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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
veľkou témou v našich ambulanciách je compliance - spolupráca pacienta 
Spolupráca pri udržiavaní dobrej hygieny dutiny ústnej u ortodontického pacienta, 
spolupráca pri nosení elastických ťahov, tvárovej masky, či spolupráca pri nosení 
a aktivácii snimateľného aparátu. Aby bola spolupráca pacienta vyhovujúca 
okrem motivácie zohráva veľkú rolu i čas, dĺžka liečby našich pacientov. Snažíme 
sa, aby bola liečba efektívna a aby netrvala dlho. Je zaujímavé sledovať ako 
tieto naše vedomosti a skúsenosti začínajú naberať celospoločenský rozmer. 
Čítala som prieskum, ktorý mapuje dodržiavanie epidemiologických opatrení 
pandémie COVID 19 na Slovensku od marca tohto roku. Prieskum vznikol 
z iniciatívy MNFORCE, SAV a Seesame a hovorí aj o tom ako sme menej opatrní, 
napriek narastajúcim obavám. Ako vplýva čas na našu compliance. V porovnaní s 
májom bol v septembri výrazne nižší podiel ľudí, ktorí povedali, že obmedzili svoje 
kontakty s ľuďmi a menej respondentov tiež uviedlo, že nosí rúško alebo respirátor, 
keď sa pohybujú mimo domácnosti. A tak nám všetkým prajem, aby bola vakcinačná 
kampaň úspešná a sa náš boj s pandémiou sa dostal do záverečnej fázy.
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Zo zasadania Výboru SOS

Informácie z Výboru Slovenskej 
ortodontickej spoločnosti
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 
milí priatelia.

Je pre mňa veľkým potešením, že napriek kompli-
kovanej dobe, držíte v rukách ďalšie číslo časopisu 
Čeľustný ortopéd. V mene celého Výboru Sloven-
skej ortodontickej spoločnosti aj v mojom osobne 
by som rád opäť poďakoval celej redakčnej rade 
časopisu Čeľustný ortopéd za ich obetavosť a na-
sadenie, ktoré aj naďalej venujú každému vydaniu. 
Pevne verím, že aj toto číslo sa stretne s pozitívnym 
ohlasom. Okrem odborných článkov od našich ko-
legov v ňom nájdete aj užitočné informácie pre vašu 
každodennú prax. Znovu pripomínam, že všetky 
čísla nášho časopisu nájdete v digitálnej podobe aj 
na webovej stránke ortodontickej spoločnosti: 
www.orto.sk, v sekcii „pre lekárov – časopis“, po 
prihlásení do vášho osobného profilu.

Kongres SOS, 24. – 25. september 2021, Hotel 
DoubleTree by Hilton, Bratislava

Vzhľadom ku  situácii pandémie COVID-19, sa or-
ganizačný výbor kongresu rozhodol pre preloženie 
kongresu. Veríme, že Kongres SOS 2021 v Brati-
slave sa v novom, jesennom termíne, uskutoční. 
Program, téma a miesto konania ostávajú rovnaké. 
Vzhľadom ku nevyspytateľnej situácii v jednotlivých 
európskych krajinách a rôznym cestovným obme-
dzeniam je možné, že sa bude mierne meniť ob-
sadenie prednášajúcich. V každom prípade vám 
garantujeme vysokokvalitný odborný program s 
renomovanými zahraničnými lektormi, so simultán-
nym tlmočením do slovenčiny. Samotný priebeh 
kongresu bude samozrejme plne prispôsobený ak-
tuálnej pandemickej situácii na jeseň. Konkrétne 
opatrenia budú predmetom stretnutia Výboru SOS 
a o všetkých prijatých krokoch vás budeme včas in-
formovať.

Všetkým kolegyniam a kolegom opätovne pripo-
mínam, že najbližší kongres v Bratislave bude vo-
lebným. Na plenárnej schôdzi, ktorá sa uskutoční v 
rámci kongresu sa okrem schvaľovania dôležitých 
zmien v stanovách Slovenskej ortodontickej spo-
ločnosti, bude voliť nový Výbor SOS, revízna komi-

sia ako aj nová prezidentka/prezident. Vaša účasť 
na plenárnej schôdzi je preto veľmi vítaná. Každú 
kolegyňu alebo kolegu , ktorí sú členmi našej spo-
ločnosti  a zvažujú svoju kandidatúru do niektoré-
ho z výkonných orgánov ortodontickej spoločnosti, 
prosíme, aby svoj zámer kandidovať oznámili naj-
neskôr do 31. 05. 2021 prostredníctvom emailu na 
adresu:  president@orto.sk. 

Ku svojej žiadosti prosím pripojte krátky životopis s 
aktuálnou fotografiou a stručný popis dôvodov, pre 
ktoré ste sa rozhodli kandidovať. Všetci kandidáti 
budú zverejnení na webovej stránke spoločnosti. 
Pevne verím, že rozhodnutie kandidovať urobí čo 
najväčší počet našich kolegýň a kolegov a spoloč-
ne vyberieme kvalitných kandidátov do vedenia Slo-
venskej ortodontickej spoločnosti.

Primárne ciele výboru na najbližšie obdobie:

• Organizácia bezpečného priebehu volebné-
ho kongresu SOS koncom septembra v Bra-
tislave.

• Pokračovanie v rokovaniach so zdravotnými 
poisťovňami pre adaptáciu revíznych pravi-
diel vykazovania čeľustnoortopedických vý-
konov.

• Schválenie rozpočtu a zabezpečenie finanč-
nej stability SOS na rok 2021.
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Zo zasadania Výboru SOS

• Pokračovanie vo vydávaní časopisu Čeľust-
ný ortopéd, jeho postupné rozširovanie a 
zlepšovanie kvality odborných článkov. Dl-
hodobým cieľom je vydávanie časopisu 4 x 
ročne.

• Zefektívniť kroky voči nelegálnym poskyto-
vateľom zdravotnej starostlivosti v odbore 
čeľustná ortopédia v spolupráci s SKZL, MZ 
SR a príslušnými odbormi VÚC.

• Zlepšiť informovanie laickej verejnosti o sa-
motnom odbore čeľustná ortopédia, lepším 
zapojením online platforiem a sociálnych 
sietí do prezentácie našej spoločnosti.

Na tomto mieste by som rád vyslovil vďaku vedeniu 
SKZL na čele s prezidentom MUDr. Igorom Morav-
číkom, za neutíchajúcu snahu a podporu riešení na 
zlepšenie situácie nielen zubných lekárov, ale v ne-
poslednom rade aj čeľustných ortopédov. 

Na záver by som chcel poďakovať všetkým členom 
výboru za ich snahu a čas obetovaný pre Slovenskú 
ortodontickú spoločnosť. Vážené kolegyne, vážení 
kolegovia, pevne verím, že sa napriek stále zložitej 
situácii,  uvidíme osobne najneskôr na volebnom 
kongrese SOS  v septembri 2021 v Bratislave. Že-
lám Vám najmä pevné zdravie, veľa trpezlivosti a 
odhodlania. Všetky aktuálne informácie ku kongre-
su nájdete samozrejme aj online na stránke Sloven-
skej ortodontickej spoločnosti.
S priateľským pozdravom,

 Dr. med. dent. Marián Sabo
     Prezident SOS

EUROPEAN CARRIERE SYMPOSIUM ONLINE 
16.-17. OKTÓBER 2020

V polovici októbra, 16. a 17.10.2020 sme mali 
možnosť zúčastniť sa online prednášok, kto-
rých hlavným predmetom boli Carriere distali-
zéry.

Sám Dr. Luis Carriére otvoril toto sympózium 
online prednáškou z pohodlia svojho domova, kde 
nám vysvetlil hlavnú ideu svojho konceptu „sagittal 
first“. Prezentoval mnoho zaujímavých kazuistík a 
predstavil jeho typ distalizérov na Angleovu II. aj III. 
triedu.

Hneď po ňom prednášal Dr. Francisco Eraso, 
ktorý je čeľustným ortopédom aj maxilofaciálnym 
rádiológom. Vo svojej prednáške vyhodnocoval úči-
nok Carriere distalizérov na II. triedu a zväčšenie 
priestoru dýchacích ciest.

Dr. Ana María Cantor vyzdvihla komplexnosť 
liečby cez filozofiu „sagittal first“, čo znamená naj-

skôr upraviť vzťah očných zubov a molárov do I. 
Angleovej triedy pomocou Carriere distalizéru a po-
tom pokračovať liečbou fixnými aparátmi. Zdôrazni-
la, že najlepšou retenciou je dobrá oklúzia.

Dr. Peri Colino prednášal o tom ako nám techni-
ka môže pomôcť pri diagnostike a liečbe pacientov.

Dr. Dave Paquette sa zamýšľal nad tým, akým 
smerom sa bude uberať ortodoncia v čase epidé-
mie SARS-CoV-2, koľko ortodontických kontrol a 
konzultácií môže pacient absolvovať online.

Prednášky sa dali sledovať online cez aplikáciu 
Whova, dokonca sme prednášajúcim mohli písom-
ne klásť otázky k daným témam. Kto to nestihol on-
line, mohol si prednášky pozrieť kedykoľvek v prie-
behu 45 dní, dokonca v piatich jazykoch.

MUDr. Madalena Krošláková

Správy z kongresov a školení
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SCIENTIFIC SYMPOSIUM ONLINE
15.- 16. MÁJ 2020

V dňoch 15. a 16.mája 2020 sa uskutočnilo 
prvé vedecké sympózium, ktoré organizovala 
firma Align Technology, pre ktorú je digitálizá-
cia hlavným cieľom. Nakoľko pandemická situá-
cia nedovoľovala stretnutie množstva doktorov, 
podarilo sa zorganizovať online konferenciu, 
ktorej sa zúčastnilo viac ako 1500 lekárov. Zú-
častnení mali možnosť sledovať prenos z jed-
ného hlavného štúdia, kde jednotliví prednáša-
júci prezentovali svoje poznatky bez nutnosti 
cestovať na spoločné miesto. 

Markus Sebastian, generálny riaditeľ s nadše-
ním vyzdvihol výhody využívania digitálnych tech-
nológií, výraznú spoluprácu s odborníkmi a hľa-
danie algoritmov pri liečbe širokej škály diagnóz 
ortodontických pacientov. Cieľom je liečba vo všet-
kých vekových kategóriách s čo najvyššou predik-
tabilitou, komfortom a estetickou zložkou, ktorú si 
pacienti v dnešnej dobe čoraz častejšie vyžadujú.

