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Moderné riešenia čeľustno-ortopedickej liečby
Modern solutions of orthodontic treatment

MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA
Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine,
Comenius University, Bratislava

Abstrakt
Aj čeľustno-ortopedickú liečbu detí každoročne neminie niekoľko inovácií. Prednáška
predstaví najmodernejšie implementácie 3D tlače pre lepšiu individualizáciu ortodontickej
liečby u detí. Konkrétne:

implementácie

AI do ortodontickej

liečby, 3D tlač

individualizovaného hyraxu z chróm kobaltu, 3D tlač individualizovaných power-arms
z biokompatibilnej živice, 3D tlačený individualizovaný retainer a ich kombinácie s CAT
terapiou invisalign first a invidsalign teen. Poukáže na prvé zaujímavé klinické zistenia
z aplikácií prvku „wings“ z advancementu mandibuly u detí do liečby dospelých s hraničným
spánkovým apnoe resp. vplyvom na chrápanie.
Kľúčové slová: 3D tlač, ortodontická liečba, chrápanie

Abstract
Each year the orthodontic therapy in children faces a few innovations. This lecture introduces
modern implementations of 3D printing for better individualization of treatment in children.
Particularly : first year of AI implementation into orthodontic treatment, 3D printing
of individualized hyrax from chrome-cobalt, 3D printing of power-arms from biocompatible
resin, 3D printed individualized retainer and their combination with CAT variants like
invisalign first and invidsalign teen. Lectrure introduces firs interesting clinical findings from
implementation of wings from advancement of mandible in children into treatment of adults
with sleep apnoe or snoring.
Key words: 3D printing, orthodontic treatment, snoring
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Národný akčný plán zníženia až vylúčenia používania amalgámu v zubnej
praxi
National Action Plan for Reduction to Elimination of the Amalgam use in Dental Offices
MUDr. Bohuslav Novák, PhD., MUDr. Andrea Nováková, PhD., MDDr. Marek Matajs
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA
Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine,
Comenius University, Bratislava

Abstrakt
Ekologická katastrofa v Japonskom meste Minamata z roku 1956 dala podnet k vytvoreniu
tzv. Minamatského dohovoru, ktorý bol prijatý bol v roku 2013 v Kumamoto. Vláda Slovenskej
republiky ratifikovala Minamatský dohovor v roku 2018 s tým, že vytvorí „Národný akčný
plán“ najneskôr do 1.júla 2019 s cieľom úplnej eliminácie amalgámu do roku 2030. Na plnení
plánu sa spolupodieľajú: hlavný odborník MZ SR pre zubné lekárstvo, lekárske fakulty, stredné
zdravotnícke školy, Slovenská komora zubných lekárov a v neposlednom rade hlavne
poskytovatelia

zubno-lekárskej

zdravotnej

starostlivosti

s viacerými

finančne

nezanedbateľnými nákladmi a povinnosťami. V prípade porušenia povinnosti môže príslušný
samosprávny kraj udeliť poskytovateľovi poskytujúcemu zubno-lekársku prax pokutu
až do výšky 3319 eur.
Kľúčové slová: Minamatský dohovor, amalgám, Národný akčný plán

Abstract
Ecological disaster in Japanese city Minamata of 1956 gave rise to the creation of so-called
Minamata Convention which was adopted in 2013 in Kumamoto. The Government of the
Slovak Republic ratified the Minamata Convention in 2018 with the intention to create
a “National Action Plan” by July 1, 2019 with the aim of eliminating amalgam by the year 2030
at the latest. On the implementation of the plan particitpate: Chief Officer of the Ministry
of Health of the Slovak Republic, medical faculties, secondary medical schools, the Slovak
Chamber of the Dentists and last but not least the providers of dental health care with several
non-negligible costs and obligations. In the event of a breach of the obligation, the Self-
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Governing Region authority may impose a fine of up to EUR 3319 to the dental practice
provider.
Key words: Minamata Convention, Amalgam, National Action Plan
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Indikácie výplňových materiálov – alternatívy amalgámu u detí
Indications of Filling Materials as Alternatives to Amalgam use in Children
MUDr. Andrea Nováková, PhD., MUDr. Bohuslav Novák, PhD., MDDr. Marek Matajs
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA
Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine,
Comenius University, Bratislava

