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Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 
keď som sa pokúšala premyslieť, aké zmeny nám priniesol v našom pracovnom 
a osobnom živote posledný polrok, v prvom momente toho nebolo veľa.  Stále 
sa zaoberáme tým, ako sa postaviť k našim novým pacientom z Ukrajiny, 
ktorí prichádzajú náhle a bez dokumentácie a potom podobne veľakrát náhle 
a bez ohlásenia odchádzajú. Všetci s obavami čakáme, ako sa odrazí inflácia 
a zima v našich životoch a ticho sme radi, že sa máme zatiaľ pomerne dobre. 
Tešíme sa z dovoleniek a plánovaných jesenných kongresov a školení a dúfame 
v slabú a krátku vlnku na pandemickej krivke. A ako my individuálne, tak aj 
ako odborná spoločnosť pracujeme ďalej, ale o tom Vám bližšie napíše náš 
prezident v správach z výboru SOS, tak čítajte ďalej.

S pozdravom
MUDr. Miriam Alexandrová
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Zo zasadania Výboru SOS

IDE O VIAC AKO „LEN STROJČEK“

POTREBUJEME 
KOMUNIKOVAŤ 
PRIAMO 
Absolvovanie pravidelných preventívnych prehliadok 
u  zubných lekárov je nespochybniteľne kľúčovým 
predpokladom toho, aby sa detskí aj dospelí pacien-
ti dostali k  čeľustnoortopedickej liečbe. Na druhej 

strane prax z  ČO ambulancií ukazuje, že pacienti 
často prichádzajú neskoro alebo sa na čeľustného 
ortopéda obracajú s komplikáciami, ktoré im už spô-
sobila predchádzajúca neodborná „liečba“ u  zub-
ných lekárov bez potrebnej špecializácie. 

„Na základe našich dát dnes potrebuje čeľustnoor-
topedickú liečbu približne 30 percent detí, no aktuál-
ne je ich liečených len asi 6 percent. Jedným z dôvo-
dov je fakt, že rodičia s nimi nechodia na preventívne 
prehliadky k zubnému lekárovi. Ďalším, rovnako zá-

Nelegálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore čeľustná ortopédia zubnými lekármi 
bez špecializácie je vážny problém, ktorého riešenie má pre Slovenskú ortodontickú spoločnosť 
aktuálne najvyššiu prioritu. Okrem intenzívnych rokovaní s príslušnými inštitúciami a pripravo-
vaných právnych krokov, ktoré majú chrániť záujmy jej členov, spustila Slovenská ortodontická 
spoločnosť v júni tohto roka aj celoplošnú komunikačnú kampaň s názvom Viac než strojček. Jej 
cieľom je upozorniť samotných pacientov na riziká neodbornej liečby, ako aj potrebu ich proak-
tívneho  a zodpovedného prístupu k liečbe. Práve pacienti a ich zdravie sú  totiž v dôsledku tohto 
reťaziaceho sa problému v najväčšom ohrození. 
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važným, je skutočnosť, že často ani netušia, kto je 
čeľustný ortopéd a  prečo by k  nemu mali ísť aj 
z  vlastnej iniciatívy. Preto je potrebné apelovať na 
pacientov aj priamo, a to prostredníctvom všetkých 
dostupných kanálov, aj toto sú  dôvody spustenia ko-
munikačnej kampane."

Koncom júna Slovenská ortodontická spoločnosť 
vytvorila v rámci svojej webstránky samostatnú mik-
rostránku určenú pre laickú verejnosť s  názvom 
www.viacnezstrojcek.sk. Jej cieľom je zvýšiť infor-
movanosť o význame prevencie a zároveň poskyt-
núť laikom praktický návod na to, kde a s kým kon-
zultovať ortodontickú liečbu detí aj dospelých. 
Pacient si priamo na stránke môže podľa miesta 
bydliska vyhľadať najbližšieho čeľustného ortopéda, 
zistiť najdôležitejšie informácie o liečbe a jej priebe-
hu alebo prostredníctvom formulára kontaktovať 
Slovenskú ortodontickú spoločnosť pri podozrení na 
neodbornú liečbu.

RIZIKOM SÚ 
SOCIÁLNE SIETE
Slovenská ortodontická spoločnosť informovala 
o  spustení kampane Viac než strojček prostredníc-
tvom tlačovej konferencie, ktorá sa konala 21. júna 
2022. Okrem jej prezidenta sa na nej zúčastnili aj pre-
zident Slovenskej komory zubných lekárov MUDr. 
Igor Moravčík a  vedúca Katedry čeľustnej ortopédie 

Lekárskej fakulty SZU MUDr. Simona Dianišková. In-
formácie o význame odbornej čeľustnoortopedickej 
liečby tak boli smerom k širokej verejnosti komuniko-
vané aj prostredníctvom článkov na renomovaných 
spravodajských online portáloch a  v televíziách – 
RTVS, TV JOJ a TV Markíza. Ďalšie mediálne výstupy 
sú plánované v nasledujúcich mesiacoch, no nezo-
stane len pri nich. 

„Obsah webstránky www.viacnezstrojcek.sk chceme 
pravidelne aktualizovať o nové články a do budúcnos-
ti zvažujeme aj digitálnu kampaň na podporu jej náv-
števnosti. Určite sa budeme laickej verejnosti prihová-
rať aj prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré vnímame 
ako veľmi účinný komunikačný nástroj a zároveň najri-
zikovejšiu platformu na šírenie rôznych skreslených 
predstáv o liečbe strojčekmi,“ hovorí  Dr. med. dent. 
Marián Sabo a dodáva: „Pozornosť pacientov sa dnes  
aj „vďaka“ sociálnym sieťam nebezpečne redukuje na 
estetickú a finančnú stránku problému. Práve to mno-
hých z nich potom vedie do ambulancií zubných leká-
rov bez odborného vzdelania a licencie. Naším cieľom 
je preto dostať do povedomia verejnosti dve základné 
informácie -  že „pekné zuby“ sú v prvom rade zdravé, 
správne postavené a funkčné zuby aj čeľuste. A že je-
diná cesta od krivých zubov k rovným vedie cez am-
bulanciu čeľustného ortopéda.“

Dr. med. dent. Marián Sabo
Prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti

Zo zasadania Výboru SOS
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Správy z kongresov a školení

Začiatkom leta som mala možnosť zúčastniť sa 
kongresu Európskej ortodontickej spoločnosti na 
Cypre. Kongres v prístavnom meste bol lákadlom 
nielen svojím prímorským prostredím, ale aj zaují-

mavým programom. Hlavnými témami kongresu 
boli nové technológie a multidisciplinárna liečba. 
Témou predkongresového kurzu bolo “Ako zvoliť 
správnu formu skeletálneho kotvenia pre našich 
pacientov”. Blok prednášok viedli čeľustní ortopédi 
z Talianska Giuliano a Giovanna Maino. Postgradu-
álny kurz prednášal doktor Demetrios Halazonetis 
z Grécka a bol venovaný kefalometrii. Prezidentská 
recepcia formou koncertu, tanečného predstavenia 
s pohostením miestnymi špecialitami sa uskutočni-
la na námestí pri Starom prístave, ktoré sa nachá-
dza priamo v srdci historického centra Lymassolu. 
V posledný deň sme sa rozlúčili a vypočuli si po-
zvanie na budúcoročný kongres, ktorý sa bude ko-
nať v Osle pod záštitou Európskej ortodontickej 
spoločnosti, Nórskej asociácie ortodontistov a jeho 
prezidentky prof. Vasky Vandevska-Radunovic.

MUDr. Miriam Alexandrová

97th Congress of European orthodontic society 
30. 5. - 3. 6. 2022, Lymassol, Cyprus

Po covidovom čase sa roztrhlo vrece so svetovými 
ortodontickými kurzami a školeniami. Z ponúkané-

ho množstva bolo náročné si vybrať. YIMAO (Yon-
sei international mini-residency for advanced 
orthodontics) je zárukou úspešnej voľby. Teoretická 
aj praktická časť prebieha v Yonsei nemocnici, 
Soul, Južná Kórea. Tento rok boli základnými téma-
mi biomechanika pohybov v spojení s použitím 
TADs, multidisciplinárna spolupráca a unikátne po-
stupy v oblasti fixnej neviditeľnej bezzámkovej orto-
doncie. Po náročných dňoch plných prednášok na-
sledoval spoločenský večer plný kórejskej kultúry, 
nezabudnuteľné posedenia s Prof. K. Choy a spo-
znávanie rôznych aspektov nikdy nespiaceho mes-
ta. Získanie nových poznatkov, kontaktov s kolega-
mi z celého sveta a spoznanie cudzieho kraja je to, 
čo je na nezaplatenie.

MDDr. Renáta Urban

10th Yonsei Int. Mini Residency Symposium, 
7. 7. - 15. 7. 2022, Soul, Južná Kórea
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97th Congress of European orthodontic society 
30. 5. - 3. 6. 2022, Lymassol, Cyprus

Správy z kongresov a školení

Po dvojročnej prestávke sa opäť konal najväčší au-
totransplantačný kongres v Európe - 3rd Congress on 
tooth transplantation. Kongres sa konal v centre 
Cubex v Prahe pod záštitou Karlovej univerzity a na 
jeho organizácii sa podieľali prezident kongresu 

MUDr. Ivo Marek, PhD., vedecký sekretár Ewa 
Czochrovska, DDS, PhD., koordinátori MUDr. Jozef 
Kučera, PhD., a MUDr. Jan Streblov. Mali sme možnosť 
vypočuť si prednášky chirurgov a čeľustných ortopé-
dov venujúcich sa tejto problematike. Predkongresový 
kurz viedol prof. Tsukiboshi z Japonska. V tomto vy-
daní nášho časopisu Vám prinášame tiež rozhovor, 
ktorý nám bol ochotný poskytnúť.  Nasledujúci deň 
začal kongres za zvukov cimbalovej hudby Grajcar. 
Jens Ove Andreasen z Copenhagenu, otec traumato-
lógie a zubných transplantácií, nás opustil v roku 
2000. Jemu bola venovaná úvodná Memorial lecture. 
Nasledovalo mnoho ďalších zaujímavých prednášok 
a príjemný spoločenský večer v Kaiserštejnskom pa-
láci, ktoré nám priniesli chuť, zúčastniť sa aj nasledu-
júcich ročníkov kongresu.

MUDr. Miriam Alexandrová

3rd Congress on tooth transplantation  
19. 5. - 21. 5. 2022, Praha, Česká republika

Viac info na - www.interorto.eu
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Obr. 1 Dr. Czochrovska, hlavná prednášajúca, 
prezidentka Poľskej ortodontickej spoločnosti

Obr. 2 Prezident SOS Dr. Sabo, prezidentka kongresu 
Dr. Nagyová a nová čestná členka SOS Dr. Kuchárska

Obr. 3 Hlavná prednášajúca prvého dňa kongresu 
doc. Černochová z Brna

Obr. 4 Dr. Plakwicz pre chorobu prednášal pro-
stredníctvom telemostu

Správy z kongresov a školení

Každoročne sa tešíme na kongres Slovenskej ortodon-
tickej spoločnosti, na svojich kolegov, priateľov, na za-
ujímavé prednášky a novinky z ortodoncie.