Dr. Simona Dianišková prezentovala svoju štú-
diu korekcie II.triedy u rastúcich pacientov. Uviedla 
viacero príkladov kontrolovanej expanzie a distali-
zácie. Pri použití elastických ťahov II.triedy sa do-
siahli očakávané zmeny s kontrolou torzie dolných 
rezákov. 

Jednotliví lektori prezentovali výhody zaužíva-
ných protokolov ako je G5, G6, rýchlosť liečby, ktorá 
sa udáva priemerne ako o tretinu až polovicu kratšia 
ako pri rovnakej liečbe pomocou fixných aparátov. 
Veľmi zaujímavé boli prípady korekcií Anglovej aj 
skeletálnej II.triedy. Predstavené boli možnosti dis-
talizácie bez použitia prídavných elastických ťahov, 
ako aj s použitím elastických ťahov. Taktiež si mohli 
účastníci vypočuť výhody využitia ťahov alebo Man-
dibular Advancement - tzv. presné krídelká u rastú-
cich pacientov. 

Jednou z najviac vyzdvihovaných výhod fó-
liových aparátov je jednoduchosť čistenia zubov 
a udržanie zdravia parodontu. K výborným výsled-
kom pre stranu fólií dospela aj štúdia zaoberajúca 
sa nárastom tvorby bielych škvŕn u pacientov počas 
ortodontickej liečby v skupine fixných aparátov a v 
skupine Invisalign.

Potenciál ortodontickej liečby pomocou fólio-
vých aparátov je u parodontologických pacientov. 
Pri správnom parodontologickom programe je odpo-
rúčané doplniť ortodontickú liečbu fóliovými aparát-
mi pre zlepšenie celkového stavu kosti aj ostatných 
štruktúr parodontu. Udáva sa zníženie krvácania aj 
veľkosti periodontálnych vačkov.  

Expanzia oblúkov je udávaná ako prediktabil-
ný pohyb ako aj rozsah v rôznom veku pacienta 
s podmienkou pridávania bukálnej torzie koreňov 
počas expanzie. V porovnaní s použitím iných me-
tód a techník je veľmi jednoduchá a pre pacienta 
komfortná.

Fóliové aparáty je možné použiť aj pri ortognát-
nych zákrokoch typu surgery first alebo po pred-
liečení a dekompenzácii stavu s veľmi dobrou pre-
diktabilitou a kontrolou. Nemenej zaujímavé bolo 
skrátenie doby liečby pred operáciou ako aj po ope-
rácii pri použití alignerov, nakoľko je plánovanie plne 
digitálne a predvídateľnosť liečby je vysoká.

Retinované zuby sa pokladali donedávna za 
problém lepšie liečiteľný pomocou fixných aparátov, 
avšak aj tu nastal progres a odporúča sa použitie 
alignerov aj pri tejto diagnóze. Predstavené boli tipy 
a triky na dosiahnutie optimálneho výsledku.

V neposlednom rade bolo predstavených via-
cero inovácií ako nová forma ClinChecku, typ 6.0 
ako aj Face-In Visualisation, čo je možnosť vlože-
nia upraveného ClinChecku priamo do úsmevu pa-
cienta. Taktiež upozornili na množstvo štúdií, ktoré 
sa získavajú na základe obrovského množstva dát, 
ktoré má firma k dispozícii a snahu vynájsť algoritmy 
na najčastejšie formy maloklúzií, aby liečba pacien-
tov bola stále prediktabilnejšia a jednoduchšia.

Align Technology je plne digitalizovaná firma, 
ktorá dokázala, že je možné zorganizovať podujatie 
vysokej kvality a úrovne pre doktorov skoro z celého 
sveta online prenosom a pokračovať vo vzdelávaní 
a napredovaní v našej práci aj počas doby, kedy 
cestovanie a osobný kontakt sú veľmi obmedzené. 

                                            
MDDr. Lenka Paulisová

KEDY ZAČAŤ FINISHING 
PRI ORTODONTICKEJ LIEČBE – 
EFEKTÍVNE PROTOKOLY A RIEŠENIA 
NA POSLEDNÚ CHVÍĽU

BRATISLAVA 11 Jún 2021

DR MARTIN BAXMANN

Česká republika Sales Representative
Iva Borovičková

+420 724 001 775
iborovickova@americanortho.com

Martin Holeš

+421 918 885 882
Slovakia Sales Representative

mholes@americanortho.com

Česká republika Sales Representative

+420 601 104 255

Petra Pachlová

ppachlova@americanortho.com

DR MARTIN BAXMANN
Prednášajúci

Téma kurzu:

Presný finishing je často považovaný za najvyššiu úroveň v ortodoncii a je to rozhodne najpožadovanejšia 
a najobdivovanejšia zručnosť pre každého ortodontistu. Práve z tohto dôvodu je o takéto kurzy veľký 
záujem. Bohužiaľ väčšina takýchto kurzov je zameraná výhradne na ohýbania drôtu miesto racionálnej 
snahy vyhnúť sa vzniku problémov. V skutočnosti, naozaj úspešný a efektívny finishing začína omnoho 
skôr počas liečby. 

• Dosiahnutie vynikajúcich klinických výsledkov
• Uistenie sa, že sú naši pacienti spokojní s našou prácou
• Pracovať rozumnejšie, nie tvrdšie a milovať to čo robíme

V Dr. Baxmannovej LeanOrthodontics začína finishing už na samom začiatku. A to z nejakého dôvodu. 
Prvým krokom by malo byť starostlivé naplánovanie všetkých liečebných možností, použiteľných zaria-
dení a mechaník vrátane ich možných vedľajších účinkov. Ďalším krokom bude ako aplikovať Baxmann 
Keys a myšlienka spätného plánovania.

S týmto kurzom budete vedieť použiť vhodný liečebný postup a naučíte sa ako úspešne predvídať 
akýkoľvek problém, ktorý sa môže objaviť. Použitie postupu založenom na dôkazoch pri výbere správnych 
zariadení a mechaník skutočne funguje. Dr. Baxmann naviac ukáže jednoduché, efektívne postupy ako sa 
vyhnúť problémom a ako urobiť jasné a spoľahlivé rozhodnutia. A ako konečný bonus Vás energia a entu-
ziazmus Dr. Baxmanna inšpiruje k tomu, aby ste zostali motivovaní a zamerali sa na 3 najdôležitejšie ciele 
pre každého ortodontistu: 

* informácie budeme priebežne aktualizovať, podľa 
aktuálnej situácie na Slovensku, veríme že školenie sa 
uskutoční a bude možne zabezpečiť aj simultánny preklad 
do CZ. V prípade obmedzeného počtu osôb na m2 v sále, 
budeme postupovať podľa poradia nahlásenia, preto 
prosím neváhajte.

Dr. Baxmann je ortodontista, rečník, autor bestsele-
rov predávaných Amazonom ako aj multi-podnika-
teľ. Ako výkonný riaditeľ a zakladateľ viacnásobne 
ocenenej skupiny ortodontických kliník Orthodentix 
a laboratórií MyOrthoLab nie je teda len veľmi 
úspešným ortodontistom. Dr. Baxmann je viac ako 
15 rokov plne uznávaný ako nadšený medzinárodný 
rečník a rád sa s Vami podelí o svoje skúsenosti 
a vylepšenia v rámci LeanOrthodontics. Viacero kníh 

jeho LeanOrthodontics série sa stalo bestselermi 
v rámci predaja Amazonu. Dr. Baxmann Vám 
pomôže upriamiť pozornosť na veci na ktorých 
skutočne záleží. Ortodoncia založená na dôkazoch 
poskytuje ľahko aplikovateľné riešenia pre Vašu 
prax. A všetko bude prezentované s úmyslom Vám 
pomôcť. Vďaka tomu sa Dr. Baxmann stal jedným 
z popredných rečníkov v Ortodoncii a manage-
mente ortodontickej praxe.
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skôr počas liečby. 

• Dosiahnutie vynikajúcich klinických výsledkov
• Uistenie sa, že sú naši pacienti spokojní s našou prácou
• Pracovať rozumnejšie, nie tvrdšie a milovať to čo robíme

V Dr. Baxmannovej LeanOrthodontics začína finishing už na samom začiatku. A to z nejakého dôvodu. 
Prvým krokom by malo byť starostlivé naplánovanie všetkých liečebných možností, použiteľných zaria-
dení a mechaník vrátane ich možných vedľajších účinkov. Ďalším krokom bude ako aplikovať Baxmann 
Keys a myšlienka spätného plánovania.

S týmto kurzom budete vedieť použiť vhodný liečebný postup a naučíte sa ako úspešne predvídať 
akýkoľvek problém, ktorý sa môže objaviť. Použitie postupu založenom na dôkazoch pri výbere správnych 
zariadení a mechaník skutočne funguje. Dr. Baxmann naviac ukáže jednoduché, efektívne postupy ako sa 
vyhnúť problémom a ako urobiť jasné a spoľahlivé rozhodnutia. A ako konečný bonus Vás energia a entu-
ziazmus Dr. Baxmanna inšpiruje k tomu, aby ste zostali motivovaní a zamerali sa na 3 najdôležitejšie ciele 
pre každého ortodontistu: 

* informácie budeme priebežne aktualizovať, podľa 
aktuálnej situácie na Slovensku, veríme že školenie sa 
uskutoční a bude možne zabezpečiť aj simultánny preklad 
do CZ. V prípade obmedzeného počtu osôb na m2 v sále, 
budeme postupovať podľa poradia nahlásenia, preto 
prosím neváhajte.

Dr. Baxmann je ortodontista, rečník, autor bestsele-
rov predávaných Amazonom ako aj multi-podnika-
teľ. Ako výkonný riaditeľ a zakladateľ viacnásobne 
ocenenej skupiny ortodontických kliník Orthodentix 
a laboratórií MyOrthoLab nie je teda len veľmi 
úspešným ortodontistom. Dr. Baxmann je viac ako 
15 rokov plne uznávaný ako nadšený medzinárodný 
rečník a rád sa s Vami podelí o svoje skúsenosti 
a vylepšenia v rámci LeanOrthodontics. Viacero kníh 

jeho LeanOrthodontics série sa stalo bestselermi 
v rámci predaja Amazonu. Dr. Baxmann Vám 
pomôže upriamiť pozornosť na veci na ktorých 
skutočne záleží. Ortodoncia založená na dôkazoch 
poskytuje ľahko aplikovateľné riešenia pre Vašu 
prax. A všetko bude prezentované s úmyslom Vám 
pomôcť. Vďaka tomu sa Dr. Baxmann stal jedným 
z popredných rečníkov v Ortodoncii a manage-
mente ortodontickej praxe.
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Indikácie CBCT vyšetrenia v čeľustnej 
ortopédii 
Indications of CBCT in orthodontics

MDDr. Katarína Hrbáčiková, MDDr. Nora Kelecsényiová, 
MDDr. Soňa Pintešová, PhD., MDDr. Martina Sirotková, MDDr. 
Ľubomír Gazdík, MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, PhD., MHA, 
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA

Abstrakt
Úvod: 3D zobrazovacie metódy umožňujú získať 
množstvo diagnostických informácií, ktoré pomô-
žu odhaliť zložité zubné či kostné anomálie a zlep-
šiť tak diagnostiku a plánovanie liečby. Zvýšená 
dostupnosť CBCT (z angl. Cone beam computed 
tomography) prináša so sebou aj riziko častejšie-
ho odosielania pacientov a pri nevhodnej indikácii 
môže viesť k zvýšenému zaťaženiu organizmu ioni-
zujúcim žiarením.

