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PŘEDNÁŠKY A ŽIVÉ DEMONSTRACE
PÁTEK 10. ŘÍJNA
SEKCE ZUBNÍCH LÉKAŘŮ (KŘIŽÍKŮV PAVILON E)
Moderátoři: MUDr. Hana Zallmannová, MUDr. Miroslav Kapin

Autor:
Téma:

MUDr. Katarína Cyprichová (soukr. praxe, Bratislava, Slovensko)
SSC - prefabrikované nerezové korunky - Jak z nich nemít strach (LIVE, slovenština)

Abstrakt:
SSC sú extrémne trvanlivé, relatívne lacné, ich fixácia je minimálne technicky náročná a
ponúkajú veľkú výhodu v tom, že kryjú celú korunkovú časť. Krok po kroku si vysvetlíme ich indikácie,
ukážeme postup preparácie, úpravu korunky a fixáciu. Zhrnieme si chyby, ktoré môžeme urobiť. Vysvetlíme si,
prečo a ako sa dajú chyby ľahko opraviť bez toho, aby to ovplyvnilo výsledok.
Autor:
Téma:

David Chvartszeid, DDS.,MSc.,FRCD (Toronto University, Canada)
Soft tissues and fixed prosthodontics: How to live "happily ever after" (angličtina)

Abstrakt:
Měkké tkáně hrají neoddělitelnou roli při zajištění životnosti zubů a implantátu stejně jako
vytvářejí barevné rámování zubů. Vztah mezi měkkými tkáněmi a přirozenými zuby je komplikován
umístěním rekonstrukčních materiálů či implantátů. Přednáška diskutuje některá témata týkající se rozhraní
gingiva-rekonstrukce a bude zdůrazňovat, jak chyby při plánování léčby a klinickém zpracování mohou mít
neblahé důsledky na zdraví a vzhled měkkých tkání stejně jako na blízké rekonstrukce.
Autor:
Téma:

MUDr. Jan Špilller (soukr. praxe, Praha)
Augmentační techniky

Abstrakt:
Augmentační techniky jsou nedílnou součástí moderní implantologie. Ne vždy je totiž pro
zavedení implantátu k dispozici dostatečný objem kosti. V takovém případě je třeba nedříve řešit, jak
dosáhnout patřičného množství, do kterého by bylo možné implantát spolehlivě zavést. Výběr vhodné
augmentační techniky není však vždy jednoduchou záležitostí. Záleží na typu a tvaru místa, které je potřeba
augmentovat. Na možnostech udržet vlastní augmentát v místech, kde jej skutečně chceme mít.
Rozhodnout, zda být více invazivní nebo naopak šetrný s ohledem na výživu augmentovaného místa.
Přednáška si klade za cíl, vysvětlit, kdy je která technika výhodnější a kdy méně. V neposlední řadě sdělit i rizika
a možné komplikace spojené s jednotlivými technikami.
Autor:
Téma:

Dr. Maxim Belograd (soukromá praxe, Ukrajina)
Ceramic veneers: esthetics without compromising. MicroVision approach (LIVE, angličtina)

Abstrakt:
Analýza a plánování estetické rehabilitace. Digital Smile Design jako mocný nástroj
komunikace s pacientem a laboratoří. Fotografický a video protokol. Vytváření modelu rekonstrukce. Výběr
rekonstrukce podle invazivity, rozpočtu a času. Přechodná řešení pro ekonomicky kompromisní situace.
Preparační technika pro mikrofasety s užitím zvětšovací techniky. MicroVision approach. Komplexní
rehabilitace a keramické fasety.

SEKCE ZUBNÍCH TECHNIKŮ (MALÁ HOKEJOVÁ HALA)
Moderátoři: MUDr. Jiří Nožička, MDDr. Ing. Lukáš Kaloš
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Autor:
MUDr. Jiří Nožička & Jiří Taufer (soukr. praxe České Budějovice, soukr. laboratoř Praha)
Téma:
Kompozitní inlej/onlej
Abstrakt:
V přednášce bude uveden postup ošetření pacienta kompositními onlejemi.
1. Vyšetření
2. Hygiena
3. RTG snímky
4. Preparace, IDS, MR, otisky, provizoria
5. Kompletní laboratorní postup zhotovení. Modely,izolace,vrstvení kompositu,opracování.
6. Fixace v ordinaci kompositem
7. Důraz je kladen na spolupráci zubního lékaře a zubního technika.