Toho roku sa miesto konania presunulo do Košíc, kde 
sa náš kongres konal v dňoch 23. a 24. septembra. 
Hlavnými témami boli retinované zuby a autotransplan-
tácie. Po úvodnom otvorení  Dr. M. Sabo, prezident 
SOS, a Dr. M. Nagyová, prezidentka košického kongre-
su, udelili čestné členstvo Dr. Dáši Kuchárovej, ktorá sa 
zaslúžila o  rozvoj ortodoncie na východnom Sloven-
sku. Doc. Dr. Pavlína Černochová z Českej republiky 
pokračovala krásnou prednáškou na tému resorpcie 
koreňov pri dystopickom prerezávaní zubov a  au-
totransplantácie retinovaných zubov. V poobednej sek-
cii prednášok  sme si vypočuli  Mgr. Danielu  Ochrán-
kovú o  bolestiach TMK a  ich diagnostike a  liečení 
pomocou rehabilitácie tvárových svalov, Dr. Sabo nám 
odprezentoval, akým spôsobom sme povinní zachovať 
a digitalizovať dokumentáciu pacienta, Dr. Lysý vysvet-
lil, ako ovplyvňujú ortodontickú liečbu bisfosfonáty, 
a milé doktorky Dr. Paulisová a Dr. Ivančová nám uká-
zali, ako aj pri zložitých ortodontických odchýlkach 
spoľahlivo fungujú fóliové aparáty. Nasledovala plenár-
na schôdza, kde sme spolu prebrali dôležité body tý-

kajúce sa našich praxí aj SOS. Témou spoločenského 
večera bola „Neon night“, takže sme sa výborne zaba-
vili na parkete s kapelou aj s dídžejom v neónových 
farbách. V  sobotu sa striedali prednášky  Dr. Ewy 
Czochrovskej, ktorá nám prišla porozprávať o  au-
totransplantáciách zubov s  nedokončeným vývojom 
koreňa, a Dr. Paviela Plakwicza, jej dvorného stoma-
tochirurga, ktorý sa nám prihováral online z Poľska, ke-
ďže sa kvôli zdravotnému stavu nemohol zúčastniť 
osobne. Previedol nás chirurgickými postupmi au-
totransplantácie a ukázal praktické videá chirurgických 
zákrokov. Dr. Martin Šrubař nám ukázal presnosť digi-
tálnych technológií pri výrobe HYRAX aparátu 3D tla-
čou, Dr. Marcel Riznič vysvetlil  autológnu replantáciu 
zuba pomocou 3D tlače a Dr. Štefanatý a Dr. Dírer nám 
ponúkli možnosti riešenia straty zuba v spolupráci s or-
todontistom. 
Počas prestávok sme si mohli prezrieť či objednať ma-
teriál od fi riem, ktoré vystavovali v priestoroch okolo 
kongresovej sály, a kedykoľvek sa občerstviť či prebrať 
kávou a porozprávať si medzi sebou novinky. Tak ako 
vždy sa kongres mimoriadne vydaril. Dovidenia na naj-
bližšom kongrese SOS, ktorý bude na jar 2023 vo Zvo-
lene. 

MUDr. Madalena Krošláková

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti
23. 9. - 24. 9. 2022, Košice, Slovenská republika
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•   Ničí 99,99 % baktérií 
spôsobujúcich zápach z úst*

• Pomáha udržiavať ortodontické pomôcky 
čisté a priehľadné

• Pomáha odstraňovať škvrny a nežiadúce 
zafarbenie

Corega Pro Cleanser Orthodontics čistiace tablety 
sú určené na čistenie snímateľných strojčekov, športových
chráničov, bežných ústnych chráničov a nočných chráničov.

* V laboratórnych testoch

700 tisíc ľudí v Slovenskej republike používa snímateľné ortodontické pomôcky1

SNÍMATEĽNÉ  
STROJČEKY

CHRÁNIČE  
ZUBOV

ZÁHRYZOVÉ  
DLAHY

ŠPORTOVÉ CHRÁNIČE  
ZUBOV

minút

Každodenné 
použitie

Referencie: 
1. The data are based on the GSK 
Orthodontics Global Incidence Study, 
20.11.2019 The basic for calculating the 
data for CZ and SK was the RUS source 
data, which was subsequently appllied 
according to the size of the Czech and 
Slovakia population.

Corega Pro Cleanser Orthodontics čistiace tablety určené na starostlivosť o ortodontické 
pomôcky sú zdravotnícke pomôcky.
V prípade otázok kontaktujte prosím: 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 
140 00 Praha 4, e-mail: cz.info@gsk.com. 
Prípadné nežiaduce účinky prosím hláste na: sk-safety@gsk.com. 
Ochranné známky sú vlastnené alebo licencované skupinou spoločností GSK. 
©2022 skupina spoločností GSK alebo poskytovateľ príslušnej licencie. 
Dátum vypracovania materiálu: 07/2022.
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Odborná práca

VPLYV VIBRAČNÝCH AKCELERÁTOROV NA LIEČBU 
SNÍMATEĽNÝMI DLAHAMI INVISALIGN™ 

EFFECT OF VIBRATION DEVICE ON THE ORTHODONTIC 
TREAMENT WITH INVISALIGN™ ALIGNERS 

MDDr. Diana Kováčiková 1

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH 2,3 
1 Santa Apollonia, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva, Košice - Šaca
2 Katedra čeľustnej ortopédie, SZU, Limbová 12, Bratislava, 

vedúci oddelenia: MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH
3 DentaDerm, s.r.o., čeľustnoortopedícká ambulancia, Bratislava

Abstrakt 
Úvod: Štúdia prakticky overuje vplyv vysokofrek-
venčného vibračného akcelerátora (Pinkaley™) na 
úspešnosť plánovaných pohybov zubov pomocou 
snímateľných dláh (Invisalign™). Dotazníkovou for-
mou sa zisťoval vplyv akcelerátora na intenzitu bo-
lesti počas liečby a pacientovu spoluprácu s použí-
vaním akcelerátora.
 
Materiál a metódy:  Skúmaný súbor pozostával zo 
46 pacientov, ktorí boli podľa špecifických kritérií 
rozdelení do 4 skupín: tínedžeri s akcelerátorom (T-
AC), tínedžeri bez akcelerátora (T-B), dospelí s akce-
lerátorom (D-AC) a dospelí bez akcelerátora (D-B). 
Pacienti z experimentálnej skupiny boli poučení po-
užívať vibračný akcelerátor 10 minút denne. Na konci 
12. týždňa liečby bol všetkým pacientom zhotovený 
sken zubov intraorálnym skenerom iTero™. V režime 
Progress Assessment boli naskenované 3D modely 
chrupu prekryté s 3D modelmi v danom štádiu lieč-
by, uskutočnené pohyby boli následne vyhodnote-
né. Údaje získané z dotazníkov boli spracované.

Výsledky: Štúdia preukázala, že vibračný akcele-
rátor neovplyvnil efektivitu plánovaných pohybov, 
taktiež sa nepotvrdil účinok na redukciu bolesti. Len 
52% pacientov používalo akcelerátor odporúčaných 
10 minút denne. Podľa štatistickej analýzy boli 

získané dáta štatisticky nesignifikantné, čo bolo pri-
písané malej vzorke sledovaných pacientov.

Záver: Používanie vysokofrekvenčného vibračného 
akcelerátora v iniciálnej fáze liečby nepreukázalo žia-
den efekt na liečbu snímateľnými dlahami. Výsledky 
tejto práce nie je možné generalizovať na efekt iných 
typov vibračných akcelerátorov z dôvodu odlišných 
vlastností prístroja.
 
Kľúčové slová: priesvitné snímateľné dlahy, urých-
lenie ortodontickej liečby, vibračný akcelerátor 

Abstract 
Introduction: The study practically verifies the effect 
of a high-frequency vibration accelerator (Pinkaley) 
on the teeth movement planned to be achieved by 
clear aligners (Invisalign). A questionnaire survey 
was used to determine the effect of the accelerator 
on pain level during treatment and the patient's coo-
peration while using the accelerator device.
 
Methods: The study population consisted of 46 
patients divided into 4 groups according to specific 
criteria: teenagers with accelerator (T-AC), teenagers 
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without accelerator (T-B), adults with accelerator (D-
AC), and adults without accelerator (D-B). Patients 
in the experimental group were instructed to use the 
accelerator for 10 minutes a day. In Progress Asses-
sment mode, the scanned 3D models of the denti-
tion were superimposed with the 3D models at the 
given stage of treatment and the teeth movement 
was then evaluated. The data obtained from the 
questionnaires were processed.

Results: The study proved that neither the daily 
use of the accelerator has an effect on the planned 
teeth movement, nor was the pain relieved during 
treatment. Only 52% of patients were using the ac-
celerator for 10 minutes a day, as recommended. 
According to the statistical analysis, the data obtai-
ned were statistically insignificant, as the monitored 
study population was too small.

Conclusion: The use of a high-frequency vibration 
accelerator in the initial phase of treatment showed 
no effect on treatment with clear aligners. The re-
sults of this study cannot be generalized and applied 
to other types of vibration accelerators, due to their 
different characteristics.

Keywords: clear aligners, orthodontic treatment ac-
celeration, vibration accelerator

 
Úvod
Liečba snímateľnými dlahami je dnes vyhľadávanou 
formou čeľustnoortopedickej liečby u  tínedžerov aj 
dospelých. Hlavnými dôvodmi sú vyhovujúca este-
tika, možnosť sňatia aparátu na komfortné čistenie 
zubov a  stravovanie. Limitom v  liečbe je potreba 
spolupráce zo strany pacienta, ktorý predpokla-
dá nosenie snímateľných dláh aspoň 20-22 hodín 
denne. Dĺžka liečby je dôležitým faktorom, keďže 
disciplína v nosení dláh musí byť u pacienta zacho-
vaná počas celého trvania liečby. (9) Dĺžka liečby zá-
visí okrem spolupráce pacienta aj od správnej diag-
nostiky, vhodne zvoleného liečebného plánu, ako aj 
od frekvencie výmeny dláh. Avšak aj pri ideálnych 
vyššie uvedených podmienkach sa niekedy klinický 
stav v porovnaní s liečebným plánom v 3D softvéri 
môže líšiť. Príčinou môžu byť individuálne odlišnosti 
biologických faktorov, ktoré ovplyvňujú remodeláciu 
kosti, ako aj iné externé mechanické faktory. V mno-

hých štúdiách sa sledoval vplyv pulzných vibračných 
akcelerátorov (ďalej AC) na trvanie a kvalitu ortodon-
tickej liečby. Výsledky štúdií sú však nejednotné. 
(2,5,10,12) 

Vo výskumoch s  priaznivými výsledkami bolo do-
kázané, že vibrácie zvyšujú rýchlosť pohybu zuba 
pôsobením na periodontálne ligamentá. V  takom-
to prípade denná aplikácia vibračných síl zvyšuje 
efekt liečby zmenou metabolizmu periodontálnych 
ligament, a to bez nežiaduceho účinku na vnímanie 
bolesti a  diskomfortu. (1,6) Hlavnou výhodou tejto 
metódy je neinvazívnosť a pohodlná aplikácia. Nao-
pak limitom tejto metódy je závislosť od spolupráce 
pacienta, v zmysle dodržiavania stanoveného času 
denného používania aparátu. (3)

Materiál a metódy
 
Skúmaný súbor pozostával zo 46 pacientov. Tí boli 
podľa špecifických kritérií rozdelení do 4 skupín: 
T-AC (tínedžeri s akcelerátorom), T-B (tínedžeri bez 
akcelerátora), D-AC (dospelí s akcelerátorom), D-B 
(dospelí bez akcelerátora). Pacienti experimentálnej 
skupiny mali používať akcelerátor 10 minút denne, 
kontrolná skupina pacientov urýchľovač nepoužíva-
la. Všetci pacienti podstúpili komplexnú neextrakč-
nú terapiu snímateľnými dlahami Invisalign™ a boli 
sledovaní v priebehu prvých 3 mesiacov liečby, pri-
čom boli inštruovaní vymieňať dlahy každých 7 dní.

