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Jak se nejlépe vyhnout 
zubnímu kazu?

Zubní kaz je onemocnění, které vzniká na povrchu skloviny působením 
mikroorganismů a sacharidů, jejichž kvašením se tvoří kyseliny. Ty vedou 
k odvápnění skloviny, které umožní proniknutí mikrobů do zuboviny. 

C
hronický 
z á n ě t 
d á s n í , 
který je 
r o v n ě ž 
způsoben 
zubním 

plakem, může přejít po čase  
v parodontitidu.

Správné čištění
Ke snížení rizika vzniku ka-
zu vede dodržení násle-
dujících doporučení: pravi-
delné čištění zubů 2x denně, 
racionální výživa s omezením 
cukrů, prevence zubního kazu 
fluoridy a pravidelné návštěvy 
zubního lékaře od 1 roku věku 
dítěte 2x ročně. V současné 
době se doporučuje čistit zu-
by 2x denně. Čištění zubním 
kartáčkem by mělo trvat 2-3 
minuty, přidáme-li čištění 
mezizubním kartáčkem nebo 
zubní nití (vhodné od 12 let), 
prodlouží se doba čištění asi 
na 10 minut. Ústní voda je jen 

doplňkem, obsah fluoridů v ní 
není vysoký. 

Stravovací návyky
Pokud jde o přísun fluoridů, 
kromě některých zdrojů z po-
travy (jako černý čaj, mořské 
ryby aj.) největší význam mají 
fluoridované zubní pasty. 
Nutno varovat před častým 
popíjením sladkých nápojů; 
zdá se, že v posledních le-
tech mají na svědomí nárůst 
kazivosti jak u batolat, tak 
u starších dětí. Škodlivá je 
i vysoká frekvence jídel či 
pití během dne, neboť při 
dlouhodobém snížení pH slin 
nemůže docházet k remine-
ralizaci skloviny. Pauzy mezi 
jídly by měly být aspoň 2 ho-
diny.

Kazy nejsou dědičné
Rodiče se často domnívají, 
že sklon k zubnímu kazu je 
dědičný. Může se sice dědit 
rozdílná kvalita zubních 

tkání a bakteriálního osídlení, 
ale rozhodně nemůžeme 
mluvit o dědičné kazivosti. 
Ve většině případů se jedná 
spíše o převzaté stravovací  
a hygienické návyky, často též 
o předčasné osídlení dutiny 
ústní kojence kariogenními 
mikroby matky (při olizování 
dudlíku, používání společné 
lžičky, líbání na ústa).

Zubaře není třeba se bát
Mnoho dětí u nás má pro-
blémy se zubním kazem, 
protože rodiče nevědí, jak 
mu předcházet, nebo jsou in-
formováni, ale preventivní 
opatření nedodržují. Pokud se 
kaz objeví, někteří vyčkávají 
(strach z bolesti, podcenění ri-
zik, špatná dostupnost lékaře) 
a řeší teprve vzniklé komplika-
ce. Jejich ošetření nebývá pro 
pacienta příjemné a opakování 
takových zkušeností většinou 
vede ke strachu z jakéhokoli 
stomatologického výkonu.

výzvy

„Eroze znamená 
postupné až úplné 
rozpouštění zubu.“

doporučujeme
MUDr. Jan 
Netolický, 
Ph.D,
Fakultní 
nemocnice 
plzeň – odborný 
asistent strana 8
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prostřednictvím odborných 
článků motivujeme naše čtenáře.

Tradiční účinná 
dezinfekce pro celou rodinu

Jodisol®

Žádejte ve své lékárně.

www.jodisol.cz
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Když bolest zubů či hlavy volá...,
je tu rychlé řešení.

www.nalgesin.com

Pro bolest zubů a hlavy, 
menstruační bolesti,
bolesti svalů, kloubů 
a páteře.

Znáte

z TV
reklamy!

Nalgesin S rychle a dlouhodobě tlumí bolest zubů (včetně bolesti po extrakci 
zubů), bolest hlavy, menstruační bolesti, bolesti kloubů, svalů a zad.
 
Překvapte bolest a mějte rychlé řešení vždy při ruce. 
Zakupte v nejbližší lékárně nebo navštivte www.lekarna-do-domu.cz.

Lék k vnitřnímu užití. Pročtěte si pečlivě příbalový leták. Obsahuje sodnou sůl naproxenu.  
Nalgesin S má dlouhodobý účinek, obvyklá dávka je 1 tableta každých 8 – 12 hodin.

www.krka.cz

Invence a znalosti
pro účinné a bezpečné

výrobky nejvyšší kvality.

Invence a znalosti
pro účinné a bezpečné

výrobky nejvyšší kvality.

Odb. as. MUDr. Lia Navarová, 
vedoucí lékařka dětského 
oddělení stomatologické kliniky 
1. lF uK a vFn praha.

Odb. as. MUDr. Lia 
Navarová absolvova-

la studium stomatologického 
směru FvL UK v Praze. Od 
roku 1982 zaměstnána na  
II. stomatologické klinice FNII, 
v roce 1990 nastoupila na 
dětské oddělení. v současné 
době je vedoucí lékařkou 
dětského oddělení Stomato-
logické kliniky 1. LF UK  
a vFN Praha.
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Zubní pasta pro každodenní použití. Speciální složení 

pomáhá chránit Vaši sklovinu před erozí, kterou způsobují 

kyseliny obsažené v potravinách a nápojích. Zeptejte se 

svého stomatologa na erozi zubní skloviny.

Chraňte svou zubní sklovinu
před kyselinami obsaženými 

 v potravinách a nápojích.

„Doporučuji zubní pastu Sensodyne Pronamel.“
MUDr. Markéta Havlíková, Praha
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Otázka: Jak o svůj chrup pečuje majitelka jednoho 
z nejkrásnějších úsměvů? 
Odpověď: O své zuby svědomitě pečuje, ale bělit si je nenechává. 
K důslednosti v péči o chrup vede i svého synka Lucase.

Lucie Borhyová péči 
o zuby nezanedbává

Profil

Lucie 
Borhyová
■	Narodila 
se 16. dubna 
1978. 

■	Tváří zpra-
vodajské 
relace TV 
Nova se sta-
la už ve dva-
ceti letech. 

■	S řeckým 
podnikate-
lem Nico Pa-
padakisem 
má skoro 
tříletého syn-
ka Lucase. 

S jejím sympatickým 
úsměvem se nesetkáváme 
pouze na televizní obrazovce, 
ale i na stránkách časopisů  
a módních fotografiích. 
Zářivě bílé zuby jen podtrhují 
její krásu. Když se ale Lucie 
Borhyové zeptáte, jak to dělá, 
že má tak pěkné zdravé zu-
by, odpovídá vcelku skromě: 
„Péči o chrup se věnuji asi 
jako většina lidí – pravi-
delné čištění zubů a návštěvy  
u paní doktorky jsou pro mě 
samozřejmostí.“ a s úsměvem 
dodává: „Nemyslím si, že 
bych dělala něco víc proto, 
aby moje zuby takhle vypa-
daly.“ Běžná péče o chrup ale  
v Lucčině případě neznamená 

jen běžné čištění zubů kla-
sickým kartáčkem. „Ústní vo-
dy, dentální nitě a mezizubní 
kartáčky beru jako běžnou 
součást každodenní péče o zu-
by.“

Bílé zuby od přírody
Lucie Borhyová přiznává, že 
se žádným potravinám ani 
nápojům, které by mohly mít 
vliv na zdraví a vzhled jejích 
zubů (sladkosti, káva, čaj) 
záměrně nevyhýbá. To vybízí 
k „podezření“, že si zuby ne-
chává bělit. „Zuby jsem si nik-
dy bělit nenechala,“ vyvrací 
však půvabná moderátorka 
vzápětí. „Nemyslím si, že by 
na tom bylo něco špatného  
a nevím, jestli ho třeba do bu-
doucna nepodstoupím, ale 

zatím jsem nic podobného ne-
podnikla.“ Bílé zuby má tedy 
od přírody.

Správné návyky
Mnoho rodičů hřeší na to, že 
u dětí mladších pěti let není 
ústní hygiena nutná, protože 
i kdyby se u nich nějaký ten 
kaz objevil, nemocný zoubek 
časem vypadne. Důsledkem 
takto laxního přístupu ale 
bývá, že dítě nezíská správné 
hygienické návyky a čištění 
zubů zanedbává i později.

K péči o chrup 
vede i synka
Lucie je ale důsledná mamin-
ka a i když malému Lucasovi 
budou teprve tři roky, dbá na 
to, aby si zoubky pravidelně 

čistil. „Odmalička jsem syna 
vedla k tomu, aby si dvakrát 
denně čistil zoubky. Zprvu to 
byla součást hry, ale brzy si 
zvyknul a už od jednoho a půl 
roku to dělal sám. Sice mu to 
zprvu moc nešlo, ale chtěla 
jsem, aby si zkrátka navykl 
na ten proces. Dneska si ráno 
i večer čistí zoubky automati-
cky.“

A Lucase zároveň čeká i jeho 
první návštěva stomatolo-
ga. „Mám v plánu, že až půjdu 
na pravidelnou kontrolu, 
tak vezmu syna s sebou, aby 
viděl, že je normální, když pan 
doktor prohlíží zoubky.“

 anna burdová

redaktor.cz@mediaplanet.com
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INSPIRAce

Xylitol: Účinná prevence proti zubnímu kazu

Největším nepřítelem 
pro zdravé dětské 
zoubky je streptokok ze 
skupiny „mutans“.