Obsah: V článku sú zhrnuté najčastejšie absolútne 
aj relatívne indikácie k odoslaniu pacienta na vyšet-
renie CBCT pred začiatkom alebo počas ortodon-
tickej liečby.

Záver: Vyšetrenie CBCT musí priniesť nové, zá-
sadné informácie, ktoré pomôžu pacientovi v liečbe. 
O každom pacientovi je potrebné viesť evidenciu 
s odôvodnením odoslania na vyšetrenie. „Rutinné“ 
alebo „skríningové“ odosielanie pacientov je nepri-
jateľná prax.

Kľučové slová: CBCT, ortodontická liečba, indiká-
cie 

Abstract
Introduction: 3D imaging methods provide a num-
ber of diagnostic information to detect complex den-
tal or bone abnormalities, improving diagnosis and 
treatment planning. Increased availability of CBCT 
(from Cone beam computed tomography) also 
carries risk of more frequent indications for CBCT 
method and in case of  inappropriate indication it 
can lead to an increased exposure of the body to 
ionizing radiation.

Contents: This article provides absolute and relati-
ve indications for CBCT examination before or du-
ring orthodontic treatment.

Conclusion: The CBCT examination must conta-
in new, essential information that will help patient 
during treatment. Evidence must be kept for each 
patient with justification for indication. "Routine" or 
"screening" patient referrals for CBCT is an unac-
ceptable practice.

Key words: CBCT, orthodontic treatment, indica-
tions

CBCT predstavuje už aj na Slovensku dostatočne 
dostupnú alternatívu ku klasickej počítačovej to-
mografii. S ohľadom na priestorové – 3D zobraze-
nie štruktúr splanchnokránia je vhodné ju využiť aj 

v prípadoch, kde sa ešte aj dnes používajú rôzne 2D 
projekcie. Mnohí lekári sa obávajú zvýšenej radiač-
nej záťaže pacienta. Tu je nutné povedať, že rôzne 
CBCT zariadenia sa (okrem iných parametrov) líšia 

Úvod
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aj škálou účinných dávok, ktoré sú nižšie v porov-
naní s konvenčným CT. (1,2,3) Neustále sa vynakla-
dá úsilie na štandardizáciu CBCT skenerov, ďalšie 
znižovanie dávok žiarenia až natoľko, že napr. pri 
zobrazení celej lebky sa hodnoty u niektorých zaria-
dení približujú súčtu dávok  pri panoramatickej a ke-
falometrickej snímke. (4). Vyššie uvedené projekcie 
je možné exportovať z CBCT dát, a teda dodatočné 
snímkovanie nie je nutné. Niektoré prístroje majú 
možnosť znižovať množstvo dávky žiarenia indivi-
duálne podľa telesnej stavby pacienta pri zachovaní 
optimálnych detailov a kvality obrazu. Nová techno-
lógia s názvom Dose Reduction Technology (DRT) 
navyše umožňuje nastaviť prístroj v tomto režime,  
čo vedie k nízkym dávkam, ktoré konkurujú dvojroz-
mernému zobrazovaniu.

 Vo všeobecnosti ale platí, že najúčinnejšou 
ochranou pacienta pred žiarením je správna indiká-
cia vyšetrenia. Využitie CBCT u  čeľustno-ortope-
dických pacientov je opodstatnené v nasledovných 
prípadoch.

Retencia 
Retencia zuba je častá anomália, ktorá si väčšinou 
vyžaduje ortodontickú intervenciu. V týchto prípa-
doch hrá rádiodiagnostika dôležitejšiu úlohu ako 
klinické vyšetrenia, najmä na začiatkom pri pláno-
vaní liečby. Možnosť retinovaný zub presne lokali-
zovať, vyhodnotiť vzťah k okolitým zubom, kostným 
štruktúram, určiť kvalitu alveolárnej kosti, veľkosť 
folikulu, vylúčiť iné pridružené patologické stavy 
a posúdiť rozsah resorpcie koreňov susedných zu-
bov je veľkým benefitom.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informácie získané z CBCT pomáhajú aj chirurgovi 
pri plánovaní zákroku - umožňujú definovať miesto 
chirurgického prístupu, vhodnú dráhu extrúzie zuba, 
a teda miesto na umiestnenie ortodontického ťahu. 
(5,6) Efektívnosť a úspešnosť liečby sa zvýši, keď 
sa biomechanika a liečebný postup prispôsobí po-
mocou CBCT. (7)

Transpozícia zubov 
Jedná sa o multifaktoriálny stav, pri ktorom čeľustný 
ortopéd musí zvážiť či aktuálnu polohu zubov u pa-
cienta ponechať, alebo transponované zuby fyziolo-
gicky zaradiť. CBCT zobrazenie mu umožní adek-
vátne vyhodnotiť kvalitu a tvar zubov, umiestnenie 
koreňov, množstvo alveolárnej kosti v okolí transpo-
novaných zubov. Tieto premenné sú kľúčovými pri 
presnom naplánovaní terapie.

Nadpočetné zuby
Ak sú prítomné nadpočetné zuby, mnohokrát je 
nutné rozhodnúť o ich extrakcii ešte pred erupciou. 
V tomto prípade je výhodné poznať detailne lokálne 
pomery. CBCT umožňuje zistiť akýkoľvek kontakt 
medzi nadpočetnými a susednými zubami, vyhod-
notiť ich polohu, vzájomný vzťah a vzťah s okolitými 
anatomickými štruktúrami.

Obr. 1 retencia dens 23
Figure 1 impaction of tooth 23

Obr. 2 prítomnosť dvoch nadpočetných zubov 
v premaxile (obr. časť A) a sagitálny rez z CBCT 
v oblasti d11 a susedných nadpočetných zubov 
(obr. časť B)
Figure 2 presence of two supernumerary teeth 
in the premaxilla (part A) and sagittal section ge-
nerated from CBCT in the area of  tooth 11 and 
adjacent supernumerary teeth (part B)
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V niektorých prípadoch sa nadpočetný zub veľmi po-
dobá na susedný zub a musíme sa rozhodnúť, ktorý 
ponecháme. (8) V tomto prípade je rozhodujúca nielen 
poloha zuba, ale aj jeho biologický faktor. CBCT nám 
umožní dôkladne porovnať takéto zuby a rozhodnúť sa 
pre extrakciu toho s horšou prognózou.

Resorpcia koreňov
Ide o stav, ktorý vzniká ako reakcia na rôzne podne-
ty vedúce k strate dentínu, cementu alebo kosti. Pa-
noramatické röntgenové snímky sú nedostatočné v 
diagnostike externej resorpcie koreňov, preto sa rutin-
ne využívajú intraorálne RTG snímky so zameraním 
na periapikálnu oblasť zuba. V posledných rokoch sa 
navrhuje využívať CBCT pre jeho zvýšenú citlivosť 
a špecifickosť v porovnaní s 2D snímkovaním. (9) V 
metaanalýze Yi a kol. (10) uviedli, že CBCT je v pres-
nosti diagnostikovania externej koreňovej resorpcie 
nadradená periapikálnemu snímkovaniu. Zdôrazňujú, 
že periapikálne röntgenové snímky, keďže ide o 2D 
projekcie, poskytujú obmedzené množstvo informácií 
najmä o externej resorpcii koreňov na ich bukálnom a 
lingválnom povrchu. Použitím CBCT je možné tieto po-
vrchy vizualizovať. 

Môže to byť rozhodujúci faktor vedúci k extrakcii počas 
plánovania liečby.

Transverzálny rozmer 
maxily a jej expanzia 
Pri liečbe transverzálneho rozmeru maxily je dôležité 
čo najskôr presne diagnostikovať a určiť potrebu tran-
sverzálnej expanzie. Pred CBCT sa kostné zmeny po 
maxilárnej expanzii posudzovali na sadrových mode-
loch, prípadne na posteroanteriórnej projekcii lebky. 

Doterajšie výskumy využitia CBCT pri skeletálnej ex-
panzii maxily sa zamerali skôr na benefity pri stano-
vení výsledkov liečby, ako na využitie pri diagnostike. 
V súčasnosti sa CBCT javí ako  spoľahlivejšia metóda 
v porovnaní s tradičnými postupmi analýzy. Zároveň 
zhotovenie 3D snímky umožňuje posúdiť maturáciu 
podnebného šva a robí tak expanziu predvídateľnej-
šou. (11) Pri indikácii SARME ( z angl. surgicaly as-
sisted maxillary expansion – chirurgicky asistovaná 
expanzia čeľuste), je zhotovené CBCT užitočné aj pri 
plánovaní chirurgického zákroku.

Je možné plánovať výsledky terapie, umožňuje dete-
kovať komplikácie, ako naklonenie kotviacich zubov, 
fenestráciu kosti v dôsledku preťaženia parodontu. (12)

Zavedenie dočasného 
skeletálneho kotvenia 
(TAD)
V posledných rokoch sa tento typ kotvenia využíva na 
elimináciu nežiadúcich pohybov zubov počas liečby 
pri rôznych ortodontických odchýlkach. Najbežnejšími 
indikáciami sú mezializácia molárov, intrúzia suprae-
ruptovaných zubov, retrakcia frontálneho úseku vcel-
ku, napriamovanie molárov a mnoho iných. CBCT je 
využiteľné na vizualizáciu jednotlivých štruktúr, aby sa 
tak eliminovali možné komplikácie počas umiestnenia 
TAD a je užitočné pri určení optimálneho umiestnenia 
skrutky. Holm a kol. (13) odporučili CBCT vyšetrenie pri 
výbere správnej dĺžky skrutky, pretože hrúbka kosti sa 
môže výrazne líšiť. Pred umiestnením miniskrutky po-
mocou CBCT je možné okrem alveolárnych podmie-
nok definovať aj kraniálne a kaudálne hranice a vylúčiť 
tak riziko nežiaducej perforácie kostí a koreňov. Odpo-
rúča sa použiť najmenšie možné FOV (z angl. field of 
view – pole zobrazenia). Pokiaľ je CBCT potrebné na 

Obr. 3 resorpcia koreňa d. 22 dôsledkom d.23
Figure 3 root resorption of tooth 22 caused by 
tooth 23

Obr. 4 porovnanie podnebného šva pred (vľavo) a 
po liečbe skeletálne kotveným hyraxom
Figure 4 comparison of the midpalatal suture be-
fore (left) and after treatment with bone-anchored 
palatal expander (Hyrax)
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súčasné vyhodnotenie inej oblasti, je vhodné upred-
nostniť veľké FOV pred zhotovení dvoch CBCT sní-
mok. (14)

Kraniofaciálne anomálie
V posledných rokoch sa na odborných fórach často 
diskutuje o opodstatnení 3D hodnotenia kraniofaci-
álnych štruktúr.