Autor:
Ondřej Adam (soukr. laboratoř České Budějovice)
Téma:
It's my job to keep bonded restoration elite
Abstrakt:
Plánování - fotoprotokol, analýza, vosková diagnostika, dokumentace odstínu a high end realizace v dentální
laboratoři dokumentovaná na několika klinických případech.

Autor:
Téma:
Abstrakt:

Jakub Exner & Ondřej Adam (soukr. praxe Hradec Králové, soukr. laboratoř České Budějovice)
Korektní morfologie - demonstrace voskovacích technik (LIVE)
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PŘEDNÁŠKY A ŽIVÉ DEMONSTRACE
SOBOTA 11. ŘÍJNA
SEKCE ZUBNÍCH LÉKAŘŮ (KŘIŽÍKŮV PAVILON E)
Moderátoři: MUDr. Simona Ságlová, PhD., MUDr. Miroslav Kapin

Autor:
MUDr. Radek Mounajjed, DDS., PhD. (soukr. praxe Hradec Králové)
Téma:
Preparace dolních řezáků (LIVE)
Abstrakt:
Preparace dolních řezáků je mnohdy obtížná, vzhledem ke gracilnosti preparovaného pilíře. Během live show
bude předvedena preparace dolního řezáku na celoplášťovou keramickou korunku. Důraz bude kladen na
mini invazivní průběh. Po ukončení preparace bude zhotoven otisk.

Autor:
MUDr. Jiří Nožička (soukr. praxe České Budějovice)
Téma:
Vysokofrekvenční proud (LIVE)
Abstrakt:
1. Co to je VFP
2. na jakém princiopu pracuje VFP,
3. Z čeho se skládá přístroj VFP.
4. Indikace použití VFP
5. Kontraindikce použití VFP
6. Příklady z ordinace praktického zubního lékaře a následně jak se tkáně po oříznutí VFP hojí.
7. Plastika gingivy¨
8. Granuloma fissuratum
9. Dentito diﬃcilis
10. úprava gingivy před otiskem a další příklady z praxe i s hojením.
11. Záchrana zalomených kořenů.
12. Rozdíly mezi skalpelem a VFP
13. Rozdíly mezi kauterem a VFP

Autor:
MUDr. Daniel Černý (soukr. praxe Hradec Králové)
Téma:
Obecná pravidla preparace (LIVE)
Abstrakt:
Brzy to bude 120 let, co zakladatel moderního záchovného lékařství dr. G. V. Black definoval základní principy,
jak postupovat při preparaci kavity účelně a bezpečně. Tato pravidla, která se vyučují na většině dentálních
škol v prvním ročníku v sobě obsahují dodnes smyslupná praxí prověřená doporučení, která se
často... ...nedodržují. Autor chce poukázat a živě demonstrovat, jak jsou tato pravidla stále potřebná.

Autor:
MUDr. Josef Kunkela & MUDr. Martin Tomeček (soukr. praxe Jindřichův Hradec / Praha)
Téma:
Plánování estetiky frontálního úseku (LIVE)
Abstrakt:
Dosažení přirozeného estetického výsledku v rámci komplexního stomatologického ošetření by nemělo být
dílem náhody. Náročnost tohoto úkolu spočívá mnohdy nejen v rozsahu ošetřovaných zubů a technické
obtížnosti ošetření, ale již ve fázi plánování a diagnostiky. Přitom jedině pečlivě provedená estetická analýza je
odrazovým můstkem pro 1. adekvátní zohlednění všech estetických vlivů obličeje a celé postavy, 2. vytvoření
vizualizace (konvenční nebo digitální wax-up), která pomůže významně při komunikaci s pacientem a určení
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základního směru ošetření, 3. odhalení potřebných kroků i ve vztahu k příbuzným oborům (ortodoncie,
chirurgické úpravy), 4. vyjasnění zadání při vytváření wax-up modelace, 5. jasné stanovení léčebného plánu
nejen co do rozsahu nezbytné preparace tvrdých zubních tkání, ale též všech ostatních aspektů léčby (úpravy
gingivy, úpravy artikulace a čelistních vztahů, potřebné ortodontické či chirurgické úpravy). V současné době
boomu konceptu DSD (Digital Smile Design) a jeho variant pro konvenční i cad-cam protetiku vznikají i
koncepty nahrazující klasický wax-up nebo mock-up (SKYN koncept). V rámci live demonstrace na pacientovi
projdou autoři oba postupy, které různým způsobem vedou ke stejnému cíli: fotoprotokol a analýza videa,
postup estetické analýzy a návaznost na další fázi plánování (wax-up, mock-up, doplňující zákroky).

