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Abstrakty prednášok odborného programu 

 

Dr. Björn Ludwig, Nemecko  

Pracuje v súkromnej ortodontickej ambulancii meste Traben-

Trarbach, v Nemecku. Je asist. profesorom na univerzite v 

Homburg/Saar na fakulte čeľustnej ortopédie. Vo svojej 

práci sa zameriava na skeletálne kotvenie a 3D zobrazovanie. 

Publikoval viac ako 100 recenzovaných klinických a 

vedeckých článkov a je autorom troch kníh. Je hlavným 

autorom knihy „Kieferorthopädie“ (Čeľustná ortopédia) 

vydanej nakladateľstvom Quintessenz. Je co-redaktorom 

časopisu „Journal of Clinical Orthodontics“. Je aktívnym 

členom Anglovej spoločnosti v Európe a pracuje vo Výbore 

Nemeckej ortodontickej spoločnosti. V prednáške sa bude Dr. Ludwig venovať trom témam: 

1. Stratégia nahradenia chýbajúcich rezákov bez implantácie 

Maxilárne rezáky chýbajú asi 5% populácie. Najčastejšie sa chýbajúce zuby náhradzajú zubnými 

implantátmi alebo adhezívnymi mostíkmi. Alternatívou môžu byť transplantácie zubov alebo 

ortodontické uzatvorenie miesta. Je síce možné liečiť pacientov s chýbajúcimi laterálnymi rezákmi 

pomocou ortodontického uzatvorenia miesta a kozmetickou úpravou niektorých zubov 

keramickými fazetami, ale bez využitia skeletálneho kotvenia, môže byť takáto liečba časovo 

veľmi náročná a vyžadovať výbornú spoluprácu pacienta. Použitím palatálnych miniskrutiek 

môžeme čas liečby výrazne skrátiť, pretože sme schopní mezializovať viac zubov naraz. V 

kombinácii s estetickou záchovnou stomatológiou môžeme takýmto spôsobom dosiahnuť 

atraktívne postavenie predných zubov aj  v prípadoch, ktoré sa v minulosti zdali byť ťažké alebo 

nemožné. 

2. Budúcnosť ortodoncie: 3D aplikácie v každodennej praxi – „high tech vs low tech“ 

Ciele čeľustnoortopedickej liečby akými sú: oklúzia, estetika a funkcia sa za posledné dekády 

príliš nezmenili. Nové „high-tech“ pomôcky  a inovácie nám sľubujú ľahkú cestu k úspechu. Ale 

v samotnej ortodontickej praxi nie je dosiahnutie akceptovateľných alebo výborných výsledkov 

jednoduché. Táto časť prednášky predstaví každodenné výzvy v ortodontickej diagnostike a liečbe. 

Porovnáme „high- a lowtech“ biomechaniku, ukážeme si klinické tipy a triky ako aj neúspechy. 

Celá problematika bude ilustrovaná na rôznych klinických prípadoch s odkazmi na ortodontickú 

literatúru. 

 

5. VOLEBNÝ KONGRES  

SLOVENSKEJ ORTODONTICKEJ SPOLOČNOSTI 



2 

 

3. Skeletálne maxilárne expandéry – rôzne aspekty rýchlej maxilárnej expanzie pomocou 

TAD 

Cementované aparáty na RME sa klinicky používajú už sto rokov a sú vedecky dostatočne 

preskúmané od predstavenia neoperačného rozšírenia maxily na liečbu transverzálnych 

diskrepancií v roku 1860. Dobré popísané sú nežiaduce účinky týchto aparátov. Možným riešením 

týchto problémov boli skeletálne expandéry ako napr.. Rotterdam distractor.  Tieto však museli 

byť aplikované chirurgom v celkovej anestézii. Uvedením dočasných kotviacich skrutiek do 

čeľustnoortopedickej liečby, zažili skeletálne expandéry svoje znovuzrodenie. Na trh sa dostalo 

mnoho rôznych tipov ako napr: Hybrid-hyrax od Wilmes a kolegov, MICRO expander od 

Winsauera. V princípe sú tieto aparáty viac efektívne ako klasické cementované. Napriek ich 

delikátnemu dizajnu sa veľmi dobre dajú využiť spolu s rôznymi SARME technikami. Napriek 

tomu sú oveľa viac invazívne ako klasické aparáty a preto by sme sa k nim mali stavať kriticky. V 

tejto prednášky prejdeme všetky kritické argumenty na rôzne typy RME aparátov a spôsob ako ich 

začleniť do každodennej praxe. Porovnáme 3D štúdie, ktoré hodnotia jednotlivé aparáty a na 

mnohých klinických prípadoch si ukážeme ich efektívnosť a použitie. Na záver rozoberieme 

jednotlivé SARME protokoly a klinické postupy.time 

 