Zobrazenie CBCT môže poskytnúť cenné informá-
cie pri deformitách, ako je asymetria tváre, ktorá 
ovplyvňuje nielen sagitálne ale aj transverzálne po-
mery. Môže sa využiť na 3D simuláciu plánov liečby 
pred chirurgickými zákrokmi (ortognátna chirurgia, 
distrakčná osteogenéza) vo virtuálnom prostredí. 
Údaje získané z CBCT poskytujú lepšiu predpoveď 
reakcie mäkkých tkanív na zmeny tvrdých štruktúr 
po chirurgickom zákroku. (15)

Morfológia dýchacích 
ciest a obštrukčné 
spánkové apnoe (OSA)
Donedávna sa na hodnotenie horných dýcha-
cích ciest používala bočná kefalometrická snímka. 
V tejto projekcii ale nie je možné vyhodnotiť tran-
sverzálne pomery. V posledných rokoch sa v litera-
túre venuje osobitná pozornosť trojrozmernej analý-
ze pri hodnotení dýchacích ciest. CBCT umožňuje 
presne zmerať plochu prierezu, minimálny prierez a 
celkový objem dýchacích ciest pacienta.

Štúdie horných dýchacích ciest založené na CBCT 
sa považujú za spoľahlivé pri poskytovaní dôleži-

tých informácií o morfológii dýchacích ciest v ob-
lasti faryngu, avšak pri rozlišovaní rôznych typov 
mäkkých tkanív majú nedostatky. (16) Výsledky me-
raní pri použití tohto zobrazenia sú tiež ovplyvnené 
pacientovým prehĺtaním a držaním hlavy. (17)

Hodnotenie maturácie 
krčných stavcov (CVM)
Skeletálne vývojové štádium pacienta je dôležitým 
faktorom pri plánovaní ortodontickej liečby. 

Na vyhodnotenie rastového vrcholu sa používajú me-
tódy RTG zápästia a CVM ( z angl. cercical vertebrae 
maturation – maturácia krčných stavcov). CBCT sním-
ky môžu byť využiteľné na určenie maturačného štá-
dia, hoci by sa nemali používať výlučne len na tento 
účel. (18) Shim a kol. (19) tvrdia, že odhad štádií dozrie-
vania krčných stavcov na CBCT poskytuje spoľahlivé 
výsledky, ktoré silne korelujú s laterálnymi kefalogra-
mami a röntgenovými snímkami ruky.

Záver
Celosvetovo sa viaceré organizácie snažia o vytvo-
renie jednotných smerníc, kedy je nutné pacienta na 
CBCT odoslať. Absolútne indikácie ako retencia, trans-
pozícia, nadpočetné zuby, kraniofaciálne anomálie sú 
zhodné s indikáciami na konvenčné CT. Pri ostatných 
indikáciách je nutné zvážiť, či informácia, ktorú získa-
me je zásadná v plánovaní ďalšej liečby.

Na Slovensku žiaľ CBCT vyšetrenie v súčasnosti nie 
je ani čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou a pa-
cient si ho musí zaplatiť v celom rozsahu. Napriek tejto 
nepríjemnej skutočnosti veríme, že benefity CBCT pre-
vážia a táto diagnostická metóda si bude nachádzať 
stále širšie uplatnenie v každodennej čeľustno-ortope-
dickej  praxi.

Obr. 6 porovnanie sagitálneho rezu z CBCT v ob-
lasti krčných stavcov (vľavo) a teleröntgenu
Figure. 6 comparison of sagittal section generated 
from CBCT in the area of cervical vertebrae (left) 
vs. teleröngen

Obr. 5  skeletálna asymetria
Figure 5 skeletal asymmetry
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Adaptácia pacientov na bežný život 
s distalizačnými aparátmi – dotazníková 
štúdia
Patients adaptation to everyday life with 
distalization devices – questionnaire 
study
MDDr. Eva Zámečníková, Dr. med. dent. Marián 
Sabo, MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH, 
Katedra čeľustnej ortopédie Lekárskej fakulty SZU Bratislava 

Abstrakt
 
Terapia distalizáciou je zo skúsenosti skôr upred-
nostňovaná rodičmi pred nutnosťou extrakcie trva-
lých zubov, a preto bolo cieľom tejto dotazníkovej 
štúdie zistiť, aká je adaptácia pacientov na bolesť 
po aktivácií aparátov, hygienu, nutnosť zmeny stra-
vovacích návykov a výslovnosť. Štúdie sa zúčast-
nilo 32 respondentov z toho 18 žien a 14 mužov, 
6 respondentov bolo vo veku 8 až 11 rokov, 22 vo 
veku 12 až 15, 3 vo vekovej kategórií 16 až 20 a 
jeden pacient starší ako 20 rokov bol liečený dista-
lizačnými aparátmi. Z výsledkov vyplýva, že aj po 
náročnej terapii a nie vždy hladkom priebehu distali-
zácie, by sa rozhodli pre túto terapiu pre seba či pre 
svoje dieťa opäť.
 
Kľúčové slová: distalizačné aparáty, dotazník, dis-
talizácia

Abstract
From experience, distalization therapy is preferred 
by parents instead of extraction of permanent tee-
th, and therefore the aim of this questionnaire study 
was to determine the patient's adaptation to: pain 
after device activation, hygiene, the need to change 
eating habits and pronunciation. The study involved 
32 respondents, of which 18 were women and 14 
men, 6 respondents were aged 8-11 years, 22 were 
aged 12-15, 3 were in the age category of 16-20, 
and one patient older than 20 years was treated with 
distalization device. The results show that even af-
ter a demanding therapy and not always an easy 
course of distalization, they would decide for this 
therapy for themselves or their child again.

Key words: distalization devices, questionnaire, 
distalization therapy
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Úvod 
 Tradičné metódy distalizácie s využitím ex-
traorálnych síl, ako je napríklad headgear, udávajú 
veľmi dobré výsledky, ale vyžadujú si stopercentnú 
spoluprácu pacienta a sú v súčasnosti esteticky ne-
akceptovateľné. Z tohto dôvodu sa snažili špecialis-
ti navrhnúť aparáty, ktoré využívajú intraorálne sily, 
eliminujú nutnosť kooperácie pacienta a sú estetic-
ky prijateľné.[1,3]

 Escobar aj Oberti popisujú aparáty pokrý-
vajúce podnebie ako menej hygienické a spôsobu-
júce iritáciu mäkkých tkanív. [2,6] Na druhej strane 
Ludwig popisuje skeletálne kotvený Frog 2® dista-
lizér ako komfortný aparát poskytujúci dostatočnú 
hygienu z dôvodu dostatočnej vzdialenosti aparátu 
od podnebia a minimalizácie konštrukcie upevnenej 
na miniimplantátoch. Taktiež udáva, že dochádza 
k minimálnej iritácii mäkkých tkanív[23]. Aj napriek 
dodržaniu presného protokolu prípravy, zhotove-
nia, nasadenia a aktivácie distalizačných aparátov 
však dochádza pomerne často k ich zlyhaniu. Tým-
to nie je myslené samotné zlyhanie distalizácie, ale 
poškodenie alebo uvoľnenie samotných aparátov 
a následky pre pacienta.  

Zlyhania častí 
distalizačných aparátov 
 V prípade živicových distalizérov dochá-
dza najčastejšie k uvoľneniu kotviacich nožičiek  

Obr. 1 Odtlačené miesta od kotviacich častí aparátov na podnebí (zdroj: Dr. Marián Sabo)

lepených kompozitným materiálom z kotviacich 
zubov (premolárov). Výhodou Frog 2® živicového 
distalizéru je možnosť jednoduchého pripevnenia 
nožičky späť na svoje miesto zatiaľ čo u Leone apa-
rátu je pri akomkoľvek uvoľnení čo i len jednej časti 
nutné celý aparát sňať a opätovne nasadiť. Ďalším 
problémom môže byť odlomenie niektorej časti apa-
rátov. V takom prípade je nutné celý aparát v oboch 
prípadoch sňať a odoslať na opravu technikovi. Pri 
častej reaktivácií a úprave distalizačného transpala-
tálneho oblúka môže dôjsť k jeho zlomeniu. Techni-
ci často zhotovujú oblúk tak, aby bol čo najkomfort-
nejší pre pacientov a príliš nezasahoval do ústnej 
dutiny.

 Z toho dôvodu sa snažia jednotlivé časti pri-
spôsobiť tak, aby boli čo najbližšie k podnebiu či 
alveolu, ale zároveň sa ich nedotýkali. Neuvedo-
mujú si však, že pri distalizácii dochádza k posu-
nu aparátu dozadu a menia sa pomery tkanív, čím 
často dochádza k  dotyku a  následnej iritácii tkanív. 
Pacienti sa potom dostavia s odtlačeným podnebím 
či zápalovým procesom v tejto oblasti Odporúča 
sa preto napísať alebo nakresliť technikovi výšku 
a vzdialenosť od jednotlivých anatomických štruktúr 
ústnej dutiny.
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 Vzhľadom na veľmi presný silikónový od-
tlačok kopíruje platnička všetky anatomické útvary 
podnebia a pacientov neobťažuje. Po jej sňatí býva 
podnebie odtlačené a zapálené ale tento mierny 
diskomfort pacienti nepociťujú a k jeho zahojeniu 
dochádza pri správnom dodržovaní hygieny do týž-
dňa.