Sledovaným objektívnym kritériom bola úspešnosť 
plánovaných pohybov zubov, ktorú sme porovnávali 
medzi kontrolnou a experimentálnou skupinou pa-
cientov. V posledný deň 12. týždňa liečby bol kaž-
dému pacientovi zhotovený kontrolný sken chrupu 
skenerom iTero Element 5D™ spoločnosti Align 
Technology. Softvér Invisalign Outcome Simula-
tor™ po spustení simulátora v režime Progress As-
sessment vyhodnotil rozsah dosiahnutých pohybov 
zubov. Farebným označením, ale aj slovne bol hod-
notený každý zub v týchto možných pohyboch: trans- 
slácia v bukálnom alebo  lingválnom, meziálnom 
alebo distálnom smere, intrúzia alebo extrúzia zuba, 
meziálna alebo distálna angulácia, bukálna alebo 
lingválna inklinácia, meziálna alebo distálna rotácia. 
Pohyby, ktoré prebehli v plnom rozsahu, sme zazna-
menali ako úspešné. Naopak, ako neúspešné pohy-
by sme označili tie, ktoré nenastali v plnom rozsahu/
nastali v opačnom smere alebo nenastali vôbec.



12

Odborná práca

Percentuálne vyjadrenie úspešnosti pohybov sme 
porovnávali medzi skupinou rastúcich pacientov 
používajúcich akcelerátor a kontrolnou skupinou 
rastúcich pacientov bez AC, tiež analogicky me-
dzi dospelými (medzi D-AC a D-B). 

Prostredníctvom dotazníka sme zisťovali vplyv  AC 
na prežívanie bolesti počas liečby. Pacienti mali na 
základe vizuálnej analógovej škály (ďalej VAS) vy-
brať číslo (0-10), ktoré charakterizuje intenzitu bo-
lesti, ktorú v posledných týždňoch liečby pociťovali, 
pričom 0 predstavuje žiadnu bolesť a číslo 10 ne-
znesiteľnú bolesť. Naším zámerom bolo porovnať 
intenzitu prežívanej bolesti medzi experimentálnou 
a kontrolnou skupinou pacientov. 

V skupine pacientov používajúcich počas liečby ak-
celerátor sme tiež zisťovali, aká je ich frekvencia po-
užívania AC (v dňoch a minútach). V každej z dvoch 
otázok týkajúcich sa používania AC mali pacienti 
zakrúžkovať jednu z troch možností (pozri Graf 3 a 
Graf 4)

Získané dáta boli vyhodnotené za použitia štatistic-
kých metód. Pracovali sme na hladine významnosti 
α = 0,05. Použili sme štatistický softvér IBM SPSS 
19.

Výsledky 
Z oslovených 78 pacientov celú štúdiu dokončilo 
spolu 46 pacientov. Z tohto počtu bolo 24 rastú-
cich pacientov a 22 dospelých pacientov. Experi-
mentálnu skupinu (s AC) zastupovalo 21 pacientov 
a kontrolnú skupinu (bez AC) 24 pacientov. Počet 
pacientov zastupujúcich vytvorené 4 skupiny je 
nasledovný: T-AC: 10, T-B: 14, D-AC: 11, D-B: 11. 
Tabuľka 1 bližšie špecifi kuje zastúpenie pacientov 
v jednotlivých skupinách.

Tabuľka 1 Zastúpenie pacientov v jednotlivých 
skupinách podľa veku a pohlavia
Table 1 Representation of patients in groups ac-
cording to age and gender

V skupine D-AC dosiahla priemerná úspešnosť po-
hybov 80,9% (št. dev. 13,42), pričom v skupine D-B 
bola úspešnosť 79,7%  (št. dev. 14,61). Medzi skupi-
nami rastúcich pacientov nebol rozdiel v úspešnosti 
takisto signifi kantný. V skupine T-AC predstavovala 
úspešnosť 89,8% (št. dev. 5,94) a v skupine T-B: 
92,1% (št. dev. 5,87). (Graf 1) 

Graf 1 Porovnanie percentuálnej úspešnosti 
plánovaných pohybov medzi experimentálnou 
a kontrolnou skupinou rastúcich pacientov 
a dospelých.
Graph 1 Comparison of the percentage success 
of planned movements between the experimen-
tal and control groups of growing patients and 
adults.

Úspešnosť pohybov zubov snímateľnými dlahami 
závisí predovšetkým od veku a následne od pohla-
via. Nižší vek a ženské pohlavie sú výhodou. Pri 
štatistickom zisťovaní, ktoré z premenných ovplyv-
ňujú úspešnosť pohybov, sme použili rozhodovacie 
stromy a všeobecný lineárny model.  

Graf 2 Priemerná intenzita bolesti 24 hodín po 
nasadení novej dlahy na vizuálnej analógovej 
škále v jednotlivých skupinách.
Graph 2 Average intensity of pain 24 hours after 
apllying new aligners on Vizual Analogue Scale 
in each group. 

Experimentálna skupina Kontrolná skupina

Rastúci Dospelí Rastúci Dospelí

Priemerný vek (št. dev.) 15,9 (1,37) 34,1 (7,30) 15,2 (1,48) 37,3 (6,47)

Počet mužov (%) 5 (50%) 4 (36%) 6 (43%) 4 (36%)

Počet žien (%) 5 (50%) 7 (64%) 8 (57%) 7 (64%)

Počet spolu 10 11 14 11
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Priemerné hodnoty bolesti na škále VAS (0-10) vní-
manej pacientmi 24 hodín po nasadení novej dlahy 
boli v skupinách rastúcich pacientov takmer iden-
tické, a to v skupine T-AC: 2,4 a v skupine T-B: 2,5. 
U dospelých pacientov boli hodnoty v skupine D-AC 
priemerne 2,7 a v skupine D-B priemerne 3. (Graf 2)

Medzi rastúcimi a dospelými pacientmi sa neukázal 
štatisticky významný rozdiel v používaní urýchľova-
ča v minútach (p = 0,453), ani v dňoch (p = 1). Z 
21 pacientov používajúcich AC dodržalo stanovený 
čas používania vo všetkých smeroch 52,4 % (11 pa-
cientov). (Graf 3, Graf 4)

Graf 3 Denná frekvencia používania akcelerátora 
Graph 3 Daily frequency of accelerator use 

Graf 4 Frekvencia používania akcelerátora v mi-
nútach
Graph 4 Frequency of accelerator use in minu-
tes

Diskusia
Výsledky priemernej úspešnosti pohybov v jednotli-
vých skupinách potvrdzujú, že použitie AC v priebe-
hu prvých 3 mesiacov liečby snímateľnými dlahami 
neprináša žiadne benefi ty na úspešnosť plánova-
ných pohybov zubov. Naše výsledky sa zhodujú 
s výsledkami štúdií Milesa (2018) a Woodhousea 
(2015), ktorí potvrdili, že aparát AcceleDent™ nemá 
efekt na rýchlejšie vyrovnanie zubov. (7,10) 

Z analýzy vplyvu AC na intenzitu bolesti a diskom-
fortu počas liečby môžeme konštatovať, že inten-
zita bolesti počas liečby snímateľnými dlahami je 
všeobecne nízka (1,8 – 3). Pri posudzovaní  inten-
zity bolesti po nasadení novej dlahy boli hodnoty 
v skupinách s AC (T-AC, D-AC) nižšie v porovna-
ní s kontrolnými skupinami (T-B, D-B), avšak nie 
signifi kantne. V našom skúmaní tak používanie AC 
nemalo významný vplyv na redukciu bolesti počas 
liečby. Tieto výsledky korešpondujú so štúdiami Mi-
lesa (2012) a Woodhousea (2015), v ktorých nepo-
zorovali žiaden účinok vibračného AC na redukciu 
bolesti. (8,11)  

Vzhľadom na to, že existujú odlišnosti medzi vib-
račnými AC (v generovaných vibráciách), je možné 
predpokladať, že ich účinok závisí na type vibračné-
ho aparátu. (4,8,10,11) 

Výborná spolupráca s používaním AC bola len u 
52,4% pacientov (11 z 21). Toto percento predstavu-
je len tých, ktorí stopercentne dodržiavali predpísa-
ný protokol užívania AC v dňoch aj minútach. Roz-
diely vzhľadom na vek neboli pozorované. Tento 
výsledok je o niečo lepší ako v štúdii Milesa z roku 
2018, kde len 7 z 20 ľudí (35%) dodržiavalo protokol 
užívania akcelerátora aspoň na 75%. (7)  

Náš konkrétny AC má vo svojich špecifi káciách uve-
denú vyššiu frekvenciu generovaných vibrácií (80-
250 Hz) v porovnaní s najčastejšie používanými AC 
(AcceleDent™ – 30Hz, VPro™ 5 – 125 Hz, Tooth 
Masseuse™ – 111 Hz). Nevýhodou spomínaných 
AC je ich vyššia cena.  Naše výsledky preto nie je 
možné generalizovať na efekt všetkých typov vib-
račných akcelerátorov.



14

Odborná práca

Záver   
Používanie vysokofrekvenčného vibračného akce-
lerátora (Pinkaley™) 10 minút denne počas prvých 3 
mesiacov liečby snímateľnými dlahami Invisalign™ 
nepreukázalo efekt na úspešnosť plánovaných po-
hybov zubov. Intenzita bolesti počas liečby sníma-
teľnými dlahami je všeobecne nízka, ale používanie 
vibračného akcelerátora nemá signifikantný vplyv 
na jej redukciu. Iba 52% pacientov používajúcich 
akcelerátor dodržalo odporúčaný predpis užívania.  
Podľa výsledkov štatistického hodnotenia sa ani 
v jednom zo získaných dát nepreukázal štatisticky 
významný rozdiel medzi porovnávajúcimi skupinami. 