 

Dr. Federico Migliori, Taliansko 

Dr. Migliori je asistujúcim profesorom na oddelení čeľustnej 

ortopédie na univerzite vo Florencii. Od roku 2015 prednáša 

klinické prípady a je členom Európskej poradnej rady pre 

technológiu dlahových aparátov. Prednáša na medzinárodných 

fórach a je autorom mnohých vedeckých článkov. Viedol už 

viac ako 100 certifikačných kurzov pre Invisalign po celej 

Európe a strednom východe. Je zakladajúcim členom a 

sekretárom „Talianskej spoločnosti pre dentálnu spánkovú 

medicínu“. Pracuje v Taliansku, špecializuje sa na liečbu pomocou dlahových aparátov, nové 

digitálne technológie a spánkové poruchy dýchania. V rámci kongresu SOS bude prednášať na 

tému:  

Efektivita v digitálnej ortodoncii dlahových aparátov 

Odkedy na prelome tisícročí vstúpili dlahové aparáty do ortodontického sveta, vznikla diskusia, či 

sa ťažké ortodontické prípady dajú liečiť dlahovými aparátmi. Dnes o 20 rokov neskôr, keď sú 

dlahové aparáty jedným z hlavných prúdov ortodontickej liečby, už nestojí otázka, čo všetko sme 

schopní dlahami urobiť, ale ako navrhnúť digitálny liečebný plán a upraviť aparát  tak, aby sme 

boli nielen úspešný ale aj efektívny. Efektívna liečba je kľúčovým faktorom v prípade veľkého 

počtu liečených prípadov a znamená menej úprav, menší počet ClinCheckov, menej dláh pre 

pacientov a pravdepodobne aj menej potrebných prídavných dláh.  
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MUDr. Marie Štefková, CSc., ČR 

Ukončila štúdium stomatológie na lekárskej fakulte UP v 

Olomouci v roku 1965. Po promóciách nastúpila na spomínanú 

stomatologickú kliniku, kde pracuje dodnes. V roku 1970, po 

návrate prof. Kamínka zo študijného pobytu v Dánsku, začala 

pracovať na ortodontickom oddelení a podieľala sa na 

zavádzaní fixných aparátov do liečby, na výuke a školeniach 

tejto techniky. Následne absolvovala špecializačnú skúšku a 

obhájila odbornú špecializačnú prácu na tému lingválnych 

oblúkov. Je spoluautorkou dvoch skrípt  a súčasnej učebnice Ortodoncie. Pravidelne prednáša na 

kongresoch doma i v zahraničí. Od roku 1990 spolu s prof. Kamínkom organizovali kurzy v 

Čechách a na Slovensku. Od roku 1992 prednáša v Poľsku. Tri volebné obdobia pracovala ako 

predsedníčka revíznej komisie ČOS a je členkou redakčnej rady časopisu Ortodoncia. V 

posledných rokoch zabezpečuje pravidelný praktický kurz pre lekárov, zaradených do 

špecializačnej prípravy a kurzy pre zubné asistentky a technikov. Je čestnou členkou Poľskej a 

Českej ortodontickej spoločnosti. 

V rámci prednášky na kongrese Slovenskej ortodontickej spoločnosti na tému: Problematika 

jednotlivých etáp ortodontickej liečby – chyby a ich odstraňovanie, budú okrem iného 

diskutované nasledovné témy: postup stanovení liečebného plánu, dokumentácia pacienta, zásady 

komunikácie s pacientom, hygiena a spolupráca pacienta, nasadenie fixného aparátu, vedľajšie 

účinky počas nivelizácie, etapy posunu zubov, výber správnych síl a oblúkov, problematika úpravy 

hĺbky zhryzu a problematika kotvenia a vedľajšie účinky jednotlivých elementov fixných aparátov. 