 Pri skeletálne kotvených distalizéroch bolo 
zaznamenané častejšie zlyhanie častí aparátu kto-
ré sú pripojené pomocou pájkovania. Pri Frog 2® 
aparáte môže dôjsť k odlomeniu skrutky ramena 
spájajúceho Frog 2® skrutku s časťou nasadenou 
na miniimplantáte (obr.2). Zlyhanie samotnej skrut-
ky od výrobcu nebolo zatiaľ zaznamenané ani u 
jedného pacienta. U Leone aparátu môže dôjsť k 
odlomeniu ramena od krúžku nacementovaného 
na molári, ktoré je naň opäť pripevnené pájkova-
ním (Obr.2). Rovnako ako u živicových aparátov sa 
občas stretneme s diskomfortom pri iritácií tkanív 
transpalatálnym oblúkom. Keďže je táto časť samo-

statná je jednoduché oblúk naadaptovať na poža-
dovanú výšku v najhoršom prípade je možné urobiť 
odtlačok so skrutkou a podľa aktuálneho si nechať 
vyrobiť nový poprípade si ho môže sám lekár zhoto-
viť vo svojej praxi.
 
 Najnepríjemnejším problémom pri skeletál-
ne kotvených aparátoch je veľmi zriedkavé vyhoje-
nie skrutiek z podnebia. Počas niekoľkoročnej pra-
xe pri zavádzaní a terapie týmito aparátmi sa stal 
tento problém len dvakrát. U pacientov však došlo 
k vyhojeniu naraz oboch miniimplantátov podobne 
ako vo svojej štúdií popisuje Ludwig. [5]  Presná prí-
čina nebola zistená. Skrutky boli zavedené pomo-
cou šablóny, tou najpresnejšou možnou metódou 
ktorá je v súčasnosti dostupná, a preto sa toto zly-
hanie nepripisuje nedodržaniu protokolu zavádza-
nia alebo zle stanovenému miestu zavedenia a teda 
zlyhaniu operatéra, ale pravdepodobne nevhodné-
mu typu pripojenej gingívy alebo imunitnej reakcii 
pacienta.

Materiál a  metodika
 Bol vyhotovený dotazník, ktorý zahŕňa otáz-
ky týkajúce sa adaptácie pacientov na bežný život 
s distalizačnými aparátmi na podnebí. Dotazník bol 
zhotovený online formou a pacientom odoslaný pro-
stredníctvom emailu alebo odovzdaný pri kontrole v 
ordinácií v papierovej podobe. Keďže sú všetci zú-

častnení  pacienti neplnoletí, bol dotazník zasielaný 
na emailovú adresu rodičov a vypĺňali ho spoločne. 
Do dotazníkovej štúdie boli zahrnutí všetci pacienti, 
ktorí absolvovali alebo ešte len absolvujú liečbu dis-
talizačnými aparátmi.

Obr. 2 Technické zlyhanie aparátov (zdroj: Dr. Marián Sabo)
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Výsledky

Otázka č.1

Mali ste možnosť vybrať si z viacerých liečebných 
plánov pre vaše dieťa?

Otázka č. 2

Pociťovalo vaše dieťa tesne po nasadení aparátu 
bolesť?

Graf 1: Grafické a percentuálne znázornenie odpovedí prvej a druhej otázky dotazníku

Graf 2: Grafické a percentuálne znázornenie odpovedí tretej a štvrtej otázky dotazníku

Otázka č.3

Pociťovalo vaše dieťa po každej návšteve a aktivá-
cií aparátu bolesť?

Otázka č. 4

Vyskytla sa u vášho dieťaťa v priebehu terapie nie-
ktorá z komplikácií?

0 (0%)

10 (31,3%)

22 (68,8%)

áno ďalšie dve možnosti áno, dlhšie ako 4 dni

nie, nemal/a som na výber nie áno, prvé 2- 4 dni
áno, ešte jednu možnosť áno, len prvý deň

1 (3,1%)

1 (3,1%)

8 (25%)

8 (25%)

1 (3,1%)

7 (21,9%)

23 (71,9%)

áno, po každej

len na začiatku áno, sle nie po každej
nie

15 (46,9%)

bolesť zadných zubov

afty odtlačené miesto na sliznici
bolesť predných zubov

25 (78,1%)

21 (65,6%) 14 (43,8%)

7 (21,9%)

 Dotazníkovej štúdie sa zúčastnilo 32 res-
pondentov z toho 18 žien a 14 mužov, 6 responden-
tov bolo vo veku od 8 – 11 rokov, 22 vo veku od 12 

– 15, 3 vo vekovej kategórií 16 – 20 a jeden pacient 
starší ako 20 rokov boli liečení distalizačnými apa-
rátmi.
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Otázka č.5

Malo vaše dieťa počas terapie problém s výslovnos-
ťou?

Otázka č. 6

Malo Vaše dieťa počas terapie problém s vykonáva-
ním ústnej  hygieny?

Otázka č.7

Malo vaše dieťa počas terapie problém s výslovnos-
ťou?

Otázka č. 8

Malo Vaše dieťa počas terapie problém s vykonáva-
ním ústnej  hygieny?

Otázka č.9

Vybrali by ste si znovu tento typ terapie pre svoje 
dieťa?

Graf 3: Grafické a percentuálne znázornenie odpovedí piatej a šiestej otázky dotazníku

Graf 4: Grafické a percentuálne znázornenie odpovedí siedmej a ôsmej otázky dotazníku

Graf 5: Grafické a percentuálne znázornenie odpovedí deviatej otázky dotazníku

áno počas celej terapie až do snatia 
aparátu z podnebia

áno, na začiatkunie nie

áno, zo začiatku, ale postupne sa výslovnosť úplne upravila áno, počas celej terapie

áno, určite som rád/a, že sme nemuseli vytrhnúť zuby

áno počas celej liečby nie

áno, ale už by som zvažoval/a liečbu s vyrhnutím zubov 
ak by bola jednoduchšia

neviem

neviem

áno raz
áno, ale len na začiatku neviem

nie, dal by som si vytrhnúť zuby miesto tvorby miesta 
ak by bola ponúknutá táto možnosť

nie áno, niekoľkokrát

1 (3,1%)

17 (53,1%)
14 (43,8%)

14 (37,5%)12 (43,8%)

6 (18,8%)

1 (3,1%) 17 (53,1%)

11 (34,4%)

2 (6,3%)

14 (43,8%)

0 (0%)

19 (59,4%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%) 30 (93,8%)

2 (6,3%)
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 Z výsledkov anonymného dotazníku, ktorý 
bol zhotovený z dôvodu lepšie porozumieť pocitom 
pacientov s distalizačnými aparátmi a popísať ich 
adaptáciu na ne v bežnom živote sa zistilo, že pa-
cienti pociťovali mierny diskomfort bezprostredne 
po nasadení aparátov a následne ďalšie 2 – 4 dni, 
taktiež bolestivosť predných aj zadných zubov po 
nasadení a aktivácií aparátov, ale bolesť po každej 
ďalšej aktivácií prestala pociťovať až polovica opý-
taných. Vzhľadom k tomu, že už počas distalizácie 
boli nasadené fixné aparáty, môžu byť tieto výsled-
ky skreslené lebo pacienti mohli pociťovať bolesť 
z nivelizácie fixným aparátom. Na základe odpove-
dí respondentov je možné skonštatovať, že hygie-
na pacientov nie je  problematická a teda súhlasiť 
s tvrdením Ludwiga.[5] S výsledkami Escobara 
a Obertiho [2,6] je možné z časti súhlasiť keďže 
aparáty skutočne spôsobujú iritáciu mäkkých tkanív, 
ale hygiena je na rozdiel od ich tvrdenia dobrá a pa-
cienti s jej vykonávaním nemajú žiadny väčší prob-

lém. Pacienti tiež počas terapie nemali výraznejší 
problém s výslovnosťou ani nebola nutná úprava 
stravovacích návykov. Častokrát sa  pacienti dosta-
vili  skôr z dôvodu iritácie mäkkých tkanív transpa-
latálnym oblúkom v oblasti podnebia, ktorý nie je 
počas distalizácie schopný kopírovať jeho tvar. Pre 
minimalizáciu týchto problémov sa odporúča veľmi 
dôkladná spolupráca s technikom a detailný popis 
požiadaviek pre zhotovenie aparátu.

Záver
 Aj po náročnej terapii a nie vždy hladkom 
priebehu distalizácie by sa pacienti rozhodli pre túto 
terapiu pre seba, či pre svoje dieťa opäť. Preto je 
hlavným cieľom motivovať a čo najlepšie informo-
vať čeľustných ortopédov o možnostiach distalizač-
nej terapie pre svojich pacientov, ktorí neextrakčnú 
liečbu určite ocenia. 
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Očné zuby, ktorých prirodzené prerezávanie je na-
rušené spôsobujú množstvo problémov a snaha 
čeľustného ortopéda o ich zaradenie do zubného 
oblúka si vyžaduje znalosti problematiky, zručnosť, 
trpezlivosť a skúsenosti.

Cieľ: Cieľom  štúdie bolo overiť publikované  
informácie o súvislosti retencie očného zuba s mor-
fológiou laterálnych rezákov.

Materiál a metodika: Vyšetrovaný súbor tvorilo 23 
pacientov. 11 pacientov s unilaterálnou retenciou 
očného zuba v hornej čeľusti a 12 pacientov bez 
retencie očného zuba ako kontrolná skupina. Na 
CBCT sa merali rôzne parametre laterálnych rezá-
kov sledovaného súboru a porovnávali sa s para-
metrami laterálnych rezákov kontrolného súboru.

Výsledky: Laterálne rezáky susediace s retinova-
ným očným zubom boli v priemere o 1,25  mm krat-
šie ako laterálne rezáky kontralaterálnej strany bez 
retencie očného zuba, kratší bol koreň laterálneho 
rezáka. Laterálne rezáky susediace s retinovaným 
očným zubom 13 boli vestibuloorálne v oblasti ce-
mentosklovinnej hranice užšie o 0,3 mm ako late-

rálny rezák z kontralaterálnej strany a o 0,75 mm 
užšie ako laterálny rezák z kontrolnej skupiny. Užšie 
boli aj vo vestibuloorálnom smere v polovici koreňa 
laterálneho rezáka susediaceho s retinovaným oč-
ným zubom o 0,18 mm v porovnaní s kontralaterál-
nym rezákom a o 0,4 mm užšie ako laterálny rezák 
z kontrolnej skupiny. V skupine s retinovaným oč-
ným zubom 23 boli laterálne rezáky susediace 
s retinovaným zubom kratšie o 1 mm ako kontra-
laterálne rezáky. Dĺžka koreňa laterálnych rezákov 
susediacich s retinovaným očným zubom 23 bola 
o 0,48 mm menšia ako u kontralaterálnej strany. 
Meziodistálny rozmer v polovici koreňa laterálneho 
rezáka susediaceho s retinovaným očným zubom 
23 bol o 0,2 mm menší ako v kontrolnej skupine.