 

 

Uvedený výsledok štatistického hodnotenia bol pri-
písaný malej vzorke hodnotených pacientov. Výsled-
ky práce nie je možné generalizovať na efekt iných 
typov vibračných akcelerátorov z dôvodu odlišných 
vlastností prístroja. Základom rýchlej a efektívnej 
liečby je okrem správnej diagnózy a precízne zosta-
veného liečebného plánu potrebná aj dôkladná zna-
losť biomechaniky plánovaných pohybov zubov. Ak 
sa v priebehu liečby vyskytnú komplikácie, úlohou 
čeľustného ortopéda je zamerať sa na ich včasnú 
analýzu a vyriešenie. Rovnako dôležité je motivovať 
pacientov počas celého trvania liečby. Čím je lie-
čebný plán lepší, tým lepšia a rýchlejšia je aj liečba.
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Abstrakt
Záujem o estetickú medicínu pretrváva v modernej 
spoločnosti. Viedol k tomu, že sa estetické zákroky 
stali rutinou aj v zubnom lekárstve. Sledujúc tento 
trend, práve estetika býva hlavným dôvodom, pre-
čo pacienti vyhľadávajú zubné ambulancie. Cieľom 
tohto článku je predstaviť protokol popisujúci, ako 
pristupovať k pacientovmu úsmevu.

Kľúčové slová: estetika úsmevu, ortodontická liečba

Abstract
In modern society, the interest in aesthetic medi-
cine persists. As a consequence, aesthetic pro-
cedures have also become routine in dental me-
dicine. Following this trend, aesthetics tends to 
be the primary reason why patients seek dental 
clinics. The purpose of this article is to present a 
protocol detailing how to approach a patient's smile. 

Key words: smile aesthetics, orthodontic treatment 

Úvod
Krása je skutočne v oku pozorovateľa a čo jeden 
považuje za pekné, nemusí druhý vnímať tak isto. 
Stanoviť teda úplne presný koncept krásy je pomer-
ne náročné. 

Ako Wylie napísal „laický názor na vzhľad človeka 
je rovnako dobrý, ak nie ešte lepší, ako názor orto-
dontistu, pretože nie je ovplyvnený ortodontickým 
pohľadom“. Bolo nájdených viacero nasledovných 
premenných úsmevu: oblúk úsmevu, bukálne ko-
ridory, miera expozície gingívy pri úsmeve, výskyt 
gingiválnej a incizálnej asymetrie, prítomnosť dias-
témy, prítomnosť posunu rezákového stredu, veľ-
kosť a asymetria atď. [4, 5, 6, 7, 8, 9]

Zubní lekári mávajú zvyčajne nasledovné otázky: 
Ako by plánovanie estetiky úsmevu malo začať? Čo 
sú najviac relevantné aspekty, ktoré treba zvážiť? 
Ktoré vedecké referencie by mali byť brané do úva-
hy pri terapii? [10]

Cieľom tohto článku je predstaviť protokol, ako pri-
stupovať k pacientovmu úsmevu. Chceme sa hlav-
ne zamerať na zjednodušenie klinickej použiteľnosti 
a interdisciplinárne plánovanie terapie úsmevu.

Čo by sme na úsmeve 
mali hodnotiť?

Článok prináša viacero zásad, ktorých cieľom je 
praktickým a jednoduchým spôsobom popísať orto-
dontické a/alebo estetické plánovanie. Ďalej sú tiež 
užitočné pre komunikáciu medzi lekárom a pacien-
tom alebo medzi lekármi navzájom. [10]

ZÁSADY ESTETICKÉHO ÚSMEVU
PRINCIPLES OF SMILE ESTHETICS 

MUDr. Dianišková, S., PhD., MPH.,
MDDr. Orenčáková, A.,
MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH.
Slovenská zdravotnícka Univerzita
Lekárska fakulta, Katedra  čeľustnej ortopédie, Bratislava
Katedra zubného lekárstva, Bratislava
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Špeciálnu pozornosť treba venovať postaveniu hor-
ných predných zubov (od očného zuba po očný zub 
alebo od prvého premolára po prvý premolár) alebo 
oblasti nazývanej estetická zóna, kde sú centrálne 
rezáky považované za kľúčový prvok a charakteri-
zované pojmom  „dominancia centrálnych rezákov“. 
V skratke, centrálne rezáky musia byť zdôraznené 
ako skutočný hlavný predstaviteľ úsmevu. Nasle-
dovné prvé 4 body sú v priamom súvise s „domi-
nanciou centrálnych rezákov“. [10]

Obr. 1: Ilustrácia ideálneho úsmevu

1. Oblúk úsmevu –
poloha horných rezákov 
vo vertikálnej rovine 
Estetické plánovanie musí začať v hlavnej oblasti 
úsmevu -  pri horných centrálnych rezákoch. Prvý 
bod udáva ideálnu vertikálnu polohu horných rezá-
kov pri úsmeve. To je prvý krok pri plánovaní este-
tického výsledku liečby. [3]

Pri ideálnom oblúku úsmevu rezacie hrany horných 
zubov kopírujú priebeh dolnej pery (Obr. 2B). Ideál-
ny tvar oblúka úsmevu je nazývaný konvexný oblúk, 
zakrivený oblúk, súhlasný oblúk atď. [3,12] Naopak, 
keď kontúra rezacích hrán estetickej zóny nesleduje 
tvar dolnej pery, je oblúk úsmevu klasifikovaný buď 
ako rovný alebo plochý, keď rezacie hrany zubov 
estetickej zóny sú približne v rovnakej výške, ako je 
úroveň hrán posteriórnych zubov, sú paralelné s ho-
rizontálnou rovinou a nesledujú kontúru dolnej pery. 

Obr. 2: Rozdielne typy oblúka úsmevu:
A) plochý až reverzný typ
B) konvexný alebo zakrivený typ 

Alebo môže byť tiež oblúk úsmevu invertovaný, re-
verzný alebo nesúhlasný, keď tvoria rezacie hrany 
reverzný oblúk v porovnaní s kontúrou spodnej pery 
(obr. 2A). [12]

Porovnanie medzi konvexným a invertovaným oblú-
kom úsmevu prináša nasledovnú otázku:

Prečo sú tieto dva stavy vzájomným opakom
z estetického uhla pohľadu?

1. V zmysle krásy je oblúk tvorený incizálnymi hra-
nami zubov v estetickej zóne považovaný ako naj-
dôležitejší faktor dentálnej estetiky. 

2. Keď je kontúra incizálnych hrán zaoblená, má 
úsmev mladistvejší vzhľad, naopak, keď má plochý 
priebeh, úsmev vyzerá staršie.

Podľa zdrojov z literatúry, čím sme starší, tým men-
šia je expozícia horných rezákov a väčšia expozícia 
dolných rezákov, či už počas úsmevu, v pokoji ale-
bo pri reči. Tieto zmeny sú fyziologické a sú spô-
sobené viacerými faktormi, napríklad: väčšia miera 
ochabnutosti svalov, genetické faktory, etnická prís-
lušnosť, vek a vystavenie slnečnému žiareniu. Vplyv 
všetkých týchto faktorov prispieva k menšej expozí-
cii horných rezákov. [13, 14]

Zistenie, že väčšia expozícia horných rezákov v po-
koji je spájaná s krásou, zmyselnosťou a sexuali-
tou, nás môže viesť pri plánovaní estetickej liečby. 
V ortodontickej terapii môže lekár upraviť protokol 
polohovania zámkov a/alebo pridať ohyb do orto-
dontického oblúka s cieľom podporiť extrúziu alebo 
intrúziu rezákov, a tým ich urobiť viac alebo menej 
viditeľné v pokoji a pri úsmeve, a teda získať estetic-
kejší oblúk úsmevu (Obr. 3). [10]

Obr. 3: Ortodontický ohyb oblúka využívaný na 
intrúziu zuba na dosiahnutie ideálneho priebe-
hu incizálnej kontúry

A            B
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Machado vykonal výskum na otestovanie atraktivi-
ty vertikálnej polohy centrálnych rezákov a zistil, že 
mierne extrudované centrálne rezáky sú považo-
vané za viac atraktívne ako tie mierne intrudované. 
Výsledky odhalili, že ideálna vertikálna pozícia rezá-
kov je, keď je ich incizálna hrana blízko dolnej pery 
a ďaleko od incizálnych okrajov laterálnych rezákov 
a očných zubov, čím je zvýraznená ich dominancia. 
Inými slovami, incizálna hrana centrálnych rezákov 
musí byť nižšie ako hroty očných zubov. [15]

Aby sme dosiahli ideálnu kontúru incizálnych hrán 
zubov estetickej zóny, musí byť schodík medzi cen-
trálnym a laterálnym rezákom v rozmedzí 1,0 – 1,5 
mm u žien a 0,5 – 1,0 mm u mužov. Konvexný typ 
oblúka úsmevu je teda viac vhodný pre ženy a  kon-
vexný alebo plochý pre mužov. [15]

2. Pomer horných
centrálnych rezákov 
a symetria
Po určení vertikálneho umiestnenia horných rezá-
kov sa následne musí upraviť pomer a symetria hor-
ných rezákov. Mal by byť dosiahnutý ideálny pomer 
šírky a výšky (Š / V) a symetria stredných rezákov. 
Ideálny pomer je 75 – 85 %. Ak je hodnota bližšia 
k 75 %, majú stredné rezáky dlhší vzhľad, ktorý je  
akceptovateľnejší u žien, zatiaľ čo pomer 85% zod-
povedá širším zubom, prijateľnejších u mužov. [16]

Obr. 4: A) ideálny pomer Š/V v rozmedzí
75 - 85 %
B) krátke a hranaté zuby s pomerom > 85%

V prípade nevhodného pomeru Š/V prvý krok spo-
číva v určení, či má jeden z centrálnych rezákov 
správny pomer. V takom prípade sa tento zub použi-

je ako referenčný (šablóna) na zmenu druhého cen-
trálneho rezáka. Ak nemá vhodný pomer Š/V ani 
jeden, použije sa ich výška ako referenčná hodno-
ta na korekciu. Esteticky ideálne centrálne rezáky 
majú zvyčajne korunky vysoké 9,5 až 11 mm. [10] 
Požiadavka na symetriu medzi centrálnymi rezák-
mi je založená na klinickom predpoklade, že čím je 
zub bližšie k stredovej čiare, tým je väčšia potreba 
symetrie. Ak je ďalej od stredovej čiary, je prijateľná 
mierna asymetria. S cieľom overiť túto hypotézu vy-
konal Machado výskum hodnotiaci estetický vplyv 
asymetrií centrálneho rezáka na úsmev dvoch do-
spelých pacientiek. Výsledok štúdie potvrdzuje vyš-
šie uvedenú hypotézu, pretože laici aj ortodontisti 
identifi kovali už mierne asymetrie centrálneho re-
záka v rozsahu 0,5 mm ako neestetické. Na druhej 
strane aj väčšie asymetrie očných zubov môžu zo-
stať nepovšimnuté. [9]

3. Pomer horných
predných zubov
Po dosiahnutí ideálneho vertikálneho umiestnenia 
horných rezákov a po dosiahnutí ideálneho pomeru 
Š/V, ako aj maximálnej symetrie medzi centrálnymi 
rezákmi, sa následne upravia proporcie medzi pred-
nými zubami. Táto charakteristika je v zubnom le-
kárstve široko diskutovaná a je založená na zlatom 
reze, ktorý pôvodne navrhol Levin (1978). Podľa au-
tora existuje vo frontálnom pohľade určitá proporč-
nosť šírky zubov z frontálnej perspektívy.