Tato bakterie jako zdroj po-
travy využívá sacharidy, 
které přeměňuje na kyse-
liny a ty potom způsobují 

zubní kaz. Účinným 
prostředkem boje pro-
ti zubnímu kazu, kromě 
dentální hygieny, by moh-
lo být pravidelné užívání 
xylitolu. 

■ Podle slov zubní 
lékařky MUDr. Ireny 

Červené z VFN a 1.LF UK 
Praha, poslední studie pro-
kazují, že xylitol, nazývaný 
také jako „březový cukr“, 
dokáže kazotvorné bakte-
rie v ústech účinně vyhu-
bit a umožní vyhojení 
vznikajících kazů. Xyli-
tol je čistě přírodní 

látkou a lze ho tedy bez 
škodlivých efektů využít 
jako účinného prostředku 
primární prevence a léčby 
v zubním lékařství.

Dodává a objednávky přijímá:
Oral Balance s. r. o.,  Akátová 665, 250 90  Jirny,

tel.: +420 724 100 477, e-mail:  info@oralbalance.cz
w w w.oralbalance.cz

XYLITOL – ZDRAVÝ BONBÓN,
který zuby nekazí 

Oral Balance s. r. o.,Oral Balance s. r. o.,
tel.: +420 724 100 477, Dětské zoubky = vizitka péče rodičů

100% XYLITOLOVÉ PASTILKY S MALINOVOU PŘÍCHUTÍ

   upravuje pH a podporuje vyváženou mikro� óru dětských úst

   po jídle neutralizuje kyselé prostředí v ústech 

   zvyšuje salivaci a tím i schopnost samočištění zoubků 

   předchází časnému přenosu S.Mutans z matky na dítě
(pokud je aplikován v době těhotenství)

   snižuje výskyt takzvaných „medových zoubků“
a zubního kazu u dětí až o 80%

   je nezastupitelný v boji se zubním kazem u dětí
se zvýšeným rizikem vzniku zubního kazu

   účinná prevence u dětí se zvýšenou kazivostí zubů

   preventivně působí proti zánětům středouší a čelistních dutin

   snižuje výskyt infekcí v orofaciální oblasti

   je bezpečný pro děti, těhotné ženy i diabetiky

  informujte se u svého zubního lékaře

Inz120x93.indd   1 9.11.2011   12:19:41

Šetrné 
domácí 
bělení zubů
Jednou z alterna-
tiv bělení zubů jsou 
bělící pásky. Díky 
nim si můžete chrup 
vybělit i v pohodlí 
domova.

Bělící pásky jsou potažené 
gelem s obsahem kar-
bamidperoxidu, což 
je nejpoužívanější  
a nejbezpečnější látka  
k bělení zubů. Pásky stačí 
na několik minut nasa-
dit na zuby několik dní po 
sobě. Efekt je srovnatelný 
s bělením u lékaře.

Novinka
U nás jsou bělící pá-
sky zatím málo známé, 
přitom v USA jsou běžnou 
součástí dentální hygieny. 
Zkusit je můžete i vy! Jsou 
cenově dostupné a vybrat 
si lze z široké nabídky 
pásků s různou intenzi-
tou bělení.

 anna burdová

redaktor.cz@mediaplanet.com

 pavla maříková

redaktor.cz@mediaplanet.com

svůJ zářivý úsměv
představila Lucie divákům 
televizních obrazovek již 
jako dvacetiletá.
Photo: archiv tv nova
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Otázka: Jak o svůj chrup pečuje majitelka jednoho 
z nejkrásnějších úsměvů? 
Odpověď: O své zuby svědomitě pečuje, ale bělit si je nenechává. 
K důslednosti v péči o chrup vede i svého synka Lucase.

Lucie Borhyová péči 
o zuby nezanedbává

Profil

Lucie 
Borhyová
■	Narodila 
se 16. dubna 
1978. 

■	Tváří zpra-
vodajské 
relace TV 
Nova se sta-
la už ve dva-
ceti letech. 

■	S řeckým 
podnikate-
lem Nico Pa-
padakisem 
má skoro 
tříletého syn-
ka Lucase. 

S jejím sympatickým 
úsměvem se nesetkáváme 
pouze na televizní obrazovce, 
ale i na stránkách časopisů  
a módních fotografiích. 
Zářivě bílé zuby jen podtrhují 
její krásu. Když se ale Lucie 
Borhyové zeptáte, jak to dělá, 
že má tak pěkné zdravé zu-
by, odpovídá vcelku skromě: 
„Péči o chrup se věnuji asi 
jako většina lidí – pravi-
delné čištění zubů a návštěvy  
u paní doktorky jsou pro mě 
samozřejmostí.“ a s úsměvem 
dodává: „Nemyslím si, že 
bych dělala něco víc proto, 
aby moje zuby takhle vypa-
daly.“ Běžná péče o chrup ale  
v Lucčině případě neznamená 

jen běžné čištění zubů kla-
sickým kartáčkem. „Ústní vo-
dy, dentální nitě a mezizubní 
kartáčky beru jako běžnou 
součást každodenní péče o zu-
by.“

Bílé zuby od přírody
Lucie Borhyová přiznává, že 
se žádným potravinám ani 
nápojům, které by mohly mít 
vliv na zdraví a vzhled jejích 
zubů (sladkosti, káva, čaj) 
záměrně nevyhýbá. To vybízí 
k „podezření“, že si zuby ne-
chává bělit. „Zuby jsem si nik-
dy bělit nenechala,“ vyvrací 
však půvabná moderátorka 
vzápětí. „Nemyslím si, že by 
na tom bylo něco špatného  
a nevím, jestli ho třeba do bu-
doucna nepodstoupím, ale 

zatím jsem nic podobného ne-
podnikla.“ Bílé zuby má tedy 
od přírody.

Správné návyky
Mnoho rodičů hřeší na to, že 
u dětí mladších pěti let není 
ústní hygiena nutná, protože 
i kdyby se u nich nějaký ten 
kaz objevil, nemocný zoubek 
časem vypadne. Důsledkem 
takto laxního přístupu ale 
bývá, že dítě nezíská správné 
hygienické návyky a čištění 
zubů zanedbává i později.

K péči o chrup 
vede i synka
Lucie je ale důsledná mamin-
ka a i když malému Lucasovi 
budou teprve tři roky, dbá na 
to, aby si zoubky pravidelně 

čistil. „Odmalička jsem syna 
vedla k tomu, aby si dvakrát 
denně čistil zoubky. Zprvu to 
byla součást hry, ale brzy si 
zvyknul a už od jednoho a půl 
roku to dělal sám. Sice mu to 
zprvu moc nešlo, ale chtěla 
jsem, aby si zkrátka navykl 
na ten proces. Dneska si ráno 
i večer čistí zoubky automati-
cky.“

A Lucase zároveň čeká i jeho 
první návštěva stomatolo-
ga. „Mám v plánu, že až půjdu 
na pravidelnou kontrolu, 
tak vezmu syna s sebou, aby 
viděl, že je normální, když pan 
doktor prohlíží zoubky.“

 anna burdová

redaktor.cz@mediaplanet.com
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INTERDENT s.r.o • Foerstrova 12/1988 • 100 00 Praha 10 • tel.: 274783114, 274814404 • interdent@interdent.cz • www.interdent.cz

• Působí proti krvácení a zánětu dásní

• Zabraňuje zápachu z úst • Odstraňuje zubní plak

• Chrání před parodontózou • Ničí mikroby a bakterie
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INSPIRAce

Xylitol: Účinná prevence proti zubnímu kazu

Největším nepřítelem 
pro zdravé dětské 
zoubky je streptokok ze 
skupiny „mutans“.

Tato bakterie jako zdroj po-
travy využívá sacharidy, 
které přeměňuje na kyse-
liny a ty potom způsobují 

zubní kaz. Účinným 
prostředkem boje pro-
ti zubnímu kazu, kromě 
dentální hygieny, by moh-
lo být pravidelné užívání 
xylitolu. 

■ Podle slov zubní 
lékařky MUDr. Ireny 

Červené z VFN a 1.LF UK 
Praha, poslední studie pro-
kazují, že xylitol, nazývaný 
také jako „březový cukr“, 
dokáže kazotvorné bakte-
rie v ústech účinně vyhu-
bit a umožní vyhojení 
vznikajících kazů. Xyli-
tol je čistě přírodní 

látkou a lze ho tedy bez 
škodlivých efektů využít 
jako účinného prostředku 
primární prevence a léčby 
v zubním lékařství.