Záver: Podľa našich meraní na CBCT boli laterálne 
rezáky susediace s retinovaným očným zubom krat-
šie ako laterálne rezáky z kontralaterálnej strany. Kli-
nicky významne užšie boli laterálne rezáky zo skupiny 
s retinovaným očným zubom 13.

Kľúčové slová: retinované očné zuby, CBCT, mor-
fológia laterálnych rezákov

RETINOVANÉ OČNÉ ZUBY V ČEĽUSTI 
V SÚVISLOSTI S MORFOLÓGIOU 
LATERÁLNEHO REZÁKA
MDDr. Karin Feldmár Braunová
MUDr. Eva Hrutková 
Ambulancia čeľustnej ortopédie BRAUN MED Piešťany
Zubná klinika AXIS-DENT Dunajská Streda

Abstrakt
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Canines what are interrrupted while their physiolo-
gical eruption cause many problems and there is 
effort of orthodontist for their insertion into the den-
tal arch what requires knowledge of issues, practi-
cal skills, patience and experiences.

Aim: The aim of the study was to verify published 
information about relationship between canine im-
paction and morphology of lateral incisors.

Material and methods: The study included 23 pa-
tients. 11 patients were with unilateral impaction of 
canines and 12 patients were without any impac-
tion as a control group. There were measured on 
CBCT different paramaters of lateral incisors of ai-
med group and compared with parameters of lateral 
incisors of control group.
 
Results: Lateral incisors adjacent to the impacted 
canine were in average 1,25 mm shorter than lateral 
incisors from contralateral side without canine im-
paction, shorter was root of the lateral incisor.  Late-
ral incisors adjacent to the impacted tooth 13 were 
vestibulo - orally in area of cementoenameljunction 
0,3 mm narrower than lateral incisors from contrala-
teral side and 0,75 mm narrower than lateral incisor 

from control group.  0,18 mm narrower were also 
vestibulo - orally in the half of the root of lateral in-
cisor adjacent to the impacted canine in comparism 
to the contralateral lateral incisor and 0,4 mm nar-
rower than lateral incisor from control group. Lateral 
incisors adjacent to the impacted canine 23 were 
shorter 1 mm than lateral incisors from contralateral 
side. The root lenght of lateral incisor adjacent to 
the impacted canine 23 was 0,48 mm shorter than 
contralateral side root lenght of lateral incisor. Me-
siodistal width in the half of the root of lateral inci-
sor adjacent to the impacted canine 23 was 0,2 mm 
smaller than in control group.

Conclusion: According to the measurments on 
CBCT were lateral incisors adjacent to the impac-
ted canine shorter than contralateral lateral incisors. 
Clinically significant were narrower only lateral inci-
sors from the group of the patients with impacted 
tooth 13. 

Key words: impacted canines, CBCT, latera inci-
sors morphology

Retencia horných očných zubov postihuje v prieme-
re 1,5 až 2 % našej populácie.[7] Rozdiely sú aj vo 
výskyte u mužov a žien, kde je potvrdená vyššia 
prevalencia u ženského pohlavia s pomerom 3:1 vo 
viacerých štúdiách, v európskej napríklad u talian-
skej vzorky pacientov.[15] Zaujímavá je aj štatistika 
výskytu bilaterálnej impaktácie, ktorá sa potvrdila u 
8% prípadov. Incidencia impaktácie očných zubov 
v mandibule je 0,35%.[5] Všeobecne v svetovej po-
pulácii je prevalencia výskytu retinovaných očných 
zubov nízka, s miernou variabilitou distribúcie podľa 
etnického pôvodu ako napríklad v Japonsku je naj-
nižšia u len 0,27 % vzorky populácie.[17] Štúdie za-
ložené na CT analýzach uvádzajú rozdielny výskyt 
ektopicky uložených očných zubov vzhľadom k línii 
zuného oblúka 42% palatálne uložených očných zu-

bov v čeľusti, 40% bukálne uložených očných zu-
bov v čeľusti a 18% očných zubov v čeľusti v línii 
zubného oblúka.[16] Prevalencia agenézy horného 
trvalého očného zuba je veľmi nízka len 0,27%.[6]  
Miller a Bass [12, 1] poukázali na nezvyčajne veľké 
množstvo kongenitálne chýbajúcich laterálnych re-
zákov asociovaných s palatálne impaktovanými oč-
nými zubami. Miller poukázal aj na iný problém od-
sledovaný na stovkách pacientov a to, že impaktácia 
očného zuba sa častejšie objavovala u prípadov s 
anomálnymi laterálnymi rezákmi, než u prípadov 
agenézy laterálnych rezákov. Výsledky štúdií potvr-
dzujú koncept Bassa a Millera, že laterálne rezáky 
hrajú dôležitú úlohu vo vedení očných zubov pri ich 
zostupe do zubného oblúka. Bez tohoto vedenia je 
päťnásobne viac ohrozená normálna erupcia.

Úvod

Abstract
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Becker [3] vo svojej štúdii anomálnych rezákov pre-
zentoval hypotézu založenú na fakte, že anomálne 
malé laterálne rezáky resp. v tvare kolíka tzv. číp-
kovité sa vyvíjajú oveľa neskôr ako normálne late-
rálne rezáky. Z klinického pozorovania vyplýva, že 
zaostávanie vo vývoji môže predstavovať až 3 roky 
a to u zubov, ktorých kalcifikácia normálne začína 
v 10.-12. mesiaci života. Z toho vyplýva, že v súvis-
losti s teóriou vedenia, môžeme predpokladať, že v 
kritickom čase, kedy potrebuje trvalý očný zub pri 
vývoji vedenie od laterálneho rezáka, koreň ano-
málneho rezáka je príliš rudimantárne vyvinutý, aby 
mohol vedenie v dostatočnej miere poskytnúť. Teda 
situácia je paralelná ako pri kongenitálnej absencii 
laterálneho rezáka. Výsledkom je, že očný zub v 
čeľusti sa vyvíja meziálne a palatálne a zvyčajne 
smerom dole, kde pokračuje smerom k palatálnemu 
periostu. Geneticky determinované faktory (malé, 
čípkovité, chýbajúce rezáky, medzerovitý chrup) 
poskytujú ´prostredie ,́ ktoré vedie k strate vedenia 
očného zuba, jeho abnormálnej palatálnej ceste a 
impaktácii. V štúdii rodín, ktorých deti mali palatálne 
retinované očné zuby sa zistilo, že v skupine rodi-
čov a súrodencov sa vyskytli spomínané dentálne 
anomálie. Prevalencia malých, čípkovitých a chý-
bajúcich laterálnych rezákov, neskoro sa vyvíjajúca 
dentícia, či chýbanie iných zubov medzi blízkymi 
príbuznými bola veľmi vysoká.[18]

Becker [2] popisuje, že malé a chýbajúce zuby sú 
spájané s neskorým vývojom. V súvislosti s veľko-
sťou zubov bol tiež pozorovaný sexuálny dimorfiz-
mus v znakoch oneskoreného dentálneho vývoja. 
Dentálny vek signifikantne mladší ako chronologic-
ký vek bol nájdený u postihnutých mužov viac ako 
dvakrát častejšie ako u postihnutých žien. U mužov 
bol pozorovaný neskorý dentálny vývoj u polovice 
prípadov s palatálne uloženými očnými zubami, čo 
tiež sprevádzal nález menších zubov a vysoká frek-
vencia anomálií laterálnych rezákov. Medzi ženami 
bol neskorý dentálny vek spojený s jemným zvýše-
ním výskytu anomálií laterálnych rezákov, hoci cel-
kovo nebola postihnutá veľkosť zubov. Impaktáciu 
očného zuba nespôsobuje jeden samotný faktor. 
Simultánne sa vyskytujúce faktory, ktoré končia 
retenciou očného zuba môžu byť hereditárne ako 
anomálie alebo chýbanie laterálneho rezáka, ne-
skorá dentícia a infraokludované mliečne moláre, 
ktoré sú samé pod úplnou genetickou kontrolou.

Materiál a metodika
Do sledovaného súboru boli vybratí pacienti s diag-
nostikovanou retenciou očného zuba v čeľusti, kto-
rá bola stanovená na základe predchádzajúceho 
vyšetrenia a OPG snímky. Zo súboru boli vyrade-
ní pacienti s nezaloženými laterálnymi rezákmi (2 
prípady z 15), ďalej bol vyradený pacient s reten-
ciou rezákov a očného zuba jednostranne. V sle-
dovanom a v kontrolnom súbore boli merané CBCT 
snímky pacientov, ktorí ešte nezačali čeľustnoorto-
pedickú liečbu, ich laterálne rezáky mali ukončený 
vývoj koreňa, neudávali v anamnéze úraz frontál-
nych zubov a nemali zhotovené protetické práce v 
oblasti frontálnych zubov v hornej čeľusti. Po vyra-
dení nevhodných kandidátov tvorilo výsledný sledo-
vaný súbor 11 pacientov s unilaterálne retinovaným 
očným zubom. Vekový priemer sledovaného súboru 
bol 15 rokov. Kontrolný súbor tvorilo 12 pacientov, 
ktorí boli odoslaní na CBCT vyšetrenie zo stoma-
tochirurgických dôvodov. Vekový priemer kontrolnej 
skupiny bol 30 rokov. V sledovanej skupine bolo 10 
žien a 1 muž, v kontrolnej skupine bolo 8 žien a 4 
muži. Všetkých 23 pacientov absolvovalo CBCT vy-
šetrenie na rovnakom prístroji na rentgenologickom 
pracovisku na Bajzovej ulici v Bratislave. 

