kolegům, 
že nás navždy opustil pan Stanislav Pavlíček, 

předseda revizní komise KZT ČR, dlouholetý člen a následně předseda SZT-P. 
Tato ztráta je pro nás zdrcující, neboť přišla nečekaně, po krátké a zákeřné nemoci, 

která si vybrala svou daň. Pan Pavlíček měl vždy mimořádný smysl pro čest, 
spravedlnost a poctivost. Jak sám říkal, patřil do staré školy, která nepoctivost 

a nečestnost netolerovala, a spravedlnost hájila.  

Všem, kdo jsme ho znali, byl vzorem, který bude navždy chybět. 

Drahý Stando, jménem zubních techniků děkujeme...  <<<
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Rozhodli jste se?
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>>> Třetí ročník soutěže KZT „Škola roku“, kterou po-
máhá realizovat firma Interdent v  čele s  majitelem 
p. Zagoženem se blíží do finále. Principem celé soutěže 
je předat v rámci školení ve Slovinsku zkušenosti uči-
telům, aby mohli své poznatky předat dál svým stu-
dentům. Studenti poté podle zadání zhotoví výrobky, 
které jsou hodnoceny a  nejlepší získá ocenění „Škola 
roku“. 

Vzhledem k tomu, že v předcházejících ročnících do-
cházelo ke komunikačnímu šumu a vyskytovaly se 
drobné neshody v organizaci této soutěže, KZT do-
spěla k názoru, že by měla být vytvořena pravidla, 

podle kterých se tato soutěž bude v budoucnu řídit. 
Tato pravidla nazvala soutěžním řádem a je umístěn 
na webu KZT v rubrice „Vzdělávání“ na stránce „sou-
těž – Škola roku“.  

Tohoto ročníku se rekordně účastní 10 škol:
Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary, 
Nymburk, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha a Ústí nad 
Labem 

A v následující tabulce se dozvíte, kdo za jakou školu 
soutěží.

3. ROčNíK SOuTěžE „ŠKOLa ROKu“ SE 
bLíží DO fINáLE

Zadání pro tento ročník soutěže znělo: 
1. Konstrukce fasetovaného můstku 13 –21- 23 meto-
dou ztraceného vosku
2. Celková dolní náhrada s litou výztuží

Kriteria pro 3. ročník soutěže „Škola roku“/šk. rok 
2012/2013 jsou:

Konstrukce fasetovaného můstku 13 
–21- 23 metodou ztraceného vosku
1. kvalita zhotovení pracovního modelu včetně úpra-
vy hranice preparace pahýlů a dosedových ploch do-
tykových mezičlenů
2. vymodelování anatomického a morfologického 
tvaru zubů s ohledem na mezičelistní vztahy, artikula-
ci s protiskusem a zařazením do oblouku
3. hodnocení bodů kontaktu
4. kvalita zhotovení dostatečné mechanické retence 
pro fasety a kovového lemu v oblasti krčkového uzá-
věru
5. hodnocení spojů mezi jednotlivými členy můstku

6. vytvoření podmínek pro čištění můstku v mezizub-
ních prostorech a na dosedových plochách dotyko-
vého mezičlenu
7. zhotovení přesného krčkového uzávěru u pilířových 
korunek
8. kvalita homogenity odlitku
9. vypracování a vyleštění povrchu konstrukce/do vy-
sokého lesku
10. vypískování vnitřních ploch korunek a ploch pro 
fasetování

Celková dolní náhrada s litou výztuží
1. hodnotí se postavení zubů a jejich artikulace s pro-
tiskusem
2. rozsah, tvarování a okraje baze náhrady
3. vypracování přechodu baze kolem zubů
4. celkové vypracování a vyleštění náhrady
5. tvar, rozsah a umístění výztuže

Hotové výrobky musely školy odevzdat do 30.6.2013 
na sekretariát KZT ČR, kde byly pracovnicí sekretariátu 

škola můstek - vyrobil náhrada - vyrobil odborný dohled

Brno Švestková Simona Štecherová Jitka Bc. Ingr Pavel, DiS.

České Budějovice Kadrnošková Eva Kirschnerová Diana Bc. Špaček Vladimír

Hradec Králové Kalousková Iva Kalousková Iva Bc. Doubravová Petra

Karlovy Vary Müllerová Jana Bedoev Sebastian Mgr. Nová Martina

Nymburk Ondračka Jakub Legnerová Denisa Šotková Kristýna, DiS.

Olomouc Špalková Zuzana Kotová Hana Studničková Irena

Ostrava Harazimová Běla Líňová Lucie Mgr. Funioková Karin

Plzeň Perlovská Nikola Knížek Tomáš Bc. Traxmandlová Táňa

Praha Tobíšková Simona Veselá Kateřina Rippl Martin

Ústí nad Labem Němcová Pavlína Slavíčková Růžena Hnízdilová Miroslava
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očíslovány a poté hodnoceny podle zadaných kritérií 
hodnotící komisí. Nikdo vyjma pracovnice sekretariá-
tu nezná, pod jakým číslem se která škola skrývá.

Členy hodnotící komise jsou:
Leo Průša – předseda
Kristina Franková
Jiří Taufer
Pavel Tříska
Jaromír Tříska

Vítězná škola obdrží tradičně pohár „Škola Roku“ 
a pro soutěžící studenty čeká jako výhra nádherná 
odborná publikace „Precision milling and partial den-
tal constructions“, (Přesné frézování a konstrukce čás-
tečných náhrad), jejímž autorem je Henning Wulfes.

Jedná se o knihu, která je zaměřena na snímací čás-
tečné náhrady, určená pro ctižádostivé zubní techniky 
se smyslem pro detail, poskytuje komplexní, praktic-
ké a velmi detailní informace různých konstrukčních 
možností pro teleskopické a částečné zubní protézy. 
Součástí knihy je mnoho ilustrací zobrazujících tele-
skopické kontrukce, dále je zde kladen důraz na ukot-
vení spon nebo attachementů zubních protéz. Je zde 
poprvé souhrnně popsána technologie výroby, za-
měřená na techniky BEGO systémových řešení pro 
částečné zubní protézy. Speciální oblastí zájmu pří-
ručky je systematické plánování a projektování. Ať už 
se jedná o sponové nebo teleskopické řešení protéz – 
všechny důležité postupy jsou ilustrovány a jasně vy-
světleny. Velká část je věnována zajímavým vzorovým 
případům a dokumentovaným postupům. Kniha začí-
ná stručným ohlednutím zpět do historie a končí do-
datkem o materiálech. Ukazuje optimální postup pro 
provádění zubotechnické práce, ukazuje faktory, kte-
ré ovlivňují pracovní proces, definuje požadavky a po-
skytuje uživatelům mnoho praktických tipů. V důsled-
ku toho je ideálním základem pro výrobu perfektních 
protéz. Spíše než pro začátečníky je vhodná pro po-
kračující vzdělávání.

Kniha je vázaná, má cca 300 stran a obsahuje přibližně 
1 000 ilustrací v lesklém tisku a je psána v anglickém 
jazyce.

Vyhlášení výsledků soutěže bude probíhat 
na veletrhu PRaGODENT na stánku KZT v pátek 
11.10.2013 ve 13:00 hodin. 

Srdečně Vás zveme, přijďte se podívat. 

Přikládáme některé fotky soutěžních výrobků, ale po-
kud se zastavíte na stánku KZT, tak si výrobky můžete 
prohlédnout osobně. <<<
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>>> Věčně diskutované téma. Všichni to víme, ne ka-
ždý si ale dokáže spočítat, jak velká pravda je toto tvr-
zení, a jak velkou újmu mu nízké úhrady za „I“ kódy 
způsobují. 

Naštěstí jsou mezi námi i tací, kteří své podnikání be-
rou vážně a ekonomiku svých laboratoří mají dobře 
podchycenou. Oslovili jsme několik majitelů zubních 
laboratoří, kteří nám ochotně poskytli své přesné úda-
je za posledních 10 let. 

KOLIK PRODěLáVámE Na „I“ KóDEch
Alexandra Seidlová, Kristina Franková

r. 2003 5,59 + materiál + 10%

Kód množství
úhrada 

ZP
kalk. 
Cena

ztráta
ztráta 

celkem

80001 144 45,5 79 -33,5 -4824

80011 7 61,6 114 -52,4 -366,8

80012 10 61,6 114 -52,4 -524

80013 8 61,6 268 -206,4 -1651,2

81101 117 554,2 641 -86,8 -10155,6

81102 357 554,2 703 -148,8 -53121,6

81111 98 288,5 422 -133,5 -13083

81112 282 288,5 458 -169,5 -47799

82001 12 1123 1597 -474 -5688

82002 14 1393,9 1958 -564,1 -7897,4

82201 256 1865,6 2199 -333,4 -85350,4

82211 133 1865,6 2199 -333,4 -44342,2

-274803,2

r. 2004 6,02 + materiál + 10%

Kód množství
úhrada 

ZP
kalk. 
Cena

ztráta
ztráta 

celkem

80001 122 45,5 85 -39,5 -4819

80011 1 61,6 121 -59,4 -59,4

80012 2 61,6 121 -59,4 -118,8

80013 17 61,6 283 -221,4 -3736,8

81101 111 554,2 682 -127,8 -14185,8

81102 361 554,2 748 -193,8 -69961,8

81111 89 288,5 450 -161,5 -14373,5

81112 275 288,5 489 -200,5 -55137,5

82001 7 1123 1710 -587 -4109

82002 23 1393,9 2093 -699,1 -7897,4

82201 248 1865,6 2350 -484,4 -120131,2

82211 126 1865,6 2350 -484,4 -61034,4

-363773,5

r. 2005 6,25 + materiál + 10%

Kód množství
úhrada 

ZP
kalk. 
Cena

ztráta
ztráta 

celkem

80001 160 45,5 88 -42,5 -6800

80011 11 61,6 125 -63,4 -697,4

80012 9 61,6 125 -63,4 -570,6

80013 31 61,6 292 -230,4 -7142,4

81101 54 554,2 703 -148,8 -8035,2

81102 274 554,2 772 -217,8 -59677,2

81111 58 288,5 465 -176,5 -10237

81112 221 288,5 505 -216,5 -47846,5

82001 5 1123 1771 -648 -3240

82002 13 1393,9 2165 -771,1 -10024,3

82201 183 1865,6 2431 -565,4 -103468,2

82211 97 1865,6 2431 -565,4 -54843,8

-312582,6

r. 2006 6,49 + materiál + 10%

Kód množství
úhrada 

ZP
kalk. 
Cena

ztráta
ztráta 

celkem

80001 124 45,5 91 -45,5 -5642

80011 0 61,6 129 -67,4 0

80012 0 61,6 129 -67,4 0

80013 36 61,6 300 -238,4 -8582,4

81101 92 554,2 726 -171,8 -15805,6

81102 230 554,2 797 -242,8 -55844

81111 88 288,5 481 -192,5 -16940

81112 195 288,5 522 -233,5 -45532,5

82001 7 1123 1834 -711 -4977

82002 16 1393,9 2240 -846,1 -13537,6

82201 135 1865,6 2515 -649,4 -87669

82211 80 1865,6 2515 -649,4 -51952

-306482,1

r. 2007 7,36 + materiál + 10%

Kód množství
úhrada 

ZP
kalk. 
Cena

ztráta
ztráta 

celkem

80001 114 45,5 103 -57,5 -6555

80011 1 61,6 143 -81,4 -81,4

80012 0 61,6 143 -81,4 0

80013 47 61,6 332 -270,4 -12708,8

81101 87 554,2 807 -252,8 -21993,6

81102 208 554,2 888 -333,8 -69430,4

81111 108 288,5 539 -250,5 -27054

81112 175 288,5 585 -296,5 -51887,5

82001 5 1123 2064 -941 -4705

82002 23 1393,9 2513 -1119,1 -25739,3

82201 227 2065 2822 -757 -171839

82211 135 2065 2822 -757 -102195

-494189
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r. 2009 7,68 + materiál + 10%

Kód množství
úhrada 

ZP
kalk. 
Cena

ztráta
ztráta 

celkem

80001 75 45,5 107 -61,5 -4612,5

80011 0 61,6 148 -86,4 0

80012 0 61,6 148 -86,4 0

80013 20 61,6 344 -282,4 -5648

81101 123 554,2 837 -282,8 -34784,4

81102 221 610 921 -311 -68731

81111 76 288,5 560 -271,5 -20634

81112 165 288,5 607 -318,5 -52552,5

82001 7 1179 2149 -970 -6790

82002 7 1464 3613 -1149 -8043

82201 123 2272 2934 -662 -81426

82211 61 2272 2934 -662 -40382

-323603,4

r. 2010 7,7 + materiál + 10%

Kód množství
úhrada 

ZP
kalk. 
Cena

ztráta
ztráta 

celkem

80001 109 45,5 107 -61,5 -6703,5

80011 8 61,6 149 -87,4 -699,2

80012 2 61,6 149 -87,4 -174,8

80013 41 61,6 344 -282,4 -11578,4

81101 95 554,2 839 -282,8 -27056

81102 142 610 923 -313 -44446

81111 84 288,5 561 -272,5 -22890

81112 147 288,5 609 -320,5 -47113,5

82001 4 1179 2154 -975 -3900

82002 20 1464 2620 -1156 -23120

82201 91 2272 2941 -669 -60879

82211 41 2272 2941 -669 -27429

-275989,4

r. 2011 7,68 + materiál + 10%

Kód množství
úhrada 

ZP
kalk. 
Cena

ztráta
ztráta 

celkem

80001 98 45,5 107 -61,5 -6027

80011 0 61,6 148 -86,4 0

80012 0 61,6 148 -86,4 0

80013 44 61,6 344 -282,4 -12425,6

r. 2012 7,8 + materiál + 10%

Kód množství
úhrada 

ZP
kalk. 
Cena

ztráta
ztráta 

celkem

80001 155 45,5 108 -62,5 -6987,5

80011 15 61,6 150 -88,4 -1326

80012 21 61,6 150 -88,4 -1856,4

80013 25 61,6 348 -286,4 -7160

81101 120 554,2 348 -293,8 -35256

81102 167 610 934 -324 -54108

81111 101 288,5 568 -279,5 -28229,5

81112 126 288,5 616 -327,5 -41265

82001 8 1179 2180 -1001 -8008

82002 10 1464 2651 -1187 -11870

82201 93 2272 2977 -705 -65565

82211 57 2272 2977 -705 -40185

-304516,4

r. 2008 7,76 + materiál + 10%

Kód množství
úhrada 

ZP
kalk. 
Cena

ztráta
ztráta 

celkem

80001 135 45,5 108 -62,5 -8437,5

80011 0 61,6 149 -87,4 0

80012 0 61,6 149 -87,4 0

80013 60 61,6 347 -285,4 -17124

81101 71 554,2 844 -289,8 -20575,8

81102 206 610 930 -320 -65920

81111 89 288,5 565 -276,5 -24608,5

81112 218 288,5 613 -324,5 -70741

82001 3 1179 2170 -991 -2973

82002 21 1464 2638 -1174 -24654

82201 179 2272 2962 -690 -123510

82211 97 2272 2962 -690 -66930

-425473,8

Průměrná regionální zubní laboratoř, kde pracují cca 4 

zubní technici, prodělává ročně cca 300.000Kč. Za de-

set let jsou to 3 miliony. U jedné laboratoře. Registro-

vaných laboratoří je cca 2300. Ne všechny poskytují 

plné spektrum práce, včetně „I“ kódů, takže budeme 

vycházet z toho, že laboratoří, které poskytují plné 

spektrum výrobků, je 60%, tedy 1380. 

1380 x 300.000 = 414.000.000,- 
Slovy: 414 milionů. ROČNĚ! 
A když to znásobíme 10ti, tak to je:
4 miliardy 140 milionů ZA DESET LET!!!

A to jsou peníze, které by v zubních laboratořích měly 

být a nejsou. To jsou peníze, které by měli mít a nema-

jí na svých účtech zubní technici, aby byli skutečnou 

střední třídou, která nemusí otáčet každou korunu, 

pracuje 8 hodin denně a může si dopřát plnohodnot-

ný odpočinek, včetně dovolené. 

Úkolem KZT je snažit se o nápravu tohoto neutěšené-

ho stavu. Provedli jsme celou řadu kroků, které měly 

přinést naději, že se stav změní. S pádem vlády a roz-

puštěním poslanecké sněmovny byla cesta potřebné-

ho zákona přetnuta těsně před cílem. 

Zbývá jen doufat, že nová politická garnitura se k vy-

pracovanému návrhu zákona vrátí a tento palčivý pro-

blém bude vyřešen jednou provždy. <<<

81101 116 554,2 837 -282,8 -32804,8

81102 145 610 921 -311 -45095

81111 84 288,5 560 -271,5 -22806

81112 129 288,5 607 -318,5 -41086,5

82001 8 1179 2149 -970 -7760

82002 23 1464 2613 -1149 -26427

82201 132 2272 2934 -662 -87384

82211 70 2272 2934 -662 -46340

-328155,9

Dění v KZT



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
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KamPaň Na ZVIDITELNěNí PROfESE 
ZubNíhO TEchNIKa

Potřebujete zubní protézu? Může to 
být problém…

Velké procento lidí bude pravděpodobně muset jed-
noho dne řešit otázku celkové zubní náhrady. Bohu-
žel většina pacientů však nemá ani tušení o tom, že 
právě snímací zubní náhrady představují pro české 
zdravotnictví poměrně komplikovaný problém. Ten-
to fakt se pak může zásadně odrazit na kvalitě finál-
ního výrobku. Ilustrací nefunkčně nastaveného sys-
tému je příběh pana inženýra Vidličky.

Pan Pavel Vidlička se rozhodl podělit o svůj příběh. 
Zcela oprávněně se domnívá, že se stejným pro-
blémem, který není jen problémem jednotlivce, 
ale celkového nastavení systému, nebojuje sám. 
Potýká se se situací, která zní až absurdně: české 
zdravotnictví mu není schopno garantovat výrobu 
kvalitní celkové snímací náhrady, přičemž kvalitní 
náhradou se rozumí takový výrobek, který splňu-
je požadavky jak na funkčnost, tak i na estetiku. Ne 
proto, že by zde nebyli lidé, kteří by nebyli schopni 
špičkovou protézu vyrobit. Kámen úrazu je v české 
legislativě, která definuje proces výroby náhrad. Ta 
je podle pana Vidličky nastavena principiálně špat-
ně ve smyslu vztahu mezi dodavatelem a odběra-
telem a v konečném důsledku je to odběratel, tedy 
pacient, kdo je na takto nastaveném procesu tratný, 
protože za své peníze nedostává odpovídající kva-
litu. (Nehledě na to, že za svoje peníze často nedo-
stává ani účet, což je s podivem).

Pavel Vidlička, konzultant na volné noze, který pra-
coval u několika mezinárodních firem, přišel před 
30 lety o horní chrup. V té době žil v Kanadě, kde 
si nechal vyrobit celkovou snímací náhradu a pak 
ještě další. Díky tomu může nyní srovnávat a má jas-
no: „Ty patálie, ty nekonečné tahanice ohledně mé 
zubní náhrady začaly až tady v Čechách.“

Běžná praxe při pořizování nové celkové snímatel-
né zubní náhrady je tato: zubní lékař sejme otisky, 
zjistí mezičelistní vztahy a výsledek odešle do la-
boratoře zubního technika, která je běžně někde 
mimo ordinaci stomatologa, třeba i na druhé stra-
ně města. Podle stávající legislativy zubní technik 
smí vyrábět náhrady pouze na základě indikace 
lékaře, sám s pacientem jednat nesmí – zpracuje 
tedy podklady a zhotovený výrobek doručí do or-
dinace, kde si protézu pacient vyzvedne. Čímž se 
dostáváme do začarovaného kruhu: lékař sám se 

na výrobě nepodílí, vlastně působí v procesu jen 
jako zprostředkovatel, a technik, který by mohl svůj 
výrobek zrevidovat společně s pacientem, se s ním 
do kontaktu podle legislativy vůbec nemá dostat. 
Zprostředkovaná výroba má jedno velké úskalí: brá-
ní přímé interakci mezi zákazníkem a zubním tech-
nikem. Jinak řečeno brání tomu, aby technik vyrobil 
náhradu od začátku až do konce přímo ve spolu-
práci se zákazníkem – pacientem a jemu skutečně 
na míru.

Pro snadnější představu problematiky: představ-
te si, že si chcete nechat ušít oblek. Ten, kdo vám 
bere míru, musí být obeznámen se samotným pro-
cesem výroby, vždy je to sám krejčí. Vlastní výrob-
ce, tedy krejčí, ví nejlépe, na co se koncentrovat, jak 
a které partie změřit. A hlavně sám při zkoušce nej-
lépe pozná, kde oblek nesedí. Pan Vidlička vidí věc 
jasně: „Je nezbytné, aby zákazník jednal se zubním 
technikem tváří v tvář.“

Pan Vidlička v České republice vystřídal již čtyři sto-
matologická pracoviště a pokaždé byl výsledek 
stejný. Výrobek byl podle jeho slov vždy funkčně 
i esteticky podřadným produktem. „Firma, která by 
vyráběla produkty takovéto kvality, by na volném trhu 
neměla šanci obstát!“ dodává rozhořčeně. „Služby 
socialistické, ceny kapitalistické,“ suše komentuje ne-
spokojený pacient.