Dodává a objednávky přijímá:
Oral Balance s. r. o.,  Akátová 665, 250 90  Jirny,

tel.: +420 724 100 477, e-mail:  info@oralbalance.cz
www.oralbalance.cz

XYLITOL – ZDRAVÝ BONBÓN,
který zuby nekazí 

Oral Balance s. r. o.,Oral Balance s. r. o.,
tel.: +420 724 100 477, Dětské zoubky = vizitka péče rodičů

100% XYLITOLOVÉ PASTILKY S MALINOVOU PŘÍCHUTÍ

   upravuje pH a podporuje vyváženou mikro� óru dětských úst

   po jídle neutralizuje kyselé prostředí v ústech 

   zvyšuje salivaci a tím i schopnost samočištění zoubků 

   předchází časnému přenosu S.Mutans z matky na dítě
(pokud je aplikován v době těhotenství)

   snižuje výskyt takzvaných „medových zoubků“
a zubního kazu u dětí až o 80%

   je nezastupitelný v boji se zubním kazem u dětí
se zvýšeným rizikem vzniku zubního kazu

   účinná prevence u dětí se zvýšenou kazivostí zubů

   preventivně působí proti zánětům středouší a čelistních dutin

   snižuje výskyt infekcí v orofaciální oblasti

   je bezpečný pro děti, těhotné ženy i diabetiky

  informujte se u svého zubního lékaře
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domácí 
bělení zubů
Jednou z alterna-
tiv bělení zubů jsou 
bělící pásky. Díky 
nim si můžete chrup 
vybělit i v pohodlí 
domova.

Bělící pásky jsou potažené 
gelem s obsahem kar-
bamidperoxidu, což 
je nejpoužívanější  
a nejbezpečnější látka  
k bělení zubů. Pásky stačí 
na několik minut nasa-
dit na zuby několik dní po 
sobě. Efekt je srovnatelný 
s bělením u lékaře.

Novinka
U nás jsou bělící pá-
sky zatím málo známé, 
přitom v USA jsou běžnou 
součástí dentální hygieny. 
Zkusit je můžete i vy! Jsou 
cenově dostupné a vybrat 
si lze z široké nabídky 
pásků s různou intenzi-
tou bělení.
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Zdravé zuby však nejsou 
samozřejmostí, k poškození 
či ztrátě může dojít kdykoliv. 
Chybějící zub je pak značným 
psychickým i společenským 
znevýhodněním. Řešením 
jsou zubní implantáty. Zubní 
implantáty se používají více 
jak 50 let a největší výhodou 
oproti snímatelným protézám 
je stabilita, funkčnost a esteti-
ka.

Jako přirozené
„Jsou to vlastně umělé náhra-
dy kořenů zubů. Stejně ja-
ko skutečné zuby jsou 
ukotveny přímo v čelisti  
a nejčastěji se vyrábí z titanu 
nebo keramiky,“ vysvětluje 
podstatu implantátů MU-
Dr. Roman Šmucler, zástupce 
přednosty Stomatolo-
gické kliniky 1. LF UK. Im-
plantáty mají tvar šroubu  
o průměru několika milimetrů  
a podobně jako u původních 

zubních kořenů na ně lze 
vystavět náhrady zubů  
i jejich částí. „A to od jednot-
livých korunek přes můstky 
až po oporu snímatelných 
náhrad,“ upřesňuje MUDr. 
Šmucler.

Zeptejte se stomatologa
Pomocí zubních implantátů 
lze zacelit jakýkoli defekt 
spojený se ztrátou zubů. O in-
dikaci vždy rozhoduje až sto-
matolog po pečlivém uvážení 
situace, vlastním vyšetření 
dutiny ústní a potvrzením  
o zdravotní způsobilosti pa-
cienta.

Implantáty pro všechny
Zubní implantáty jsou vhodné 
pro každou věkovou skupinu. 
„Omezení věkem pro implan-
tologii neplatí, osobně jsem 
implantoval zubní náhradu  
i pacientům nad devadesát 

let,“ prozrazuje MUDr. Šmucler.  
„A pokud pacient spolupra-
cuje, dokážeme ošetřovat  
i kuřáky, diabetiky i nemocné 
s imunosupresí. Toho jsme se 
dříve báli.“

Za chvíli je po všem
Celý zákrok je bezbolestný  
a trvá krátce. „V ideálním 
případě je implantát zave-
den stejně rychle jako vytržen 
zub, tj. do pěti minut. Pokud 
je ale kosti nedostatek, ne-
bo si ji potřebujeme dostavět 
kvůli vzhledu dásní, operace 
trvá déle,“ upozorňuje MUDr. 
Šmucler.

Dodržování zubní hygieny je 
pro následnou péči klíčové. Aby 
vhojení proběhlo bez kompli-
kací, je nutno čistit implantáty 
pomocí speciálního zubního 
kartáčku a zubní nitě. Důležité 
jsou také pravidelné návštěvy 
stomatologa. „Doporučují 
se alespoň dvakrát ročně,“ 
uzavírá MUDr. Šmucler.

Zubní implantáty
- beZbolestně a s úsměvem

novinky

Zuby jsou klíčovým rysem 
osobnosti člověka. 
dodávají sebedůvěru, 
zajišťují plnohodnotné 
kousání i srozumitelné 
vyjadřování, umožňují na-
plno se smát. 

jan barák

redaktor.cz@mediaplanet.com

ImplantátyImplantátymplantáty

2
tIp

Nejdostupnější systém
zubních implantátů
Najděte si svého implantologa!

Asklepion – Trade s.r.o., Londýnská 160/39, 120 00 Praha 2, +420 234 716 507-9, obchod@asklepion.cz, www.asklepion−trade.cz, www.dentis–implant.cz

Asklepion − Klinika a institut estetické medicíny, doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Petr Barták, MUDr. Jan Stuchlík, MUDr. Hynek Kříž, Londýnská 39, Praha 2, +420 234 716 400, 
stomatologie@asklepion.cz | Bednář Stanislav, MUDr., Rousínov, Čsl. Armády 13, +420 517 371 543, stan.bednar@centrum.cz | Beneš Tomáš, MUDr., Uničov, Šternberská 4, +420 585 051 173, 
tombenes@seznam.cz | Blecha Václav, MUDr., Rokycany, Litohlavská 51, +420 371 722 385, mudr.blecha@tiscali.cz | Brom Zdeněk, MUDr., Teplice-Trnovany, Štúrova 744/57, +420 417 562 074, 
bromovi@gmail.com | Černý Vladimír, MUDr., Jistebnice, Náměstí 167, +420 381 273 431, cer.dent@tiscali.cz | Dostál Petr, MUDr., Vrbátky 76, +420 582 382 211, +420 777 108 991, 
pedro.dostal@tiscali.cz | Drahoš Vladimír, MUDr., Kuřim, Blanenská 982, +420 541 428 226, drahosvladimir@seznam.cz | ERPET MEDICAL s.r.o., Praha 1, Pštrossova 10, +420 221 595 000, 
recepce@medical.erpet.cz | Gregor Ladislav, MUDr., Brno, Nové Sady 2 - sorriso, +420 773 533 059, recepce@sorriso.cz | Hašková Dita, MUDr., Praha 2, Blanická 32 - d.vision, +420 222 253 715, 
info@dvision.cz | Hulička Radek, MUDr., Jablonského 446 Třeboň II, +420 384 397 185, hulicka@quick.cz | Chocholatá Zdeňka, MUDr., Dolní Bělá 162, +420 373 394 228, 
chocholatazdenka@email.cz | Kusák Pavel, MUDr., Ostrožská Nová Ves, Dědina 2, +420 572 501 332, pavel@kusakstomatologie.cz | Linhart Zdeněk, MUDr., Prostějov, Čechovická 42, 
+420 582 312 261, linhart.zdenek@tiscali.cz | Mikus Gabriel, MUDr., Velký Osek, Jiráskova 355, +420 321 795 518, mikusg@centrum.cz | Navara Zbyněk, MUDr., Prostějov, Jungmannova 731/7,
+420 582 342 885, z.navara@seznam.cz | Pacola Radek, MUDr. - COMFORTDENT, Nový Jičín, Msgr. Šrámka 1028/11, +420 556 703 390, radek.pacola@seznam.cz | Přichystal Tomáš, MUDr., 
Praha 5 - Radotín, +420 222 531 801, prichyn@seznam.cz | Pokorný Radek, MUDr., Praha 2, Blanická 32 - d.vision, +420 222 253 715, info@dvision.cz | Pokorný Marek, MUDr., Plzeň, Havlíčkova 12 
- Complex Dental, +420 774 276 797, complexdental@seznam.cz | Sedláček Roman, MUDr., Praha 3 - U Rajské zahrady 16, +420 774 957 652, zubar@zubar-sedlacek.cz | Smrček Jakub, MUDr.,
Praha 1 - Nové Město, Školská 22, +420 775 648 125, ordinace@zuby-smrcek.cz | Sojka Tomáš, MUDr., Brno-Štýřice, Strž 559/6, +420 543 239 067, MUDr.Sojka@seznam.cz | Špiller Jan, MUDr.,
Praha 4, Na Podkovce 270/4 - Podkovka, +420 725 802 664, info@podkovka.cz | Tomeček Martin, MUDr., Praha 7, Jankovcova 16/788 - 3DK, +420 773 989 335, objednani@3dk.cz |
 Urbánek Jan, MUDr., Praha 2, Londýnská 45/665 - Urbánek s.r.o., +420 777 873 505, info@dcupraha.cz | Vališ Luděk, MUDr., Karlovy Vary, U Imperiálu 1283/14 - AVADENT, +420 353 226 039, 
valisludek@centrum.cz | Vandas Pavel, MUDr., České Budějovice, Matice školské 1786/17, +420 387 730 579, vandas@medipont.cz | Vlnař Pavel, MUDr. - Dentavia, Plzeň, Mánesova 55, 
vlnar@dentavia.cz, +420 377 377 796, +420 607 775 407 | Zeman Antonín, MUDr., Liberec 1, Ignáta Herrmanna 593/4, +420 485 101 105, zemanzubni@volny.cz
… a řada dalších na www.dentis-implant.cz

Počet zubních implantátů 
Dentis meziročně

390 %

-80 %
Ceny zubních
implantátů

P
h

o
to

: s
h

u
t

te
r

s
to

c
k

doc.mUDr.
Roman 
Šmucler, 
Csc.
Zástupce 
přednosty 
stomatolo-
gické kliniky 
1.lF UK a VFN 
praha

PRAGUE_MF_DNES_12pages_B2C.indd   6 10.11.2011   17:46:19

7  · listopad 2011komerční příloha společnosti mediaplanet

Dávno jsou pryč doby, kdy bylo 
bělení zubů doménou jen fil-
mových hvězd. „Bělení zubů 
se v posledních 10 letech sta-
lo běžnou součástí zubní péče 
a naši klienti ji již berou ja-
ko naprostou samozřejmost“, 
říká zkušený odborník na 
bělení zubů MUDr. Martin 
Rusnák. Začíná se základním 
vyšetřením, které prokáže, je-
stli je pacientova ústní dutina 
na proceduru připravena. „Je 
zapotřebí odstranit veškeré 
pigmentace, zubní kámen  
a vyléčit případný zánět 
dásní,“ popisuje dále.