Na CBCT boli merané jednou osobou dĺžky laterál-
nych rezákov, dĺžky koreňa a korunky laterálnych re-
zákov, meziodistálna a vestibuloorálna šírka rezáka 
v oblasti cementosklovinnej hranice a meziodistál-
na a vestibuloorálna šírka v polovici koreňa rezáka. 
Pri meraní bol použitý originálny software a zobra-
zenie MPR (multiplanar reconstruction). Parametre 
boli merané v sagitálnej rovine. Koronálna rovina a 
axiálna rovina prechádzali dlhou osou laterálneho 
rezáka. Šírka rezov bola nastavená na 0,60 mm.
Pri štatistickom spracovaní sa prihliadalo na to, či je 
rezák susediaci s retinovaným očným zubom resp., 
či je z kontralaterálnej strany. Na zobrazenie na-
meraných hodnôt boli použité krabicové grafy. Na 
základe výsledkov testov normality hodnôt boli na 
porovnanie sledovanej a kontrolnej skupiny použité 
testy dvojvýberový t-test a neparametrický dvojvý-
berový Mann-Whitney test. Namerané parametre 
boli spracované v MS Excel 2016 a v štatistickom 
softvéri SPSS 19.
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Výsledky
V sledovanej skupine s jednostranne retinovaným 
očným zubom 13 boli signifikantne kratšie korene o 
1,5 mm u laterálnych rezákov susediacich s retino-
vaným očným zubom v porovnaní s kontralaterál-
nym rezákom aj v porovnaní s kontrolnou skupinou. 
Meziodistálny rozmer v oblasti cementoenamelovej 
hranice aj v polovici dĺžky koreňa laterálneho rezáka 
nebol signifikatne odlišný medzi sledovaným a kon-
trolným súborom. Vestibuloorálna šírka laterálneho 
rezáka v oblasti cementoenamelovej hranice bola 
na strane vedľa retinovaného očného zuba o 0,3 
mm užšia v porovnaní s kontralaterálnou stranou a 
o 0,75 mm užšia v porovnaní s kontrolnou skupinou.  
Vestibuloorálna šírka laterálneho rezáka v polovici 
koreňa bola o 0,18 mm užšia ako na kontralaterálnej 
strane a o 0,4 mm užšia ako u kontrolnej skupiny.  
V skupine s retinovaným očným zubom 23, ktorú 
tvorili štyria pacienti sa vyskytla žena s nadpriemer-
ne veľkými a širokými laterálnymi rezákmi, dokonca 
väčšími ako u mužov v kontrolnej skupine, preto sa 
skupiny s retenciou zuba 13 a 23 odlišujú výsledka-
mi. V skupine s retinovaným očným zubom 23 boli 
laterálne rezáky susediace s retinovaným zubom 
kratšie o 1 mm ako kontralaterálne, ale o 0,11 mm 
dlhšie ako kontrolná skupina. Dĺžka koreňa late-
rálnych rezákov susediacich s retinovaným očným 
zubom 23 bola o 0,48 mm menšia ako u kontralate-
rálnej strany, ale o 0,5 mm väčšia ako u kontrolnej 
skupiny. Meziodistálny rozmer v oblasti cementoe-
namelovej hranice bol porovnateľne veľký u všet-
kých laterálnych rezákov v sledovanej skupine s 
retinovaným očným zubom 23 aj v kontrolnej sku-
pine. Meziodistálny rozmer v polovici koreňa late-
rálneho rezáka bol o 0,2 mm menší ako v kontrolnej 
skupine. Vestibuloorálna šírka laterálneho rezáka v 
oblasti cementoenamelovej hranice bola o 0,2 mm 
väčšia ako v kontrolnej skupine. Vestibuloorálna šír-
ka laterálneho rezáka v polovici koreňa bola o 0,2 
mm širšia ako na kontralaterálnej strane a o 0,2 mm 
užšia ako u kontrolnej skupiny.
 

Diskusia
Už Broadbent [7] pred viac ako 70 rokmi popísal “teó-
riu vedenia”, ktorá je aktuálna dodnes. Zahŕňala fakt, 
že laterálne rezáky a ich korene slúžia ako navádzače 
pre očný zub. Odvtedy sa mnoho autorov bližšie ve-
novalo problematike veľkosti laterálnych rezákov, ich 

anomálnym tvarom, čí chýbaním v zubnom oblúku 
[3, 9, 11, 12, 13, 14]. V starších štúdiách mali autori 
možnosť uskutočniť merania laterálnych rezákov len 
na modeloch alebo 2D snímkach. Výsledkom Becke-
rovej štúdie [3] bolo, že rezák susediaci s retinovaným 
zubom je menší – má kratší koreň a je užší, chýbal 
vestibuloorálny rozmer meraní veľkosti koreňa laterál-
neho rezáka, ktorý sa doplnil v novších štúdiách na 
CBCT [9, 11]. Aj najnovšia štúdia Leonardiovej [10], 
ktorá využila 3D superimpozíciu modelov dokázala, 
že 30% koruniek laterálnych rezákov u prípadov s pa-
latálne retinovaným očným zubom vykazuje nesúlad, 
na rozdiel od kontrolného súboru bez retencie očné-
ho zuba. Dubovská [9] sa zamerala vo svojej štúdii na 
morfológiu laterálnych rezákov a hlavným sledovaným 
znakom bola šírka koreňa v oblasti cementosklovinnej 
hranice a v polovici dĺžky koreňa rovnako ako v našej 
štúdii. Dubovská dokázala, že korene sledovaného 
súboru boli užšie v meziodistálnom aj vestibuloorál-
nom rozmere v porovnaní s kontrolnou skupinou bez 
retencie očného zuba. Rovnako ako predchádzajúci 
autori sme dokázali, že v sledovanej skupine boli late-
rálne rezáky susediace s retinovaným očným zubom 
kratšie o 1,25 mm v oblasti koreňa. Dubovská [9] na-
merala rozdiel 0,5 mm, ale len v porovnaní laterálnych 
rezákov skupiny s retenciou s kontrolnou skupinou 
bez retencie. Laterálne rezáky kontralaterálnej strany 
vyhodnotila ako rovnako dlhé. Na rozdiel od predchá-
dzajúcich štúdií sme nenamerali klinicky významný 
rozdiel v šírke koreňa. Len jedna hodnota v skupine 
s retinovaným zubom 13 – 0,35 mm vo vestibuloorál-
nom smere v oblasti cementoenamelovej hranice bola 
porovnateľná s meraniami Dubovskej, ktorá namerala 
pri všetkých horných laterálnych rezákoch bez závis-
losti na susedstve s retinovaným očným zubom ves-
tibuloorálny aj meziodistálny rozmer menší o 0,4 mm 
ako v kontrolnej skupine.

Záver
Podľa našich meraní na CBCT boli laterálne rezáky 
susediace s retinovaným očným zubom kratšie ako 
laterálne rezáky z kontralaterálnej strany. Klinicky 
významne užšie boli korene laterálnych rezákov zo 
skupiny s retinovaným zubom 13 vo vestibuloorálnom 
rozmere v porovnaní s kontralaterálnym rezákom aj v 
porovnaní s kontrolnou skupinou. Meraniami sme do-
kázali, že sú merateľné rozdiely v šírkach a dĺžkach 
koreňov laterálnych rezákov, čo môže ovplyvniť vede-
nie očného zuba pri jeho náročnej ceste do zubného 
oblúka. 
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Graf č. 1 Zobrazuje hodnoty dĺžky zuba 12  
v skupine s retinovaným zubom 13, v skupine 
s retinovaným zubom 23 a v kontrolnej skupine.
 

Graf č. 2 Zobrazuje dĺžku koreňa zuba 12 
v skupine s retinovaným zubom 13, v skupine  
s retinovaným zubom 23 a v kontrolnej skupine.
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Graf č. 3 Zobrazuje hodnoty meziodistálnej šírky 
zuba 12 v oblasti cementosklovinnej hranice 
v skupine s retinovaným zubom 13, v skupine
s retinovaným zubom 23 a v kontrolnej skupine.

Graf č. 4 Zobrazuje hodnoty meziodistálnej šír-
ky zuba 12 v polovici dĺžky koreňa v skupine 
s retinovaným zubom 13, v skupine s retinova-
ným zubom 23 a v kontrolnej skupine.
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 Dr. Dan Bills, DMD, MS vyštudoval zub-
né lekárstvo na Harvard Univesity a získal tiež 
bakalársky titul z biológie na Lafayette College 
v USA. Trojročnú čeľustno-ortopedickú špeciali-
záciu absolvoval na University of Illinois. Dr. Bills 
je členom Americkej ortodontickej spoločnosti 
a tiež členom Americkej komory zubných leká-
rov. Jeho spoločnosť s názvom Inovative Ortho-
dontics vlastní viaceré súkromné praxe v New 
Jersey. Je autorom viacerých článkov a tiež čle-
nom redakčnej rady časopisu Orthodontic prac-
tice magazine. Pôsobí aj na katedre čeľustnej 
ortopedédie na University of Pennsylvania, kde 

získal ocenenenie Učiteľ roka. Pravidelne pred-
náša v USA ako aj v zahraničí a organizuje ško-
lenia vo svojej praxi na rôzne klinické témy. Dr. 
Bills sa nám predstavil pred časom vo Varšave 
svojim blokom prednášok na témy ako využitie 
technológií v čeľustnoortopedickej praxi (skeno-
vanie, sociálne médiá) a samoligujúce známky. 
Dr. Bills je vášnivý golfista, jeho záľubou je gri-
lovanie. Je tiež milujúci manžel manželky Emily 
a otec dcéry Caroline. Radi by sme vám ho lep-
šie predstavili v našom rozhovore, ktorý vznikol 
ešte pred pandémiou SARS-CoV-2.

Rozhovory
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Redakcia: Kedy ste pricestovali? Ako sa Vám páči 
Varšava?

Dr. Bills: Pricestoval som včera poobede a odchá-
dzam zajtra ráno. Mesto si plánujem pozrieť počas 
hodiny, ktorá mi ostáva medzi prednáškou a recep-
ciou. Narýchlo sa prejdem po meste, spravím pár 
fotiek a vrátim sa sem naspäť.

Redakcia: Na prednáške sme videli vašu ordináciu, 
aj množstvo kresiel, ktoré tam máte. Chcela by som 
nadviazať na to, čo ste vraveli na prednáške, o roz-
delení  práce medzi asistentkou a lekárom vo Vašej 
praxi. Sú úkony, ktoré zásadne robíte len vy sám?

Dr. Bills: Pravda je taká, že v každom štáte USA 
platia iné zákony. Ja mám prax v New Jersey, kde 
máme asi najprísnejšie zákony  v štátoch. Musím 
preto lepiť aj snímať zámky, lepiť všetky druhy apa-
rátov a atachmentov. Čokoľvek, čo sa lepí na zub, 
musí u nás robiť lekár. Moje orto-asistentky hlav-
ne preväzujú oblúky, inštruujú pacientov o hygiene, 
učia ich zakladať gumové ťahy. Predtým robili aj od-
tlačky, teraz pacientov skenujú.

Redakcia: Ako dlho Vám trvá naučiť začínajúcu 
orto-asistentku používať skener? Môžete ju nechať 
skenovať pacienta bez dohľadu lekára?