Na okraj: jistě jste už slyšeli, pravděpodobně spíše 
v žertovné rovině, o jevu tzv. „šuplíkových zubů“. 
Realita je bohužel méně humorná. Pacient obdrží 
zmetek, zuby mnohdy nedrží a nevypadají dobře. 
Je unaven neustálými marnými předělávkami, zuby 
strčí do šuplíku a nosí raději starou protézu.

Jak probíhal proces výroby a předání zubní 
náhrady v Kanadě?
Na rozdíl od České republiky mohou v Kanadě cel-
kové snímatelné náhrady vyrábět na zakázku den-
turisté. Nejedná se o zubního lékaře, ale o profesi, 
která se zabývá právě výrobou umělých náhrad. 
Každý zub či protéza je unikátní, téměř umělecké 
dílo, a tak se k tomu musí také přistupovat. Den-
turista si sám sejme otisk, podle něhož pak vy-
robí umělý chrup. Sám vidí, co sedí a co nesedí, 
a může to hned na místě upravit. Zaměří se ne-
jen na funkční, ale také na estetické aspekty sou-
visející s tvarem obličeje a úst. (A ještě jedna věc, 
to vše se děje v sedě na křesle, nikoliv v pokrouce-Možno objednat na sekretariátu KZT
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né poloze v pololeže). A co je zásadní - denturista 
je za svou práci od začátku do konce zodpověd-
ný. Pan Vidlička popisuje přístup naprosto odlišný 
od toho, se kterým se setkal v Čechách. Přímý kon-
takt mezi denturistou a klientem si nemůže vyna-
chválit. Odborník v Kanadě mu věnoval náležitý čas 
a péči, zuby vyrobil a upravil tak, aby vypadaly při-
rozeně, to vše v přímé součinnosti s pacientem. Vý-
sledkem určitě nebyl unifikovaný úsměv alá figurka 
plastového Kena.  Jednalo se o kreativní spolupráci 
a ta zde chybí. „Role zubního lékaře v procesu, tak 
jak je dnes nastaven, je pouze role śnímače otis-
ků‘ (i když na základě vlastních zkušeností ani toto 
mnozí z nich nezvládají), jeho přidaná hodnota je 
nulová, ne-li přímo negativní. O tom, že by se lékař 
nějak zvlášť zaobíral estetickými aspekty – a je jich 
celá řada, kromě snad barvy zubů, nemůže být ani 
řeč. Jde v principu pouze a jen o to, aby pacient do-
stal za své peníze odpovídající kvalitu. Bohužel, tak 
tomu není,“ komentuje pan Vidlička.

Nicméně svůj boj proti větrným mlýnům pan Vid-
lička nevzdává a rozhodl se proto založit pacient-
ské sdružení „Náhradní jako pravé“, jehož hlas by 
byl slyšet. Pokud máte podobný problém a rádi 
byste ho řešili, využijte bez obav kontaktní adresy  
nahradnijakoprave@gmail.com.

Cíle pacientského sdružení shrňme do dvou jed-
noduchých bodů: pacient by měl mít právo být 
v přímém kontaktu se zubním technikem a měl by 
spolu s ním sám interaktivně spolupracovat na vý-
robě své náhrady. Navíc, dle vlastního uvážení, by 
měl mít možnost si připlatit za nadstandardní ře-
šení zubní náhrady. Tato možnost dnes neexistuje.

Na  odborné vyjádření jsme se zeptali prezi-
dentky Komory zubních techniků paní Alexan-
dry Seidlové.
„Je důležité si uvědomit, že i  tady umíme dělat abso-
lutně špičkové náhrady, máme k  dispozici nejmoder-
nější materiály a technologie. Horší je, že systém úhrad 
z  veřejného systému je výší úhrady nastaven na  prů-
měrnou až lehce podprůměrnou kvalitu. Na  čemž je 
v  důsledku bit především pacient. Zkušenost pana 
ing. Vidličky není bohužel žádnou výjimkou. Po celou 
dobu mé praxe se na mě obracejí nespokojení pacien-
ti, kteří žádají o radu, jak dál postupovat, když hotová 
protéza nefunguje jak má. V takovém případě se ná-
pravy dovolávají marně, protože je pozdě. To je nepří-
jemný stav, a náprava se může velmi prodražit.“

Rady paní Seidlové, jak vy sami můžete ovlivnit 
spokojenost s vaší budoucí protézou, zní zdánlivě 
banálně. „Nepodceňujte fázi zkoušky zubů. Při zkouše-
ní protézy se nebojte s protézou projít, prohlédněte se 
z  blízka i  z  dálky v  dostatečně velkém zrcadle. Klidně 
přizvěte do ordinace své blízké a nechte si poradit. Pře-

devším zkontrolujte, zda vám protéza nějak nezměni-
la profil obličeje, to je častý nešvar. Dejte také na vlast-
ní pocit. Jste spokojeni nejen z funkční, ale i z estetické 
stránky? Vyhraďte si na zkoušení čas, s výrobkem bu-
dete dennodenně žít,“ radí prezidentka Komory zub-
ních techniků.

Málokdo ví, že má ze zákona právo vybrat si dle 
vlastního uvážení laboratoř zubního technika. 
Váš lékař může zadat vaší vybrané laboratoři 
individuální zakázku, není třeba, aby měl uza-
vřenou smlouvu. Ovšem vy jako pacient stále 
jednáte pouze se zubařem.

http://zena-in.cz/clanek/potrebujete-zubni-protezu-
-muze-to-byt-problem/kategorie/pece-o-zuby

Zubní náhradu má v ČR 1,2 milionu 
lidí a přibývá jich

Praha - Zhruba 1,2 milionu Češek a Čechů používá 
zubní náhrady, každý rok jich 90.000 přibývá. Běž-
nou protézu jim hradí zdravotní pojišťovny, když 
chtějí lepší, musejí si ji zaplatit celou. Komora zub-
ních techniků prosazuje, aby si lidé mohli na lepší 
náhradu připlatit v rámci nadstandardů. Chce také 
změnu zákonů, aby pacienti nejednali o protéze je-
nom se zubařem, ale také s technikem, který ji vy-
robí. Zlepšila by se tak prý kvalita náhrad a spokoje-
nost pacientů by stoupla. 

„Nespokojení pacienti nejsou bohužel výjimkou. Obra-
cejí se na nás a žádají radu, jak postupovat, když hoto-
vá protéza nefunguje,“ řekla ČTK prezidentka Komo-
ry zubních techniků Alexandra Seidlová.

I v Česku se podle ní dají vyrobit špičkové celkové 
náhrady, k dispozici jsou nejmodernější materiály 
i technologie a zkušení zubní technici.

Hlavní příčinou problematických protéz podle ní je 
to, že zubní technik nepřijde do kontaktu s pacien-
tem, musí se spolehnout jen na zadání zubaře. „Ne-
zná základní rysy obličeje pacienta, jeho barvu ple-
ti, tvar nosu, barvu a posazení očí. Estetická stránka 
tak je velmi upozaděna. Legislativa však zubnímu 
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technikovi kontakt s pacientem upírá,“ řekla Seidlo-
vá. Pokud i tak pošle zubař pacienta do zubní labo-
ratoře a zubní technik zohlední při výrobě protézy 
i estetiku, zdravotní pojišťovna mu tuto práci neza-
platí. „Úhrada pojišťoven s tím nepočítá a v přípa-
dě výběru doplatku by byl porušen zákon,“ uvedla 
Seidlová.

Systém úhrad z pojištění je podle ní nastaven 
na průměrnou kvalitu. Za posledních 16 let se va-
lorizovala dvakrát, platba prý sotva pokryje výrobu 
funkční protézy. Individuální požadavky pacientů 
se do ní nevejdou.

I v současné situaci ale pacienti podle Seidlové mají 
určitou možnost estetiku protézy ovlivnit. „Přede-
vším by pacient měl zkontrolovat, zda mu protéza 
nezměnila profil obličeje a linii rtů, to je častý pro-
blém. Měl by dát na vlastní pocit, který z funkčnosti 
i estetiky protézy má,“ shrnula.
Připomněla, že ze zákona si každý může vybrat la-
boratoř zubního technika. Zubař s ní nemusí mít 
smlouvu, může zhotovení náhrady zadat jako in-
dividuální zakázku. Pacient má právo na účet, aby 
věděl, jakou hodnotu má výrobek, který zdravotní 
pojišťovna uhradila. Měl by také žádat prohlášení 
o výrobku, ze kterého se dozví podrobnosti o vý-
robci, výrobku a materiálu, ze kterého je vyroben.

Rady při pořizování nové zubní protézy: 
1. Na zkoušení si vyhraďte dostatek času.
2. Při zkoušce se posaďte a zkuste se i projít.
3. Prohlédněte se zblízka i zdálky ve velkém zr-

cadle.
4. Vezměte si do ordinace své blízké, ať vám po-

radí.
5. Můžete si vybrat svého zubního technika, kte-

rý náhradu zhotoví.
6. Požadujte účet a prohlášení o výrobku.

Zdroj: Komora zubních techniků

http://magazin.ceskenoviny.cz/zdravi/zpravy/
zubni-nahradu-ma-v-cr-1-2-milionu-lidi-pribyva-
-jich/975522

http://www.denik.cz/z_domova/zubni-nahradu-ma-
-v-cesku-1-2-milionu-lidi-pribyva-jich-20130824.html

http://relax.lidovky.cz/zubni-nahradu-ma-v-
-cesku-1-2-milionu-lidi-pribyva-jich-fhy-/zdravi.
aspx?c=A130824_202608_ln-zdravi_hm

Zajímavá i děsivá fakta z historie zub-
ní protetiky

Věděli jste, že zubní kaz byl dříve přičítán zlovolnému 
zubnímu červu? Nebo že na nemocný zub se radilo 
aplikovat havraní lejno, aby zub co nejdříve odum-
řel a majitel se tak zbavil trápení? Od dávných dob 
se ve společnosti vnímá ztráta zubů jako příznak stá-
ří. Nefunkčnost chrupu s sebou nese spoustu dílčích 
komplikací. Nejen, že zuby potřebujeme k  rozměl-
nění potravy, kompletní chrup je také důležitý pro 
výslovnost, vzhled, v širším smyslu také pro zařaze-
ní nositele do společnosti. Špatné zuby se odráží též 
na psychice člověka.

S obtížemi spojenými s absencí nebo nefunkčností 
vlastního chrupu se lidstvo potýká již od pravěku. 
První důkaz mechanického zásahu do ústní dutiny 
datujeme do 3. tisíciletí př.n.l. V egyptské  pyrami-
dě byly objeveny dvě lidské stoličky spojené zlatým 
drátem. Vynález můstku jako takového je ovšem 
připisován Etruskům, kteří již 700 let př.n.l dosáh-
li mistrovství při zpracování vzácných kovů. Ve 13. 
století přináší dobrodruh Marco Polo krom jiných 
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pro Evropu šokujících informací zprávu, že v jiho-
východní Asii požívá velké popularity pokrývání 
zubů tenkými zlatými plíšky. Paralela se současnos-
tí je nasnadě. Například třicetiletý rapper (a zdá se 
i tvůrce trendů) Kanye West si nechal vytrhat celou 
spodní řadu zubů, které nechal nahradit zuby zlatý-
mi, ještě navíc posetými diamanty.

Ve středověku byla péče o zevnějšek a krásu cel-
kem potlačena křesťanským ideálem nesmrtelné 
duše. Evropský středověk je mimo jiné charakteri-
zován závoji přes obličeje dam, brněním a helmicí 
u mužů-rytířů. Zuby a vzhled se tedy v tomto ob-
dobí moc neřešily. Znovuobjevení antické krásy při-
náší až renesance. Pro sebevědomí člověka je od té 
doby důležitý příjemný vzhled a estetický úsměv.

Kolem roku 1600 se Jacques Guelleman pokouší 
o malou revoluci v oblasti zubních náhrad: místo 
zvířecích či lidských zubů, které snadno v ústech 
podléhaly zkáze, bakteriím atd., navrhuje minerální 
pastu k výrobě zubů umělých: obsahuje mimo jiné 
bílý vosk, mastix, drcené korály a perly. Čímž natolik 
předbíhá svou dobu a vlastně i technické možnosti, 
že tento návrh zůstává spíše hudbou budoucnos-
ti.  Trh s lidskými zuby určenými do náhrad i nadále 
bují. V 19. století v Anglii byly zuby běžně nabíze-
ny na tržištích, neboť zubní lékaři si zvykli vyrábět 
zubní náhrady právě z lidských zubů. Tuto možnost 
jak přijít k penězům využívalo nemálo chudých lidí. 
Největšími dodavateli však zůstávala bitevní pole, 
stejně jako vykradači hrobů.  Nejcennější byl kom-
pletní chrup, či sada zubů sobě podobných.

Již v 18. století navrhuje pařížský dentista Nicolas 
Dubois de Chérmant zuby porcelánové, o které má 
zájem především šlechta. Tento návrh přebírá a vy-
lepšuje Američan W. Peale a umělé zuby se začína-
jí vyrábět od roku 1822 sériově v továrně. Od této 
doby se stomatologická protetika vyvíjí mílovými 
kroky, možnosti ošetření, materiálu i formy aplikace 
jsou nesrovnatelně sofistikovanější a pozitivní zprá-
vou je, že se vývoj v této oblasti stále zrychluje. Pří-
klad za všechny: pokud si můžete dovolit zaplatit 
speciální terapii růstovými faktory, lékaři vám dnes 
zrekonstruují čelist a nechají dorůst kost. To, co si 
před padesáti lety neuměl nikdo představit, je dnes 
realizovatelné.

Zeptali jsme se na  vyjádření k  možnostem 
dnešní zubní protetiky v ČR těch nejpovolaněj-
ších, odpovídá prezidentka Komory zubních 
techniků paní Alexandra Seidlová.
„Lidstvo si prošlo - nejen co se zubní protetiky týče -  růz-
nými eskapádami. Ráda bych vás ale ujistila, že v dneš-
ní době máme my zubní technici k dispozici špičkové 
materiály a i naše postupy jsou na vysoké úrovni, roz-
hodně ve srovnání s Evropou nijak nepokulháváme, co 
se možností týče. Je důležité si uvědomit, že zhotove-

ní plně funkční a zároveň estetické celkové náhrady je 
velmi náročná disciplína našeho oboru. Negativně se 
však projevuje skutečnost, že na rozdíl od jiných zemí 
není v  České republice umožněn přímý kontakt mezi 
zubním technikem a  pacientem. Další problém bych 
viděla v české legislativě, která se zuby nehty brání pří-
platkům za nadstandard k plně hrazeným výrobkům. 
Tím se však přístup pacienta k našim špičkovým výrob-
kům poněkud ztěžuje.“

http://zena-in.cz/clanek/zajimava-i-desiva-fakta-z-
-historie-zubni-protetiky/kategorie/pece-o-zuby
http://trendyzdravi.cz/medicina/bez-zubu-to-ne-

jde-z-historie-zubni-protetiky.html?showmeno-
nactive=1g5fhtt4z7t64

Máte právo si vybrat technika, který 
vám udělá zubní protézu

Až 1,2 milionu  Čechů používá zubní protézu, každý 
rok jich 90 tisíc přibývá. Komora zubních techniků 
prosazuje, aby si lidé mohli na lepší náhradu připla-
tit v rámci nadstandardů. Přečtěte si rady pro poří-
zení nové zubní protézy…

Komora zubních techniků prosazuje, aby si lidé 
mohli na  lepší náhradu připlatit v  rámci nadstan-
dardů.

Chce také změnu zákonů, aby pacienti nejednali 
o protéze jenom se zubařem, ale také s technikem, 
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http://www.invarena.cz/?p=9547

http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/zub-
ni-nahradu-ma-v-cr-pres-milion-lidi-pribyva-jich-
-471739#utm_medium=newsletter&utm_sour-
ce=zdn

Zubní náhradu potřebuje každý  
desátý Čech. Jak si ji vybrat? 

12. 09. 2013
O celkových zubních náhradách a úskalích, které 
čekají na českého pacienta, se běžně nedočtete. 
Jedná se však o problematiku, která se momentál-
ně týká více než desetiny populace. A podle sta-
tistik přibývá každoročně 90 tisíc občanů ČR, kteří 
zubní náhradu potřebují. Situaci, která panuje v na-
šich poměrech, osvětluje prezidentka Komory zub-
ních techniků paní Alexandra Seidlová. „Je důležité 
si uvědomit, že zhotovení plně funkční a zároveň 
estetické celkové náhrady je velmi náročná disci-
plína našeho oboru. Ale i u nás umíme dělat abso-
lutně špičkové celkové náhrady, máme k dispozici 
nejmodernější materiály a technologie a jsme vy-
baveni dostatečnou erudicí, jako kolegové v jiných 
zemích.“

V  čem tedy vidíte hlavní příčiny problémů 
u celkových náhrad?

„Hlavní příčinou problematických celkových protéz 
je, že zubní technik nepřijde do kontaktu s pacien-
tem a spoléhá se pouze na strohé zadání z ordina-

který ji vyrobí. Zlepšila by se tak prý kvalita náhrad 
a spokojenost pacientů by stoupla. Běžnou protézu 
jim hradí zdravotní pojišťovny, když chtějí lepší, mu-
sejí si ji v současné době zaplatit celou.

„Nespokojení pacienti nejsou bohužel výjimkou. 
Obracejí se na nás a žádají radu, jak postupovat, 
když hotová protéza nefunguje,“ uvedla prezident-
ka Komory zubních techniků Alexandra Seidlová. 
I v Česku se podle ní dají vyrobit špičkové celkové 
náhrady, k dispozici jsou nejmodernější materiály 
i technologie a zkušení zubní technici. Hlavní příči-
nou problematických protéz podle ní je to, že zub-
ní technik nepřijde do kontaktu s pacientem, musí 
se spolehnout jen na zadání zubaře.

„Nezná základní rysy obličeje pacienta, jeho bar-
vu pleti, tvar nosu, barvu a posazení očí. Estetická 
stránka tak je velmi upozaděna. Legislativa však 
zubnímu technikovi kontakt s pacientem upírá,“ 
řekla Seidlová. Pokud i tak pošle zubař pacienta 
do zubní laboratoře a zubní technik zohlední při 
výrobě protézy i estetiku, zdravotní pojišťovna mu 
tuto práci nezaplatí. „Úhrada pojišťoven s tím ne-
počítá a v případě výběru doplatku by byl porušen 
zákon,“ uvedla Seidlová. Systém úhrad z pojištění 
je podle ní nastaven na průměrnou kvalitu. Za po-
sledních 16 let se valorizovala dvakrát, platba prý 
sotva pokryje výrobu funkční protézy. Individuální 
požadavky pacientů se do ní nevejdou. I v součas-
né situaci ale pacienti podle Seidlové mají určitou 
možnost estetiku protézy ovlivnit. 

„Především by pacient měl zkontrolovat, zda mu 
protéza nezměnila profil obličeje a linii rtů, to je 
častý problém. Měl by dát na vlastní pocit, který 
z funkčnosti i estetiky protézy má,“ shrnula. Připo-
mněla, že ze zákona si každý může vybrat laboratoř 
zubního technika. Zubař s ní nemusí mít smlouvu, 
může zhotovení náhrady zadat jako individuální za-
kázku. Pacient má právo na účet, aby věděl, jakou 
hodnotu má výrobek, který zdravotní pojišťovna 
uhradila. Měl by také žádat prohlášení o výrobku, 
ze kterého se dozví podrobnosti o výrobci, výrob-
ku a materiálu, ze kterého je vyroben.

Rady při pořizování nové zubní protézy
1. Na zkoušení si vyhraďte dostatek času.
2. Při zkoušce se posaďte a zkuste se i projít.
3. Prohlédněte se zblízka i zdálky ve velkém zr-

cadle.
4. Vezměte si do ordinace své blízké, ať vám po-

radí.
5. Můžete si vybrat svého zubního technika, kte-

rý náhradu zhotoví.
6. Požadujte účet a prohlášení o výrobku. 

Zdroj: Komora zubních techniků
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prohlédněte se z blízka i z dálky v dostatečně vel-
kém zrcadle. Klidně přizvěte do ordinace své blíz-
ké a nechte si poradit. Především zkontrolujte, zda 
vám protéza nějak nezměnila profil obličeje a linii 
rtů, to je častý problém. Dejte také na vlastní pocit, 
který máte. Jste spokojeni nejen z funkční, ale i z es-
tetické stránky? Vyhraďte si na zkoušení čas, s vý-
robkem budete dennodenně žít. Raději se dostav-
te na opakované úpravy, dokud je to ještě možné. 
Měnit estetické parametry hotové protézy je velmi 
složité a zdravotní pojištění s tím vůbec nepočítá, 
mohlo by se vám velmi prodražit“.