Stačí jedna návštěva 
ordinace
V zásadě existují dvě pro-
cedury pomocí kterých lze 

docílit bílých zubů. Při domácí 
proceduře se používá 10-20% 
koncentrace peroxidu vodíku 
a celý proces trvá 4 až 6 týdnů. 
Pacientovi je vyroben nosič na 
bělení, který má nasazen např. 
při spánku. Ordinační bělení 
zubů představuje finančně 
náročnější variantu, ale za to 
stačí ke kýženému výsledku 
jedna návštěva zubní ordi-
nace. „Používáme dražší ma-
teriály, speciální urychlo-
vací přístroje a několikrát 
vyšší koncentraci peroxidu 
vodíku (běžně 35%). Celá pro-
cedura trvá přibližně 1, 5 ho-
diny,“ přibližuje MUDr. Mar-
tin Rusnák.

Nekouřit a nepít víno
Bělení zubů je bezbolestný 
proces, který má podle slov 
MUDr. Martina Rusnáka tr-
valý efekt s tím, že je potřeba 
dodržet pravidlo nekonzumo-
vat tři dny po zákroku tmavě 
zbarvené nápoje, omáčky  
a nekouřit.  Jen tak je konečný 
výsledek skutečně dokonalý  
a dlouhodobý.

Ordinační bělení: 
Za 1, 5 hodiny zářivě 
bílé zuby

nOvinky

Úsměv nemůže být bez 
zdravě bílých zubů 
nikdy dokonalý. 
s přibývajícím věkem však 
zuby postupně tmavnou. 
Na jejich „nezdravé“ barvě 
se projevuje i nezdravý 
životní styl či požívání 
některých antibiotik v 
mládí. Rychlé a úspěšné 
řešení představuje 
ordinační bělení.

pavla maříková

redaktor.cz@mediaplanet.com

BÍLÝ ÚSMĚV
již nemusí být exkluzivní 
výsadou filmových hvězd.
Photo: shutterstock

SMILLE - OC Nový Smíchov, 3. Podlaží 
Plzeňská 8, 15000 Praha

Telefon: +420 257 941 296

SMILLE - Palác Flóra, 1. patro 
Vinohradská 151, 13000 Praha 3

Telefon: +420 255 742 035

1000 Kč

KUPONY SE NESČÍTAJÍ, 
KUPON JE PLATNÝ 

POUZE V  KLINIKÁCH 
SMILLE.

Podpis:

SLEVOVÝ KUPON 
na proceduru 

BĚLENÍ ZUBŮ LASEREM

krásná prsa 
bez problémů
Protože je každá 
žena jiná a má jiná 
přání, byly vyvi-
nuty různé typy 
implantátů, které 
odpovídají je-
jich lišícím se 
potřebám.

když vás 
trápí afty
Trpíte na afty? 
Trápí-li vás 
nepříjemné boláky 
často, měli byste 
zvážit návštěvu 
zubaře.

■ Co afty způsobuje 
lékaři přesně nevědí. 
Někdy se uvádí, že 
příčinou jejich vzniku 
může být nedostatečná 
ústní hygiena (zubní plak 
je zdrojem nežádoucích 
bakterií), nedostatek 
železa, vitamínu B12 ne-
bo kyseliny listové.

■ Pokud dbáte na 
ústní hygienu a přesto 
se vám afty dělají, 
vyzkoušejte doplňky 
stravy s obsahem železa, 
vitamínů B a kyseliny li-
stové. Odstranit bolesti-
vost aft lze vodičkami  
s anestetickým účinkem.

Při přetrvávajících 
obtížích raději navštivte 
zubaře, který puchýřky 
ošetří a případně 
vyloučí záměnu s jiným 
onemocněním.

 anna burdová

redaktor.cz@mediaplanet.comP
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Zdravé zuby však nejsou 
samozřejmostí, k poškození 
či ztrátě může dojít kdykoliv. 
Chybějící zub je pak značným 
psychickým i společenským 
znevýhodněním. Řešením 
jsou zubní implantáty. Zubní 
implantáty se používají více 
jak 50 let a největší výhodou 
oproti snímatelným protézám 
je stabilita, funkčnost a esteti-
ka.

Jako přirozené
„Jsou to vlastně umělé náhra-
dy kořenů zubů. Stejně ja-
ko skutečné zuby jsou 
ukotveny přímo v čelisti  
a nejčastěji se vyrábí z titanu 
nebo keramiky,“ vysvětluje 
podstatu implantátů MU-
Dr. Roman Šmucler, zástupce 
přednosty Stomatolo-
gické kliniky 1. LF UK. Im-
plantáty mají tvar šroubu  
o průměru několika milimetrů  
a podobně jako u původních 

zubních kořenů na ně lze 
vystavět náhrady zubů  
i jejich částí. „A to od jednot-
livých korunek přes můstky 
až po oporu snímatelných 
náhrad,“ upřesňuje MUDr. 
Šmucler.

Zeptejte se stomatologa
Pomocí zubních implantátů 
lze zacelit jakýkoli defekt 
spojený se ztrátou zubů. O in-
dikaci vždy rozhoduje až sto-
matolog po pečlivém uvážení 
situace, vlastním vyšetření 
dutiny ústní a potvrzením  
o zdravotní způsobilosti pa-
cienta.

Implantáty pro všechny
Zubní implantáty jsou vhodné 
pro každou věkovou skupinu. 
„Omezení věkem pro implan-
tologii neplatí, osobně jsem 
implantoval zubní náhradu  
i pacientům nad devadesát 

let,“ prozrazuje MUDr. Šmucler.  
„A pokud pacient spolupra-
cuje, dokážeme ošetřovat  
i kuřáky, diabetiky i nemocné 
s imunosupresí. Toho jsme se 
dříve báli.“

Za chvíli je po všem
Celý zákrok je bezbolestný  
a trvá krátce. „V ideálním 
případě je implantát zave-
den stejně rychle jako vytržen 
zub, tj. do pěti minut. Pokud 
je ale kosti nedostatek, ne-
bo si ji potřebujeme dostavět 
kvůli vzhledu dásní, operace 
trvá déle,“ upozorňuje MUDr. 
Šmucler.

Dodržování zubní hygieny je 
pro následnou péči klíčové. Aby 
vhojení proběhlo bez kompli-
kací, je nutno čistit implantáty 
pomocí speciálního zubního 
kartáčku a zubní nitě. Důležité 
jsou také pravidelné návštěvy 
stomatologa. „Doporučují 
se alespoň dvakrát ročně,“ 
uzavírá MUDr. Šmucler.

Zubní implantáty
- beZbolestně a s úsměvem

novinky

Zuby jsou klíčovým rysem 
osobnosti člověka. 
dodávají sebedůvěru, 
zajišťují plnohodnotné 
kousání i srozumitelné 
vyjadřování, umožňují na-
plno se smát. 

jan barák

redaktor.cz@mediaplanet.com

Implantáty

2
tIp

Nejdostupnější systém
zubních implantátů
Najděte si svého implantologa!