Túto skutočnosť ukazuje obr. 5, na ktorom viditeľ-
ná šírka laterálnych rezákov predstavuje 62% šír-
ky centrálneho rezáka, zatiaľ čo šírka očného zuba 
predstavuje 62% šírky laterálneho rezáka. [17]

Obr 5: Úsmev v súlade so zlatým rezom (62%)
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Nedávno publikovaný výskum porovnával niekoľko 
rôznych pomerov, napríklad 57% (užšie laterálne re-
záky), 67%, 70% a 72% (široké laterálne rezáky). 
Výsledky ukazujú, že zlatý rez je potrebné používať 
opatrne, pretože hodnota 62% sa musí interpretovať 
skôr ako priemer, než ako štandard, ktorý musí byť 
za každú cenu dosiahnutý. Ďalej autori zdôraznili, 
že väčšie proporcie (67% a 70%) sú estetickejšie, 
čo naznačuje istú preferenciu širších rezákov pred 
úzkymi. [18]

4. Prítomnosť
medzier v oblasti
predných horných 
zubov
Estetické vnímanie diastémy vo frontálnej oblasti je 
v literatúre značne diskutovaná téma. Podľa literatú-
ry laická verejnosť nevníma malé diastémy v oblasti 
rezákového stredu (nie väčšie ako 2,0 mm). 

Aj keď je estetika veľmi subjektívna, estetické zá-
sady hovoria, že všetky diastémy by mali byť uza-
vreté buď ortodontickou, alebo multidisciplinárnou 
terapiou. Mali by sme sa tiež pýtať, či má diasté-
ma v oblasti laterálnych rezákov (meziálne, distálne 
alebo obojstranne) vplyv na estetiku úsmevu. S cie-
ľom odpovedať na túto otázku bol urobený výskum 
zameraný na úsmev dvoch pacientiek. Výsledky 
odhalili, že čím je diastéma väčšia a čím je bližšie 
k stredovej rovine, tým je úsmev menej estetický.

Obr. 6: Vplyv korekcie stredovej diastémy
na estetiku úsmevu:
A) počiatočný stav,
B) stav po ortodontickej terapii
a uzávere diastémy

Jedinou výnimkou boli diastémy s priemerom 0,5 
mm v oblasti distálneho okraja laterálnych rezákov, 

ktoré laici nevnímali. Ak teda po ortodontickej terapii 
má zostať neuzavretý priestor, mal by byť v oblasti 
za distálnym okrajom bočných rezákov. Na obr. 6 
a 7 sú znázornené dva prípady diastém v estetickej 
zóne. V prvom prípade bola medzera medzi centrál-
nymi rezákmi, zatiaľ čo v druhom prípade bola na 
distálnej strane bočného rezáka. [20]

Obr. 7: Korekcia diastémy v oblasti laterálneho 
rezáka:
A) počiatočný stav
B) stav po dobudovaní laterálneho rezáka

5. Morfológia gingívy
Pri estetickej liečbe sa musí brať do úvahy aj vzhľad 
ďasien. Výrazy „ružová estetika“ a „červená este-
tika“ sa používajú na označenie ideálneho obrysu 
ďasien pri úsmeve. Niektoré učebnice prinášajú 
nasledujúci parameter ideálnej estetiky gingívy: 
„Gingiválny okraj v oblasti očných zubov by mal byť 
v rovnakej úrovni ako okraj ďasien v oblasti centrál-
nych rezákov, zatiaľ čo okraj ďasna v oblasti laterál-
neho rezáka by mal byť mierne pod touto úrovňou“ 
(línia „high-low-high“).

Obr. 8: Modifi kovaný typ priebehu marginálnej 
gingívy: centrálne rezáky pod úrovňou očných 
zubov, laterálne rezáky v úrovni s centrálnymi 
alebo mierne pod ich úrovňou

A              B
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Takýto parameter skutočne poskytuje maximálnu 
estetiku úsmevu, ak by sa však lekári mali držať už 
vyššie uvedeného parametra v prípadoch, keď sú 
očné zuby a centrálne rezáky rovnako dlhé, môžu 
byť následne incizálne hrany centrálnych rezákov 
v rovnakej úrovni alebo nad úrovňou očných zubov. 
Vo výsledku tak môže vzniknúť plochý alebo do-
konca reverzný oblúk úsmevu, a teda aj neestetický 
úsmev. [15]

Tento klinický rozpor pramení z nasledovného: 
Ktorý estetický parameter je dôležitejší? Priebeh 
incizálneho okraja (biela estetika) alebo vzhľad gin-
gívy (červená estetika)? Nedávno bol publikovaný 
výskum, v ktorom sa zistil vzťah medzi estetickým 
vnímaním a priebehom incizálneho okraja, ako aj 
marginálnou gingívou pri úsmeve. Výsledky ukazu-
jú, že vzhľad incizálneho okraja pri úsmeve (biela 
estetika) je najdôležitejším faktorom zubnej estetiky. 
Je možné zvoliť modifi kovaný dizajn ďasien (obr. 8), 
v ktorom je okraj gingívy centrálnych a laterálnych 
rezákov v približne rovnakej úrovni a gingiválny 
okraj očných zubov je nad úrovňou všetkých rezá-
kov (0,5 – 1,0 mm). Je zrejmé, že extrúzia centrál-
nych rezákov musí byť uskutočnená podľa kontúry 
spodnej pery a s ohľadom na pohlavie sa odporúča 
väčšia extrúzia pri ženských úsmevoch. [15]

Ak priebeh gingiválneho okraja vykazuje väčšiu 
asymetriu, mala by byť upravená. Malé asymetrie 
však nevyžadujú úpravu. Je dôležité si zapamätať, 
že ak je asymetria viditeľná pri úsmeve a je blízko 
stredovej čiary, potreba úpravy sa tým zvyšuje. [10]

6. Úroveň
expozície gingívy
Hodnotenie miery expozície zubov a ďasien v es-
tetickej zóne má pre estetiku úsmevu prvoradý vý-
znam. Podľa Tjana a kol. je miera expozície ďasien 
určená línou úsmevu a je klasifi kovaná ako vysoká, 
stredná alebo nízka (obr. 9). Pri vysokej línii úsmevu 
hovoríme aj o tzv. „gummy smile“. [12] Dôležité je, 
že ideálny úsmev nevyžaduje vylúčenie expozície 
ďasien. Väčšia expozícia rezákov a menšia expozí-
cia ďasien pri úsmeve sú estetické.  Podľa literatú-
ry nie je expozícia gingívy pri úsmeve negatívnym 
znakom. 

Obr. 9: Rôzne typy línie úsmevu
A) vysoká línia, charakterizovaná úplnou expo-
zíciou klinických koruniek a kontinuálnym pási-
kom ďasna;
B) stredná línia, charakterizovaná 75% až 100% 
expozíciou koruniek a interdentálnych papíl;
C) nízka línia, expozícia koruniek <75%, bez vi-
diteľnej gingívy 

Viaceré štúdie tvrdia, že maximálny limit expozície 
gingiválneho tkaniva je 3,0 mm. Ak expozícia ďa-
sien nie je väčšia ako 3,0 mm je úplne prijateľná, 
zatiaľ čo hodnoty väčšie ako 3,0 mm sa považujú za 
neestetické [4, 7, 8]

7. Bukálne koridory
Bukálny koridor je bilaterálny priestor medzi vesti-
bulárnym povrchom viditeľných horných laterálnych 
zubov a spojnicou pier pri úsmeve. V zásade exis-
tujú tri typy bukálnych koridorov a) široké, obvykle 
spojené s úzkym horným zubným oblúkom (Obr. 
10A); b) stredné, ktoré sa vyskytujú pri horných ob-
lúkoch so stredným transverzálnym rozmerom (Obr. 
10B) ; c) úzke alebo neexistujúce, spojené s výraz-
ne širokým horným zubným oblúkom (Obr. 10C). Li-
teratúra neposkytuje konsenzus ohľadne estetické-
ho dopadu bukálneho koridoru na úsmev. 

Obr. 10: Rôzne typy bukálnych koridorov:
A) široké bukálne koridory;
B) stredné bukálne koridory;
C) úzke bukálne koridory
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Na Federálnej Univerzite Bahia uskutočnili výskum 
a zistili, že stredné bukálne koridory sú v porovnaní 
s úzkymi bukálnymi koridormi estetickejšie. Najme-
nej estetické sú široké bukálne koridory. Rovnaké 
výsledky prináša aj štúdia Roden-Johnson a kol. [1, 
5, 21]

Keď však porovnáme tieto výsledky so všetkými 
vyššie uvedenými, vidíme, že bukálne koridory nie 
sú pre estetiku úsmevu také dôležité. Napriek tomu 
v prípadoch so širokými bukálnymi koridormi je vy-
žadovaná rýchla maxilárna expanzia a/alebo den-
tálna expanzia, aby sa zlepšila estetika úsmevu. [10]

8. Rezákový stred
a angulácia zubov
Podobne ako bukálne koridory, tak aj posun rezáko-
vého stredu má význam v estetike úsmevu. Podľa 
literatúry odchýlky rezákového stredu, ktoré nie sú 
väčšie ako 3-4 mm, laici neidentifi kujú. [4, 7]

Posun rezákového stredu od stredovej línie tváre si 
laici nevšimnú, ale zmeny v sklone zubov v estetic-
kej zóne sú všeobecne vnímané mimoriadne ruši-
vo. Podľa niektorých autorov už minimálne zmeny 
v rozsahu 2 mm v sklone predných zubov pri frontál-
nom pohľade považuje laik za neestetické. Z tohto 
dôvodu musí byť chybný sklon koruniek vždy upra-
vený. [7]

Obr. 11: Klinický prípad ilustrujúci negatívny 
vplyv zmeny sklonu predných zubov na esteti-
ku úsmevu

9. Farba zubov
a anatomický tvar
Korekcia farby a / alebo tvaru zubov sa obvykle robí 
v konečnej fáze ortodontickej liečby. Používajú sa 
v zásade tri postupy na vylepšenie estetiky: a) bie-
lenie zubov; b) úprava medzizubných kontaktov; c) 
úprava incizálnych hrán. [10] Na obrázku 12 vidíme 
klinický prípad pacienta v ortodontickej liečbe. Pri 
pohľade zblízka si všimneme esteticky rušivé čierne 
trojuholníky a absenciu papily v interproximálnom 
priestore po vyrovnaní rezákov (Obr. 12B). Vyko-
nala sa interproximálna redukcia na posun kontak-
tu zubov do stredu klinických koruniek, čím dôjde 
k uzavretiu čierneho trojuholníka (Obr. 12B).  [10]

Obr. 12: Klinický prípad ilustrujúci dôležitosť 
detailov a anatomického tvaru zubov:
A) stav pred liečbou;
B) stav po vyrovnaní rezákov, prítomný čierny 
trojuholník z dôvodu nevhodných interproximál-
nych kontaktov;
C) zábrus aproximálnych plôch;
D) fi nálny vzhľad po "reshapingu" zubov

10. Objem pier
Súčasný štandard krásy zahŕňa nielen krásny 
úsmev, ale aj objemné pery a väčšiu expozíciu hor-
ných rezákov pri úsmeve, v pokoji alebo pri rozprávaní. 
Podľa niektorých zdrojov zohráva dôležitú rolu pri 
objeme pier predozadná poloha predných zubov. 
Ak skorigujeme hlboký zhryz a zmeníme polohu re-
zákov, dôjde často k zväčšeniu objemu a zlepšeniu 
estetiky pier, a tak pacient získa mladší vzhľad. [10]
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Ortodontisti môžu tiež odporučiť korekciu vykoná-
vanú pomocou výplňových materiálov na zväčšenie 
pier. Ortodontická liečba a  dermatologický zákrok 

s aplikáciou kyseliny hyalurónovej do pier pomôžu 
poskytnúť uspokojivý výsledok s príjemným úsme-
vom a väčším objemom pier. [10]

Záver
Spomenuté zásady estetického úsmevu by mali byť 
považované za východiskový bod pre lekárov, ktorí 
sa chcú zamerať na dosiahnutie maximálnej este-
tiky po liečbe. Osobitnú pozornosť treba venovať
prvým štyrom zásadám, ktoré ovplyvňujú dominan-
ciu centrálnych rezákov pri úsmeve.