 

Dr. Guido Sampermans, Rakúsko 

Promoval ako všeobecný zubný lekár v roku 1980 na univerzite 

v Leuven, Belgicko. Od roku 1986 viedol svoju súkromnú 

ortodontickú ambulanciu v Belgicku, v roku 1997 v Heinsbergu, 

v Nemecku. V rokoch 2003 – 2010 otváral ďalšiu ortodontickú 

ambulanciu v Maastrichte, v Holandsku. Od roku 2010 pracoval 

v meste Echt v Holandsku a od roku 2015 vo Viedni. Vo svojej 

práci používa najmodernejšie postupy, progresívne koncepty 

ako aj najnovšie digitálne novinky. Dr. Sampermans je členom 

Anglovej spoločnosti Južnej Kalifornie (USA) a prednáša o ortodontickej liečbe a manažmente 

ortodontickej praxe už viac ako 15 rokov po celom svete. Organizuje semináre na tému 

samoligovacích zámkov, nepriameho lepenia, počítačových 3D technológií a moderného 

manažmentu ortodontickej praxe. Od roku 2003 prednášal na viac ako 45 medzinárodných 

kongresoch. Od roku 2003 pracuje so samoligovacím systémom a ukončil s ním viac ako 6000 

prípadov.Téma kongresov prednášky bude: 
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Nové spôsoby získania miesta v maxile: distalizácia a expanzia. Najčastejším ortodontickým 

problémom je stesnanie. Vyrovnanie stesnaných zubov je možné dvoma spôsobmi, zvýšením 

dĺžky zubného oblúka alebo redukciou zubného tkaniva. Zvýšenie dĺžky zubného oblúka je možné 

transverzálnou expanziou, distalizáciou posteriórnych úsekov a protrúziou anteriórnych zubov. 

Dentálne má zvýšenie dĺžky zubného oblúka mnohé nepriaznivé vedľajšie účinky: neželaný sklon 

zubných koruniek, rotáciu distálnych zubov alebo protrúziu predných zubov. Výsledkom sú 

nestabilné výsledky liečby, a zvýšený počet recidivujúcich prípadov. Nová generácia „non-

compliance“ aparátov vo veľkej miere využíva možnosti dočasného skeletálneho kotvenia, najskôr 

oseo-integrovaných zubných a neskôr ortodontických miniimplantátov, ktoré sa zavádzajú oveľa 

jednoduchšie a môžu byť okamžite zaťažené. Uvedenie palatálnych miniskrutiek do praxe, 

definitívne umožnilo pohodlnú distalizáciu molárov a rýchlu maxilárnu expanziu. Absolútne 

kotvenie umožňuje telovú distalizáciu molárov, na úrovni centra rezistencie, čím zabraňuje 

mnohých neželaným vedľajším účinkom. Táto prednáška sa zameria na MICRO 4, aparát na 

expanziu maxily na 4 mini-skrutkách a na TOP JET clix – distalizačný aparát na distalizáciu 

horných molárov. Umožňuje obísť laboratórnu časť vyhotovenia aparátu, znižuje náklady, a dá sa 

jednoducho nasadiť počas jednej návštevy pacienta. 

 

Dipl.-Ing. Mag. Christian Url, Rakúsko 

Ukončené štúdium počítačových vied na Univerzite Viedeň, 

ukončené štúdium softvérového inžinierstva na Viedenskej 

technologickej univerzite. Od roku 1999 pracuje v oblasti 

medicínskych technológií, špecializuje sa na robotickú 

technológiu a 3D virtualizáciu v ortodoncii. Momentálne 

pracuje v špecializovanom ortodontickou laboratóriu pre 

lingválne a dlahové aparáty a digitálne plánovanie liečby. Má 

viac ako 15-ročné skúsenosti v používaní a prednášaní o 

ortodontickom diagnostickom a dizajnovom softvéri. Od roku 2014 prednáša na School of Dental 

Science – Trinity College, Dublin, Írsko. 

Digitálny dizajn pre presné umiestnenie ortodontických miniskrutiek a vybraných aparátov 

vyrobených použitím selektívneho laserového tavenia. Trojrozmerná tlač sa v súčasnosti stala 

zaužívanou metódou v ortodoncii, predovšetkým pre vyhotovenie zubných modelov v rámci 

terapie dlahovým aparátom. Iné typy aparátov, akými sú napríklad vytlačené dlahy pre nepriame 

lepenie sú čoraz viac populárne, najmä z dôvodu zlepšenie presnosti 3D tlače a zvýšenie 

dostupnosti biokompatibilných materiálov pre tlačiarne. V tejto prednáške sa pozrieme aj na inú 

skupinu aparátov vyrobených z kovu, ktoré sa v minulosti vyrábali v laboratóriu veľmi zdĺhavým 

spôsobom. Dnes je ich výroba možná oveľa efektívnejšie a lacnejšie pri použití selektívneho 

laserového tavenia. Pozrieme sa na proces výroby z laboratórneho pohľadu a uvidíme ako návrh 

dizajnu priamo ovplyvňuje výsledok klinickej liečby a prečo je dôležité mať kontrolu nad 

samotným dizajnom. 

 