SEKCE DENTÁLNÍCH HYGIENISTEK (MALÁ HOKEJOVÁ HALA)
Moderátor: MUDr. Zora Muzikantová Vesecká

Autor:
MUDr. Petr Bednář, PhD. (soukr. praxe Úpice)
Téma:
Zlaté pravidlo - znát důvod svého počínání
Abstrakt:
Pozice dentální hygienistky v dentálním ošetření, vysvětlení a pochopení základních cílů dentální péče.
Strategie vedoucí k dosažení vytčeného cíle. Limitovaná cesta skupinové prevence, výhody dobře prováděné
individuální prevence, metody, možnosti, pomůcky, taktika nácviku. Výhody dentální hygienistky proti
ostatním členům dentálního týmu a jak je využít v každodenní práci.

Autor:
MUDr. Jan Streblov (soukr. praxe Praha)
Téma:
Léčba parodontitidy - systematický přístup jako základ úspěchu
Abstrakt:
Zubní lékař a dentální hygienistka představují tým, který je v úzké spolupráci schopen dobře zvládnout léčbu
onemocnění parodontu u naprosté většiny motivovaných pacientů. V indikovaných případech pak k mohou
přizvat další odborníky.
Základem úspěšné terapie je jednoznačně stanovený cíl, přehledná strategie léčby, jasné rozdělení
kompetencí jednotlivých členů týmu a realisticky nastavené očekávání všech zúčastněných stran.
Cílem přednášky je podat léčbu parodontitidy jednoduchým a přehledným způsobem tak, aby se
problematika parodontu neocitala na okraji zájmu, ale aby se naopak stala výchozím bodem pro terapii
pacientů s postiženým parodontem.

Autor:
MUDr. Petr Bednář, PhD. & Barbora Kolářová, DiS. (soukr. praxe Úpice / Hradec Králové)
Téma:
Subgingivální ošetření od A do Z (LIVE)
Abstrakt:
Připomenutí důležitosti scalingu a jeho zařazení do plánu ošetření. Předpoklady nezbytné pro úspěšné
subgignivální ošetření, podmínky vedoucí k úspěchu. Význam správně udržovaného instrumentária. Postup
provedení krok za krokem. Rozdělení úloh a pravomocí mezi lékaře a dentální hygienistku, vzájemná
spolupráce.

Autor:
MUDr. Daniel Černý (soukr. praxe Hradec Králové)
Téma:
Preventivní prohlídka - dělba práce
Abstrakt:
Každodenní úkol vyšetřit pacienta, kterého máme v péči již řadu let, se může zdát tak banální, že jej často
provádíme povrchně, spěcháme a snadno přehlédneme významnou patologii. Přednáška popisuje na
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příkladu z praxe, jak lze i v legislativních podmínkách ČR provádět velmi efektivní preventivní prohlídky s
maximálním využitím práce dentální hygienistky.

6

DENTAL SUMMIT PRAGUE
10. - 11. ŘÍJNA 2014, PRAHA

PANELOVÉ DISKUZE
SOBOTA 11. ŘÍJNA
SEKCE ZUBNÍCH LÉKAŘŮ (KŘIŽÍKŮV PAVILON E)
Téma:
Zubní lékařství - zdraví či krása?
Moderátor:
MUDr. Martin Tomeček
Abstrakt:
Vnímání oboru zubního lékařství se od druhé poloviny minulého století významně změnilo. Od oboru, který
zbavoval pacienty bolesti a snažil se celkem radikálně mechanickými prostředky rehabilitovat mastikační
funkci a relativně málo byl schopen předcházet těm nejběžnějším nemocem až modernímu oboru,
zahrnujícímu řadu preventivních činností, minimálně invazivní přístup s respektem k tkáním, ale také
technologicky vyspělé vysoce prediktivní a efektivní metody rehabilitace rozsáhlých defektů chrupu. Jakým
způsobem jsme jako obor uvažovali dříve a kam se paradigmata posouvají? Jak se tato obměna podepisuje na
komunikaci zubních lékařů s pacienty, lékaři mezi sebou a jak se mění nahlížení na obor jako takový?
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