Je dôležité, aby bol liečebný plán konzultovaný s pa-
cientom, aby sa vo výsledku splnili jeho očakávania. 
Táto téma tiež poukazuje na význam interdiscipli-
nárnej spolupráce, ktorá je nesmierne dôležitá pre 
dosiahnutie ideálnych estetických výsledkov. 
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Abstrakt
Náhodné prehltnutie alebo vdýchnutie cudzieho 
telesa v ortodontickej praxi nepredstavuje častú 
komplikáciu, avšak následky takto vzniknutého 
akútneho stavu môžu byť fatálne, preto výskyt tejto 
komplikácie nesmie byť prehliadaný. 
Hoci prevencia výskytu náhodnej aspirácie/inges-
cie cudzieho telesa je najlepšou metódou, zároveň 
je rozhodujúce aj efektívne zvládnutie vzniknutého 
stavu. Cieľom tohto článku je upozorniť na poten-
ciálne závažné komplikácie, ktoré môžu nastať pri 
nedodržaní preventívnych opatrení, ako aj včasné 
rozoznanie symptómov a na manažment takejto 
udalosti.

Kľúčové slová: prehltnutie cudzieho telesa, vdých-
nutie cudzieho telesa 

Abstract
The accidental swallowing or inhalation of a foreign 
body in orthodontic practice does not constitute a 
frequent complication, however, the consequences 
of an acute condition formed thusly can be fatal, 
therefore, the occurrence of this complication must 

not be overlooked. While preventing the occurrence 
of accidental aspiration/ingestion of a foreign body 
is the best method, effective management of the re-
sulting state is also crucial. The aim of this article 
is to draw attention to the potentially serious com-
plications that can arise from non-compliance with 
preventive measures, as well as the timely recogni-
tion of symptoms and the management of such an 
event.

Key words: foreign body ingestion, foreign body 
aspiration

Úvod
Náhodné prehltnutie alebo vdýchnutie cudzích te-
lies predstavujú potencionálne komplikácie, s ktorý-
mi sa môžeme stretnúť v klinickej stomatológii. (5) 
Prehltnutie cudzieho telesa predstavuje vstup látky 
cez orofarynx do gastrointestinálneho traktu, kým 
vdýchnutie cudzorodej látky predstavuje vstup do 
hrtana, prípadne ďalej do dolných dýchacích ciest. 
(4) Webb a kol. uviedli, že 92,5 % prehltnutých cu-
dzích telies sa dostane do gastrointestinálneho 

NÁHODNÉ PREHLTNUTIE/ VDÝCHNUTIE CUDZIEHO TELESA 
V ORTODONTICKEJ PRAXI

ACCIDENTAL SWALLOWING/ INHALATION OF A FOREIGN 
BODY IN ORTHODONTIC PRACTICE 

MDDr. Katarína Demeterová, MDDr. Soňa 
Pintešová, PhD., MDDr. Patrik Juhás, MDDr. 
Martina Sirotková, MDDr. Nora Kelecsényiová, 
MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, PhD., MHA
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA



23

Prehľadová práca

traktu a 7,5 % z týchto prípadov do tracheobron-
chiálneho stromu. Rôzne štúdie uviedli, že väčšina 
prehltnutých predmetov prejde gastrointestinálnym 
traktom spontánne, iba 10–20 % prípadov vyžaduje 
endoskopické odstránenie a 1 % vyžaduje chirur-
gický zákrok. (11) Riziko, že predmety spadnú do 
orofaryngu a následne sa prehltnú alebo vdýchnu, 
je väčšie, keď je pacient v polohe na chrbte. (3) Or-
todontické aparáty sú  vystavené vysokému riziku 
vdýchnutia alebo prehltnutia pacientom. Nachá-
dzajú sa priamo v ústnej dutine, majú malú veľkosť 
a v kombinácii so slinami je manipulácia s nimi 
sťažená. (4) V literatúre boli spomenuté prehltnu-
té/aspirované nasledujúce súčasti ortodontických 
aparátov: ortodontické zámky, krúžky, kanyly, trans-
palatálne oblúky, snímateľné aparáty a ich úlomky, 
fragmenty ortodontických oblúkov, pružiny, expanz-
né kľúče, Kobayashiho ligatúry, quadhelix a retaine-
ry. (9) (Obr. 1) (Obr. 2) (Obr.3)

Obr. 1 RTG pacienta po prehltnutí molárového 
krúžku (7)

Obr. 2 RTG pacienta po prehltnutí expanzného 
kľúča, ktorý sa nachádzal v čase snímkovania 
v žalúdku (6)

Obr. 3 RTG pacienta dva dni po prehltnutí cu-
dzieho telesa – expanzný kľúč sa v čase sním-
kovania nachádzal v esovitej kľučke (colon sig-
moideum) hrubého čreva (6)
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Pacienti náchylnejší na prehltnutie/vdýchnutie orto-
dontických aparátov sú ľudia s mentálnym postih-
nutím, epileptickými záchvatmi, hyperkinetickou po-
ruchou, intenzívnym dávivým reflexom a záchvatmi 
paniky. Preto je mimoriadne dôležité vždy pred za-
čatím ortodontickej liečby vykonať dôkladnú anam-
nézu. (4)

Preventívne opatrenia
Je potrebné minimalizovať riziko pri ošetrení pa-
cienta. Pacientov a rodičov treba ústne a písomne 
informovať, aby sa nepokúšali neodborne odstra-
ňovať žiadnu časť aparátu, pretože by sa mohol 
zlomiť alebo uvoľniť a pacient by mohol vdýchnuť/
prehltnúť zlomený fragment. (10) Ortodontista musí 
vyhodnotiť spoluprácu pacienta a podporu rodičov, 
ktorí zabezpečujú dodržiavanie pokynov, pozitívne. 
V opačnom prípade by mal čeľustný ortopéd liečbu 
odložiť, prípadne ju neposkytnúť vôbec. (4)

Všeobecné opatrenia:
1. Prítomnosť ortodontického asistenta. (4)

2. Mobilné telefóny by mali byť v ambulancii vypnu-
té, aby sa zabránilo rozptyľovaniu.

3. Na lepšie uchopenie pomôcok a nástrojov použí-
vať textúrované latexové rukavice.

4. Použitie vysokorýchlostného odsávania s odsá-
vacou kanylou.

5. Použitie vysokoviskózneho odtlačkového materi-
álu.

6. Ortodontické kliešte pravidelne kontrolovať a me-
niť, podľa toho, či nevykazujú známky poškodenia, 
prípadne opotrebenia.

7. Mimoriadna opatrnosť pri liečbe veľmi malých 
pacientov, pacientov so špeciálnymi potrebami a s 
rázštepmi.

8. Poučiť pacientov, aby v prípade zlomenia aparátu 
stav okamžite nahlásili.

9. Personál by mal byť vyškolený v oblasti poskyto-
vania prvej pomoci a mal by si pravidelne obnovo-
vať svoje znalosti. (5)

Preventívne opatrenia 
pri liečbe fixnými 
aparátmi:
1. Krúžky by mali byť pri lepení previazané zubnou 
niťou (cez kanyly). Po nacementovaní je možné niť 
odstrániť.

2. Transpalatálne oblúky, bihelix, quadhelix musia 
byť počas nasadzovania zaistené pomocou zubnej 
nite a v kanylách pripevnené gumovými ligatúrami a/
alebo ligatúrami z nehrdzavejúcej ocele.

3. Počas snímania fixného aparátu je bezpečnejšie, 
ak zostanú jednotlivé zámky pripevnené k základné-
mu oblúkovému drôtu. (4)

4. Pri intraorálnej aktivácii aparátov treba používať 
expanzný kľúč s predĺženou rukoväťou. (Obr. 4). (6)

Obr. 4 Expanzný kľúč s predĺženou rúčkou (6)

5. Gázové tampóny používať ako bariéru, pri aktivá-
cii aparátov alebo strihaní distálnych koncov drôtov, 
používať kliešte so zádržou pri strihaní distálnych 
koncov drôtov.

6. Dočasné kotviace zariadenia (miniimplantáty) pri-
pevniť k hlavnému aparátu pomocou ligatúrového 
drôtu. (5)
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Preventívne opatrenia 
týkajúce sa 
snímateľných aparátov:
1. Všetky retenčné komponenty pri každej návšteve 
pacienta kontrolovať. Ak vykazujú známky poško-
denia, odporúča sa opraviť, prípadne vyrobiť nový 
aparát.

2. Na živicovom tele aparátov sa kontrolujú praskli-
ny, aby sa vylúčilo náhodné poškodenie aparátu 
počas používania.

3. Preventívne pôsobí aj výraznejšia farba aparátu. 
(4)

4. Všetky súčasti snímateľných aparátov majú byť 
hladké a zaoblené. Na uľahčenie vizualizácie a lo-
kalizácie použiť živicu nepriepustnú pre RTG žiare-
nie. (5)

Príznaky
Symptómy súvisiace s aspiráciou

Najčastejšími príznakmi laryngotracheálnej obštruk-
cie sú dyspnoe, kašeľ a stridor.  Upchatie dýchacích 
ciest v oblasti hrtana má za následok dýchacie ťaž-
kosti s cyanózou alebo bez nej a pacienti si taktiež 
privierajú ruky k hrdlu. (11) Ak by pacient nevykazo-
val tieto príznaky, je potrebné hľadať neschopnosť 
rozprávať, ťažkosti s dýchaním, neschopnosť kašlať, 
respiračný stridor, modré sfarbenie kože, pier, nech-
tov a strata vedomia. (3) Cudzie telesá aspirované 
v prieduškách sa prejavujú kašľom, dýchavičnosťou 
a sipotom. Niektoré malé predmety môžu prejsť cez 
hlasivky bez upchatia horných dýchacích ciest a 
zostať asymptomatické niekoľko mesiacov. Ich dl-
hodobá retencia môže vyústiť do neskorých kompli-
kácií, akými sú paralýza hlasiviek, postobštrukčná 
pneumónia, atelektáza, bronchiektázia, pneumoto-
rax, krvácanie alebo pľúcny absces a smrť. 