Asklepion – Trade s.r.o., Londýnská 160/39, 120 00 Praha 2, +420 234 716 507-9, obchod@asklepion.cz, www.asklepion−trade.cz, www.dentis–implant.cz

Asklepion − Klinika a institut estetické medicíny, doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Petr Barták, MUDr. Jan Stuchlík, MUDr. Hynek Kříž, Londýnská 39, Praha 2, +420 234 716 400, 
stomatologie@asklepion.cz | Bednář Stanislav, MUDr., Rousínov, Čsl. Armády 13, +420 517 371 543, stan.bednar@centrum.cz | Beneš Tomáš, MUDr., Uničov, Šternberská 4, +420 585 051 173, 
tombenes@seznam.cz | Blecha Václav, MUDr., Rokycany, Litohlavská 51, +420 371 722 385, mudr.blecha@tiscali.cz | Brom Zdeněk, MUDr., Teplice-Trnovany, Štúrova 744/57, +420 417 562 074, 
bromovi@gmail.com | Černý Vladimír, MUDr., Jistebnice, Náměstí 167, +420 381 273 431, cer.dent@tiscali.cz | Dostál Petr, MUDr., Vrbátky 76, +420 582 382 211, +420 777 108 991, 
pedro.dostal@tiscali.cz | Drahoš Vladimír, MUDr., Kuřim, Blanenská 982, +420 541 428 226, drahosvladimir@seznam.cz | ERPET MEDICAL s.r.o., Praha 1, Pštrossova 10, +420 221 595 000, 
recepce@medical.erpet.cz | Gregor Ladislav, MUDr., Brno, Nové Sady 2 - sorriso, +420 773 533 059, recepce@sorriso.cz | Hašková Dita, MUDr., Praha 2, Blanická 32 - d.vision, +420 222 253 715, 
info@dvision.cz | Hulička Radek, MUDr., Jablonského 446 Třeboň II, +420 384 397 185, hulicka@quick.cz | Chocholatá Zdeňka, MUDr., Dolní Bělá 162, +420 373 394 228, 
chocholatazdenka@email.cz | Kusák Pavel, MUDr., Ostrožská Nová Ves, Dědina 2, +420 572 501 332, pavel@kusakstomatologie.cz | Linhart Zdeněk, MUDr., Prostějov, Čechovická 42, 
+420 582 312 261, linhart.zdenek@tiscali.cz | Mikus Gabriel, MUDr., Velký Osek, Jiráskova 355, +420 321 795 518, mikusg@centrum.cz | Navara Zbyněk, MUDr., Prostějov, Jungmannova 731/7,
+420 582 342 885, z.navara@seznam.cz | Pacola Radek, MUDr. - COMFORTDENT, Nový Jičín, Msgr. Šrámka 1028/11, +420 556 703 390, radek.pacola@seznam.cz | Přichystal Tomáš, MUDr., 
Praha 5 - Radotín, +420 222 531 801, prichyn@seznam.cz | Pokorný Radek, MUDr., Praha 2, Blanická 32 - d.vision, +420 222 253 715, info@dvision.cz | Pokorný Marek, MUDr., Plzeň, Havlíčkova 12 
- Complex Dental, +420 774 276 797, complexdental@seznam.cz | Sedláček Roman, MUDr., Praha 3 - U Rajské zahrady 16, +420 774 957 652, zubar@zubar-sedlacek.cz | Smrček Jakub, MUDr.,
Praha 1 - Nové Město, Školská 22, +420 775 648 125, ordinace@zuby-smrcek.cz | Sojka Tomáš, MUDr., Brno-Štýřice, Strž 559/6, +420 543 239 067, MUDr.Sojka@seznam.cz | Špiller Jan, MUDr.,
Praha 4, Na Podkovce 270/4 - Podkovka, +420 725 802 664, info@podkovka.cz | Tomeček Martin, MUDr., Praha 7, Jankovcova 16/788 - 3DK, +420 773 989 335, objednani@3dk.cz |
 Urbánek Jan, MUDr., Praha 2, Londýnská 45/665 - Urbánek s.r.o., +420 777 873 505, info@dcupraha.cz | Vališ Luděk, MUDr., Karlovy Vary, U Imperiálu 1283/14 - AVADENT, +420 353 226 039, 
valisludek@centrum.cz | Vandas Pavel, MUDr., České Budějovice, Matice školské 1786/17, +420 387 730 579, vandas@medipont.cz | Vlnař Pavel, MUDr. - Dentavia, Plzeň, Mánesova 55, 
vlnar@dentavia.cz, +420 377 377 796, +420 607 775 407 | Zeman Antonín, MUDr., Liberec 1, Ignáta Herrmanna 593/4, +420 485 101 105, zemanzubni@volny.cz
… a řada dalších na www.dentis-implant.cz

Počet zubních implantátů 
Dentis meziročně

390 %

-80 %
Ceny zubních
implantátů
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1.lF UK a VFN 
praha
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Dávno jsou pryč doby, kdy bylo 
bělení zubů doménou jen fil-
mových hvězd. „Bělení zubů 
se v posledních 10 letech sta-
lo běžnou součástí zubní péče 
a naši klienti ji již berou ja-
ko naprostou samozřejmost“, 
říká zkušený odborník na 
bělení zubů MUDr. Martin 
Rusnák. Začíná se základním 
vyšetřením, které prokáže, je-
stli je pacientova ústní dutina 
na proceduru připravena. „Je 
zapotřebí odstranit veškeré 
pigmentace, zubní kámen  
a vyléčit případný zánět 
dásní,“ popisuje dále.

Stačí jedna návštěva 
ordinace
V zásadě existují dvě pro-
cedury pomocí kterých lze 

docílit bílých zubů. Při domácí 
proceduře se používá 10-20% 
koncentrace peroxidu vodíku 
a celý proces trvá 4 až 6 týdnů. 
Pacientovi je vyroben nosič na 
bělení, který má nasazen např. 
při spánku. Ordinační bělení 
zubů představuje finančně 
náročnější variantu, ale za to 
stačí ke kýženému výsledku 
jedna návštěva zubní ordi-
nace. „Používáme dražší ma-
teriály, speciální urychlo-
vací přístroje a několikrát 
vyšší koncentraci peroxidu 
vodíku (běžně 35%). Celá pro-
cedura trvá přibližně 1, 5 ho-
diny,“ přibližuje MUDr. Mar-
tin Rusnák.

Nekouřit a nepít víno
Bělení zubů je bezbolestný 
proces, který má podle slov 
MUDr. Martina Rusnáka tr-
valý efekt s tím, že je potřeba 
dodržet pravidlo nekonzumo-
vat tři dny po zákroku tmavě 
zbarvené nápoje, omáčky  
a nekouřit.  Jen tak je konečný 
výsledek skutečně dokonalý  
a dlouhodobý.

Ordinační bělení: 
Za 1, 5 hodiny zářivě 
bílé zuby

nOvinky

Úsměv nemůže být bez 
zdravě bílých zubů 
nikdy dokonalý. 
s přibývajícím věkem však 
zuby postupně tmavnou. 
Na jejich „nezdravé“ barvě 
se projevuje i nezdravý 
životní styl či požívání 
některých antibiotik v 
mládí. Rychlé a úspěšné 
řešení představuje 
ordinační bělení.

pavla maříková

redaktor.cz@mediaplanet.com

BÍLÝ ÚSMĚV
již nemusí být exkluzivní 
výsadou filmových hvězd.
Photo: shutterstock

SMILLE - OC Nový Smíchov, 3. Podlaží 
Plzeňská 8, 15000 Praha

Telefon: +420 257 941 296

SMILLE - Palác Flóra, 1. patro 
Vinohradská 151, 13000 Praha 3

Telefon: +420 255 742 035

1000 Kč

KUPONY SE NESČÍTAJÍ, 
KUPON JE PLATNÝ 

POUZE V  KLINIKÁCH 
SMILLE.

Podpis:

SLEVOVÝ KUPON 
na proceduru 

BĚLENÍ ZUBŮ LASEREM

krásná prsa 
bez problémů
Protože je každá 
žena jiná a má jiná 
přání, byly vyvi-
nuty různé typy 
implantátů, které 
odpovídají je-
jich lišícím se 
potřebám.

když vás 
trápí afty
Trpíte na afty? 
Trápí-li vás 
nepříjemné boláky 
často, měli byste 
zvážit návštěvu 
zubaře.

■ Co afty způsobuje 
lékaři přesně nevědí. 
Někdy se uvádí, že 
příčinou jejich vzniku 
může být nedostatečná 
ústní hygiena (zubní plak 
je zdrojem nežádoucích 
bakterií), nedostatek 
železa, vitamínu B12 ne-
bo kyseliny listové.

■ Pokud dbáte na 
ústní hygienu a přesto 
se vám afty dělají, 
vyzkoušejte doplňky 
stravy s obsahem železa, 
vitamínů B a kyseliny li-
stové. Odstranit bolesti-
vost aft lze vodičkami  
s anestetickým účinkem.

Při přetrvávajících 
obtížích raději navštivte 
zubaře, který puchýřky 
ošetří a případně 
vyloučí záměnu s jiným 
onemocněním.

 anna burdová

redaktor.cz@mediaplanet.comP
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inspirace

Usmívejte 
se s námi
Spofadent® Plus
■   třívrstvé síťované 

akrylátové zuby, prověřené 
dlouholetovu tradicí výroby 
v Čechách

■   jsou tvořeny se smyslem  
pro maximální estetický 
detail, komfort a především 
funkčnost

www.spofadental.com

AD_SpofadentPlus_120x93_1111_3.indd   1 2.11.11   16:37

 anna burdová

redaktor.cz@mediaplanet.com

p
roblém s chy-
bějícím chru-
pem naštěstí 
nemusí být 
d o ž i v o t n í . 
Pokud vám 
chybí zub (ne-

bo zuby), můžete investovat 
do kvalitní protézy. Nejen, 
že se vám bude lépe kousat, 
ale nebudete se muset stra-
nit společnosti z obavy, že 
‚mezery‘ v ústech nevypa-
dají dobře.

Druhy snímatelných
náhrad
Snímatelné zubní protézy se 
dělí podle toho, nahrazují-
li několik chybějících zubů, 
nebo všechny. V prvním 
případě se jedná o protézy 
částečné, ve druhém pak 
celkové (totální).