Dr. Bills: Toto je takisto rôzne podľa zákonov plat-
ných v jednotlivých štátoch. Napríklad v mojom štáte 
je na to študijný program, ktorý trvá 9-12 mesiacov 
po strednej škole. Mám priateľov v Chicagu, kde nie 
je potrebný špeciálny tréning. Doktor môže ísť hoci 
aj do kaviarne, vybrať si šikovného príjemného ba-
ristu, najať ho, naučiť ho, čo má orto-asistent vedieť 
a môže v pohode robiť čokoľvek. Takže v jednotli-
vých štátoch USA je rozdelenie kompetencii rôzne. 
Napríklad ja bývam blízko štátu Pennsylvánia, kde 
môžu orto-asistentky robiť všetko – lepiť zámky, 
snímať zámky, kým 5 míľ odtiaľ to moje asistentky 
robiť nemôžu. Ja by som ich to aj nechal robiť, ale 
bolo by to mimo zákon.

Redakcia: Rozprávali ste o komunikácii s pacien-
tom ako aj o komunikácii medzi kolegami lekár-
mi. Teraz sa veľa rozoberá ochrana osobných dát 
a GDPR. Ako máte túto oblasť ošetrenú vo Vašej 
praxi?  Napríklad, keď premietate snímky pacientov, 
alebo snímky od iných doktorov, musia s tým súhla-
siť podpísaním nejakého špeciálneho formuláru?

Dr. Bills: Každý pacient musí podpísať špeciál-
ny formulár- je to akt na ochranu zdravotných in-
formácií. S kolegami to riešime cez zabezpečenú 
komunikáciu – takže máme zabezpečený email a 
bezpečné posielanie textových správ, ktoré sa dajú 
odšifrovať len pomocou hesla.

Redakcia: Vnímame, že v USA je práca lekára veľ-
mi sledovaná pacientom a častejšie riešená nespo-
kojnosť pacienta právnou cestou ako u nás.

Dr. Bills: Áno, práve preto musia byť tie formuláre 
veľmi podrobné a sú viditeľne vystavené v ordiná-
cii. Pacient si musí byť vedomý svojich práv, ale aj 
povinností.

Redakcia: Cestujete a robíte prednášky po celom 
svete, mali ste prednášky aj vo Viedni, vnímate ne-
jaký rozdiel medzi ortodontistami v Európe a v USA?

Dr. Bills: Vtipné je, že sme si viac podobní ako 
rozdielni. Stretávame sa s rovnakými problémami – 
ako získať dosť miesta, všetci máme rovnaký počet 
zubov, používame rovnaké nástroje pri ich posú-
vaní, takže z klinickej perspektívy tu rozdiel nie je. 
Myslím, že každá krajina má vlastné zákony pre or-
todonciu, úroveň komfortu – čo sa smie, čo nesmie. 
U nás častejšie delegujeme pacienta orto-asistent-
kám, čo u vás nie je tak časté – to je pravdepo-
dobne iné. Vďaka tomu viem skontrolovať za deň 
viac pacientov. No a takisto musím spomenúť tzv. 
vonkajšie faktory ako napríklad spolupráca s orto-
dontickými laborantmi, rozprával som o tom aj na 
dnešnej prednáške. Možno si myslíte, že si musíte 
naskenovať všetky modely sami, ale kľudne to za 
vás môže urobiť laborant.
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Rozhovory

Spoločenská sekcia

Gratulujeme absolventom 
postgraduálneho štúdia
Gratulujeme MDDr. Jurajovi Bánovčinovi, PhD. 
a MDDr. Karin Feldmár Braunovej k úspešnému 
zloženiu špecializačnej skúšky v odbore čeľustná 
ortopédia dňa 20. novembra 2020 na Lekárskej fa-
kulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
a tiež čerstvým absolventkám postgraduálneho 

štúdia, ktoré úspešne zložili špecializačnú skúšku 
dňa 22. februára 2021 na Katedre čeľustnej orto-
pédie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej 
univerzity v Bratislave, MUDr. Alexandre Habajo-
vej a MDDr. Eve Zámečníkovej.

Redakcia: Na Vašej prednáške ste sa pýtali, či 
zvykneme skenovať našich pacientov. Myslím, že 
s rozmachom liečby pomocou alignerov narastá aj 
u nás počet ambulancii, kde sa pacienti skenujú. 
Problém je skôr  výroba niektorých druhov aparátov, 
ako sú napr. snímateľné aparáty a expandéry. Tie 
môžu byť vyrobené iba v laboratóriu a naši laboranti 
ešte nie sú vybavení na prácu so skenmi. Vo vašom 
regióne sú na prácu s oskenovaným chrupom pri-
spôsobené laboratóriá bežne alebo musíte hľadať 
špeciálne laboratórium?

Dr. Bills: Začínali sme s veľkými laboratóriami, kto-
ré rozposielajú výrobky do celých štátov, ale už aj 
malé laboratóriá zistili, že to musia robiť, aby sa udr-
žali na trhu. V dnešnej dobe už 51% ortodontistov  
USA skenuje, takže sa museli prispôsobiť.

Redakcia: Posledná otázka, predášali ste nám o 
svojich skúsenostiach s prácou so samoligujúcimi 
zámkami  - u nás na Slovensku nie sú veľmi použí-
vané. Prečo myslíte, že je to tak?

Dr. Bills : Je to veľmi osobná vec, často sa ma na to 
pýtajú, ale ja by som sa už nikdy nevrátil ku klasic-
kým zámkom. K samoligujúcim zámkom som sa do-
stal hneď po skončení rezidentúry a vedel som, že 
to je pre mňa tá správna cesta. Zapáčila sa mi ich 
účinnosť – rýchle vyrovnanie zubov je pre pacienta 
značne motivujúce. Mám kolegov, ktorí sa trápia s 
rotáciami, používajú derotačné klínky a rôzne druhy 
gombíkov nabondovaných lingválne a mne ten spô-
sob nevyhovuje.
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od 19 900,- Eur

Ortodoncia digitálne

Ortodoncia konvenčne

Omnicam - overený skener 
s novým softvérom

www.forestadent.com

Tel.: 0911 209 707

EuDent, s.r.o.
Špecialista pre ortodonciu

Henrieta Packová

e-mail: packova.henrieta@gmail.com

Tel.: 0915 435 042

EuDent, s.r.o.
Špecialista pre CAD/CAM

Jozef Lucký

e-mail: lucky@eudent.sk
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Kalendár podujatí
Dátum Vzdelávacie podujatie Miesto Kontakt / registrácia Poznámka

07. 04. 2021 E-conference: Použitie pomocných techník pri 
liečbe Invisalign - tipy a techniky — mfenak@aligntech.com virtuálne podujatie

09. 04. 2021 Liečba odchýlok zhryzu spojených s agenézami 
(M.Laursen) Praha, CZ mholes@americanortho.com *

10. 04. 2021 Stabilita v ortodoncii - misssion impossible? 
(G.Sampermans) Varšava, PL  mholes@americanortho.com *

14. 04. 2021 E-conference: Monitoring liečby Invisalign a riešenie 
problémov —  mfenak@aligntech.com virtuálne podujatie

16. 04. 2021 Skorá liečba odchýlok zhryzu VS liečba adolescen-
tov (C.Luzi)

Kazimierz 
Dolny, PL mholes@americanortho.com *

16. - 17. 04. 
2021

Biomechanika pre liečbu odchýlok zhryzu spo-
jených s asymetriami (G.Fiorelli) Varšava, PL mholes@americanortho.com *

05.05.2021 E-conference: Extračné prípady pri liečbe s In-
visalign — mfenak@aligntech.com virtuálne podujatie

07. 05. 2021 ČO liečba pacienta s problematickým parodontom/
Liečba asymetrií/Intrúzia pri otvorenom zhryze Tallinn, EE mholes@americanortho.com *

07. - 08. 05. 
2021

Interdisciplinárna spolupráca ortodontistu s dentoal-
veolárnym chirurgom a implantológom (I.Marek, 
M.Novosad)

Praha, CZ https://www.altisgroup.cz/
vzdelavani *

07. - 08. 05. 
2021  TMK a ortodoncia (P.Echarri) Varšava, PL mholes@americanortho.com *

08. 05. 2021 Skeletálne kotvenie pre expanziu (H.Winsauer) Bregenz, AT https://www.altisgroup.cz/
vzdelavani *

13. - 15. 05. 
2021 3. autotransplantačný kongres Praha, CZ www.toothtransplantation.org presunuté na 19.-

21.05.2022

14.05.2021 Náročné ortodontické prípady (G.Sampermans) Vilnius,LT mholes@americanortho.com *

15. 05. 2021 Perio-orto synergia (P.Manzo, G.Ricci) Wroclaw, PL mholes@americanortho.com *

20. 05. 2021 E-conference: Prečo zvoliť liečbu s Invisalign? — mfenak@aligntech.com virtuálne podujatie

27. - 28. 05. 
2021

Finishing - klinické rozhodnutia postavené na vede 
(G.Samson) Zagreb,HR mholes@americanortho.com *

31. 05. - 05.06. 
2021 Kongres Európskej ortodontickej spoločnosti Limassol, CY eos2021.com presunuté na jar 2022

02. 06. 2021 E-conference: Liečba Invisalign first s použitím 
prvku "mandibular advancement" — mfenak@aligntech.com virtuálne podujatie

04. - 05. 06. 
2021

Interdisciplinárna spolupráca ortodontistu s dento-
alveolárnym chirurgom a implantológom (I.Marek, 
M.Novosad)

Zvolen, SK https://www.altisgroup.cz/
vzdelavani *

11. 06. 2021 Klinické perly pri liečbe odchýlok II. triedy, inter-
disciplinárna spolupráca (G.Jones, A.Hayes) Sopot, PL mholes@americanortho.com *

11. - 12. 06. 
2021

Klinické postupy pre zavádzanie miniimplantátov 
(P.Echarri) Varšava, PL mholes@americanortho.com *

16. 06. 2021 Komplexné prípady liečby Invisalign - teen — mfenak@aligntech.com virtuálne podujatie

18.-19.06.2021
Interdisciplinárna spolupráca ortodontistu s dento-
alveolárnym chirurgom a implantológom (I.Marek, 
M.Novosad)

Lednice, CZ https://www.altisgroup.cz/
vzdelavani *

25.09.2021 Skeletálne kotvenie pre distalizáciu (H.Winsauer) Bregenz, AT https://www.altisgroup.cz/
vzdelavani *

30. 09. -02. 10. 
2021 XI. Forestadent symposium Rím, IT forestadent.com *

07. - 09. 10. 
2021 Kongres ČOS Ostrava, CZ kongrescos.cz presunuté na 06.-

08.10.2022

08. 10. 2021 Využitie skeletálneho kotvenia pre liečbu odchýlok 
II. triedy Praha, CZ https://www.altisgroup.cz/

vzdelavani *

*  Podujatie je zatiaľ plánované, ale vzhľadom na pandémiu COVID-19 môže byť jeho termín zmenený alebo zrušený 