Jak bychom měli postupovat?
Ze zákona máte právo vybrat si dle vlastního uvá-
žení poskytovatele zdravotní péče, tedy i laboratoř 
zubního technika. Váš lékař může zadat vaší vybra-
né laboratoři individuální zakázku. Není třeba, aby 
měl uzavřenou smlouvu. Stejně tak máte ze zákona 
právo na účet, a to vždy, i u celkových náhrad. Měli 
byste vědět, jakou hodnotu má výrobek, který vám 
je pojišťovnou uhrazen. Dále máte nárok na tzv. 
prohlášení o výrobku (doklad od výrobce), v tom-
to případě zubní laboratoře, která protézu zhotovi-
la, kde se dozvíte podrobnosti o výrobci, výrobku 
a materiálu, ze kterého je vyroben. Ovšem hlavním 
garantem je vždy zubař, vy jako pacient stále jedná-
te pouze s ním.

Rady, které se budou hodit při pořizování nové 
zubní protézy:
•	 Na zkoušení si vyhraďte dostatek času
•	 Při zkoušce se posaďte a zkuste se i projít
•	 Prohlédněte se z blízka i z dálky ve velkém zr-

cadle
•	 Vezměte si do ordinace své blízké, ať vám po-

radí
•	 Můžete si vybrat svého zubního technika, kte-

rý náhradu zhotoví
•	 Požadujte účet a prohlášení o výrobku

http://trendyzdravi.cz/medicina/zubni-nahradu-
-potrebuje-kazdy-desaty-cech-jak-si-ji-vybrat.
html?showmenonactive=1g5fhtt4z7t64 <<<

ce. Nezná základní rysy obličeje pacienta, nezná 
jeho barvu pleti, tvar nosu, barvu a posazení očí. 
Nevidí to, co je jinak patrné na první pohled a co 
spolu velmi úzce souvisí. Estetická stránka je tak 
velmi upozaděná. Legislativa však jasně zubnímu 
technikovi kontakt s pacientem upírá. Pokud je 
přesto pacient rozumným stomatologem do zubní 
laboratoře odeslán, a zubní technik se ho ujme, vě-
nuje maximální pozornost všem důležitým aspek-
tům, stále je tu bariéra možnosti doplatku k plně 
hrazenému výrobku a všechnu tuto „práci navíc“ 
dělá zubní technik zdarma. Jestliže toto provádí 
pečlivý zubní lékař sám v ordinaci, ani on nemá tak-
to strávený čas nikým zaplacen. Úhrada pojišťoven 
s tímto vůbec nepočítá a v případě výběru doplat-
ku je porušen zákon. Chybí tu možnost doplatků“.
Opravdu se s estetickou stránkou protézy příliš 
nepočítá?

„Systém úhrad z veřejného systému je nastaven 
na průměrnou až lehce podprůměrnou kvalitu. 
Úhrada je velmi nízká a za posledních 16 let byla 
valorizována pouze dvakrát. Musí se o ni podělit 
jak stomatolog, tak zubní technik. Za tuto úhradu 
je jen taktak možné zhotovit protézy, které jsou 
funkční. Ovšem individuální požadavky jednotli-
vých pacientů už se do takto nízkých úhrad sku-
tečně nevejdou. V případě, že chce pacient něco 
„navíc“, musí si hradit celou cenu bez jakéhokoli 
příspěvku od pojišťovny. Zatím totiž nebyly zave-
deny možnosti doplatku k výrobkům, které stát ga-
rantuje jako „plně hrazené“, což je i celková zubní 
náhrada. Každý výběr peněz za takto označené vý-
robky je porušením dosud platného zákona. To je 
významný problém, který je demotivační jak pro 
zubního lékaře, tak pro zubního technika. Proto ne-
jsou nadstandardní náhrady ani nabízeny, na čemž 
je v důsledku bit především pacient“.

Myslíte si, že jsou pacienti s  náhradami často 
nespokojení?
„Nespokojení pacienti nejsou bohužel žádnou vý-
jimkou. Po celou dobu mé praxe se na nás obra-
cejí pacienti, kteří žádají o radu, jak dál postupo-
vat, když již hotová protéza nefunguje jak má. Přijít 
o vlastní zuby je trauma samo o sobě, a když vám 
pak zubní náhrada neplní svůj účel, je trauma o to 
větší. Ale ve chvíli, kdy je protéza hotová, je náprava 
velmi složitá“

Jak můžeme ovlivnit vzhled své budoucí pro-
tézy?
„Často se stává, že stomatologové pracují s leží-
cím pacientem i při zhotovování snímatelných ná-
hrad. Pohled na obličej je pak zkreslený. Při zkouše-
ní protézy se nebojte posadit, s protézou se projít, 



PRAKTICKÝ KURZ
Výroba flexibilních litých snímacích náhrad

pátek, 25. října 2013 - Otrokovice
pátek, 22. listopadu 2013 - Otrokovice

lektor: Roman Šimjak, 
vedoucí zubní technik kliniky MoraviaDent s. r. o.

Cena: 6 490 Kč (VIP 5 500 Kč)
Naučte se efektivně pracovat s flexibilními pryskyřicemi 

a to jak při tvorbě celkové snímací náhrady, tak skeletové 
náhrady. V průběhu kurzu se dozvíte spoustu praktických 
tipů a triků, jak můžete předejít případným chybám nebo 
neúspěchu a v neposlední řadě se společně podíváme na 
rentabilitu a cenotvorbu. Sami si během kurzu vytvoříte 

2 kompletní flexibilní protézy.

Podrobné informace o kurzu Vám rád 
poskytne Váš obchodní zástupce 

nebo paní Mikšíková - tel. 576 771 407, 
miksikova@hufa.cz, u které se také na kurz 

můžete přihlásit.

Flexibilní protézy
Sabilex

• Jeden z nejdokonalejších systémů pro výrobu litých  
 snímacích náhrad s kartušemi o průměru 25 mm.
• Kompaktní, s moderním designem a přehlednými  
 displeji.
• Snadné programování – integrovaná zahřívací jed- 
 notka - zvuková indikace.
• Sabilex 2A - poloautomatický přístroj, vyžaduje  
 asistenci laboranta v určitých fázích licího procesu.
• Sabilex 2AD - plně automatický přístroj s jedním  
 programem, který Vám umožňuje věnovat se jiné  
 činnosti v době, kdy sám pracuje.
• Sabilex 5PRO - plně automatický přístroj s vylepše- 
 nými vlastnostmi - výkonnější pumpou, pěti progra- 
 my a zakrytovanou kyvetou.
• Rozměry: 52 x 22 x 16 cm (v x h x š), váha 11,8 kg.

Cena     88 900 Kč  2A
Cena 100 900 Kč 2AD
Cena 114 900 Kč 5PRO

estetické	 nezničitelné	 za skvělou cenu

stabilní cel•	 okovový rám stolu
odolná pracovní deska•	

přirozené	pracovní	světlo•	
výkonné	odsávání	s	nízkou	hlučností•	
ergonomicky	navržené	prvky	stolu•	

moderní	nadčasový	design•	
v	různých	barvách	a	provedeních•	

Laboratorní stoly

Velmi praktické laboratorní stoly 
v moderním designu.
Stabilitu	zajišťuje	celokovový rám stolu 
dostupný	ve	dvou	barevných	variantách.	
Pracovní deska	 s	 povrchem	 odolným	
vůči	 poškrábání,	 chemickým	 látkám	 a	
ohni.	 Fluorescentní	 pracovní světlo je	
přirozené	 pro	 oči	 a	 nezpůsobuje	 jejich	
předčasnou	únavu.	Výkonné odsávání s 
regulací	sacího	výkonu	a	nízkou	hlučnos-
tí.	Objem	sání:	18	-	27	litrů	za	sekundu.	
Hlučnost:	<65	dB.	
Další příslušenství zahrnuté v ceně 
stolu:	 ofukovací	 vzduchová	 tryska,	 štít	
chránící	oči	během	práce,	 loketní	opěrky	
pro	 pohodlí	 při	 práci,	 zásuvka	 pro	 sběr	
prachu,	šuplíky	a	krytý	otvor	pro	vedení	
elektrických	kabelů	a	hadic.
Rozměry pracovní desky:	120	x	60	cm,	
výška stolu: 80 cm.
Volitelné barvy:	 rám	 stolu	 -	 stříbřitě	
šedá	 nebo	 tmavě	 šedá,	 pracovní	 deska	
-	 polywood	 se	 vzhledem	 podobným	 pří-
rodnímu	dřevu	nebo	nerezová,	šuplíky	a	
přední	část u	-	stříbřitě	šedé,	žluté,	čer-
vené,	modré	nebo	tmavě	šedé.

40 990,-
48 490,-

NEODOLATELNÁ NABÍDKA

zvolte si typ přístroje (2A, 2AD nebo 5PRO) 
a my Vám přidáme 15 kartuší nejčastěji 

používané velikosti M v nejoblíbenější barvě intenzivní růžová zcela ZDARMA! Navíc můžete využít 50% SLEVY na praktický kurz!

Hu-Fa Dental a. s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice, www.hufa.cz, objednavky@hufa.cz, Tel.: 576 771 417, Fax: 577 926 205

Sabillex-laboratorni_stoly_Komora_2013.indd   1 3.9.2013   12:14:38
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>>> V  minulém čísle magazínu KZT jsem zveřejnila 
sáhodlouhý článek objasňující legislativní proces, kte-
rý je běžný při schvalování zákonů ČR. Proč se k tomu 
vracím?

Všichni, i ti co se zrovna příliš nezaobírají politikou, ur-
čitě zaznamenali, jaký je stav posledních týdnů v naší 
republice. Nikdo si nemohl nevšimnout, že máme 
novou vládu, kterou neschválil Parlament a rovněž si 
nemohl nevšimnout, že byla rozpuštěna Poslanecká 
sněmovna a nezadržitelně se blíží předčasné volby. 
Pro zubní techniky je to špatná zpráva. Zákon o zdra-
votnických prostředcích, který měl mimo jiné změnit 
i náš starý nepopulární sazebník z roku 1996, skončil 
stejně tak jako dalších 200 neprojednaných zákonů  
v propadlišti dějin. Jenom velmi zjednodušeně připo-
menu legislativní proces:

Zákon o zdravotnických prostředcích v legislativ-
ním procesu postoupil až do Poslanecké sněmov-
ny: (znázorňuje modrá barva)

Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
Vláda: návrh zákona schválila a předložila sněmovně 
4. 7. 2013.
Poslanecká sněmovna: návrh zákona rozeslala po-
slancům jako tisk 1106/0 dne 8. 7. 2013. 
Předseda sněmovny: projednání zákona doporučil 
17. 7. 2013. 

Určil zpravodaje: PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D. a navrhl 
přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnic-
tví 

No a co dál?

S koncem sněmovny končí i některé zákony
S rozpuštěním sněmovny se pojí řada dalších věcí. 
Jednou z nich je neblahý osud některých zákonů, kte-
ré ještě nebyly schváleny. Některé z nich totiž končí 

doslova v koši. Zasedání Poslanecké sněmovny totiž 
není, na rozdíl od Senátu, stálé, tudíž nově zvolená 
Poslanecká sněmovna začíná vždy s čistým stolem. 
Zda zákony mají ještě šanci platit, či budou smeteny 
ze stolu, záleží na tom, ve které fázi schvalování se ak-
tuálně nachází. 

Zákony v  jednotlivých stádiích projednání tak stihne 
následující osud:

1. zákony v připomínkovém řízení – tyto vládní zákony 
ještě nebyly předloženy Poslanecké sněmovně k pro-
jednání, tudíž záleží na vládě, jak s nimi naloží,
2. zákony na vládě, které ještě neprojednávala Posla-
necká sněmovna – viz bod 1,
3. zákony v nějakém čtení v Poslanecké sněmovně – 
tyto zákony spadnou tzv. pod stůl,
4. zákony schválené v Senátu – jsou projednány Se-
nátem, rozpuštění Poslanecké sněmovny na ně nemá 
vliv,
5. zákony vrácené Senátem či prezidentem – i tyto zá-
kony spadnou tzv. pod stůl.

hISTORIE SE OPaKujE…
Naděžda Kroupová

Aktuálně
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O čINNOSTI RK KZT čR
Jednání revizní komise se konalo v Praze na sekretariátu dne 11. 07. 2013

Zákony, které takto spadnou pod stůl, však můžou být 
předloženy k projednání nově zvolené Poslanecké 
sněmovně. Další možnost, jak některé zákony schválit, 
má vláda. Ta totiž může navrhnout, aby se jimi zabýval 
Senát a přijal je ve formě zákonných opatření Senátu. 
Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, přísluší 
Senátu přijímat zákonná opatření jen ve věcech, které 
nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí záko-
na. Taková opatření však musí být následně schválena 
nově zvolenou Poslaneckou sněmovnou na její první 
schůzi, jinak pozbudou další platnosti.

Co z toho plyne pro zubního technika – zákon o zdra-
votnických prostředcích sice do Sněmovny doputo-
val, ale protože nedošlo k jeho schválení, tak končí 
v koši spolu s dalšími neprojednanými zákony i s no-
vým sazebníkem našich výrobků. Opakuje se situace 
z roku 2008, kdy sazebník měl být změněn v rámci re-
formy zdravotnictví, kterou prosazoval Tomáš Julínek, 
tehdejší ministr zdravotnictví. 

Od  roku 1996 uplynulo 17 let – 17 let stejný  
sazebník - 17 let stejné ceny I  kódů - mnoho let 
práce a snaha o změnu…

a výsledek: dvakrát byla změna téměř na dosah 
ruky, ale kvůli politické nestabilitě vždy zkracho-

>>> Svoji kontrolní činnost zaměřila na kvartální kon-
trolu účetních dokladů a prověřovala oprávněnost 
použitých prostředků zaúčtovaných v účetnictví.

Dále zaznamenala aktuální stav členské základny  
a platební morálku členů.

Na závěr sekretariát seznámil revizní komisi s průbě-
hem soutěže Škola roku a letos jsme rády konstato-
valy, že všechny výrobky byly vzorně doručeny do  
30. 6. 2013

K dalšímu jednání se revizní komise sejde na počátku 
čtvrtého kvartálu k běžné kontrolní činnosti. <<<

Za RK KZT ČR
zpracovala Eva Klingorová

vala. Člověka se zmocňuje zlost, mísí se s lítostí a bez-
nadějí. Ale jak ve svém citátu říká německý psycholog 
a filozof Karl Jasper:

„Beznaděj je vlastně porážkou. Nesmíme se jí od-
dat, dokud jsme ještě schopni něco dělat.“

A já si myslím, že jako první, co můžeme udělat je, že 
půjdeme k volbám. Volby do Poslanecké sněmovny 
se budou konat ve dnech 25. a 26. října 2013. Zasedá-
ní nově zvolené Poslanecké sněmovny by mělo být 
podle prezidenta zahájeno 26. listopadu 2013. Nechci 
lobovat za nějakou stranu, politikou se až tak nezabý-
vám, nechci ani nikoho nabádat, co má dělat,….  pev-
ně věřím v to, že každý z vás má svůj rozum, že dokáže 
rozlišit, co je dobré pro zubní laboratoře, že nezapo-
mněl na slova o parazitech společnosti a že má aspoň 
hrubé povědomí o tom, kdo nám chce navýšit odvo-
dy. A potažmo to platí i pro zaměstnance, budou-li se 
mít laboratoře hůře – budou se mít hůře i zaměstnan-
ci.

A jak tyto volby dopadnou? Samozřejmě to záleží 
na voličích – na nás všech. <<<

Aktuálně

Aktuálně
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>>> Tradičně bychom Vás rádi pozvali na letošní již 21. 
ročník stomatologického veletrhu PRAGODENT,který 
bude probíhat v termínu 10.-12.10.2013 na Výstaviš-
ti Praha v Holešovicích. Každoročně se tohoto vele-
trhu účastní podstatná většina českých firem z obo-
ru a prostřednictvím  svých českých zastoupení také 
světová špička.

Vystavující firmy představí kompletní nabídku dentál-
ního trhu jak pro stomatologické ordinace, tak i pro 
zubní laboratoře, nebude chybět softwarové vybave-
ní, nástroje pro prevenci, hygienu a bezpečnost práce, 
ale najdete zde zároveň farmaceutické výrobky a od-
borné publikace. Nebude chybět řada novinek, které 
si určitě najdou své místo i v zubních laboratořích.

V rámci doprovodného programu veletrhu PRAGO-
DENT se uskuteční konference DENTAL SUMMIT 2013. 
Zájemci se můžou těšit na zajímavé přednášky i live 
ukázky. Program bude probíhat 2 dny –  ve čtvrtek 
10.10.  a pátek 11.10.2013.

I pro letošní rok je připravena soutěž o nejlepší expo-
nát TOP OF PRAGODENT 2013. Odborná porota se-
stavená z řad zubních lékařů, techniků a dentálních 
hygienistek bude hodnotit jednotlivé přihlášené ex-
ponáty. Atraktivnější tato soutěž pro návštěvníky ve-

letrhu bude tím, že  kromě komise odborníků budou 
mít i samotní návštěníci možnost zapojit se do hod-
nocení nominovaných exponátů. Každý návštěvník 
obdrží spolu se vstupenkou žetony, které pak ode-
vzdá nominovanému exponátu, který ho nejvíce za-
ujal. Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni 
po ukončení veletrhu.

Pragodent vstupuje do třetí dekády. Je tradiční, stá-
le krásnější. Výstavní prostory jsou zaplněny převrat-
nými novinkami v oboru stomatologie, která prožívá 
velký přerod. Tradiční technologie jsou na ústupu, 
nové technologie si postupně razí svoji cestu do na-
šich praxí.

Abychom mohli držet krok s vývojem technologií 
a materiálů, musíme ale investovat nemalé prostřed-
ky. A není žádným tajemstvím, že ve stomatologii se 
ekonomická situace nevyvíjí příliš pozitivně, spíše na-
opak. Přílišná závislost na úhradách pojišťovny, tristně 
zastaralý sazebník včetně stagnujících výší úhrad, ne-
informovaný pacient, špatná, naprosto nevyhovující 
legislativa. 

KZT proto zahájila mediální kampaň, která má přede-
vším přiblížit veřejnosti zubního technika a jeho prá-
ci, ale také má za úkol informovat pacienta o mož-

PRaGODENT 2013 
21. ročník mezinárodního dentálního veletrhu 
10. - 12. 10. 2013 - Výstaviště Praha Holešovice 
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nostech, které jsme díky svému umu a technologiím 
schopni poskytnout, o právech, která má, a která by 
mohl využívat ke svému i našemu prospěchu. Infor-
movaný pacient jistě mnohem lépe pochopí, že práce 
a výrobky, které mu jsme v našich ordinacích a labo-
ratořích schopni nabídnout, mají svoji vysokou hod-
notu. 

V současné době již kampaň začala. Na stánku KZT si 
můžete při šálku dobré kávy nebo sklence míchaného 
nápoje, v klidu některé naše příspěvky do médií pře-

číst. Přijďte s námi pohovořit, dejte nám nové náměty, 
se kterými je třeba veřejnost seznámit. Zajímá nás Váš 
názor. Máme společný problém, pojďme ho společ-
ně řešit.

KZT ČR bude mít svůj stánek umístěný ve stejných 
prostorách výstavní haly jako minulý rok. Součás-
tí stánku bude bar, kde se budou podávat míchané 
nápoje – členům KZT zdarma výměnou za voucher, 
který obdrží na stánku KZT u informačního pultíku 
a ostatním návštěvníkům za registrační poplatek 30,- 
Kč.

V pátek 11.10. ve 13:00 hodin proběhne na stán-
ku KZT vyhlášení výsledků soutěže „Škola roku“, 
které se tento rok účastní téměř všechny školy. Záro-
veň budou výhercům předány ceny. Vítězná škola si 
odnese pohár „Škola roku“ a studenti vítězných výrob-
ků obdrží hodnotnou cenu – knihu „Precision milling 
and partial dental constructions“ jejímž autorem je 
Henning Wulfes.

Srdečně Vás zveme na náš stánek na Pragodent, 
kde Vám členové Rady KZT budou k dispozici pro 
jakékoli dotazy. Přijďte se podívat. <<<
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ZačNěTE SE KamaRáDIT S POčíTačEm..
ČSSZ - přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 – už jenom elektronicky

>>> Od roku 2014 se všichni živnostníci a podni-
katelé musí rozloučit s vyplňováním přehledu pro 
OSVČ u České správy sociálního zabezpečení v lis-
tinné podobě. I přesto, že mnozí z vás jsou na ten-
to způsob zvyklí, tak díky novým ustanovením je 
s ním definitivně konec. 