Částečná protéza se vsa-
zuje do míst chybějícího 

chrupu a přichycuje se  
k okolním zubům ko-
tevními prvky. Totální pro-
tézu tvoří individuálně 
vytvarované pryskyřičné 
tělo, které simuluje dásně, 
patro a zuby.

Život s protézou
I když jsou náhrady zubů 
stále dokonalejší jak po 
stránce vzhledu, tak po 
stránce provedení, musí si 
na ně každý nositel nejpr-
ve zvyknout. Přece jen jde  
o cizí těleso v ústech, s nímž 
je třeba naučit se ‚zacházet‘– 
mluvit, rozmělňovat potra-
vu a tak dále.

Obávat se častého vy-
padávání protéz nemusíte. 
Časem se jí přizpůsobí svaly 
obličeje, jazyka a ústní 
měkké tkáně, takže náhra-
da bude držet na svém místě 
pevněji. Pro větší jistotu je 

možné aplikovat fixační 
krémy, které se nanášejí na 
tělo protézy a vyplňují tak 
prostor mezi sliznicí dásně 
a umělým chrupem. Můžete 
jimi rovněž chránit dásně 
před podrážděním pro-
tézou.

Čištění je důležité
Stejně, jako o vlastní zu-
by, i o náhrady je třeba 
pečovat – vyplachovat 
ústa po jídle, večer protézu 
ošetřit jemným kartáčkem 
a přes noc nechat ve skle-
nici s vodou (například pro-
tézy z pryskyřice nesmí 
vyschnout, aby nedošlo 
k deformaci) či, lépe, 
desinfekčním roztokem. 
Tím zabráníte případnému 
vzniku zánětu dásní.

Zubní náhrady prošly v posledních letech významnou proměnou. Používají se kvalitnější 
a pružnější materiály a náhrady jsou esteticky mnohem blíže vlastním zubům. Zubní protézy 
rozhodně nejsou ničím, za co by se jejich nositelé museli stydět.

Zubní protéZy pro pohodlí 
i krásný úsměv

JEN JE MUSÍTE SPRÁVNĚ MOTIVOVAT
VAŠE DĚTI MILUJÍ ČIŠTĚNÍ ZUBŮ

Potřeby zubní hygieny jsou vyrobené přímo pro děti. Značkové 
jemné štětinky Dupont (USA) dokonale čistí zuby i dásně a fluoridy 1450 
ppm v jahodové pastě je chrání je před vznikem zubního kazu a plaku. Ať 
již vyberete normální nebo blikající kartáček, dentální sadu, či zubní pastu 
a ústní vodu, dopřejete Vašim dětem profesionální péči a z čištění zubů jim 
uděláte zábavu. V síti drogerií ROSSMANN, DM, SCHLECKER a krasnyusmev.cz

hello_kitty_78x93.indd   1 10.11.11   14:54
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ZUBNÍCH PROTÉZ
se nemusíte bát, náhrada 
drží pevně.
Photo: shutterstock
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Dnešní životní styl velí kon-
zumovat množství ovoce, 
zeleniny i přírodních džusů.  
Z hlediska zdravé výživy jde 
o věc prospěšnou, většina 
z nás ale zapomíná, že 
krom vitaminů a minerálů 
obsahují ovocné šťávy  
i množství kyselin. Ty na-
leptávají zubní sklovinu  
a vznikají eroze.

Nebezpečné kyseliny
„Eroze znamená postupné 
až úplné rozpouštění zu-
bu,“ vysvětluje MUDr. 
Jan Netolický z FN Plzeň. 
„Během eroze je narušena 
hladká plocha skloviny, 
která má zub chránit. Na 

povrchu vznikají nerovno-
sti a rýhy, které usnadňují 
usazení bakterií, a vzniká 
zubní kaz.“ 
Hlavní příčinou zubních 
erozí jsou kyseliny vnějšího 
a vnitřního původu.  

„K vnějším patří kyseliny 
obsažené v kyselých potra-
vinách a nápojích, kyse-
liny vnitřního původu jsou 
kyseliny žaludku při chro-
nickém zvracení např.  
u anorexie, bulimie, alkoho-

lismu,“ upřesňuje MUDr. 
Netolický.

Chraňte sklovinu
Z potravin mají největší 
erozivní potenciál citru-
sové plody, z nápojů ovocné 
džusy a perlivé nealkoho-
lické nápoje. Nelze opo-
menout ani kyselé zálivky  
a dresinky, kde jsou erozivní 
kyseliny také obsaženy.
Pokud chceme erozi 
předejít, musíme zubní sk-
lovinu chránit. Základem 
jsou správné stravovací  
a výživové návyky, neméně 
důležitý je ale také správný 
výběr kartáčku a ústní vody.  
„V současnosti je 
doporučeno používání 
ústních vod s ionty kovů, 
ideální je kombinace chlo-
ridu cínatého a aminfluo-
ridu“ uzavírá MUDr. Neto-
lický.

Zubní eroze:  Proč 
a jak se chránit

aNi vám Nemusí zubNí kaz bolestí znepříjemnit den. Lze se 
mu vyhnout správnými stravovacími návyky a pravidelnou zubní 
hygienou.  Photo: shutterstock

INSPIRAce

Zuby patří k nejtvrdším 
tkáním lidského 
těla. Jejich kvali-
ta je člověku dána ge-
neticky, přesto stav 
našich zubů v mnohém 
ovlivňujeme sami. Zákla-
dem zdravého chrupu je 
zubní sklovina, kterou 
ale oslabuje mnoho jevů. 
Jedním z nich je zubní 
eroze.

jan barák

redaktor.cz@mediaplanet.com

Chraňte si zubní sklovinu před kyselinami.

Optimální ochrana před ztrátou zubní skloviny

	 Posiluje	zubní	sklovinu	

	 	Zvyšuje	odolnost	zubů	před		
opakovaným	působením	kyselin

	 	Chrání	před	ztrátou	změkčené		
zubní	skloviny	při	čištění	zubů

K dostání v lékárnách.EROSION PROTECTION

Při	koupi	2	kusů	zubní	pasty	dostanete	mini	ústní	vodu	
elmex®	Erosion	ProtECtion	zdarma.

204x93.indd   2 9.11.11   10:06

muDr. Jan Netolický, Ph.D,

■ Fakultní nemocnice plzeň – 
odborný asistent 
■ Člen výkonného výbo-
ru České endodontické 
společnosti. 
■ absolvoval odbornou stáž 
ve Švýcarsku u prof. lussiho 
na téma erozivních defektů
a jejich detekce a terapie.

Krásná prsa 
bez problémů
Protože je každá 
žena jiná a má jiná 
přání, byly vyvi-
nuty různé typy 
implantátů, které 
odpovídají je-
jich lišícím se 
potřebám.

Korunka, faseta, 
můstek za 14 
dni? Ne ne.  
To je již minulost.

Díky skenovacímu 
a frézovacímu 
zařízení dokážeme 
v jedné návštěvě 
celkově zrekon-
struovat devasto-
vaný chrup.

■ Nebo pomocí fa-
set změnit pacientův 
úsměv v úsměv krásnější, 
rovnější a třeba i bělejší. 
To vše během jednoho 
dne, v jedné návštěvě 
bez tradičních otisků  
a provizorií přímo v or-
dinaci. Nesporně další 
výhoda je čistá kerami-
ka, nepřítomnost ko-
vu a přesnost protetické 
práce. Chrup působí vel-
mi přirozeně a je k nero-
zeznání od vlastních zubů.

■ Celokeramické fa-
sety, inlaye, korunky 
a můstky vyrobené 
systémem CEREC ocení 
zejména pacienti s nej-
vyššími požadavky na 
estetiku, s alergií na kovy  
a časově zaneprázdnění 
pacienti.

 MUDr. krUpička LUkáš
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inspirace

Usmívejte 
se s námi
Spofadent® Plus
■   třívrstvé síťované 

akrylátové zuby, prověřené 
dlouholetovu tradicí výroby 
v Čechách

■   jsou tvořeny se smyslem  
pro maximální estetický 
detail, komfort a především 
funkčnost

www.spofadental.com

AD_SpofadentPlus_120x93_1111_3.indd   1 2.11.11   16:37

 anna burdová

redaktor.cz@mediaplanet.com

p
roblém s chy-
bějícím chru-
pem naštěstí 
nemusí být 
d o ž i v o t n í . 
Pokud vám 
chybí zub (ne-

bo zuby), můžete investovat 
do kvalitní protézy. Nejen, 
že se vám bude lépe kousat, 
ale nebudete se muset stra-
nit společnosti z obavy, že 
‚mezery‘ v ústech nevypa-
dají dobře.

Druhy snímatelných
náhrad
Snímatelné zubní protézy se 
dělí podle toho, nahrazují-
li několik chybějících zubů, 
nebo všechny. V prvním 
případě se jedná o protézy 
částečné, ve druhém pak 
celkové (totální).

Částečná protéza se vsa-
zuje do míst chybějícího 

chrupu a přichycuje se  
k okolním zubům ko-
tevními prvky. Totální pro-
tézu tvoří individuálně 
vytvarované pryskyřičné 
tělo, které simuluje dásně, 
patro a zuby.

Život s protézou
I když jsou náhrady zubů 
stále dokonalejší jak po 
stránce vzhledu, tak po 
stránce provedení, musí si 
na ně každý nositel nejpr-
ve zvyknout. Přece jen jde  
o cizí těleso v ústech, s nímž 
je třeba naučit se ‚zacházet‘– 
mluvit, rozmělňovat potra-
vu a tak dále.