Symptómy súvisiace s prehltnutím cudzieho te-
lesa

Vo väčšine prípadov prehltnuté cudzie telesá pre-

chádzajú gastrointestinálnym traktom bez problé-
mov. V prípade akejkoľvek obštrukcie sú najčastej-
šie pozorovanými príznakmi dysfágia a odynofágia. 
Ďalej môže byť prítomná horúčka a vracanie. Počas 
obštrukcie pažeráka môžu byť prítomné kašeľ, gr-
ganie, slinenie, bolesť na hrudníku, svalová nekoor-
dinácia a zášklby, nevoľnosť, hemateméza. Ostré, 
špicaté a podlhovasté predmety, nemusia prejsť 
pevnými zakriveniami dvanástnika čo môže viesť k 
zapichnutiu alebo perforácii. (11)Takéto perforácie 
môžu byť smrteľné. (1) Riziko perforácie alebo za-
seknutia telesa závisí od veľkosti a tvaru predme-
tu. Pri ostrom predmete je riziko perforácie vyššie. 
Okrem toho je nepravdepodobné, že by predmet 
dlhší ako 5 cm prešiel cez dvanástnik. Najčastejšou 
lokalizáciou perforácie alebo obštrukcie je ileoce-
kálna chlopňa. (3)

Manažment
Napriek všetkým preventívnym opatreniam sa môžu 
vyskytnúť náhodné situácie, keď dôjde k prehltnu-
tiu alebo vdýchnutiu cudzieho telesa. Lekári musia 
byť schopní poskytnúť včasnú a účinnú pomoc, aby 
sa minimalizovalo nepohodlie pacienta a kompliká-
cie. Manažment situácie závisí od typu, veľkosti a 
umiestnenia cudzieho telesa, ako aj od toho, či bolo 
teleso prehltnuté alebo vdýchnuté. (Obr. 5) V prípa-
de, že cudzie teleso náhodne vkĺzne hlbšie do úst-
nej dutiny počas výkonu, hlavu pacienta treba otočiť 
nabok alebo nadol a vyzvať ho k zakašľaniu. Ústnu 
dutinu pacienta je potrebné dôkladne vyšetriť. Ak je 
predmet viditeľný, mali by sa na jeho vybratie po-
užiť kliešte alebo vysokorýchlostné odsávanie. Ak 
predmet nie je viditeľný, treba mať podozrenie na 
ingesciu alebo aspiráciu. Ak je prítomná obštrukcia 
dýchacích ciest, mal by sa vykonať Heimlichov ma-
néver. Ak sa dýchacie cesty nepodarí uvoľniť, pa-
cient by mal byť okamžite prevezený na pohotovosť. 
Ak nie je prítomná obštrukcia dýchacích ciest a pri 
röntgenovom vyšetrení sa zistí lokalizácia predme-
tu v tráviacom trakte, treba pacienta upozorniť, aby 
nepodliehal panike a jedol stravu bohatú na vlák-
ninu. (5) Neexistuje dôkaz, že laxatíva sú užitočné 
a môžu dokonca zvyšovať riziko perforácie. (2) Pa-
cienta je potrebné sledovať, kým sa objekt nevylú-
či stolicou z tela von. Ak sa nepodarí získať cudzie 
teleso prirodzenou cestou, zvažujeme endoskopiu. 
V prípadoch, keď pacient vykazuje príznaky perfo-
rácie čreva (horúčka, vracanie, bolesť brucha a dis-
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tenzia), môže sa vyžadovať chirurgický zákrok. (5)
Obr. 5 Navrhovaný súbor krokov pre klinické zvlád-

nutie náhodného prehltnutia alebo vdýchnutia cu-
dzích telies v čeľustnoortopedickej praxi (11)

Záver
Každý zubný lekár by mal prijať preventívne opat-
renia, ktoré zabránia náhodnému vdýchnutiu alebo 
prehltnutiu cudzích predmetov. Práca čeľustného 
ortopéda vyžaduje manipuláciu s drobnými pred-
metmi v ústnej dutine pacienta. Pri náhodnom vy-

kĺznutí predmetu z rúk lekára je dôležité okamžite 
lokalizovať predmet, zachovať pokoj a vyhodnotiť 
možnosti odstránenia telesa. V prípade aspirácie 
alebo ingescie predmetu je rozhodujúce poskytnúť 
pacientovi prvú pomoc správne. 
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Rozhovory

Redakcia: Ktorý prípad autotransplantácie, ktorú ste 
vykonali vo vašej praxi, bol pre vás najväčšou výzvou?

M.T.:  Každá transplantácia je pre mňa výzvou. Ale 
najnáročnejšie sú  vždy transplantácie do postih-
nutej strany, kde je kosť narušená, redukovaná či 
absorbovaná po predchádzajúcej traume či zápale 
v danej oblasti. Jednou z najväčších výhod  je to, 
že autotransplantovaný zub môže podnietiť rekon-
štrukciu periodontálnych  tkanív.

Redakcia: Viete poradiť začínajúcemu ortodontic-
ko-chirurgickému tímu, akými prípadmi by mali začať?

M.T.: Najlepšie je začať transplantáciou zuba vo vý-
vojovom štádiu s nedokončeným vývinom koreňa. 
Pritom chirurg by mal byť oboznámený s  chirur-
gickými technikami a  biologickým princípom au-
totransplantácie. Ortodontista musí poznať výhody 
a nevýhody autotransplantácie a oboznámiť s nimi 
aj pacienta.

Redakcia: Preferujete skôr transplantáciu vlastného 
zuba či implantát? Aké riziká zvažujete pri rozhodovaní?

M.T: V prípade, že sú vhodné obidve možnosti, ur-
čite sa prikloním k autotransplantácii. Indikované sú 
prípady, keď sa  v ústach nachádzajú  beznádejný 
zub aj vhodný donor súčasne. S mojou manželkou 
(ortodontistka v našom tíme) vždy zvažujeme risk 
ankylózy, ktorý je  približne u 10% prípadov. Tak-
že v pláne liečby by sme mali zahrnúť náhradné 

riešenie, ak by transplantácia zlyhala. Pri  žiadnej 
liečbe nie je  100% úspešnosť, no 90% úspešnosť 
je naozaj výborný výsledok.

Redakcia: Aký drôt používate na zdlahovanie zubu po 
transplantácii?

M.T: Ja používam spletaný sedempramenný drôt, 
ale akýkoľvek je dobrý.

Redakcia: Mohli by ste zhrnúť faktory ovplyvňujúce 
prognózu autotransplantácie, ktoré ste spomínali vo 
vašich prednáškach?

M.T.:  Významnú rolu zohráva vek pacienta, integri-
ta periodontálneho ligamenta, tvar koreňa, extrakč-
né lôžko, technika prevedenia,  spolupráca pacien-
ta a tiež jeho náchylnosť k ochoreniam parodontu.
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Recenzie

Vážené kolegyne a kolegovia,

chceme Vám dať do pozornosti novú publiká-
ciu, ktorá je po dlhom čase ojedinelým učeb-
ným textom  z  oblasti čeľustnej ortopédie na 
Slovensku. Volá sa Úvod do čeľustnej ortopédie 
a  jej autorom je  MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, 
PhD., MHA. 

Ako autor uvádza, ambíciou publikácie nie je byť 
komplexnou učebnicou pre postgraduálnych štu-
dentov. Rovnako čeľustní ortopédi samotní nie sú 
jej cieľovou skupinou. Je určená hlavne pre študen-
tov zubného lekárstva. Vzhľadom na to, že k úspe-
chu ortodontickej liečby prispievajú svojou mierou 
okrem ortodontistov aj logopédi, zubní technici ale-
bo pediatri, skriptum je určené aj pre nich. 

Sami viete, že čeľustná ortopédia je fascinujúci 
a zároveň rozsiahly odbor zubného lekárstva. Autor 
vo svojej publikácii ponúka zrozumiteľný prierez na-
šou disciplínou. Venuje sa histórii, diagnostike od-
chýlok zhryzu a súčasným možnostiam liečby. Po-
sledná kapitola je zameraná na interdisciplinárnu 
spoluprácu s inými medicínskymi odbormi. Vysvet-
lenia problematiky sú sprevádzané bohatou obra-
zovou prílohou, ktorá zjednodušuje pochopenie 
textu.

Čeľustná ortopédia robí veľké skoky nielen v oblas-
ti technológií a digitalizácie, ale aj vedy a poznatkov 
o  vývoji tváre a  možnostiach, ako ich ovplyvniť. 
V  svetle týchto rýchlych zmien máme k dispozícii 
aktuálny a prehľadný text, ktorý môže byť pre nás 
cenným nástrojom v interdisciplinárnej spolupráci. 
Táto práca môže byť pomôckou pre nás hlavne 
v komunikácii s odbormi, ktoré majú prienik s če-
ľustnou ortopédiou.
Úvod do čeľustnej ortopédie  vychádza ako elek-
tronická publikácia a  je voľne dostupná na webe 
fakulty UK
(https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/kniznica/
katalogy/e-knihy-lf-uk/). 

MDDr. Ľubomír Gazdík

Vážené kolegyne a kolegovia,

Ako autor uvádza, ambíciou publikácie nie je byť 
komplexnou učebnicou pre postgraduálnych štu-
dentov. Rovnako čeľustní ortopédi samotní nie sú 
jej cieľovou skupinou. Je určená hlavne pre študen-
tov zubného lekárstva. Vzhľadom na to, že k úspe-
chu ortodontickej liečby prispievajú svojou mierou 
okrem ortodontistov aj logopédi, zubní technici ale-
bo pediatri, skriptum je určené aj pre nich. 

Sami viete, že čeľustná ortopédia je fascinujúci 
a zároveň rozsiahly odbor zubného lekárstva. Autor 
vo svojej publikácii ponúka zrozumiteľný prierez na-
šou disciplínou. Venuje sa histórii, diagnostike od-
chýlok zhryzu a súčasným možnostiam liečby. Po-
sledná kapitola je zameraná na interdisciplinárnu 
spoluprácu s inými medicínskymi odbormi. Vysvet-
lenia problematiky sú sprevádzané bohatou obra-
zovou prílohou, ktorá zjednodušuje pochopenie 
textu.

Čeľustná ortopédia robí veľké skoky nielen v oblas-
ti technológií a digitalizácie, ale aj vedy a poznatkov 
o  vývoji tváre a  možnostiach, ako ich ovplyvniť. 
V  svetle týchto rýchlych zmien máme k dispozícii 
aktuálny a prehľadný text, ktorý môže byť pre nás 
cenným nástrojom v interdisciplinárnej spolupráci. 
Táto práca môže byť pomôckou pre nás hlavne 
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R.G. "Wick" Alexander, DDS, MSD
(25. 2. 1936 - 21. 4. 2022)

SPOMÍNAME

 Túto jar sme sa rozlúčili s významnou 
osobnosťou svetovej ortodoncie, dr. Wickom 
Alexandrom. Pripomeňme si ho pár vetami
z jeho bohatého životopisu.