Původně měla nová povinnost platit už letos, ČSSZ 
ale 25. 1. 2013 ve svém prohlášení konstatovala, že 
řada jejich klientů není na povinné zavedení elek-
tronické komunikace připravena. Proto se rozhod-
la až do konce roku 2013 platnost pozměňovacího 
návrhu zákona odložit. Z toho tedy vyplývá, že  tato 
povinnost platí od 1.1.2014. 

Přehled pro sociálku budete muset podat elek-
tronicky – což znamená zřídit si datovou schránku 
nebo využít e-podání, ke kterému ovšem potřebu-
jete elektronický podpis. Jinak už tento přehled po-
dat nepůjde.

V zásadě máte s ČSSZ dvě elektronic-
ké možnosti komunikace. 
První možnost: (asi schůdnější) je založení datové 
schránky, skrze kterou pak lze poslat vyplněný elek-
tronický formulář. 
Druhá možnost: je použití uznávaného elektro-
nického podpisu. 
Pokud se rozhodnete pro první možnost, tak si mu-
síte například v Czech POINTu (podací ověřovací in-
formační národní terminál) datovou schránku pro 
podnikající fyzické osoby zřídit. V praxi to znamená, 
že i OSVČ ve své práci nevyužívající počítače a in-
formační technologie, budou muset s jejich pou-
žitím začít. 

Založení datové schránky:
Datovou schránku si můžete zřídit poměrně jed-
noduše (a především zdarma) už teď. Pokud nemá-
te elektronický podpis, budete k založení datové 

Aktuálně

schránky potřebovat tištěný formulář, který si mů-
žete stáhnout i na stránkách KZT  www.komorazt.
cz v novinkách pod názvem „Přehled na sociálku – 
už jenom elektronicky“. 

Vyplněnou žádost je potřeba odeslat na adresu 
Ministerstva vnitra nebo odevzdat na kterémkoli 
Czech POINTu. 
Druhá možnost je asi jednodušší: žádost posílaná 
poštou musí být totiž opatřená ověřeným pod-
pisem. A ten je asi stejně nejsnazší a nejlevnější (30 
korun) sehnat na Czech POINTu. 
K vyřízení celé věci tam budete vedle vyplněného 
formuláře potřebovat jen občanský průkaz. 

Identifikační číslo své datové schránky dostanete 
na Czech POINtu hned po jejím zřízení. Přihlašovací 
údaje by vám následně měly přijít poštou v zásilce 
určené do vlastních rukou. Uživatelské jméno je ne-
měnné, heslo si však můžete kdykoli změnit.

Elektronický podpis:
Druhou možností elektronické komunikace s Čes-
kou správou sociálního zabezpečení je využití Ve-
řejného rozhraní pro e-podání (VREP), k němuž 
ovšem potřebujete kvalifikovaný (zaručený) elekt-
ronický podpis. Odborníci se shodují, že pro běžné-
ho člověka je jednodušší možností založení datové 
schránky – zřízení kvalifikovaného elektronického 
podpisu totiž jednak není zdarma, jednak klade vět-
ší nároky na počítačové dovednosti uživatele.

Kvalifikovaný certifikát k elektronickému podpisu 
přijde živnostníka nejméně na 396 korun. Navíc bu-
dete muset předem sociálce oznámit, jaký kvalifi-
kovaný certifikát v komunikaci s ní využijete – jinak 
se totiž může stát, že nepozná, s kým vlastně ko-
munikuje.

Novinka se vedle přehledu o příjmech a výdajích 
týká také řady dalších tiskopisů – označení „tiskopis“ 
tak ovšem v jejich případě vlastně ztrácí význam. 
Zde je seznam dokumentů, které budete muset 
od roku 2014 sociálce podávat výhradně ve formě 
„elektropisu“:

Tiskopisy, které už od  příštího roku 
jako tiskopisy prostě nepodáte.
Osoby samostatně výdělečně činné
• Přehled o příjmech a výdajích OSVČ
• Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) sa-
mostatné výdělečné činnosti
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• Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém pojištění
• Přihláška OSVČ k účasti na nemocenském pojiš-
tění

Zaměstnavatelé/účetní jednotky
• Evidenční list důchodového pojištění
• Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípra-
vě) pro účely důchodového pojištění
• Přehled o výši pojistného
• Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení za-
městnání),
• Přihláška do registru zaměstnavatelů
• Odhláška z registru zaměstnavatelů
• Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
• Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího pří-
spěvku v těhotenství a mateřství

Ošetřující lékaři
• Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnos-
ti (na základě dohody ČLK a ČSSZ bude do ledna 
2016 prodlouženo přechodné období, kdy bude 
ještě možnost podávat neschopenky klasickou pa-
pírovou formou)
• Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona 
o nemocenském pojištění

S jakými dalšími institucemi se připra-
vit v novém roce na e-komunikaci? 
Kromě ČSSZ se změny týkají i komunikace s finanč-
ním úřadem (i když zatím naštěstí ne v takovém 
rozsahu). Od roku 2014 budou mít povinnost elek-
tronicky komunikovat s finančním úřadem plátci 
DPH s obratem vyšším jak šest milionů korun. 

Doplněno aktuálně
Odklad elektronické komunikace OSVČ! 
Povinnost OSVČ podávat České správě sociálního za-
bezpečení (ČSSZ) formuláře pouze elektronicky, která 
měla platit od začátku roku 2014, se o rok odložila.

Na výjimce se dohodl ústřední ředitel ČSSZ Vilém 
Kahoun s ministrem práce a sociálních věcí Františ-
kem Koníčkem.

Touto roční výjimkou pro OSVČ Česká správa soci-
álního zabezpečení v žádném případě nerezignuje 
na elektronickou komunikaci, jde pouze o dočasné 
opatření.

ÚZIS – elektronicky nebo papírovou 
formou?
Také jste obdrželi z ÚZISu e-mail, kde součástí pří-
lohy byl dopis ing. Petra Noska, náměstka pro zdra-
votní pojištění MZ ČR k elektronickému sběru dat 
do NZIS? V tomto dopise bylo uvedeno, cituji: 
„Ústav zdravotnických informací a  statistiky ČR 
(dále jen ÚZIS ČR), pověřený správou a  provozem 

NZIS, vytvořil podmínky pro bezproblémové pře-
dávání výkazů, které jsou součástí Programu sta-
tistických zjišťování MZ, a dat pro některé národní 
zdravotní registry prostřednictvím webové aplikace 
Centrální úložiště dat (CÚD).

Nepředání dat požadovaným způsobem do  NZIS 
je dle § 45 odst. 2 písm. m) zákona o  zdravotních 
službách považováno za  správní delikt. Minister-
stvo zdravotnictví, jako správce NZIS a správní or-
gán, může za neplnění povinností vůči NZIS uložit 
ve správním řízení pokutu až do výše 100 000 Kč (viz 
§ 117 odst. 4 písm. e) uvedeného zákona).

Žádáme Vás, abyste učinili neprodleně tako-
vá opatření, aby výkazy za  rok 2013, které jsou 
součástí Programu statistických zjišťování MZ, 
a  údaje do  národních zdravotních registrů byly 
předávány v elektronické podobě.

Komora zubních techniků se informovala na  uve-
dených kontaktech ÚZISu, kde ji bylo v jednom pří-
padě sděleno, že si nejsou vědomi o existenci něja-
ké zákonné normy, která to přikazuje a  v  druhém 
případě, že kdo se bude chtít přihlásit, může to udě-
lat a  podat jednoduchý výkaz E (MZ) 4-01 za  rok 
2013 elektronicky, ostatním jako vždy bude zaslán 
dotazník papírový.

Iniciativně jsme hledali, zda opravdu nějaká zákonná 
norma neexistuje, ale zmiňovaný § 45 odst. 2 písm. 
m) zákona o zdravotních službách pouze uvádí: 

§ 45 
(2) Poskytovatel je povinen 
m) předávat údaje do Národního zdravotnické-
ho informačního systému,

Hovoří se o tom, že poskytovatel zdravotních slu-
žeb je povinen předávat údaje do Národního zdra-
votnického informačního systému, ale nikde není 
zmíněno, jakou formou to má být.

Takže v tomto případě můžete být v klidu a pokud 
nechcete přejít na elektronické podávání výkazů – 
nemusíte, ale na druhou stranu, když se začnete ka-
marádit s počítačem, usnadníte si život. <<<
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>>> Česká společnost pro implantologii, která působí 
při Stomatologické klinice 3. LF UK v Praze, již sedmým 
rokem organizuje různé typy systematického vzdělá-
vání v dentální implantologii, které se uskutečňují for-
mou Curricula nebo Continua a jsou určeny jak léka-
řům, tak zubním technikům, dentálním hygienistkám 
i asistentkám. Na jaře letošního roku proběhl první 
cyklus Curricula implantologie pro dentální hygienist-
ky a asistentky, kterého se zúčastnilo 17 hygienistek 
z Čech, Moravy i Slovenska. Curriculum implantologie 
pro lékaře již absolvovalo ve dvou cyklech (2009-2011, 
2012-2013) celkem 32 lékařů z České i Slovenské re-
publiky. V listopadu letošního roku bude zahájen již 
3.cyklus tohoto jediného systematického vzdělávání 
u nás.

Vzhledem k tomu, že kromě vzdělávání v dentální 
implantologii je dalším naším hlavním cílem vytvořit 
týmy – lékař – zubní technik – dentální hygienistka – 
asistentka, které budou schopny poskytovat pacien-
tům vysoce odborné a kvalitní služby v rámci implan-
tologického ošetření podle současných poznatků. 
Proto  jsme připravili několik vzdělávacích kurzů, které 
jsou tedy určené jak lékařům, tak zubním technikům 
a dentálním hygienistkám.

Prvním z nich je Continuum, které se koná 20.9.2013 
s tématem – Implantáty a protetika na implantáty 
ve zkráceném a přerušovaném zubním oblouku, kte-
ré přednáší Prof.Dr.Med.Dent.,Dipl.Ing. Ernst-Jürgen 
Richter z Julius-Maximilians-Universität ve Würzburgu.
Prof. Richter patří k předním evropským specialistům 
pro protetiku na implantáty. Jeho přednáška bude za-
měřena na problematiku mezer a zkráceného zub-
ního oblouku, na specifika v plánování, diagnostice 
i na možné chyby v plánování. Významnou roli hra-
jí i anatomické, funkční aspekty i tzv. bio-mechanika. 
Zhodnotí indikace, výhody i nevýhody můstků nese-
ných v kombinaci implantáty – zuby, můstky nese-
né jen implantáty i situace, kdy se používají jednotli-
vé implantáty – korunky v sérii jako náhrada u mezer 
v zubním oblouku.

Dalším kurzem je Continuum 5.10.2013, kdy přivítá-
me jednoho z nejznámějších odborníků v dentální 
implantologii Dr. K.-L. Ackermanna. Tématem, které 
je opět určené jak lékařům, tak zubním technikům, 
je Perio – Implantat – Protetický koncept. Dr. Acker-
mann ve své přednášce řeší otázky:
Jak má vypadat současný postup v  implantolo-
gickém vyšetření a ošetření?
Jak zjistit, vyhodnotit a  snížit rizika neúspěchů  

v implantologii? – a to jak teoreticky, tak prakticky.
Odpovědí je analýza rizikového profilu pacienta 
= Perio – Implantat – Prothetik koncept, Analýza 
rizikového profilu v rámci P–I–P se týká komplexní-
ho vyšetření pacienta (klinické, parodontologické, ra-
diologické, protetické, funkční analýza…) v týmové 
spolupráci lékaři – zubní technici – dentální hygie-
nistky, stanovením diagnózy a zvolení optimální tera-
pie na základě vyhodnocení a zhodnocení rizik neú-
spěchů.Stanovení a vyhodnocení „Rizikového profilu 
pacienta“ především z hlediska parodontologického 
a protetického pro úspěšné a dlouhodobé implan-
tologické ošetření, tvoří základ Perio – Implantat – 
Prothetik – konceptu. 

Základní myšlenou konceptu jsou dvě otázky.
Proč došlo ke ztrátě zubů? A Proč by měl být im-
plantát úspěšnější než zub?
Cílem kurzu je získat přehled a schopnost předvídat 
a vyhodnotit možná rizika v implantologickém ošet-
ření, jakým způsobem má probíhat vyšetření (co a jak 
vyšetřit), jak stanovit správnou diagnózu a zvolit opti-
mální terapeutický postup a vhodné protetické řešení  
pro dlouhodobé úspěšné implantologické ošetření.

Také poslední letošní Continuum 9.11.2013 je určené 
pro lékaře, zubní techniky i dentální hygienistky. Téma: 
Digitální fotografie v dentální implantologii, které 
přednáší Dr. A.Krause z APW – Akademie pro praxi  

 

ODbORNé aKcE čSI Na PODZIm 2013
MOTTO: Kvalitně připravený tým – vítězství pro pacienta
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a výzkum. Digitální fotografie nabízí mnohostranné  
možnosti použití a její využití je evidentní nejen ve  
vlastní implantologii. Digitální fotografie může sloužit 
pro klinickou dokumentaci nebo jako pomocný pro-
středek pro stanovení diagnózy a umožňuje vyšší kva-
litu práce i vyšší jistotu a ochranu v případě forenz-
ních jednáních. Digitální snímky ulehčují vzájemnou 
komunikaci mezi lékaři, mezi lékařem a pacientem, 
lékařem a zubním technikem či hygienistkou, díky 
bohatým telemedicinským možnostem jako je např.  
e-mail, virtuální karta pacienta, odborné publikace 
Homepage a Video Podcasts. Nutné propojení počí-

tače a kamery je dnes díky moderním počítačovým 
programům snadné a dostupné. Účastníci si mohou 
v průběhu semináře (Workshopu) vyzkoušet intrao-
rální a perorální standardní snímkování na fantomové 
hlavě. Digitální snímkování je umožněno ihned díky 
propojení na PC (Apple Macintosh Computer). Zvlášt-
ní pozornost je zde věnována obrazovému datovému 
formátu RAW moderních digitálních kamer a mož-
nostem zpracovat a archivovat snímky v maximální 
kvalitě.

Dovolte mi tedy abych vás všechny, kteří se zabýváte 
dentální implantologií, pozval na tyto velice zajímavé 
vzdělávací akce České společnosti pro implantologii.
Všechny akce se konají na akademické půdě Stomato-
logické kliniky 3.LF UK v Praze. <<<

Za výbor ČSI
 MUDr. Jiří Hrkal
Viceprezident ČSI

Podrobné informace o akcích, tématech, referentech 
i přihlášky najdete na www.implantologiecsi.cz
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Přihlášku si můžete odstřihnout na druhé straně listu nebo stáhnout na www.komorazt.cz.

Vážení zubní technici,
naše firma chce i v tomto roce vyjádřit svoji podporu myšlence jednotné organizace zubních techniků. Abychom dokázali, že svoji 

podporu myslíme vážně, dovolujeme si potvrdit, že slevový program nabízený členům KZT platí i pro rok 2013. Konkrétně se 
jedná o tyto slevy: AurixL, AurixL60, Aurosa 5%, Argenpal, Palargen 10%, Oralium Ceramic 20%, Oralium 10%
Stačí se při nákupu prokázat kódem člena KZT a sleva je vaše! Doufáme, že naše vzájemná spolupráce bude mít efekt pro obě 

strany a pomůže k prosperitě oboru! Těšíme se na spolupráci.

Vážení členové Komory zubních techniků,
děkujeme vám za velmi dobrou spolupráci v průběhu minulého roku, na kterou bychom rádi navázali i letos. Připravili jsme pro 

vás několik speciálních výhod.

Firma INTERDENT s.r.o. klade velký důraz na kvalitní vzdělávání, a proto jsme i pro letošní rok připravili velký počet praktických kurzů 

v různých školících střediscích. Aktuální nabídku školicích akcí naleznete na internetových stránkách www.interdent.cz

Členové KZT při současném objednání více kurzů (vyjma dotovaných) ve školicích laboratořích v Praze a v Milevsku získávají na dru-

hý kurz slevu 25% a na každý další 50%.

Celoroční nabídka pro členy KZT je i letos zaměřena na výhodný nákup slitin Interdent, knimž získáte zdarma tzatmelovací hmotu 

s tekutinou.

Vážení členové Komory zubních techniků, 
děkujeme Vám za přízeň projevenou v uplynulém roce a jako poděkování jsme pro Vás připravili řadu výhod i na rok 2013.

Poskytneme Vám slevu 10% na všechny objednávky nad 5 000 Kč po celý rok 2013*

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

Dále slevu 50% na první školení pořádané v laboratoři Dentamed 

a slevu 20% na druhé školení pořádané v laboratoři Dentamed.

Pro vaše objednávky využijte našich bezplatných zelených linek (Čechy 800 149 657, Morava 800 304 040) nebo internetového 

obchodu na adrese obchod.dentamed.cz (pro uplatnění slev, prosíme, uvádějte vždy heslo „KZT“).

Máte-li zájem o předvedení některého přístroje, zásuvných spojů, keramického či kompozitního systému či CAD/CAM technolo-

gie, obraťte se na svého obchodního zástupce z Dentamedu nebo zavolejte na tel.: 777 692 550. Rádi přijdeme do Vaší laboratoře 

a požadovaný přístroj či systém u Vás předvedeme. Přístroje si můžete po dohodě také prohlédnout a vyzkoušet kdykoliv v naší 

školicí laboratoři v Praze.

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

Vážení zubní technici!
všem členům KZT poskytujeme slevu 10 % z účastnického poplatku na praktické kurzy pro zubní techniky, pořádané společnos-

tí LASAK, v roce 2013. Bližší informace a vypsané termíny pro rok 2013 naleznete na našich webových stránkách www.lasak.cz. 

 Z našich školení si odnesete sádrový model s hotovou prací na manipulačních implantátech a originálních pilířích a můžete si také 

vyzkoušet modelaci pro frézované konstrukce. Pro uplatnění slevy uvádějte při registraci heslo „KZT“. 

 

Těšíme se na viděnou! 

ZVýhODNěNé NabíDKY fIREm 
PRO čLENY KZT



KOmORa ZubNích TEchNIKů čR
Občanské sdružení zubních techniků České republiky

Výhody, které přináší členství v Komoře zubních techniků ČR:

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

l přístup na uzamčené webové stránky s interními informacemi Komory - zde najdete podrobné infor-
mace a sdělení určená výhradně členům Komory

l aktuální informace z oblasti legislativy týkající se zubních techniků

l rady a průvodce jak řešit povinné procedurální postupy (pro získání nebo prodloužení osvědčení 
o odbornosti, vzniku nové laboratoře, zániku laboratoře, zařazení do kategorie rizik, vypracování pro-
vozního řádu,  záležitosti kolem posouzení shody zdravotnických prostředků, pravidla o bezpečnosti 
a ochraně zdraví, pravidla při práci s chemickými prostředky atd.)

l slevy na nákup materiálu a školících akcí u dentálních firem – pro podnikatele to znamená, že jim při 
určitém objemu odebraného zboží bude refundován (navrácen) celý členský příspěvek, pro zaměst-
nance totéž - při absolvování školících akcí daných firem 

l slevy na akce pořádané Komorou zubních techniků ČR

l zdarma časopis Komory zubních techniků ČR 

l zdarma přednášky ohodnocené kredity (např. v rámci Sněmu KZT, v hodnotě 4 bodů 1x ročně, tj. 24 
bodů za šest let získaných zdarma(!) a v rámci budoucích plánovaných aktivit KZT bude jistě možné 
získat zdarma plný počet čtyřiceti bodů)

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

l stanete se držitelem průkazu člena KZT, který slouží jako slevový kupon na řadu akcí pro zubní tech-
niky, jehož součástí je váš osobní identifikační kód, který vás opravňujeke vstupu do uzamčené sekce 
na webových stránkách, určené pouze členům KZT, a kterým se prokážete při uplatňování slev u firem

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

l svým členstvím podpoříte myšlenku jednoty mezi zubními techniky

Současní členové KZT si pro udržení členství musí zaplatit členský příspěvek pro rok 2013. 

Číslo účtu: 195781838/0600 
variabilní symbol – Vaše rodné číslo, konstantní symbol 0308.

Výše členského příspěvku pro podnikatele je 2.600 Kč, pro zaměstnance 600 Kč, ostatní bez příjmu - důchodci, MD apod. 400 Kč.  Děkujeme.

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

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

PřIDEjTE SE a POSILTE ORGaNIZacI, KTERá NáS SPOjujE!

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

STaňTE SE čLENY KZT čR !



ČLENA KOMORY ZUBNÍCH TECHNIKŮ ČR
Vyplňte hůlkovým písmem!