Obávat se častého vy-
padávání protéz nemusíte. 
Časem se jí přizpůsobí svaly 
obličeje, jazyka a ústní 
měkké tkáně, takže náhra-
da bude držet na svém místě 
pevněji. Pro větší jistotu je 

možné aplikovat fixační 
krémy, které se nanášejí na 
tělo protézy a vyplňují tak 
prostor mezi sliznicí dásně 
a umělým chrupem. Můžete 
jimi rovněž chránit dásně 
před podrážděním pro-
tézou.

Čištění je důležité
Stejně, jako o vlastní zu-
by, i o náhrady je třeba 
pečovat – vyplachovat 
ústa po jídle, večer protézu 
ošetřit jemným kartáčkem 
a přes noc nechat ve skle-
nici s vodou (například pro-
tézy z pryskyřice nesmí 
vyschnout, aby nedošlo 
k deformaci) či, lépe, 
desinfekčním roztokem. 
Tím zabráníte případnému 
vzniku zánětu dásní.

Zubní náhrady prošly v posledních letech významnou proměnou. Používají se kvalitnější 
a pružnější materiály a náhrady jsou esteticky mnohem blíže vlastním zubům. Zubní protézy 
rozhodně nejsou ničím, za co by se jejich nositelé museli stydět.

Zubní protéZy pro pohodlí 
i krásný úsměv

JEN JE MUSÍTE SPRÁVNĚ MOTIVOVAT
VAŠE DĚTI MILUJÍ ČIŠTĚNÍ ZUBŮ

Potřeby zubní hygieny jsou vyrobené přímo pro děti. Značkové 
jemné štětinky Dupont (USA) dokonale čistí zuby i dásně a fluoridy 1450 
ppm v jahodové pastě je chrání je před vznikem zubního kazu a plaku. Ať 
již vyberete normální nebo blikající kartáček, dentální sadu, či zubní pastu 
a ústní vodu, dopřejete Vašim dětem profesionální péči a z čištění zubů jim 
uděláte zábavu. V síti drogerií ROSSMANN, DM, SCHLECKER a krasnyusmev.cz
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až úplné rozpouštění zu-
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Jan Netolický z FN Plzeň. 
„Během eroze je narušena 
hladká plocha skloviny, 
která má zub chránit. Na 

povrchu vznikají nerovno-
sti a rýhy, které usnadňují 
usazení bakterií, a vzniká 
zubní kaz.“ 
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„K vnějším patří kyseliny 
obsažené v kyselých potra-
vinách a nápojích, kyse-
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Z potravin mají největší 
erozivní potenciál citru-
sové plody, z nápojů ovocné 
džusy a perlivé nealkoho-
lické nápoje. Nelze opo-
menout ani kyselé zálivky  
a dresinky, kde jsou erozivní 
kyseliny také obsaženy.
Pokud chceme erozi 
předejít, musíme zubní sk-
lovinu chránit. Základem 
jsou správné stravovací  
a výživové návyky, neméně 
důležitý je ale také správný 
výběr kartáčku a ústní vody.  
„V současnosti je 
doporučeno používání 
ústních vod s ionty kovů, 
ideální je kombinace chlo-
ridu cínatého a aminfluo-
ridu“ uzavírá MUDr. Neto-
lický.

Zubní eroze:  Proč 
a jak se chránit

aNi vám Nemusí zubNí kaz bolestí znepříjemnit den. Lze se 
mu vyhnout správnými stravovacími návyky a pravidelnou zubní 
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Zuby patří k nejtvrdším 
tkáním lidského 
těla. Jejich kvali-
ta je člověku dána ge-
neticky, přesto stav 
našich zubů v mnohém 
ovlivňujeme sami. Zákla-
dem zdravého chrupu je 
zubní sklovina, kterou 
ale oslabuje mnoho jevů. 
Jedním z nich je zubní 
eroze.

jan barák

redaktor.cz@mediaplanet.com
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Chraňte si zubní sklovinu před kyselinami.
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■ Fakultní nemocnice plzeň – 
odborný asistent 
■ Člen výkonného výbo-
ru České endodontické 
společnosti. 
■ absolvoval odbornou stáž 
ve Švýcarsku u prof. lussiho 
na téma erozivních defektů
a jejich detekce a terapie.

Krásná prsa 
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Protože je každá 
žena jiná a má jiná 
přání, byly vyvi-
nuty různé typy 
implantátů, které 
odpovídají je-
jich lišícím se 
potřebám.
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můstek za 14 
dni? Ne ne.  
To je již minulost.

Díky skenovacímu 
a frézovacímu 
zařízení dokážeme 
v jedné návštěvě 
celkově zrekon-
struovat devasto-
vaný chrup.

■ Nebo pomocí fa-
set změnit pacientův 
úsměv v úsměv krásnější, 
rovnější a třeba i bělejší. 
To vše během jednoho 
dne, v jedné návštěvě 
bez tradičních otisků  
a provizorií přímo v or-
dinaci. Nesporně další 
výhoda je čistá kerami-
ka, nepřítomnost ko-
vu a přesnost protetické 
práce. Chrup působí vel-
mi přirozeně a je k nero-
zeznání od vlastních zubů.

■ Celokeramické fa-
sety, inlaye, korunky 
a můstky vyrobené 
systémem CEREC ocení 
zejména pacienti s nej-
vyššími požadavky na 
estetiku, s alergií na kovy  
a časově zaneprázdnění 
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Nepodceňujte prevenci!

Podle průzkumu, který byl letos realizován v rámci celostátní akce, 
navštěvuje dentální hygienistku  pravidelně jen 22 % Čechů. Naopak 
66 % se s dentální hygienistkou nikdy nepotkalo!

T
ěžko říct, 
čím je způ-
s o b e n o , 
že my Češi 
považujeme 
hezké a zdra-
vé zuby za 

jakýsi nadstandard. Jinak si 
tyto výsledky totiž vysvětlit 
nelze. Pak své problémy 
svádíme na dědičnost, 
těhotenství, nedostatek 
času atd.
 
Dentální hygiena 
pomáhá
Stomatologa zpravidla 
navštěvujeme buď na pre-
ventivní prohlídku, nebo 
proto, že máme problém.  
K dentální hygienistce 
chodí ale pacienti často 
pouze proto, že je tam 
jejich stomatolog odeslal.  
A přitom bychom ji měli 
navštěvovat tak jako stoma-
tologa – pravidelně 2x ročně 
a ideálně už od dětského 
věku.
Dentální hygienistka (nebo 
hygienista) je specialistka, 

jejímž cílem je preventivně 
zabránit problémům  
v dutině ústní (jako je zubní 
kaz, zánět dásní nebo pa-
rodontóza) a pomoci léčit 
již vzniklá onemocnění. 
Návštěvy dentální hygie-
nistky není třeba se bát. 
Při prvním setkání prove-
de vyšetření úst a seznámí 
pacienta se správnou péčí  
o chrup, následuje 
instruktáž přímo v ústech 
pacienta.  Během dalších 
ošetření je odstraňován 
např. zubní kámen nebo pig-
mentace (hnědé skvrny na 
zubech).

Čistý zub nemůže 
onemocnět
Správnou dentální hygie-
nou lze problémům  
v našich ústech zásadně 
předejít. Nutností je 
pravidelně používat zubní 
kartáček a pastu, k úplné 
dentální hygieně navíc 
doporučujeme používání 
mezizubních kartáčků, 
dentálních nití a spe-

ciálních kartáčků. Záleží 
vždy na individuální situa-
ci, v ordinaci proto klade-
me důraz na nácvik s těmito 
pomůckami.

Nebojte se lékaře
Nejdůležitější poučka 
zní „Čistý zub nemůže 
onemocnět“! Proto je důle-
žité zuby čistit pravidelně. 
V případě, že si nemůžeme 
zuby vyčistit kartáčkem, 
například během dne, je 
ideální použít žvýkačku bez 
cukru. Žvýkačky bez cukru 
vyrovnávají pH v ústech  
a pomáhají nám produko-
vat sliny, které zuby omývají  
a napomáhají reminerali-
zaci skloviny (návrat ztra-
cených minerálů). 
Jednoduše řečeno - máte cit-
livé zuby, krvácí vám dásně, 
kazí se vám zuby? Navštivte 
dentální hygienistku, která 
vám poradí! Takhle málo 
stačí a nebudete se muset 
bát návštěvy lékaře.

„dentální hygie-
nistku by měli 
pacienti  
navštěvovat 
jako stomatolo-
ga - pravidelně 
dvakrát ročně  
a ideálně už od 
dětského věku”.

dentální hygiena

Bc. Petra Křížová, DiS.
prezidentka asociace 
dentálních hygienistek

Názor profesioNála

AFTY BOLET NEMUSÍ!

RYCHLE ULEVUJE OD BOLESTI

K DOSTÁNÍ V LÉKÁRNÁCH

 BOLET NEMUSÍ!