 Wick Alexander sa narodil v Lubbocku
v Texase 25. februára 1936. Vyštudoval Ama-
rillo High School. Neskôr sa presunul na Texas 
Tech University, pričom prostriedkom, ktorý 
mu umožnil absolvovať  štúdium, bolo futbalo-
vé štipendium. Svoje štúdium ukončil na vetve 
zubného lekárstva University of Texas – Hous-
ton.  Na začiatku svojej kariéry sa začal zaujímať 
o mestskú politiku a v rokoch 1971-1977 pôsobil 
v mestskej rade mesta Arlington.  Dr. Alexander 
začal učiť rezidentov na ortodontickom oddelení 
na Baylor College of Dentistry v roku 1965. Tu 
pôsobil nasledujúcich 40 rokov.  Vytvoril Alexan-
drovu disciplínu:   koncept ortodontickej liečby, 
známy aj u nás na Slovensku. Počas svojej kariéry 
prednášal Dr. Alexander na 6 zo 7 kontinentov, 
vo viac ako 60 krajinách, na stovkách odborných 
stretnutí a sympózií a pred tisíckami ortodontis-
tov.    Alexander Discipline Study Clubs vznikli
v Japonsku, Taliansku, Mexiku, Brazílii, Nemec-
ku a mnohých ďalších krajinách.   Mnoho orto-
dontistov na celom svete považuje Dr. Alexandra 
za svojho mentora, učiteľa a inšpiráciu k doko-
nalosti v ortodoncii.    Wick Alexander zomrel
v skorých ranných hodinách 21. apríla 2022.

Dovoľte mi ešte zopakovať slová, ktoré o ňom 
napísal Dr. Sinclair v Journal of Clinical Ortho-
dontics. “Wick Alexander ako klinický lekár 
vyvinul techniky, ktoré viedli k trvalo kvalitným 
výsledkom liečby.  Ako autor zaviedol inovatív-
ny, komplexný liečebný prístup, ktorý mnohí le-
kári považovali za mimoriadne účinný.  Ako vý-
skumník stál v popredí vedeckého hodnotenia 
výsledkov a stability ortodontickej liečby.   Ako 
pedagóg bol zodpovedný za školenie stoviek, 
ak nie tisícov lekárov po celom svete. “

 Jeho učebnice a technika, ktorá nesie 
jeho meno, nám ho budú pripomínať aj naďalej.

S ľútosťou Vám oznamujeme, že 10. 4. 2022 nás vo veku 72 rokov opustila

MUDr. Darina Hagovská, PhD.
Skúsený učiteľ, odborný asistent na oddelení Čeľustnej ortopédie
Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Česť jej pamiatke!

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

Spoločenská sekcia



Během kurzu představíme kompletní přehled moderního přístupu k ortodontické léčbě. Začneme 
důležitostí trojrozměrné diagnostiky a probereme možnosti dosažení centrického vztahu. 
Ukážeme si, jak technologie, jako jsou CBCT a digitální workflow, zlepšily naši každodenní praxi.
Pokračovat budeme přehledem biomechanických výhod samoligujících aparátů a nízkého tření 
a především toho, jak nám pomáhají v každodenní praxi při terapii fixními aparáty. Poskytneme 
také přehled současných technologií používaných při léčbě estetickými aparáty, které řeší 
tradiční nevýhody fixních aparátů za současného zachování všech jejich výhod.

3MSM Health Care Academy

Přednáška je v anglickém jazyce a bude simultánně tlumočena.

Pátek, 4. listopadu 2022, 9 - 18 hod.
Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1

Přednášející: Dr. Daniel Díez Rodrigalvarez

ZAČÍNEJTE S MYŠLENKOU NA VÝSLEDEK 
OD 3D PLÁNOVÁNÍ PO FINISHING A DETAILING

Zveme vás na seminář

Beginning with the end in mind
From 3D planning to finishing and detailing

BLOK 1. Diagnostika a plánování léčby. Centrická poloha TMK, transverzální diagnostika 
a analýza diskrepance. Tři klíče k úspěchu.

BLOK 2. Biomechanika samoligujících aparátů. Nepřímé lepení a tipy, jak se vyhnout klasickým 
chybám.

BLOK 3. Chirurgické případy: komu, co a kdy.
BLOK 4. Finishing a detailing. Maskování, změna tvaru, přelepování, konturování dásní všechny 

ty malé velké věci.

1

   

•  DDS  at the  University of Alcalá de Henares , Spain.

• Master of Medicine and dentistry

• Certificate in orthodontics at European orthodontic Center.Madrid.

• Affliate assistant  orthodontic professor  at the University of Southern Mississippi .Madrid.

• Member of the craniofacial deformities center at Ruber international.Madrid  

• Assistant orthodontist of the maxilo-facial department at Principe de Asturias Hospital.Madrid

• Director of  the ortodontic section  of Madrid Dental Hospital.

• National and international  orthodontic lectures and publications

• Member of the Word Federetaion of Orthodontics (WFO), American Association of Orthodontists (AAO)                                                 
y Spanish orthodontic association (SEDO).

Daniel Díez
www.ortodonciadanieldiez.com 

info@danieldiez.com

Daniel Díez Rodrigalvarez

JPS s. r. o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5 | volání zdarma: 800111577 (ČR) nebo 0800004277 (SR) 
| e-mail: objednavky@jps.cz, www.jps.cz



Kalendár podujatí
Dátum Vzdelávacie podujatie Miesto Kontakt / registrácia

30. 9. – 2. 10. 2022 MasterCoip In-person London, UK https://mastercoip.com/

6. – 8. 10. 2022 22. Kongres Českej ortodontickej spoločnosti (ČOS) Ostrava, CZ www.kongrescos.cz

7. – 9. 10. 2022 MasterCoip Berlín, DE https://mastercoip.com/

10. 10. 2022
Digitálne fotografie v ortodoncii a kefalometrická analýza - praktický 
kurz, Mgr. Jiří Běla

Brno, CZ https://www.virtuossacademy.cz/

13. – 15. 10. 2022 53. SIDO Medzinárodný kongres Florence, It www.sido.it

14. 10. 2022 II a III trieda maloklúzií, Dr. Guido Sampermans Zagreb, HR mholes@americanortho.com

21. 10. 2022
Chyby, omyly a zlyhania v ortodoncii - Ako ich odhaliť a riešiť? Dr. Björn 
Ludwig

Praha, CZ mholes@americanortho.com

28. – 29. 10. 2022 Dental monitoring course - Dr. Paolo Manzo Brno, CZ m.polak@dental-monitoring.com

28. – 29. 10. 2022 The Damon ULTIMA - beginners course Budapest, HU barbora.kerekes@envista.com

04. 11. 2022
Začínajte s myšlienkou na výsledok, od 3D plánovania po finishing a 
detailing, Dr. Daniel Díez Rodrigalvarez

Praha, CZ www.jps.cz

4. – 5. 11. 2022 Ortodontická liečba dospelých: Kde je limit? Dr. Cacciafesta Vittorio Warsaw, PL www.forestadent.com

4. – 5. 11. 2022
Interdisciplinárna spolupráca II.: Ortodontista s implantológom a proteti-
kom, MUDr. Ivo Marek, Ph.D., MDDr. Michal Novosad, MDDr. Jan Stibal

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

11. 11. 2022
TADs a biomechanika: tipy a triky pre komplexné ortodontické prípady, Dr. 
Cesare Luzi

Bratislava. SK mholes@americanortho.com

11. – 12. 11. 2022
Interdisciplinárna spolupráca II.: Ortodontista s implantológom a proteti-
kom, MUDr. Ivo Marek, Ph.D., MDDr. Michal Novosad, MDDr. Jan Stibal

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

11. – 12. 11. 2022 Ako si vyrobiť vlastné neviditeľné strojčeky - praktický kurz, Mgr. Jiří Běl Brno, CZ https://www.virtuossacademy.cz/

12. 11. 2022 Chairside course: Skeletálne kotvenie v ortodoncii, Dr. Iodice Giorgio Caserta, IT www.forestadent.com

14. 11. 2022 Pokročilé intraorálne skenovanie a smile design, Mgr. Jiří Běl Brno, CZ https://www.virtuossacademy.cz/

18. 11. 2022
Chyby, omyly a zlyhania v ortodoncii - Ako ich odhaliť a riešiť? Dr. Björn 
Ludwig

Sopot, PL mholes@americanortho.com

25. 11. 2022
Extrakčné/neextrakčné mýty. Jednoduché prístupy pre komplexné 
situácie. Chýbajúce zuby v estetickej zóne, Dr. Lorenz Moser, Dr. Ute 
Schneider-Moser

Wroclaw, PL mholes@americanortho.com

25. – 26. 11. 2022 Cannon technika v dobe digitálnej ortodoncie, Dr. Sabo Marián Žilina, SK tomasovicova@interorto.eu

25. – 26. 11. 2022
Pokročilé aplikovanie liečebných protokolov Dr. Pittsa - Dr. Wassim 
Bouzid, Dr. Illies Tibaoudi

Varšava, PL www.orthogroup.sk

25. – 26. 11. 2022
Predstavenie 2D lingválnej ortodontickej techniky, Dr. Cacciafesta 
Vittorio

Milano, IT www.forestadent.com

25. – 26. 11. 2022
Interdisciplinárna spolupráca II.: Ortodontista s implantológom a proteti-
kom, MUDr. Ivo Marek, Ph.D., MDDr. Michal Novosad, MDDr. Jan Stibal

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

25. – 27. 11. 2022 MasterCoip Advanced Madrid, ES https://mastercoip.com/

2. – 3. 12. 2022
Power 2 reason (Dr. Hugo De Clerck, Dr. Dalia Latkauskiené, Dr. Guido 
Sampermans)

Cracow, PL mholes@americanortho.com

19. – 20. 01. 2023 Symposium Temporomandibulární kloub v ortodoncii
Pec pod 
Sněžkou, CZ

facevision.cz

27. – 28. 1. 2023
Rola sestry pri jednotlivých etapách ortodontickej liečby, MUDr. Štefková 
Marie, CSc.

Olomouc, CZ https://www.virtuossacademy.cz/

10. – 12. 3. 2023 MasterCoip In-person Oslo, NO https://mastercoip.com/

17. – 18. 3. 2023 SIDO Medzinárodná jarná konferencia Rome,IT www.sido.it

24. – 25. 03. 2023 Kongres slovenskej ortodontickej spoločnosti Zvolen, SK www.orto.sk

21. – 24. 4. 2023 American Association of Orthodontists’ Annual Session Chicago, IL
https://meetings.aaoinfo.org/annu
al-session-2023/

11. – 15. 6. 2023 98. Kongres Európskej ortodontickej spoločnosti (EOS) 2023 Oslo, NO https://www.eos2023.com/

16. – 18. 6. 2023 MasterCoip In-person Zurich, CH https://mastercoip.com/

30. 6. – 2. 7. 2023 MasterCoip In-person London, UK https://mastercoip.com/

5. – 7. 10. 2023 23. Kongres Českej ortodontickej spoločnosti (ČOS) Praha, CZ https://www.orthodont-cz.cz/