Jméno:

Rodné číslo: /

e-mail:  mobil:

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

adresu pracoviště

Bydliště: 

Tel:

Fax:

Pracoviště:

Tel:

Fax:

označte křížkem

 

*1)  jednatel, člen představenstva, společník s.r.o., majitel a.s.

*2)  důchodce, mateřská dovolená, student

Číslo účtu 195781838/0600 , variabilní symbol Vaše r.č., konstantní symbol 308.

Fixní a snímací náhrady

PŘIHLÁŠKA                                                        

Příjmení:

PSČ:

Ulice:

Obec:

označte křížkem

Kraj:

Obec: PSČ:

Číslo:

Ulice: Číslo:

Pracovní pozice:

Kraj:

výše členského příspěvku

400 Kč

2 600 Kč

600 Kč 

neaktivní člen bez příjmu z 
výkonu profese zubní technik *2)

Podpis:

V:

podnikající člen, odborný zástupce, 
statutární orgán obchodní společnosti *1)

zaměstnanec

Specializace v oboru:

Ortodoncie

Tímto prohlašuji, že mé osobní údaje uvedené v přihlášce za člena KZT ČR  jsou pravdivé a že dávám 
výslovný souhlas se zpracováváním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby KZT ČR  
podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Přihlášku podávám dne: 

2_13_martina.indd   30 11.9.2013   13:44:12
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>>> Ve dnech 6. a 7. září 2013 se uskutečnil již tře-
tí ročník konference CADCAM MEETING. Stejně jako 
loni i letos hlavním smyslem akce bylo sjednotit uži-
vatele všech CADCAM systémů na trhu a poskytnout 
této skupině lidí kvalitní edukaci a prostor pro vzájem-
nou konfrontaci. Technologie CADCAM, které tvořily 
stěžejní tématiku konference, se staly v posledních le-
tech dynamicky se rozvíjející sférou. Vlna digitalizace 
přinesla mnoho řešení pro zubní lékaře i zubní tech-
niky a CADCAM systémy jsou na samém vrcholu to-
hoto trendu. 

Celá akce se snažila být maximálně objektivní, i pro-
to se mohli účastníci setkat s celou řadou výrobců 
a dealerů CADCAM systémů z ČR, Slovenska i zahrani-
čí (Sirona, Amann Girrbach, Dental Wings, Straumann, 
Dentsply Degudent, 3M ESPE, VITA, Zirkonzahn, Den-
tamed,, Henry Schein, NWD, Camosci, Microdent, 
Eudent, Krbec Dent, ZrO2, SINTEO, Dental Premi-
um, TekScan, Komora zubních techniků, Stomateam, 
Quintessenz).

Největším tahákem CADCAM MEETING však prav-
děpodobně byly přednášky, kde návštěvníci moh-
li získat informace a vědomosti týkající se co možná 
nejvíce jednotlivých CADCAM řešení, a to od věhlas-
ných tuzemských i zahraničních přednášejících a lek-
torů. Tomu přispěli i speciální hosté, kteří nejen zvýšili 
prestiž akce, ale zapojili se do řady otázek a odpovědí 
s účastníky konference.

Program konference byl rozdělen do tří sálů se sou-
běžně probíhajícím programem. Již od začátku kon-
ference začal de facto boj o posluchače v přednáško-
vém a workshopovém sále.

Úvod CADCAM MEETING měl na starosti Pavel Metel-
ka, DiS. s přednáškou „DIGITÁLNÍ FUNKČNÍ PROTETIKA 
INHOUSE“, která řešila možnosti zpracování meziče-
listních vztahů v digitálních systémech. Ve stejný čas 
probíhal workshop s názvem „SNÍMATELNÉ NÁHRADY 
A CADCAM“ vedený Kateřinou Jaglářovou a Monikou 
Kopalovou, které se zabývali problematikou skeletů, 
respektive snímatelných náhrad.

Pokračování v konferenčním sále zajistila Bernadette 
Moldovan (DE) s přednáškou „NEUE WEGE IN CAD-
CAM“ a současně hosté mohli shlédnout Ing. Ond-
řeje Kosnara a jeho prezentaci „DIGITÁLNÍ VÝROBA 
ZUBNÍCH NÁHRAD“ ve workshopovém sále. Velkým 
překvapením byla workshopová přednáška Martina 
Sochy „INTRAORÁLNÍ SKENERY A DIGITÁLNÍ KOMUNI-
KACE“, která zaplnila workshopový sál zejména zub-
ními lékaři, pro které toto téma bylo nesmírně atrak-
tivní. Zubní technici naopak zamířili k věhlasnému 
Jürgenovi Feierabendovi s prezentací „NEUE WEGE IN 
CADCAM TECHNOLOGIE“. Zájem posluchačů o nezá-
vislé porovnání intraorálních skenerů tak vyvolal ne-
konečné debaty u oběda, a to který systém je vlastně 
ten nejpřesnější, a zda je již správný čas pro intraorální 
skenování pacientů v ordinacích.

caDcam mEETING III 2013
Ondřej Kudera, MSc.

1. DigiTálNí fuNKČNí PrO-
TeTiKa iNHOuSe 
(Pavel Metelka, DiS.)

1.

Události
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4. - Workshop cerec 
(MuDr. Petr Hajný)

2. NAvigovANá iMPlANto-
lOgie POMOcí TecHNOlO-
gie cerec
(MuDr. Josef Kunkela)

Odbornou odpovědí poté pokračoval zástupce firmy 
Sirona MUDr. Josef Kunkela, který ve své prezentaci 
„NAVIGOVANÁ IMPLANTOLOGIE POMOCÍ TECHNOLO-
GIE CEREC“ předvedl zkušenosti a pacientovy případy 
s šablonami pro navigovanou implantologii a přímé 
zatížení. Ukázal tak, že dlouholeté zkušenosti tohoto 
systému s intraorálními skenery a možnostmi zpraco-
vání jsou opravdu kus napřed. Obdobnou přednášku 
měl v sobotu Thomas Bohrmann z vývojového centra 
Straumann Diagnostix „NAVIGATION SURGERY“. Plný 
sál však nechal prostor i pro workshopovou prezen-
taci Andreje Lukáše „EFEKTIVNÍ VÝROBA KOVOVÝCH 
NÁHRAD“.

Pokračováním konference se stala přednáška Miche-
la Diveta, který přijel až z Kanady přednášet o „THE 
EVOLUTION OF THE DENTAL DIGITAL RESTORA-
TIVE PROCESS“. Ovšem velkou konkurenci vytvořil 
workshopový blok československé dentální celebri-
ty Róberta Zubáka s prezentací „JE SKUTOČNĚ RUČ-
NÁ PRÁCA STAROMÓDNA?“. Všichni očekávali po-
dobný vývoj i u přednášek „INHOUSE SOFT MILLED 

COCR CERAMILL SINTRON“ od přednášejícího Knuta 
Millera, kterého zastoupil jeho kolega Thomas Gien-
ger a workshopovou prezentaci Tomáše Skoupého 
„WORKSHOP O SYSTÉMU 3SHAPE“. I v tomto případě 
neměli účastníci CADCAM MEETING snadnou volbu.

Páteční souboj zakončila přednáška MUDr. Petra Haj-
ného „T-SCAN INTRAORÁLNÍ KOREKCE ARTIKULACE“ 
a Michala Koudelky „CADCAM SYSTÉM ARTICA A VIR-
TUÁLNÍ ARTIKULÁTOR“ .

Nabitý program tak vyvolal mnoho dotazů a námě-
tů a přednášející s uživateli si předávali informace 
do pozdních ranních hodin nehledě na pokračující so-
botní program a naplnili tak pravý smysl názvu CAD-
CAM MEETING. Sobotní program konference může-
te shlédnout v oficiálním videospotu na webu www.
cadcammeeting.cz nebo www.youtube.com již od 1. 
10. 2013. 
Výstavní sál umožnil všem zúčastněným prohlédnout 
si a vyzkoušet všechny digitální systémy na vlastní oči 
a přesvědčit se tak o správné volbě nebo případném 
napojení na kterýkoliv ze systémů. K dispozici byly 
všechny přední CADCAM systémy distribuované v ČR 
a Slovensku společně s přímými dealery. 

Všem, kteří se konference CADCAM MEETING III 2013 
zúčastnili, děkujeme a budeme se těšit příští rok 
na CADCAM MEETING IV 2014 BRNO (5. – 6. 9. 2014). 
Budeme se snažit o to, aby další setkání bylo ještě pří-
nosnější a bohatší a bylo odrazem současné situace 
CADCAM na našem trhu. <<<

3. - iNTraOrálNe SKeNery
 A DigitálNA KoMuNiKáciA
(Martin Socha)

5. - 6. - výstavní sál s cAD-
caM systémy ParTNerŮ 
konference

2. 3.

5.4.

6.

Události



ZELENÁ LINKA (VOLÁNÍ ZDARMA) 
800 111 577 (800 111 JPS)
JPS, s.r.o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5
 tel.: +420 235 518 936, e-mail: info@jps.cz , objednávky: objednavky@jps.cz, www.jps.cz

Suprastruktury 
pro optimální řešení
Suprastruktury ATLANTIS ISUS™ jsou individualizované a navržené podle diagnostického návrhu zubů. Suprastruktury jsou dostupné v provedení z jednoho ze 
dvou materiálů: titan nebo chrom-kobalt*. Mohou být objednány s vysoce leštěným povrchem.

CAD/CAM protetické řešení pro všechny hlavní implantační systémy. 
Kompletní řada suprakonstrukcí pro  fi xní a snímatelné protetické 
náhrady na implantátech.
     
Suprakonstrukce ATLANTIS ISUS™ jsou vyráběny na základě 
nejnovějších poznatků v oblasti CAD/CAM technologií a na základě 
počítačem řízených průmyslových a medicinálních postupů.
Na rozdíl od litých suprakonstrukcí jsou protetické práce ATLANTIS 
ISUS™ frézovány z pevných titanových nebo chrom-kobaltových 
bločků, díky čemuž je eliminována pórovitost materiálu.
Navíc postup frézování pro suprakostrukce ATLANTIS ISUS™ je 
optimalizován tak, aby výsledný produkt byl pasivně přesný a prostý 
pnutí. Tento fakt byl prokázán Univerzitou Shefi eld, Spojené království, 
v souladu Sheffi eldským testem přesnosti*.

ATLANTIS ISUS™ 2in1 
Skládá se z primárního 
a sekundárního dílu. Primární 
díl je fi xovaný na implantáty. 
Sekundární díl je připojen 
k primárnímu frikčním 
mechanismem a pomocí 
přídavných retenčních prvků. 
Sekundární díl může být hybridní 
náhrada nebo můstek.

ATLANTIS ISUS™ Bar (třmen)
Nabízí suprastrukturu pro 
snímatelné náhrady. Třmen 
může být navržen s prodloužením 
distálně. Dále může třmen 
zahrnovat kombinaci různých 
attachementů. Dostupné jsou 
standardní i individualizované 
třmeny v závislosti na daném 
případu.

ATLANTIS ISUS™ Bridge (můstek)
Nabízí plně anatomickou 
základnu pro vrstvení keramiky 
nebo kompozitního materiálu.

ATLANTIS ISUS™ Hybridní náhrada
Nabízí povrch s retenčními prvky, 
na které lze dostavit hybridní 
protézu.

Snímatelné náhrady Fixní náhrady

*ATLANTIS ISUS™ 2in1 je dostupný v provedení pouze z titanu

Měřítko pro všechny
CAD/CAM protetické práce

* White GE. The Sheffi eld fi tting test. Osseointegrated Dental Technology 1993:61. Quintessence Publishing Co Ltd, Londýn

Výhody  pro laboratoř:
• Více času na vytvoření fi nálního vzhledu práce
• Rozšířená nabídka laboratoře pro zákazníka
• Zjednodušený a efektivní online způsob objednání
• Spolehlivé dodání v krátkých časech
• Přesné zpracování bez vnitřního pnutí materiálu
• Dostupnost pro všechny hlavní implantační systémy
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OdbOrnOst

>>> Součastná realita digitální fotografie nám, kro-
mě neocenitelného každodenního využití, umožňu-
je nahlédnout do minulosti naší práce a s odstupem 
hodnotit její úroveň a kvalitu. Kritéria toho, co pova-
žujeme za velmi dobrý výsledek, se postupem času 
mění, většinou se směrem zlepšování naší práce. Ar-
chivace nám umožnila hodnotit bez aktuálních emo-
cí nás nebo pacienta, a právě z nadhledu časového 
odstupu. Skutečná kvalita je nadčasová, většinou ale 
zjistíme, že to co nám připadalo jako skvěle zvládnu-
tý případ, nese celou řadu nedostatků. Nejedná se 
ve své podstatě o nic negativního, neboť je to důkaz 
naší progrese, a navíc je to vždy skvělá možnost poučit 
se z chyb minulých.

Případ prezentovaný v tomto článku, realizovaný před 
zhruba dvěma lety je lehce atypickou ukázkou. Je 
možné sice najít relativně velké množství chyb, na-
příklad špatný postup při dobarvování celoanatomic-
ky presovaných laterálních úseků. Dále menší chyby 
ve vrstvení a práci s morfologií. Také samotná kvalita 
dokumentárních fotografií je na poměrně nízké úrov-
ni. Nicméně tyto nedostatky nejsou až tak podstatné 
oproti nedostatku zcela zásadnímu, špatnému, lépe 
řečeno téměř žádnému plánování. V tomto smyslu se 
ovšem pro nás jednalo o případ svým způsobem vý-
jimečný a víceméně průlomový, neboť jsme si defini-
tivně uvědomili, že pokud máme nést odpovědnost 
za funkční a estetickou kvalitu naší práce, není mož-
né ji realizovat bez správného postupu. Respektive, že 
pouze se správným postupem můžeme dosáhnout 
správného výsledku.

První kontakt s pacientkou tedy proběhl až v době 
po otiskování pro zhotovení definitivní práce. Z úvod-
ního rozhovoru bylo zjevné, že paní na vzhledu bu-
doucí protetiky velmi záleží, ostatně aby s námi mohla 
přímo komunikovat, přijela do naší laboratoře ze vzdá-
lenosti 60km. Jednalo se o první fázi celkové rekon-
strukce v souvislosti s abrazivními defekty. Dvanáct 
členů v horní čelisti s plánem na kompletaci s dolní 
čelistí v příštím roce. V té době pacientka dlouhodobě 
nosila provizorní můstek, zhotovený lokální laborato-
ří, s jehož vzhledem byla výrazně nespokojena. Nutno 
poznamenat, že kvalita této práce skutečně neodpo-
vídala ani dané kategorii výrobků. 

Volba materiálu byla jednoduchá a logická. Jelikož 
se jednalo o polokorunky, fasety a tříčlenný můstek, 
IPS e.max Press v celoanatomické formě pro postran-

ní úseky a cut back pro frontální členy. Ovšem situa-
ce ohledně vzhledu budoucích náhrad, i přes přímo 
vznesené požadavky pacientky byla velmi otevřená, 
na druhou stranu bylo ale jisté, že bude nutné praco-
vat s preparací tak, jak je zhotovena a nebude možné 
dělat úpravy měkkých tkání. 

Z tohoto důvodu byl v laboratoři zdokumentován fo-
toprotokol a ošetřující lékař požádán o zhotovení jed-
noduchého otisku situace s provizorním můstkem. 
Kompletní série snímků, obr. 1 střední, obr. 2 maximál-
ní úsměv, byla analyzována stejně, jako kdybychom 
chtěli zhotovovat voskovou diagnostiku, a získané in-
formace přeneseny pomocí silikonových klíčů na de-
finitivní model. Zejména tedy rovina okluze. Dále byly 
při práci použity získané parametry, týkající se pro-
dloužení frontálních zubů a zvýšení okluzí. V dané 
situaci se jednalo z mé strany o vše, co jsem mohl 

udělat, bohužel jsem ale neměl možnost si vše ověřit 
na provizorní náhradě, která by byla zhotovena podle 
skutečné voskové diagnostiky. 

Na základě těchto indicií byla provedena vosková mo-
delace, jelikož jsme neměli diagnostiku, nejprve v pl-
ném anatomickém tvaru, a následně byla provedena 
redukce incizí a labiálních plošek frontálních úseků. 

žáDNé PLáNOVáNí = žáDNý SPRáVNý 
VýSLEDEK
Ondřej adam

Ondřej Adam

1.

2.
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Jejich palatinální plošky a laterální korunky a můstek 
zůstali v plném tvaru. obr. 3 Tímto způsobem řeší-
me naprostou většinu podobných prací pro pacien-
ty s abrazními problémy. Oblast klíčová pro vzhled je 
zpracována esteticky vrstvením keramiky, vše ostatní 
je řešeno funkčně monoliticky. Hlavními faktory úspě-
chu jsou v tomto případě vhodný materiál a správná 
práce s morfologií a artikulací, zejména obnovení pri-
márních funkcí jako je řezákové a zejména špičákové 
vedení, a to bez zapojení molárů do těchto pohybů. 
Také posouzení vlastních defektů a příčin jejich vzniku 
v artikulátoru je velmi důležité, mnohdy jsou všichni 
tito pacienti mylně považováni za bruxisty. 

Po zatmelení všech z vosku vymodelovaných členů 
do tří presovacích kyvet, obr. 4 a vypresování z LT ma-
teriálu jsme během poloviny pracovního dne postup-
ně získali kompletní konstrukce, obr. 5, pro celkovou 
rekonstrukci horní čelisti s finančními náklady na zho-
tovení jednoho až dvou členů externě vyrobené zir-
konoxydové konstrukce. 

Po dekyvetaci samozřejmě následoval standardní 
proces dosazení, úpravy marginálních okrajů a drob-
ná korekce tvaru a artikulace. obr. 6 Přesnost tohoto 
způsobu práce je velice dobrá, zejména pokud finál-
ní úpravu okrajů ve vosku provedeme pod mikrosko-
pem. U částečných rekonstrukcí zubů je potřeba se 
zabývat nejenom velikostí spáry, ale dokonalým na-
vázáním povrchů jeden na druhého. obr. 7 Správným 
pracovním postupem takto dosáhneme přesnosti, 
která je mylně předpokládána pouze u CAD/CAM sys-
témů. obr. 8

Pacientka měla jasný požadavek na výsledný odstín 
BL 4, což při vhodném vrstvení keramiky nemusí nut-
ně znamenat umělý vzhled, jelikož máme poměrně 
velikou možnost ovlivnit vzhled rekonstrukce tak, aby 
vypadala přirozeně. Určitou nevýhodou může být 
rozdílný vzhled celoanatomicky realizovaných částí 
rekonstrukce, obr. 9, a labiálních plošek dokončených 
vrstvením keramiky. Tento jev výrazně souvisí právě 
s odstínem, dobarvování LT materiálu odstínu BL 4 je 
relativně složité. Určitě bych se dnes přikláněl k dvě-
ma dobarvovacím pálením, přičemž první pálení imi-
tuje chroma a translucenci, v oblastech, kde je toho 
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ci a pahýly mají přibližně stejný vzhled, a dobře pra-
cujeme ve fázi voskové modelace, respektive máme 
zhruba stejnou sílu fasetovacího materiálu na všech 
členech, stačí zhotovit imitaci pilíře na jeden člen. Dů-
ležité je použít transparentní tekutinu nebo gel pro 
odstranění refrakční vrstvy vzduchu mezi náhradou 
a pilířem. Takto můžeme poměrně dobře kontrolovat, 
jak bude rekonstrukce vypadat po adhesivní fixaci 
na kompozitní cement. obr. 13, 14, 15

zapotřebí, a individuální charakteristiky, druhé pouze 
zvyšuje celkovou iluzi translucence a snižuje jas. Zde 
bylo provedeno pouze jedno dobarvovací pálení. obr. 
10 V souvislosti s redukcí použitého množství faseto-
vací keramiky prakticky dovrstvujeme pouze sklovin-
nou. Dentinovou masu nám supluje konstrukční ma-
teriál. Navíc i zde máme možnost redukovat množství 
fasetovacích materiálů. Použitím dobarvovací tech-
niky máme poměrně jednoduchou úlohu při finální 
tvarové úpravě. obr. 11 Počet vrstvení keramických 
hmot a následných pálení bývá minimální, velmi čas-
to stačí jediné. Výhodou navrstvené části, krom optic-
kých vlastností, je velice dobrá možnost imitovat po-
vrchovou texturu a lesk inspirovaný skutečnými zuby, 
a to jak ve fázi broušení, tak závěrečným mechanic-
kým leštěním po glazovacím pálení. obr. 12

Jelikož LT materiál je velmi translucentní, zhruba jako 
dentin, po celou dobu je používána barevná kompo-
zitní imitace preparace, která jednak částečně zblo-
kuje prostup světla náhradou a předá chromacitu. 
Pokud se jedná o takovouto rozsáhlou rekonstruk-
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Pacientku jsme opět viděli krátce po skutečné cemen-
taci, ještě před provedením plánovaného bělení dol-
ní čelisti, a měli jsme možnost zhotovit kontrolní fo-
toprotokol, obr. 16 střední a obr. 17 maximální úsměv. 
V rámci vizuální kontroly v dynamickém procesu vše 
vypadalo poměrně dobře, ale přes spokojenost paci-
enta jsem musel při kontrole fotodokumentace kon-
statovat zásadní problém a chybu. Propad pravé la-
terální strany směrem palatinálně, způsobený z velké 
míry neprodloužením prvního premoláru gingiválně. 
V případě plánování rekonstrukce by tato gingivekto-
mie byla rozhodně navržena a celý vzhled pravého 
postranního úseku by byl bezesporu jiný. A hlavně 
pokud by byla diagnostika zhotovena stejně, propad 
této strany by byl odhalen již při převedení voskové 
diagnostiky na provizorní práci. 