RYCHLE ULEVUJE OD BOLESTI

K DOSTÁNÍ V LÉKÁRNÁCH

RYCHLE ULEVUJE OD BOLESTI

Aloclair™ Gel: Naneste 1 nebo 2 kapky gelu tak, aby pokryly celou aftu 
nebo poranění v ústech. Vyvarujte se přímého kontaktu aplikátoru  
s poraněním. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Výrobce: Sinclair Pharma Srl, Itálie. Distributor v ČR: 
Pears Health Cyber s.r.o., Dělnická 12, 170 00 Praha. 

www.aloclair.cz

Krásná prsa 
bez problémů
Protože je každá 
žena jiná a má jiná 
přání, byly vyvi-
nuty různé typy 
implantátů, které 
odpovídají je-
jich lišícím se 
potřebám.

zdravý 
úsměv
Na nedobrý stav 
dentální hygieny 
upozornila jarní ce-
lostátní akce Orbit 
– Zdravý úsměv pro 
každého pořádaná 
Orbit Klubem. 

Nabídla návštěvníkům 
obchodních center 
možnost získat infor-
mace o dentální hygieně  
a vzorky žvýkaček bez cu-
kru, zhlédnout edukativní 
seriál E-Zubař, vyplnit do-
tazníky a konzultovat 
své problémy s dentální 
hygienistkou. 

Z dotazníků vyplynu-
lo, že průměrný Čech ne-
chodí k dentální hygie-
nistce ani nepoužívá 
mezizubní kartáčky. 
Na tom všem tedy ještě 
musíme zapracovat! Začít 
můžete třeba tím, že na  
w w w.O r b i t K l u b . c z 
zhlédnete seriál E-Zubař, 
můžete se tu poradit  
s odborníky, najdete tu 
řadu článků, lékařský 
slovníček nebo databázi 
ordinací.
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BEZ STRACHU - BEZ BOLESTI

BOJÍTE SE ZUBAŘE?
Máme pro Vás řešení!
Žádejte u svého stomatologa inhalační analgetikum 

ENTONOX®

novinka v ČR
bez vpichu - stačí několik nádechů

tlumí bolest i strach a uklidňuje
velmi rychlý nástup i ústup účinků
již mnoho let úspěšně používán lékaři  
ve stomatologii, porodnictví a chirurgii

ENTONOX®

Dodejte svému tělu Coenzyme Q10 Walmark!
 dodává energii pro zvládnutí fyzicky i psychicky náročných období
 pomáhá předcházet únavě a stresu
 má antioxidační účinky a zpomaluje stárnutí buněk

+DÁREK ZDARMA! 

Mimořádné dárkové balení*

Originální keramická dóza

Doplněk stravy

  Žádejte ve své lékárně. 
* Nabídka platí pouze pro balení Coenzyme Q10 30 mg, 60 tobolek 

a Coenzyme Q10 60 mg, 30 tobolek. Limitovaná edice - pouze do vyprodání zásob. 
Dóza s motivem “vlčí mák” v prodeji až od října 2011. 

 Více informací na bezplatné infolince 800 141 141 
nebo na www.walmark.cz.                                                       

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte: 
LASAK s.r.o. • Českobrodská 1047/46 • 190 01 Praha 9 – Hloubětín 
e-mail: info@lasak.cz • www.lasak.cz

Ocenění Česká hlava 2010 v kategorii Industrie – za 
nejlepší technologickou a výrobkovou inovaci v ČR 
získala společnost Lasak za nový bioaktivní povrch 
BIO dentálních implantátů IMPLADENT®. O udělení 
tohoto nejprestižnějšího českého vědeckého ocenění 
rozhodla jedenáctičlenná odborná porota.

Systém dentálních implantátů IMPLADENT® 
je vhodný prakticky pro každého. Mohou ho mít 
jak mladí lidé, kteří přišli o jeden nebo více zubů při 
úrazu, tak lidé ve vyšším věku. Zubní implantáty jsou 
vyrobeny z čistého titanu – materiálu, který kostní 
tkáň neodmítá jako cizí, ale naopak se s ním přímo 
a pevně spojí. 

Díky bioaktivnímu povrchu BIO lze podstatně 
zkrátit vhojovací dobu implantátů a v některých 
případech lze implantát zatížit okamžitě po zavede-
ní.  Klinické studie, dokumentující více než 15leté 
zkušenosti s implantáty IMPLADENT®, uvádějí 
98,8% úspěšnost vhojování, což řadí tento český 
systém mezi světovou špičku. 

ČESKÉ ZUBNÍ IMPLANTÁTY 
NA SVĚTOVÉ ÚROVNI 
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Nepodceňujte prevenci!

Podle průzkumu, který byl letos realizován v rámci celostátní akce, 
navštěvuje dentální hygienistku  pravidelně jen 22 % Čechů. Naopak 
66 % se s dentální hygienistkou nikdy nepotkalo!

T
ěžko říct, 
čím je způ-
s o b e n o , 
že my Češi 
považujeme 
hezké a zdra-
vé zuby za 

jakýsi nadstandard. Jinak si 
tyto výsledky totiž vysvětlit 
nelze. Pak své problémy 
svádíme na dědičnost, 
těhotenství, nedostatek 
času atd.
 
Dentální hygiena 
pomáhá
Stomatologa zpravidla 
navštěvujeme buď na pre-
ventivní prohlídku, nebo 
proto, že máme problém.  
K dentální hygienistce 
chodí ale pacienti často 
pouze proto, že je tam 
jejich stomatolog odeslal.  
A přitom bychom ji měli 
navštěvovat tak jako stoma-
tologa – pravidelně 2x ročně 
a ideálně už od dětského 
věku.
Dentální hygienistka (nebo 
hygienista) je specialistka, 

jejímž cílem je preventivně 
zabránit problémům  
v dutině ústní (jako je zubní 
kaz, zánět dásní nebo pa-
rodontóza) a pomoci léčit 
již vzniklá onemocnění. 
Návštěvy dentální hygie-
nistky není třeba se bát. 
Při prvním setkání prove-
de vyšetření úst a seznámí 
pacienta se správnou péčí  
o chrup, následuje 
instruktáž přímo v ústech 
pacienta.  Během dalších 
ošetření je odstraňován 
např. zubní kámen nebo pig-
mentace (hnědé skvrny na 
zubech).

Čistý zub nemůže 
onemocnět
Správnou dentální hygie-
nou lze problémům  
v našich ústech zásadně 
předejít. Nutností je 
pravidelně používat zubní 
kartáček a pastu, k úplné 
dentální hygieně navíc 
doporučujeme používání 
mezizubních kartáčků, 
dentálních nití a spe-

ciálních kartáčků. Záleží 
vždy na individuální situa-
ci, v ordinaci proto klade-
me důraz na nácvik s těmito 
pomůckami.

Nebojte se lékaře
Nejdůležitější poučka 
zní „Čistý zub nemůže 
onemocnět“! Proto je důle-
žité zuby čistit pravidelně. 
V případě, že si nemůžeme 
zuby vyčistit kartáčkem, 
například během dne, je 
ideální použít žvýkačku bez 
cukru. Žvýkačky bez cukru 
vyrovnávají pH v ústech  
a pomáhají nám produko-
vat sliny, které zuby omývají  
a napomáhají reminerali-
zaci skloviny (návrat ztra-
cených minerálů). 
Jednoduše řečeno - máte cit-
livé zuby, krvácí vám dásně, 
kazí se vám zuby? Navštivte 
dentální hygienistku, která 
vám poradí! Takhle málo 
stačí a nebudete se muset 
bát návštěvy lékaře.

„dentální hygie-
nistku by měli 
pacienti  
navštěvovat 
jako stomatolo-
ga - pravidelně 
dvakrát ročně  
a ideálně už od 
dětského věku”.

dentální hygiena

Bc. Petra Křížová, DiS.
prezidentka asociace 
dentálních hygienistek

Názor profesioNála

AFTY BOLET NEMUSÍ!

RYCHLE ULEVUJE OD BOLESTI

K DOSTÁNÍ V LÉKÁRNÁCH

Aloclair™ Gel: Naneste 1 nebo 2 kapky gelu tak, aby pokryly celou aftu 
nebo poranění v ústech. Vyvarujte se přímého kontaktu aplikátoru  
s poraněním. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Výrobce: Sinclair Pharma Srl, Itálie. Distributor v ČR: 
Pears Health Cyber s.r.o., Dělnická 12, 170 00 Praha. 

www.aloclair.cz

Krásná prsa 
bez problémů
Protože je každá 
žena jiná a má jiná 
přání, byly vyvi-
nuty různé typy 
implantátů, které 
odpovídají je-
jich lišícím se 
potřebám.

zdravý 
úsměv
Na nedobrý stav 
dentální hygieny 
upozornila jarní ce-
lostátní akce Orbit 
– Zdravý úsměv pro 
každého pořádaná 
Orbit Klubem. 

Nabídla návštěvníkům 
obchodních center 
možnost získat infor-
mace o dentální hygieně  
a vzorky žvýkaček bez cu-
kru, zhlédnout edukativní 
seriál E-Zubař, vyplnit do-
tazníky a konzultovat 
své problémy s dentální 
hygienistkou. 

Z dotazníků vyplynu-
lo, že průměrný Čech ne-
chodí k dentální hygie-
nistce ani nepoužívá 
mezizubní kartáčky. 
Na tom všem tedy ještě 
musíme zapracovat! Začít 
můžete třeba tím, že na  
w w w.O r b i t K l u b . c z 
zhlédnete seriál E-Zubař, 
můžete se tu poradit  
s odborníky, najdete tu 
řadu článků, lékařský 
slovníček nebo databázi 
ordinací.
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