Toto ohlédnutí zpět je, jak bylo zmíněno, pro mě ve-
lice pozitivní, nejednalo se totiž o nedostatek, který 
by byl odhalen s odstupem několika let, ale naopak 
o poslední případ realizovaný bez plánování a vosko-
vé diagnostiky. Předcházela tomu dlouhodobá kam-
paň naší laboratoře a cílené směřování ke kvalitní fun-
gující spolupráci s našimi lékaři. Dnes jsou prakticky 
všechny práce o několika členech pečlivě naplánová-
ny, jsou pořizovány studijní modely a fotoprotokol pa-
cienta a na základě těchto informací zhotovena vos-
ková diagnostika. 

To umožňuje spolupracujícím lékařům méně a lépe 
preparovat pomocí preparačních guidů, lépe zvládat 
červenobílou estetiku dle přesného návrhu rozsahu 
a tvaru chirurgických úprav měkkých tkání. Pacient 
má možnost prohlédnout si přibližný vzhled budoucí 
protetiky ještě před začátkem prací, jakožto mock up, 
a jakékoli nedostatky voskové diagnostiky se projeví 

již v této fázi, popřípadě po preparaci a převedení dia-
gnostiky na tvarově přesné provizorium. Pacient má 
navíc možnost v této fázi do vzhledu budoucí prá-
ce zasahovat, finální časově náročná rekonstrukce se 
zhotovuje již do odsouhlaseného tvaru a vzhledu. To 
nás jednak chrání před nutností předělávat drahé prá-
ce z objektivních nebo hlavně subjektivních důvodů 
a umožňuje spolupracovat na vzdálenost několika set 
kilometrů. Celý proces je zkrátka mnohem komfort-
nější jak pro dentální profesionály, tak pro pacienta.  

Zarážející ale je, že ač jsou tyto skutečnosti všeobec-
ně známy, a mnoho lektorů je prakticky po desítky 
let prezentuje a vyučuje na všech možných úrovních, 
stále není tento postup standardem, i přes to, že hod-
nota získaného času v ordinaci a laboratoři značně 
převyšuje čas na výrobu vlastní voskové diagnostiky 
a finální cenu laboratorní práce tedy málokdy navyšu-
je o více než deset procent.

Oproti tomu co se týče práce a materiálu, byl by 
i dnes naprosto stejný. Celoanatomický lithium disili-
kát do laterálních úseků a cut back pro frontální členy. 
Domnívám se, že nic lepšího není. Jak ve smyslu este-
tiky, a to díky materiálu a díky jednoduchému a zvlád-
nutelnému způsobu zpracování, černobílé obr. 18, 
19, tak funkce, fyzikálními vlastnostmi a opět způso-
bem zpracování. Navíc jiný materiál tyto rekonstrukce  

18.

16.

19.

17.

pacientů s abrazivními problémy, kterým budeme če-
lit více a více, prakticky neumožňuje. Buď není dosta-
tečně pevný, nebo není leptatelný, a tudíž adhezivně 
cementovatelný. Měnil bych pouze detaily provedení, 
zásadní změnu potřebuje pouze samotný systém, ja-
kým tyto práce zhotovujeme. Změna k lepším výsled-
kům je právě změna k plánování. <<<
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TEPELNé TVaROVáNí fóLIí
Marián Svorad

>>> Až dosud jsme se v seriálu o ortodoncii zabý-
vali jenom aparáty zhotovených z charakteristických 
materiálů - pryskyřice, drátů a tradičních postupů po-
užívaných v zubní ortodontické laboratoři - letování 
a v současnosti taky laserování.

Další možností, jak zhotovit ortodontické aparáty je 
tepelné tvarování fólií. Tato metoda má široké použití 
nejen v ortodoncii, ale taky v protetice, dentální hy-
gieně, estetice, atd. Protože je téma tepelného tvaro-
vání fólií obsáhlé, rozdělíme si jej do dvou částí. V ná-
sledujících řádcích se dozvíme o principu fungování 
přístrojů a představíme si různé druhy fólií a možnosti 
jejich použití.

V příštím čísle si rozepíšeme konkrétné aparáty zho-
tovené formou tepelného tvarování fólií, zhotovova-
ných v ortodontické laboratoři.

Funkce přístrojů pro tepelné tvarování fólií. Tažení 
nebo-li tvarování termoplastických fólií se provádí 
s pomocí tepla, jež fólii uvede do plastického stavu. 
Přístroje pro tepelné tvarování pracují na dvou rozdíl-
ných principech:

1) Vakuum: model je při tvarování volně přístupný. 
Fólie je na model zprudka vytvořeným vakuem nata-
žena. (Obr. 1)

2) Tlakový vzduch: model je v uzavřeném pracov-
ním prostoru. Fólie je na model tlakem nalisována. 
(Obr.2)

Závislost tloušťky fólie na protažení: Protažení fólie 
o 1cm odpovídá zeslabení cca o 25%. Tvarování fólie 
s sebou přináší vždy protahování resp. zeslabování fó-
lie. Jak k tomu dochází. V okluzní (vodorovné) rovině 
vždy tloušťka zůstává, v oblasti incizální (tj. na ostrých 
hranách) dochází k zeslabení.

Jak může být ovlivněna tloušťka fólie: tloušťku fólie 
ovlivňuje umístění modelu ke směru natahování. Při 
vestibulárním sklonu modelu se nachází silnější místa 
na straně palatinální. Je-li model skloněn palatinálně, 
jsou silnější místa na straně vestibulární.

Poloha modelu: modely s podbíhavými místy se musí 
správně umístit. Při nevhodném umístění modelu je 
délka natahování větší a to vede k zeslabování fólie. 
Správné umístění modelu je na (Obr. 3) (fólie se pře-

táhne vysoko na vestibulum). Špatné umístění mode-
lu (Obr. 4) (fólie nemá možnost překrýt podsekřivinu 
ve vestibulu, respektive, pokud se to povede je ex-
trémně tenká)

Marián Svorad
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Směr natahování fólie: Svislé natahování fólie 
umožňuje stejnou tloušťku materiálu. Není-li směr na-
tahování svislý, je tloušťka materiálu nestejná.

Přístroje pro tepelné tvarování fólií: na našem trhu 
je velké množství různých firem, které nabízejí přístro-
je na tvarování fólií.

Mezi asi nejpoužívanější patří přístroj Ministar a Bio-
star od firmy Scheu Dental. (Obr. 5, 6)

V přístroji MINISTAR se mohou zpracovávat výhradně 
kruhové folie (Ø 125 mm), doba ohřívání a ochlazo-
vání je kontrolována pomocí vestavěných hodin. Pro 
přístroj BIOSTAR mohou být použity jak kruhové, tak 
i čtvercové fólie, teplota při ohřívání a chlazení je pře-
dem naprogramována a proces je programově řízen. 
Optimální a precizní vytvarování se docílí u přístroje 
BIOSTAR s tlakem 5 bar a u přístroje MINISTAR s tla-
kem 2,5 až 3 bar. Tento tlak by se neměl zvětšovat, ne-
boť vyšším tlakem se nedosáhne lepšího vytvarová-
ní. Rozsah materiálů je na první pohled členěn do tří 
hlavních skupin:  

1) Tvrdé elastické materiály - BIOCRYL “C“ desky 
– čisté, acrylátové desky bez monomerů, pro dlou-
hodobé použití v ústech, například pro baze protéz, 
prozatímní protézy, dlahy, rozšiřovací a retenční des-
ky. IMPRELON “S“ –  z kvalitního, absolutně netoxic-
kého polykarbonátu jsou určeny pro dlouhodobé 
použití všech druhů dlah. IMPRELON – jsou pro dočas-
né nasazení v dutině ústní, například jako prozatím-
ní dlahy, nosiče obvazů, skusové šablony nebo lžíce.                                                                                                                                
2) Spojené folie tvrdé / měkké - DURASOFT – dvou-
vrstvé (tvrdé/měkké) folie jsou transparentní s měk-

kou vnitřní stranou s obzvlášť příjemnými vlastnost-
mi pro nošení jakýchkoliv dlouhodobě používaných 
dlah.
3) Měkké elastické folie - BIOPLAST  patří k měkkým 
elastickým fóliím, které jsou určeny pro pozicionéry, 
chrániče úst, měkkých dlah, jakož i pro zhotovová-
ní studijních modelů a sádrových duplikátů modelů. 
COPYPLAST  má stejný rozsah použití, dále se s tou-
to elastickou fólií zhotovují studijní modely ze samo-
polymerující pryskyřice, (např. FIXACRYL). HARDCAST  
patří také k měkkým elastickým foliím, poslouží např. 
k výrobě kapniček. DURAN je nový materiál, patří mezi 
tvrdé elastické fólie. Je vysoce transparentní a odolný 
proti abrazi. Využití – především pro různé dlahy.  Ten-
to fóliový program ještě doplňují izolační fólie ISOFO-
LAN a KASCHIERFOLIE  (balící fólie), které se doporu-
čují k ochraně pískovaných modelů.

PŘEDSOUŠENÍ: Fólie IMPRELON “S“ a DURASOFT ob-
sahují polykarbonát, který absorbuje vlhkost. Aby se 
zamezilo tvorbě bublinek je třeba tyto folie předsou-
šet.
ERKOFORM-3D
Přístroj zprudka vytvářející vakuum pro tepelné tvaro-
vání fólií (>0,7 bar) (Obr. 7)

ERKOPRESS 300 Tp  
Univerzálně použitelný tlakový přístroj, provozní tlak 
4,5 baru. (Obr. 8)
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 Provizorní můstky ERKOLEN, ERKODUR-C

 PLAYSAFE Chrániče pro sport ERKOFLEX, ERKODUR-
-S

 Dlahy pro bělení a fluoridaci nebo proaplikaci léků 
ERKOFLEX - Bleach

 Pozicionér ERKOFLEX

 Dlahy pro přenos ortho -zámků ERKOFLEX

Occluform je jednoúčelový okludor pro Erkoform 
umožňující otisk protiskusu současně s natažením fó-
lie. (Obr. 9, 10)

Funkce OCCLUFORMU -pomocí skusového registrátu 
můžeme nastavit (seřídit) Occluform. Pokud nemá-
me skusový registrát k dispozici, vytvoříme skusový 
registrát v odpovídajícím artikulátoru a přeneseme 
do Occluformu

Materiály pro techniku tažených fólií: 
Erkodent má v nabídce pro různá použití vždy kvalita-
tivně odpovídající fólie. Všechny materiály pro tepel-
né tvarování jsou zdravotně nezávadné. Jsou vyrábě-
ny podle evropských norem.
 Individuální otiskovací lžíce ERKOPLAST- O, ERKORIT

9.

10.
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napojení na kompresor. Přístroj je plně digitalizova-
ný, obsahuje předdefinované programy pro všechny 
Track fólie. (Obr. 11)

Inform (Beyond) Přístroj pro modelování fólií. Jed-
noduchá obsluha, digitální displej. Automatické na-
stavení. Vhodný pro kulaté i hranaté fólie. (Obr. 12)

UltraVac
Přístroj na zhotovování individuálních bělících nosičů, 
chráničů pro sportovce, pozicionérů ,kapniček a dlah. 
Lehký přenosný přístroj UltraVac využívá trojpoloho-
vé ovládání, při kterém se aktivuje ohřívací těleso pří-
stroje a vakuová odsávací pumpa i vypnutí. Kontrolka 
na základně přístroje upozorňuje obsluhu, že ohřívací 
těleso je připravené k činnosti. (Obr. 13)

Fólie Track (Forestadent)
Transparentní hlubokotažné fólie o průměru 125 mm. 
Track-A je tvrdá fólie pro neviditelné nosiče, standard-
ní nosiče, korekční dlahy, dlahy proti chrápání, retenč-
ní dlahy (Essix). Track-E je měkká fólie pro pozicionéry, 
chrániče pro sportovce, přenosné dlahy.Track-PC - po-
lykarbonátová fólie pro miniplastové dlahy, standard-
ní nosiče, adaptační a retenční dlahy (Essix). Track Ble-
ach je EVA fólie pro nosiče na bělení, aplikační dlahy 
na fluoridy a léky o síle 1 mm.

Použité informace: 
JPS s. r.o.
Erkodent - výrobce, Interdent s.r.o. - distributor
Dentamed s.r.o. <<<

 SILENSOR Pomůcka proti chrápání ERKODURERKO-
LOC- pro

 JAWELS Estetická folie ERKODUR 

Track-V 
Vysoce kvalitní přístroj pro techniku hlubokého taže-
ní fólií s vestavěnou vakuovou pumpou, není nutné 
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DIGITáLNí TEchNOLOGIE DEfINITIVNě 
ZaKOTVILY TaKé V ZubNím LéKařSTVí
luboš Zachoval, 

>>> Letošní IDS se těšil historicky největší účasti vy-
stavovatelů i návštěvě odborníků a zájemců.

125.000 lidí ze 149 zemí světa, z celkového počtu ná-
vštěvníků bylo 48 ze zahraničí (tj. ne německých).  Vy-
stavovatelů bylo 2.058 z 56 zemí světa, z toho 68% 
zahraničních. Žel jsem nenašel údaj o tom, kolik z vy-
stavovatelů bylo z „digitálních“ oborů. Odhaduji, moh-
la to být snad čtvrtina (?). 

Ono je dnes potřeba do „digitálních“ řadit kromě ske-
nování, modelování, frézování a tisknutí 3D objektů 
(CAD/CAM)  také ne malou škálu výrobců a dodava-
telů materiálů a polotovarů pro CAM technologie, ob-
ráběcích nástrojů, a ne malou řadu dodavatelů soft-
ware, sloužícího jednak pro vlastní CAD = design, 
modelování a CAM = výrobu, ale také programového 
vybavení, které úžasným způsobem racionalizuje celý 
proces, od prvního okamžiku plánování zubní náhra-
dy, zpracování digitálního obrazu ošetřované oblasti, 
přes celý řetězec fází modelování a výroby, až po její 
fakturaci. 
Všechno ale není digitální, konvenční techniky mají 
(a budou mít) stále své místo, přesto digitální pokrok 
zrychluje čím dál více.

Jenom tak pro zamyšlení k digitalizaci – znáte něko-
ho, kdo dneska v Evropě píše faktury na psacím stroji 
nebo rukou ? Kdo posílá dopis a nepíše e-mail ?

Digitalizace = prospěch pacienta
Křeslo v ordinaci se stává prvním článkem digitálního 
řetězce. Pro pacienta je jistě příjemnější sejmutí situa-
ce v ústech pomocí intraorálního skeneru, než nepří-
jemný otisk pomocí otiskovací hmoty. 

Někteří (citliví) pacienti jistě snesou bezdotykové ske-
nování lépe, jak otiskování.
Tato oblast digitalizace byla na IDS prezentovaná do-
sti obsáhle.

Zobrazovací techniky začátku třetího tisíciletí jsou 
nebývale produktivní a přesné. Produktivita spočívá 
v rychlosti, poplatné rozvoji elektroniky a optiky, a vý-
početní techniky se svým software, a tomu odpovídají 
zpracovávané objemy dat. Ještě před deseti roky trva-
lo zpracování podobných objemů dat řádově hodiny, 
dnes trvá řádově desítky vteřin.

Takže profituje pacient – 3D snímek, přesné plánová-
ní, žádné zbytečné úkony z důvodů neznalosti jed-
notlivých detailů v čelisti pacienta nebo kolem ní. 

Snad jedno postesknutí z praxe frézovacího centra. Až 
¾ pahýlů jsou „nabroušeny“ soudečkovitě.
Na IDS jsem nenašel žádného vystavovatele, ani „digi-
tálního“, ani jiného, který by nabízel techniku či tech-

PŘÍSPĚVEK K DIgITALIZACI V OBLASTI VýROBy ZUBNÍCH NáHRAD - 5. DÍL
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nologii, jak na takový pahýl nasadit na míru zhotove-
nou kapnu. 

To je právě moment, kterým se výrazně brzdí (proč 
a kdo asi) přednosti celého CAD/CAM procesu. Exakt-
ně podle naskenovaných a namodelovaných dat 
(CAD) se vyrobí konstrukce  - třeba kapna. Tu je však 
potřeba v laboratoři dosadit, neboť na „soudečkový“ 
pahýl ji nasadit nelze.

Přitom přesnost, s jakou je tato kapna vyrobená, je 
v řádu desítky mikrometrů, a na pahýl kuželového tva-
ru musí dosednout zcela přesně. 

Možná digitální pokrok a jeho přednosti zakotvily dří-
ve v zubních laboratořích než u zubních lékařů. Ale 
změna čeká i lékařskou zubní praxi. Dost zásadní při 
tom je, že řetězec digitálních článků má právě ten svůj 
první článek v ordinaci. Při tempu rozvoje v oboru lze 
masové nasazení čekat brzy.

A v čem že je onen prospěch pacienta ? 
V tom, že dostane precizně zhotovenou zubní náhra-
du, z většinou nových materiálů, vyrobených moder-
ními technologiemi,  zaručeně kvalitnějších z hlediska 
mechanických vlastností, než jaké bylo možno dosáh-
nout ruční  výrobou. A když všechny články fungují 
racionálně, je příznivá i cena.
Ono zkoušení vlastností materiálu polotovaru, ze kte-
rého se konstrukce vyfrézuje, je exaktní, tedy na sku-
tečném vzorku tohoto polotovaru je proveden sku-
tečný test. V každé sérii (šarži).

Konstrukce odlitá v laboratoři, vytištěná na 3D tiskár-
ně či podobnou technologií, může odkazovat pouze 
na zkoušky nějakých vzorků – a domněnku, že i tento 
konkrétní kus je takový, jako byl testovaný vzorek.  
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Závěrem
Nezbývá, než popřát všem dobře fungující navigaci 
v dentálním digitálním světě, jak se prezentoval na IDS 
2013.

A šťastnou ruku při volbě dodavatelů. Pryč je doba, 
kdy jsme museli zařízení shánět. Dnes jsou zařízení na-
bízena, až vnucována. Ale pozor, ne vždy seriózně. Ne-
dejte se napálit!

Pomalu odchází doba, kdy si každý dělal všechno sám. 
I služby se nakupují.

Frézování keramiky je za určitých okolností efektivní 
v laboratoři. Frézování velkých, a  především kovových 
konstrukcí, s dosedy na implantáty nebo bez nich, je 
efektivní ve frézovacím centru.

Frézovací centrum www.zro2.cz Vám nabízí nejlepší 
kvalitativní standard a nejširší paletu indikací v ČR. Se 
špičkovou výrobní technologií, jedinou svého druhu 
v ČR. 

SAUER Ultrasonic 20, made in Germany. <<<

V článku jsou použity obrázky publikované na www.ids-
-cologne.de a z archivu autora.

Prospěch pacienta je také v tom, že všechno napláno-
vané a po té zhotovované lze digitálně zobrazit. Paci-
ent vidí a pochopí, co a jak se provede, a vidí vizuali-
zovanou konečnou podobu „díla“. Zvlášť u citlivějších 
pacientů tímto způsobem lze případný stres z ošetře-
ní minimalizovat.

Navíc – vizualizace celého postupu ošetření, až po ko-
nečný výsledek, rozhodující měrou přispívá k rozhod-
nutí pacienta pro navrhované řešení, a pochopení 
výše ceny takového řešení.

Bez příslušných digitálních prostředků však takovou 
vizualizaci ani v ordinaci, ani v laboratoři, provést ne-
lze !

A cena?
Cena výrobku, který je kvalitativně jiného řádu, než 
výrobky minulé, tomu musí odpovídat.

Škodovka - Spartak stál 27 tisíc Kčs, Škoda 1000 MB 43 
tisíc Kčs, dneska je cena těch nejlevnějších aut kolem 
200 tisíc Kč. Podstatná většina jich však jezdí v katego-
rii kolem půl milionu Kč, a významná je  skupina s mi-
lionovou cenou auta.

Mohla by se nabídnout také otázka, kolik peněz je 
ochoten pacient investovat do svého zdraví. Ale také 
za kolik je mu vlastně nabízen finální produkt zubní 
náhrady z digitálního řetězce výroby.
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DIGITáLNí ZubNí TEchNIKa „maDE 
IN GERmaNY“ úSPěŠNá V cELém SVěTE
luboš Zachoval, 
frézovací centrum konstrukcí pro dentální náhrady ZrO2 s.r.o.
lubos@zachoval.cz, +420 602 719 012, www.zro2.cz

>>> Který materiál je ten správný?
Ačkoliv výrobní společnosti představují nové materi-
ály, které jsou svými fyzikálními vlastnostmi nejbližší 
lidskému zubu, budou ty již zavedené materiály jistě, 
minimálně několik let, a pro některé indikace hodně 
dlouho, fungovat a budou dále užívány.

Jedním z nich je zirkonia, tedy ytriem stabilizovaný 
kysličník zirkoničitý. Představujeme jeden z osvědče-
ných - produkt německé společnosti DOCERAM, který 
se vyrábí v Dortmundu. 

Digitální zubní technika „Made in germany“ 
úspěšná v celém světě.
Estetická zubní náhrada, vyznačující se především 
dlouhou životností, vyžaduje hodnotné materiály vy-
soké kvality.

DOCERAM Medical je již 15 let partnerem globálních 
„hráčů“ v dentálním a CAD/CAM sektoru v oblasti 
technologií a procesů. 

S rodinou produktů NaceraÆ Shell a Pearl nabízí DO-
CERAM Medical nové možnosti pro zubní náhrady 
a restaurace. Rychlé navázání do Vašeho řetězce pro-
cesů a přímé převedení Vašich projektů jsou možné 
zcela samozřejmě.

Z kysličníku zirkoničitého NaceraÆ se mohou vyrábět 
plně anatomické korunky a můstky pro vysoké zatí-
žení, které perfektně odpovídají přirozeným zubům 
v ústech. Pevnost je zajištěná soustavným vývojem 

a precizností výroby polotovarů. Proto konstrukce ne-
sené implantáty až do 14 členů nejsou problém.

Protože všechny polotovary jsou lisovány plně izosta-
ticky, dosahuje NaceraÆ rovnoměrné smrštění během 
procesu sintrování a tím vysokou přesnost.

Také přirozeně působící krčkové uzávěry jsou dnes 
pro moderní zubní ordinace velmi důležité. Protože 
klasické barvení frézovaných polotovarů ponořením 
nezajistí rovnoměrné probarvení konstrukcí, přede-
vším jejich okrajů, vyvinul DOCERAM Medical s Nace-
raÆ Shell a Pearl předbarvené polotovary pro všechny 
otevřené systémy CAD/CAM.

S těmito dvěmi novými skupinami výrobků se Vám 
nabízí 12 translucentních - předbarvených nebo opak 
- předbarvených variací. S Natural Pearl Color Range 
s konvenční technikou vrstvení a s NaceraÆ Shell 1-3 
(opak) v barvách A a B lze pokrýt klasickou barevnou 
škálu.

K tomu jsou možná také jiná jemná standardizovaná 
či individualizovaná barevná odlišení. Polotovary vy-
robené z kysličníku zirkoničitého NaceraÆ Pearl vyka-
zují kromě toho 30%-ní translucenci, což odpovídá 
nejvyšší estetice a nejlepším výsledkům v ústech.

Tento jedinečný materiálový a barevný koncept dosa-
huje rovnoměrné zabarvení uvnitř konstrukcí a mezi-
členů, a čistý krčkový uzávěr na 100%. Samo nejhlubší 
probarvení nabízí optimální estetiku NaceraÆ.

Přirozeným tokem světla v ústech přes NaceraÆ je 
umožněn a zaručen perfektní úsměv. <<<

PR - ČLÁNEK
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>>> Novoroční zdražení energií, nejen kvůli vyšší DPH, 
ale i zvýšení cen za distribuci, možná přimělo mnohé 
z vás ušetřit. Jednou z cest je snížení spotřeby energie. 
To má však své meze – můžeme sice přítáhnout ko-
houty na radiátorech, můžeme více zhasínat, může-
me zlikvidovat mrazicí box. V praxi se však bez ener-
gie úplně neobejdeme, proto připadá v úvahu ještě 
jedna možnost, a to změna dodavatele. Televize, roz-
hlas i tisk jsou doslova napěchovány předhánějícími 
se lákavými a těžko odolatelnými nabídkami různých 
dodavatelů. Na city se hraje všemi možnými způsoby, 
a tak použije-li se dokonce dětský hlas, který vysvět-
luje dospělému jednoduchou matematiku, odolá už 
jen málokdo. Předpokládám, že některý z dodavate-
lů oslovil v nedávné minulosti snad každého z vás – 
a to ať již formou reklamy v televizi, rozhlase, či tisku, 
telefonátem, anebo dokonce rovnou zazvonil u dve-
ří. Podepsali jste? Nepodepsali? Litujete? Nelitujete? 
V následujícím příspěvku se zaměříme na změnu do-
davatele plynu – co s sebou přináší, legislativní rámec, 
postup, náležitosti a hlavně rady, jak předejít nekalým 
praktikám některých obchodních zástupců. V příštím 
čísle navážeme na tento článek změnou dodavatele 
elektřiny.

Nejprve se pojďme podívat na pozadí těchto trans-
akcí. Česká republika se jako členská země Evropské 
unie zavázala k plnění legislativních podmínek, kte-
ré stanovují vytvářet rovné konkurenční prostředí. 
Od roku 2005 docházelo postupně k otevírání trhu 
se zemním plynem nejprve pro velkoodběratele, 
od roku 2006 pro všechny zákazníky s výjimkou do-
mácností a od ledna 2007 bylo již otevření trhu s ply-
nem v České republice úplné. Právo volby jakéhokoliv 
dodavatele plynu formou bezplatné změny mají tak 
všichni zákazníci od 1. ledna 2007. Každý odběratel 
plynu tak má možnost ovlivnit část svých celkových 
nákladů na dodávku plynu. 

Cena dodávky plynu pro zákazníky na liberalizo-
vaném trhu se skládá za prvé z regulovaných cen 
přepravy plynu, distribuce plynu a služby operátora 
trhu (OTE, a.s.), které stanovuje Energetický regulační 
úřad (ERÚ) a za druhé z neregulované složky ceny 
za energii plynu, která v sobě zahrnuje samotnou do-
dávku komodity plynu, cenu za strukturování dodáv-
ky plynu (uskladnění plynu v zásobnících plynu, které 
vyrovnávají sezónní nerovnoměrnost a špičkové od-
běry) a obchodní marži dodavatele plynu. Regulo-

vaná složka ceny je pevná a neměnná a její výši 
nemůže zákazník žádným způsobem ovlivnit. 
Naopak neregulovanou složku ceny, která tvoří 
až 80 % výsledné ceny dodávky plynu, může zá-
kazník ovlivnit právě volbou jiného dodavatele 
plynu (obchodníka s  plynem). Výše celkové ceny 
tak z velké části závisí na výběru dodavatele plynu 
nebo poskytovatele služeb.

V posledních letech dochází k výraznému nárůstu po-
čtu nových obchodníků, kteří díky své výhodnější ce-
nové nabídce a služeb konkurují tradičním plynáren-
ským dodavatelům plynu.  Jejich počet se postupně 
zvyšoval z 5 v roce 2007, až na 59 v roce 2012. S ná-
růstem nových obchodníků docházelo i k vysokým 
počtům změn dodavatele plynu. Zatímco v roce 2007 
změnilo dodavatele plynu 6 699 zákazníků, v roce 
2012 jich bylo 348 056, přičemž nejvíce změn bylo do-
saženo v kategorii domácností. Od začátku otevření 
trhu s plynem do konce roku 2012 proběhlo 835 499 
změn dodavatele plynu podle odběrných míst.

Trh s plynem je v současné době v pohybu s charak-
terem prudce se prohlubující a dále rozvíjející kon-
kurence, která se dotkla všech segmentů zákazníků. 
Na liberalizovaném trhu rozvíjejí svou činnost nejen 
stávající, ale i nově příchozí obchodníci s plynem, a to 
jak na straně dovozu, tak na straně prodeje plynu zá-
kazníkům. Tito obchodníci díky komplexnějším služ-
bám, produktům a výhodnějším cenovým nabídkám 
velmi úspěšně konkurují tradičním dodavatelům ply-
nu. 

Pokud se zákazník z kategorie domácnosti rozhod-
ne pro změnu dodavatele plynu, v nejjednodušším 
případě mu postačí udělat dva kroky. Prvním krokem 
je ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem 
plynu (neplatí samozřejmě pro nově se připojující zá-
kazníky), druhým krokem je pak uzavření smlouvy 
o  sdružených službách dodávky plynu s  novým 
dodavatelem plynu.

Podání žádosti o ukončení smlouvy se stávajícím do-
davatelem plynu je nutné nejpozději k termínu do-
hodnutému ve stávající smlouvě nebo uvedenému 
v obchodních podmínkách původního dodavatele 
plynu. Pokud zákazník řádně neukončí předcházející 
smluvní vztah, musí počítat s odpovídajícími právními 
následky (např. se vznikem odpovědnosti za způso-

ZměNa DODaVaTELE ENERGIí
1. DíL: ZměNa DODaVaTELE PLYNu

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.

Ekonomika
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benou škodu). Každý seriózní dodavatel plynu ovšem 
zákazníka na tuto náležitost upozorní a sám ji za zá-
kazníka vyřídí, pokud k tomu od něj dostane příslušné 
oprávnění.

Uzavření smlouvy o sdružených službách dodáv-
ky plynu je pro zákazníky z kategorie domácnosti 
nejjednodušší způsob, jak si zajistit veškeré služ-
by související s dodávkami plynu. Na základě této 
smlouvy dodavatel plynu zajišťuje zákazníkovi kom-
pletní služby, tj. nejen plyn jako takový, ale i další služ-
by nutné pro zajištění dodávky plynu, tj. přepravu, dis-
tribuci, uskladňování plynu a služby operátora trhu. 
Uzavřením takovéto smlouvy s dodavatelem plynu se 
pro zákazníka celý proces, z hlediska zajištění činnos-
tí spojených se změnou dodavatele plynu, ukončuje. 
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu musí 
být mezi zákazníkem a novým dodavatelem plynu 
uzavřena v dostatečném časovém předstihu, ve větši-
ně případů minimálně 18 dní, před požadovaným ter-
mínem platnosti změny dodavatele plynu. Termín pro 
podání žádosti o změnu dodavatele plynu se liší po-
dle jednotlivých typů změn dodavatele plynu.

Pokud se zákazník nerozhodne pro smlouvu o sdru-
žených službách dodávky plynu, může si sám uzavřít 
samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli slu-
žeb. To znamená, že zákazník uzavírá zvlášť smlouvu 
o dodávkách plynu, o distribuci plynu, o přepravě 
plynu a, pokud to vyžaduje průběh jeho odběru, tak 
i smlouvu o uskladňování plynu.

Podle toho, za jakých okolností a z jakých důvo-
dů změna dodavatele plynu probíhá, rozlišujeme 
dva typy změn dodavatele plynu. Ve většině přípa-
dů bude změna dodavatele plynu probíhat podle 
tzv. standardní změny dodavatele plynu, kdy do-
chází v odběrném místě zákazníka pouze ke změně 
dodavatele plynu v průběhu deseti pracovních dní. 
V krajních případech, kdy dodavatel pozbude mož-
nosti nebo oprávnění dodávat plyn do odběrného 
místa zákazníka, je zákazník buď zařazen pod doda-
vatele poslední instance a jsou mu zajištěny dodávky 
za regulované ceny nebo může využít mechanismu 
v podobě tzv. rychlé změny dodavatele plynu a své-
ho nového dodavatele plynu si vybrat. Rychlá změna 
dodavatele plynu proběhne do čtyř kalendářních dní 
po oznámení o nemožnosti dodavatele dodávat plyn 
zákazníkům, je však nutné požádat o rychlou změnu 
dodavatele plynu nejpozději 3 dny po tomto oznáme-
ní.

Dodavatelem poslední instance je dodavatel ply-
nu, který má za určitých podmínek povinnost dodá-
vat plyn domácnostem a malým zákazníkům za ceny 
regulované Energetickým regulačním úřadem. Doda-
vatel poslední instance je pojistkou pro domácnos-
ti a malé zákazníky, kteří mají právo na volbu své-

ho dodavatele plynu, avšak z  různých možných 
příčin svého dodavatele plynu nemají. Povinnost 
dodavatele poslední instance dodávat plyn neplatí 
v případě zjištění neoprávněného odběru plynu.

Podrobně jsou jednotlivé procesy změn dodavatele 
plynu uvedeny v § 52 až 54 vyhlášky č. 365/2009 
Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších 
změn.

Dne 1. července 2011 vstoupila v účinnost některá 
ustanovení novely vyhlášky o Pravidlech trhu s ply-
nem, která se týkají především procesu změny doda-
vatele. Nově byla zavedena možnost změnit dodava-
tele s účinností k libovolnému dni, zatímco dříve byl 
tento proces vázán na 1. den měsíce. Z praktického 
hlediska došlo ke zvýšení ochrany zákazníka v přípa-
dě, že má s dodavatelem uzavřenu smlouvu k jiné-
mu datu, než je konec měsíce. Je tak minimalizována 
pravděpodobnost sankcí či dokonce přerušení dodá-
vek plynu. Vzhledem k tomuto uvolnění procesu lze 
sjednotit postupy pro standardní změnu dodavatele 
a změnu dodavatele formou registrace údajů v jeden 
proces trvající 10 pracovních dní.

Jak nenaletět
V tomto období jsou zákazníci vzhledem k výše uve-
denému velice citliví a mohou lehce naletět na zaru-
čená tvrzení podomních prodejců, která však v řadě 
případů vůbec nejsou pravdivá. Pojďme se podívat, 
jak se nenechat zmást obratnými výrazy těchto ob-
chodních zástupců.

V praxi se setkáváme s přístupy obchodního zástup-
ce dvojího druhu: buď zástupce slušně představí sebe 
i produkt, který nabízí, a kvalifikovaně zodpoví všech-
ny otázky související se změnou dodavatele, anebo je 
jeho chování za hranicí zákona.

Jednou z velmi oblíbených praktik druhého typu zá-
stupců, je výmluva na čas. Pokud vás tedy bude ně-
kdo nutit k rychlému podepsání smlouvy, měl by to 
být první příznak nekvalifikovaného obchodního 
jednání. Nezapomeňte, že výhodné nabídky se mezi 
dveřmi neuzavírají a čas, který si zkrátíte rychlým po-
depsáním smlouvy, budete potřebovat na to, abyste 
smlouvu zrušili. A bude to mnohem více času a více 
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starostí, a proto se vyplatí si smlouvu důkladně a v kli-
du přečíst.

Obchodní zástupci se rovněž velmi rádi vydávají 
za pracovníky provozovatele distribuční sousta-
vy. A přitom vydávání se za zástupce společnosti, 
ke které nepatří, je za hranicí zákona. Někteří dealeři se 
vydávají za pracovníka provozovatele distribuční sou-
stavy (PDS) s tím, že PDS zlevnil přepravu za dodávku 
energie, a pokud chcete platit levnější přepravu, mu-
síte podepsat novou smlouvu. Pamatujte si, že sazby 
za distribuci jsou udávány rozhodnutím Energetické-
ho regulačního úřadu (ERÚ) a žádný obchodní zá-
stupce vám nemůže poskytnout slevu na  tyto 
služby.

Jednou z dalších praktik je také vydávání se obchod-
ního zástupce za vašeho dodavatele a odvolává-
ní se na změnu obchodních podmínek, při kterých 
je nutné znovu podepsat smlouvu o dodávce ener-
gie. V takovém případě však dodavatelé mají povin-
nost svého zákazníka informovat o této skutečnosti 
minimálně 30 dní předem, a to výhradně písemně 
(e-mail, dopis, SMS). Zákazník pak může nejpozději 
do deseti dnů před platností této změny dát výpověď. 

Velice rádi také dealeři apelují na to, že podepsáním 
smlouvy se u nich k ničemu nezavazujete. Předloží 
vám listinu, o které tvrdí, že je nezávazná nebo infor-
mativní a vyžaduje podpis. Ve skutečnosti je to však 
smlouva s novým dodavatelem. Podpis však vždy 
k  něčemu zavazuje… Proto byste si měli být vždy 
jisti tím, co podepisujete. Většina smluv je formulářo-
vého typu se jménem, adresou a číslem odběrného 
místa. Všechny tyto indicie by vám měly napovědět, 
že to není žádné prohlášení, nesouhlas se zvýšením 
cen a podobně.

Možná už jste také někdy slyšeli větu: „Ukažte mi vy-
účtování, spočítám vám, kolik můžete ušetřit“. 
Obchodní zástupce tedy vyžaduje současné vyúčto-
vání, na jehož základě vám spočítá nižší měsíční cenu. 
To však není forma kvalifikovaného prodeje. Záhy totiž 
zjistíte, že sice měsíčně platíte méně, ale na konci roku 
vám přijde doplatek, a když ho rozpočítáte, zjistíte, že 
jste vlastně nic neušetřili. Navíc v řadě případů přijde 
také složenka na zaplacení aktivačního poplatku.

Obchodní zástupce na vás může vyrukovat i se lživou 
informací o tom, že musíte přejít k jinému dodavate-
li, neboť váš současný dodavatel zkrachoval. Řeše-
ní vám samozřejmě přináší v nové smlouvě s ještě lep-
šími podmínkami, než které měl původní, zkrachovalý 
dodavatel. Krach dodavatele však neznamená odpoje-
ní od energie. Zákazník je vždy jištěn dodavatelem po-
slední instance, který má v zákonem stanovených přípa-
dech povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny 
stanovené Energetickým regulačním úřadem. O této 
skutečnosti je zákazník vždy informován písemně.

Jednou z oblíbených uvítacích vět obchodních zá-
stupců je také: „Jdu vám zlevnit plyn, ukažte mi fak-
turu!“ To už samo o sobě by nám mělo napovědět, že 
se nejedná o profesionální nabídku a mělo by to vést 
k ráznému ukončení rozhovoru.

O vrchol neetického chování na hranici zákona se pak 
jedná v případech, kdy se zástupce vydává za pra-
covníka vašeho dodavatele. Představí se, prokáže 
se na první pohled regulérní visačkou s logem vaše-
ho dodavatele a nabízí slevu při přechodu na jiný tarif. 
Žádný pracovník vašeho dodavatele to samozřejmě 
není. V takovém případě nelze doporučit než nadměr-
nou ostražitost.

Když se stanete obětí tohoto jednání, pamatujte 
na jediné. Nikdy nic nepodepisujte a nikdy neuka-
zujte stávající smlouvu nebo zálohu. Vždy si přeber-
te všechny dokumenty, které vám obchodní zástup-
ce přináší, a vždy si vyžádejte jeho kontakt. Pokud se 
rozhodnete ke změně stávajícího dodavatele energií 
za jiného, ať už prostřednictvím internetových stránek 
nebo podomního prodejce, měli byste se před pod-
pisem smlouvy vždy pečlivě seznámit se všemi doku-
menty, které se k samotné změně vztahují. Nebojte 
se obchodních zástupců zeptat na pasáže, kterým 
nerozumíte nebo si nejste úplně jisti přesným význa-
mem. Pokud nebudete spokojeni s odpovědí, většina 
dodavatelů má zákaznické linky, na kterých se můžete 
informovat o všem, co vás zajímá. Pokud obchodník 
nebude chtít tyto pasáže rozebírat, je to první známka 
neprofesionality.

Shrňme si tedy, že před samotnou změnou doda-
vatele plynu by měl zákazník důkladně zvážit do-
stupné nabídky na  trhu s  plynem. Při hodnocení 
jednotlivých nabídek by měla být zvažována nejen 
výše nabízené ceny, ale také konkrétní podmínky do-
dávek plynu (je nutné si důkladně přečíst obchodní 
podmínky dodavatele plynu). V neposlední řadě je 
rovněž žádoucí získat reference o spolehlivosti zvole-
ného dodavatele plynu a hledat případné zkušenosti 
jiných zákazníků s tímto dodavatelem na trhu.

Informace o regulovaných cenách mohou zákazníci 
získat v cenovém rozhodnutí Energetického regulač-
ního úřadu o cenách plynů. Informace o cenách nere-
gulované složky pak mohou zákazníci získat na webo-
vých stránkách jednotlivých dodavatelů plynu nebo 
poskytovatelů služeb. Reference a další informace 
potřebné k rozhodnutí o změně dodavatele plynu je 
možno sledovat v tisku a médiích. <<<

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. 
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>>> Vážení čtenáři,
V minulém čísle magazínu jsme poprvé otiskli „SUDO-
KU“, které má za úkol zaujmout, odreagovat od neu-
stálého shonu, procvičit mozek, ale hlavně vás poba-
vit. Jsme velmi potěšeni poděkováním výherce:  

Dobrý den, chtěl bych touto cestou v krátkosti podě-
kovat za  milý dárek, který jsem dnes obdržel. Když 
jsem před časem luštil sudoku uveřejněné v  odbor-
ném časopise KZT, ani ve snu mě nenapadlo, že budu 
vylosován jako výherce. V momentě, kdy mi volala pí.  
Tůmová, jsem již na nějaké luštění dávno zapomněl, 
o to větší bylo mé překvapení. Přeji všem ve vedení KZT 
hodně zdaru a přeji příjemné prožití letošní dovolené, 
ještě jednou děkuji. Richard Spath 

Takže neváhejte a opět potrapte své mozkové zá-
vity a zkuste si další dvě sudoku. Úkolem v této hře 
je zaplnit všechna políčka čísly od 1 do 9 tak, aby se 
v žádném řádku, sloupci ani čtverci čísla neopakovala. 
Předkládáme vám dvě obtížnosti. 

Vyplňte lehké i  těžké sudoku a pošlete nám čís-
la, která mají být v modrých políčkách nejpozději 
do 31. 10. 2013 (do 24:00) SMS zprávou na telefon-
ní číslo +420 602 224 298 ve tvaru: lehke?tezke?

nebo e-mailem na adresu: sekretariat@komorazt.cz

V  obou případech se nezapomeňte podepsat!!!
Vylosovaný výherce obdrží cenu v  hodnotě  
500 Kč <<<

Lehké

Těžké

SOUTĚŽ
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ZE ZIRKONu NEjEN ZubY
Hana urbanová DiS.

>>> „Tvůrčí činnost nás nejen odlišuje od opic, ale 
také nám dává hluboké procítění života, které daleko 
přesahuje naše chápání, a její výsledky přispívají k roz-
manitosti i spletitosti věcí budoucích.“ (Thomas Hally)

Není tedy divu, že tvořivost má v našem životě
veliký význam.

Čím se tedy tvořiví lidé odlišují od ostatních?
Především jsou to velmi složité osobnosti a jsou jim 
blízké názory a jednání, jimž se většina lidí vyhýbá. 
Většina kreativních lidí je spíše souborem velkého 
množství myšlenek a činů – jakýmsi „tvůrčím sesku-
pením“. Tvořiví lidé také překypují duševní i fyzickou 
energií. Mají snad tito lidé nějakou lepší genetickou
výbavu?

Spíš než genetické předpoklady tu však hraje roli fakt, 
že jejich myšlení je soustředěné a silně zaměřené na 
dosahování cílů. Mají až nadpřirozenou schopnost vy-
víjet energii a při práci fungují jako dynamo. Pak své 
baterky vypnou a nechají je „nabíjet“, zatímco od-
počívají. Tvůrčí práce prolíná všechny oblasti lidské-
ho konání – nejde jen o vědu nebo umění, tvořivost 
potřebují učitelé, diplomati, stejně jako kuchaři nebo 
řemeslníci. A tvořiví lidé jsou ve velké míře i zubní 
technici. Že zirkon nemusí sloužit jen ke zhotovová-
ní zubních náhrad, vidíte na několika příkladech a že 
práce zubního technikamůže být někdy i osvěžující  
a obohacující.

Použitá literatura: „Personality and Creativity“ Thomas
Hally 2011 <<<
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Praktické školení
jednoduchost a estetika 
v protetice - nový trend 
fazetovací techniky
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Karel Špička
Termín: Dle individuální domluvy.
Místo konání: laboratoř Brno, 
Mezicestí 19
Cena kurzu: 2.490 Kč vč. DPH
Upozornění: max. 10 osob

Praktické školení
bezkovové náhrady 
for2press
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Karel Špička
Termín: Dle individuální domluvy.
Místo konání: laboratoř Brno, 

Mezicestí 19
Cena kurzu: 2.490 Kč vč. DPH
Upozornění: max. 10 osob

Praktické školení
práce s implantáty
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: Dle individuální domluvy.
Místo konání: školící laboratoř Eurodent 
Brno
Cena kurzu: bude upřesněna
Upozornění: max. 10 osob
Praktické školení
zásuvné spoje
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: Dle individuální domluvy.
Místo konání: školící laboratoř Eurodent 

Brno
Cena kurzu: bude upřesněna
Upozornění: max. 10 osob

Praktické školení
cad/cam praktické kurzy
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: Dle individuální domluvy.
Místo konání: školící laboratoř Eurodent 
Brno
Cena kurzu: bude upřesněna
Upozornění: max. 10 osob

KONTaKT:
Krbec Dent s.r.o.
tel.: 377 223 380
email: info@krbec.cz
internet: www.krbec.cz

Dvoudenní praktický kurz
zhotovení totální náhrady  
z materiálu vertex rapid sim-
PLIFIED s vrstvou trvaLE měkké 
PryskyřIcE vErtEX soFt
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: zubní technik Martin Kočka
Termín: 8. - 9. 11. 2013
pátek 13 - 19 hod., sobota 9 - 16 hod.
Místo konání: Praha, Antala Staška 1670,
Poliklinika Budějovická, zubní laboratoř
výstup metra C - Budějovická
Nezapomeňte vzít s sebou: malý a velký mode-
lovací nůž, skalpel, lekron, brousky na opracování 
pryskyřice.
Cena kurzu: 4.900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Upozornění: max. 5 osob
Kontakt a objednávky: ROD a.s., Ivana Zajíčková, 
tel. 603 418 423, e-mail: zajickova@rodpraha.cz

Dvoudenní praktický kurz
zhotovení skeletové náhrady
téma: skeletová konstrukce 
s litými sponami
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: zubní technik Jan Ošmyk
Termín: 18. - 19. 10. 2013 
pátek 13 - 19 hod., sobota 9 - 17 hod.
Místo konání: Praha, Antala Staška 1670,
Poliklinika Budějovická, zubní laboratoř
výstup metra C - Budějovická
Téma kurzu: vyhodnocení modelu na paraleo-
metru, nákres a výběr tvaru konstrukce, výběr ko-
tevních prvků, modelace voskové konstrukce, lití, 
opracování a dosazení kovové konstrukce na mo-
del, teoretická přednáška: retence a stabilita skele-
tových náhrad
Nezapomeňte vzít s sebou: malý a velký mode-
lovací nůž, skalpel, lekron, frézy a brousky na opra-
cování kovové konstrukce
Cena kurzu: 5.400 Kč vč. DPH 
Bodová hodnota: 8 kreditů
Upozornění: max. 5 osob
Kontakt a objednávky: ROD a.s., Ivana Zajíčková, 
tel. 603 418 423, e-mail: zajickova@rodpraha.cz

INZERCE

Pronajmu, ev. prodám plně vytíženou, 
zařízenou stomatologickou laboratoř 
v Trutnově - součástí je i plně vytíže-
ná ordinace a zdravotnická prodejna.
 Informace na tel. č.: 603 894 745.
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Výstaviště Praha - Holešovice
10. - 12. 10. 2013

Odborní partneři

Mediální partneři

www.pragodent.eu
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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
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strana 31

EkoRent
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JPS, s.r.o.
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INTERDENT
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Microdent
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Incheba
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CompleteDental
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Hu-Fa Dental a.s.
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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

Nejspolehlivější laboratorní motor 
všech dob!

Od 36.900 Kč

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.
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Implantologický systém

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

jednoduchost a e fekt i v i t a

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

NAVŠTIVTE NÁS 
NA VELETRHU 

PRAGODENT V PRAZE, 
STÁNEK Č. 102 2013

10.–12. ŘÍJNA 
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CHCETE modernizovat laboratoř?
POMŮŽEME VÁM s financováním!

Více informací na: www.ekorent.cz

reklama predelana na zub. tech..indd   1 4.9.2013   14:47:14

ZELENÁ LINKA (VOLÁNÍ ZDARMA) 
800 111 577 (800 111 JPS)
JPS, s.r.o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5
 tel.: +420 235 518 936, e-mail: info@jps.cz , objednávky: objednavky@jps.cz, www.jps.cz

Suprastruktury 
pro optimální řešení
Suprastruktury ATLANTIS ISUS™ jsou individualizované a navržené podle diagnostického návrhu zubů. Suprastruktury jsou dostupné v provedení z jednoho ze 
dvou materiálů: titan nebo chrom-kobalt*. Mohou být objednány s vysoce leštěným povrchem.

CAD/CAM protetické řešení pro všechny hlavní implantační systémy. 
Kompletní řada suprakonstrukcí pro  fi xní a snímatelné protetické 
náhrady na implantátech.
     
Suprakonstrukce ATLANTIS ISUS™ jsou vyráběny na základě 
nejnovějších poznatků v oblasti CAD/CAM technologií a na základě 
počítačem řízených průmyslových a medicinálních postupů.
Na rozdíl od litých suprakonstrukcí jsou protetické práce ATLANTIS 
ISUS™ frézovány z pevných titanových nebo chrom-kobaltových 
bločků, díky čemuž je eliminována pórovitost materiálu.
Navíc postup frézování pro suprakostrukce ATLANTIS ISUS™ je 
optimalizován tak, aby výsledný produkt byl pasivně přesný a prostý 
pnutí. Tento fakt byl prokázán Univerzitou Shefi eld, Spojené království, 
v souladu Sheffi eldským testem přesnosti*.

ATLANTIS ISUS™ 2in1 
Skládá se z primárního 
a sekundárního dílu. Primární 
díl je fi xovaný na implantáty. 
Sekundární díl je připojen 
k primárnímu frikčním 
mechanismem a pomocí 
přídavných retenčních prvků. 
Sekundární díl může být hybridní 
náhrada nebo můstek.

ATLANTIS ISUS™ Bar (třmen)
Nabízí suprastrukturu pro 
snímatelné náhrady. Třmen 
může být navržen s prodloužením 
distálně. Dále může třmen 
zahrnovat kombinaci různých 
attachementů. Dostupné jsou 
standardní i individualizované 
třmeny v závislosti na daném 
případu.

ATLANTIS ISUS™ Bridge (můstek)
Nabízí plně anatomickou 
základnu pro vrstvení keramiky 
nebo kompozitního materiálu.

ATLANTIS ISUS™ Hybridní náhrada
Nabízí povrch s retenčními prvky, 
na které lze dostavit hybridní 
protézu.

Snímatelné náhrady Fixní náhrady

*ATLANTIS ISUS™ 2in1 je dostupný v provedení pouze z titanu

Měřítko pro všechny
CAD/CAM protetické práce

* White GE. The Sheffi eld fi tting test. Osseointegrated Dental Technology 1993:61. Quintessence Publishing Co Ltd, Londýn

Výhody  pro laboratoř:
• Více času na vytvoření fi nálního vzhledu práce
• Rozšířená nabídka laboratoře pro zákazníka
• Zjednodušený a efektivní online způsob objednání
• Spolehlivé dodání v krátkých časech
• Přesné zpracování bez vnitřního pnutí materiálu
• Dostupnost pro všechny hlavní implantační systémy

AKZENT® Plus

INTERDENT®

INTERDENT a VITA Vás zvou do expozice č. PK206 na výstavě PRAGODENT 2013
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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

snímatelné náhrady včetně skeletů

teleskopické korunky

zásuvné spoje

třmeny

CoCr laserem sintrovaný  299 Kč /člen
CoCr frézovaný  449 Kč /člen
titan  499 Kč /člen
ZrO2 (translucentní)  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

Indikace:

399.000 Kč s DPH!

Materiály:

prodej skenerů Dental Wings  
a provozování největšího frézovacího centra

Již více než 120 majitelů
 v ČR i SK!

microdent

Výstaviště Praha - Holešovice
10. - 12. 10. 2013

Odborní partneři

Mediální partneři

www.pragodent.eu

21. MEZINÁRODNÍ DENTÁLNÍ VELETRH

PŘEDSTAVÍ S
E  

ABSOLUTNÍ Š
PIČKA  

FIR
EM Z OBORU

NEJVĚTŠÍ  

DENTÁLNÍ  

VELETRH V ČR

Ukázka námi zrealizované laboratoře.

www. .cz

Materiály pro laboratoře

CAD/CAM systémy

Bezkovové náhrady DEFLEX

Bazar přístrojů a materiálů

Revoluční technologie, tradice, jistota, kvalita, 
školení a servis. To je technologie Deflex, 
která zaujala více než 200 zubních laboratoří v 
České Republice a na Slovensku.

Nabízíme nové i použité přístroje a vybavení 
laboratoří za skvělé ceny. 
Technologie Eclipse, Ivocap, 
Bredent, Bego, ROKO, atd…

Pořádáme jednodenní a dvoudenní odborná
akreditovaná školení ve školícím centru v 
Bystrém u Poličky na Vysočině s možností 
ubytování.

Vybavení laboratoří
Rádi i Vám kompletně navrhneme a vybavíme 
laboratoř včetně scanneru Dental Wings a 
technologie Deflex.

tel. 773 448 865  

Vyzkoušejte největší frézovací centrum
 v České Republice - MICRODENT s.r.o. 
Nejlepší ceny, rychlost, kvalita, podpora a 
úžasné možnosti skenerů Dental Wings 
Vás přesvědčí.

Zásobujeme zubní laboratoře kvalitními 
materiály i přístroji se zárukou a servisem, 
a to vše za výhodné ceny.

Školení

tel.: 773 448 865
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Ukázka námi zrealizované laboratoře.

www. .cz

Materiály pro laboratoře

CAD/CAM systémy

Bezkovové náhrady DEFLEX

Bazar přístrojů a materiálů

Revoluční technologie, tradice, jistota, kvalita, 
školení a servis. To je technologie Deflex, 
která zaujala více než 200 zubních laboratoří v 
České Republice a na Slovensku.

Nabízíme nové i použité přístroje a vybavení 
laboratoří za skvělé ceny. 
Technologie Eclipse, Ivocap, 
Bredent, Bego, ROKO, atd…

Pořádáme jednodenní a dvoudenní odborná
akreditovaná školení ve školícím centru v 
Bystrém u Poličky na Vysočině s možností 
ubytování.

Vybavení laboratoří
Rádi i Vám kompletně navrhneme a vybavíme 
laboratoř včetně scanneru Dental Wings a 
technologie Deflex.

tel. 773 448 865  

Vyzkoušejte největší frézovací centrum
 v České Republice - MICRODENT s.r.o. 
Nejlepší ceny, rychlost, kvalita, podpora a 
úžasné možnosti skenerů Dental Wings 
Vás přesvědčí.

Zásobujeme zubní laboratoře kvalitními 
materiály i přístroji se zárukou a servisem, 
a to vše za výhodné ceny.

Školení

Vsaďte na jistotu,
kvalitu a tradici,
předejdete starostem...
 Více než 200 laboratoří 
 v České Republice a na Slovensku 
 používá tuto technologii

 Bezproblémové  zpracování,
 nadstandardní kvalita materiálu

 Nízké náklady na výrobu

 Spokojenost lékařů a pacientů

 Školení, servis a podpora

Rádi byste i Vy nabídli Vašim lékařům a pacientům
technologii bezkovových náhrad? 

Zeptejte se Vašich kolegů, jak jsou s technologií DEFLEX spokojeni.

Přemýšlíte a váháte?
Zapůjčíme Vám jednotku na měsíc a poté se rozhodněte.
Nekupujte “zajíce v pytli“.

Rozhodli jste se?
Vstřikovací jednotku Vám zdarma dovezeme a zapojíme.
Přivezeme veškerý potřebný materiál.
Zaškolíme Vás přímo ve Vaší laboratoři 
a druhý den můžete začít pracovat.

AKCE PODZIM 2013

Vstřikovací jednotka za 130.000,- Kč vč. DPH
+ materiál a kyveta zdarma – ušetříte 30.000,- Kč.
Akce platí do konce listopadu 2013.

www.completedental.cz                tel. 461 741 450
tel.: 773 448 865

2_13_martina.indd   9 6.9.2013   15:08:59

PRAKTICKÝ KURZ
Výroba flexibilních litých snímacích náhrad

pátek, 25. října 2013 - Otrokovice
pátek, 22. listopadu 2013 - Otrokovice

lektor: Roman Šimjak, 
vedoucí zubní technik kliniky MoraviaDent s. r. o.

Cena: 6 490 Kč (VIP 5 500 Kč)
Naučte se efektivně pracovat s flexibilními pryskyřicemi 

a to jak při tvorbě celkové snímací náhrady, tak skeletové 
náhrady. V průběhu kurzu se dozvíte spoustu praktických 
tipů a triků, jak můžete předejít případným chybám nebo 
neúspěchu a v neposlední řadě se společně podíváme na 
rentabilitu a cenotvorbu. Sami si během kurzu vytvoříte 

2 kompletní flexibilní protézy.

Podrobné informace o kurzu Vám rád 
poskytne Váš obchodní zástupce 

nebo paní Mikšíková - tel. 576 771 407, 
miksikova@hufa.cz, u které se také na kurz 

můžete přihlásit.

Flexibilní protézy
Sabilex

• Jeden z nejdokonalejších systémů pro výrobu litých  
 snímacích náhrad s kartušemi o průměru 25 mm.
• Kompaktní, s moderním designem a přehlednými  
 displeji.
• Snadné programování – integrovaná zahřívací jed- 
 notka - zvuková indikace.
• Sabilex 2A - poloautomatický přístroj, vyžaduje  
 asistenci laboranta v určitých fázích licího procesu.
• Sabilex 2AD - plně automatický přístroj s jedním  
 programem, který Vám umožňuje věnovat se jiné  
 činnosti v době, kdy sám pracuje.
• Sabilex 5PRO - plně automatický přístroj s vylepše- 
 nými vlastnostmi - výkonnější pumpou, pěti progra- 
 my a zakrytovanou kyvetou.
• Rozměry: 52 x 22 x 16 cm (v x h x š), váha 11,8 kg.

Cena     88 900 Kč  2A
Cena 100 900 Kč 2AD
Cena 114 900 Kč 5PRO

estetické	 nezničitelné	 za skvělou cenu

stabilní cel•	 okovový rám stolu
odolná pracovní deska•	

přirozené	pracovní	světlo•	
výkonné	odsávání	s	nízkou	hlučností•	
ergonomicky	navržené	prvky	stolu•	

moderní	nadčasový	design•	
v	různých	barvách	a	provedeních•	

Laboratorní stoly

Velmi praktické laboratorní stoly 
v moderním designu.
Stabilitu	zajišťuje	celokovový rám stolu 
dostupný	ve	dvou	barevných	variantách.	
Pracovní deska	 s	 povrchem	 odolným	
vůči	 poškrábání,	 chemickým	 látkám	 a	
ohni.	 Fluorescentní	 pracovní světlo je	
přirozené	 pro	 oči	 a	 nezpůsobuje	 jejich	
předčasnou	únavu.	Výkonné odsávání s 
regulací	sacího	výkonu	a	nízkou	hlučnos-
tí.	Objem	sání:	18	-	27	litrů	za	sekundu.	
Hlučnost:	<65	dB.	
Další příslušenství zahrnuté v ceně 
stolu:	 ofukovací	 vzduchová	 tryska,	 štít	
chránící	oči	během	práce,	 loketní	opěrky	
pro	 pohodlí	 při	 práci,	 zásuvka	 pro	 sběr	
prachu,	šuplíky	a	krytý	otvor	pro	vedení	
elektrických	kabelů	a	hadic.
Rozměry pracovní desky:	120	x	60	cm,	
výška stolu: 80 cm.
Volitelné barvy:	 rám	 stolu	 -	 stříbřitě	
šedá	 nebo	 tmavě	 šedá,	 pracovní	 deska	
-	 polywood	 se	 vzhledem	 podobným	 pří-
rodnímu	dřevu	nebo	nerezová,	šuplíky	a	
přední	část u	-	stříbřitě	šedé,	žluté,	čer-
vené,	modré	nebo	tmavě	šedé.

40 990,-
48 490,-

NEODOLATELNÁ NABÍDKA

zvolte si typ přístroje (2A, 2AD nebo 5PRO) 
a my Vám přidáme 15 kartuší nejčastěji 

používané velikosti M v nejoblíbenější barvě intenzivní růžová zcela ZDARMA! Navíc můžete využít 50% SLEVY na praktický kurz!

Hu-Fa Dental a. s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice, www.hufa.cz, objednavky@hufa.cz, Tel.: 576 771 417, Fax: 577 926 205
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AKZENT® Plus

INTERDENT®

INTERDENT a VITA Vás zvou do expozice č. PK206 na výstavě PRAGODENT 2013
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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

snímatelné náhrady včetně skeletů

teleskopické korunky

zásuvné spoje

třmeny

CoCr laserem sintrovaný  299 Kč /člen
CoCr frézovaný  449 Kč /člen
titan  499 Kč /člen
ZrO2 (translucentní)  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

Indikace:

399.000 Kč s DPH!

Materiály:

prodej skenerů Dental Wings  
a provozování největšího frézovacího centra

Již více než 120 majitelů
 v ČR i SK!

microdent