Abstrakt
Podľa Minamatského dohovoru je u detí zakázané používanie amalgámu na výplne zubov.
Z tohto dôvodu Ministerstvo zdravotníctva spolu s predstaviteľmi SKZL zmenilo pôvodný
štandardný amalgámový materiál za ručne miešaný skloionomérny cement. Skloionomérne
cementy sa vyznačujú chemickou väzbou ku sklovine, dentínu a cementu, uvoľňovaním
fluoridových iónov, žiadnou/minimálnou kontrakciou tuhnutia, hermetickým uzáverom kavity,
teplotnou rozťažnosťou blízkou dentínu, bioaktivitou a biotoleranciou. Majú však aj neželané
vlastnosti, ako sú: menšia odolnosť voči oteru a abrázii, malá odolnosť voči fraktúram, horšia
estetická adaptabilita, komplikovaná manipulácia, dlhá doba iniciálneho tuhnutia pri chemicky
tuhnúcich variantoch. Preto sa, hlavne u starších detí, používajú aj kompozitné,
príp. kompomérne materiály, alebo svetlom tuhnúce skloionomérne cementy, ktorých
trvanlivosť v dutine ústnej je dlhšia a estetika vyhovujúca.
Kľúčové slová: Minamatský dohovor, ručne miešaný skloionomérny cement, svetlom tuhnúci
skloionomérny cement, kompomér, kompozit

Abstract
According to the Minamata Convention, the use of amalgam for tooth filling is prohibited
in children. For this reason, the Ministry of Health, together with representatives of the Slovak
Chamber of the Dentists, changed the original standard amalgam material into hand-mixed
glass ionomer cement. Glass ionomer cements are characterized by chemical bonding
to enamel, dentine and cement, fluoride ion release, no / minimal contraction during setting,
hermetic cavity closure, thermal expansion close to dentine, bioactivity and biotolerance.
However, they also have undesirable properties such as: less abrasion and abrasion resistance,
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low fracture resistance, worse aesthetic adaptability, complicated handling, long initial setting
time for chemically setting variants. Therefore, especially in older children, they are also used
composite, or. composite materials, or light-curing glass ionomer cements whose durability
in the oral cavity is longer and aesthetics satisfactory.
Keywords: Minamata Convention, hand-mixed glass ionomer cement, light-curing glass
ionomer cement, compomer, composite
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Kaz včasného detstva a starostlivosť o ústnu hygienu v prvých rokoch
života. Zubný preukaz dieťaťa
Early Childhood Caries and Oral Hygiene in the Early Years of Life. Child's Dental Card

MUDr. Andrea Nováková, PhD., MDDr. Marek Matajs , MUDr. Tatiana Klamárová
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA
Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine,
Comenius University, Bratislava
Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove, Katedra dentálnej hygieny
Faculty of Health Sciences, Prešov, Department of Dental Hygiene

Abstrakt
Na vznik zubného kazu má vplyv pomer protektívnych a patogénnych faktorov. Nie každá
matka si však uvedomuje dôležitosť starostlivosti o chrup svojho dieťaťa už od veľmi ranného
veku. Na záchranu mliečneho chrupu je potrebné skoré rozpoznanie problému, redukcia
patogénnych faktorov, regenerácia remineralizáciou nezrelej skloviny, sklovinnej hypoplázie
a iniciálnej kariéznej lézie. Poslednou fázou zubnej lekárskej zdravotnej starostlivosti
je reparácia (sanácia) tvrdých zubných tkanív. V roku 2018 sme zisťovali postoj matiek
k prevencii včasného detského zubného kazu u detí vo veku do 6 rokov formou dotazníku.
Výsledky ukázali, že sa v prvom rade treba zamerať na matky. V menšej či väčšej miere
sa ukázalo, že matky nemajú dostatočné informácie v mnohých zo skúmaných oblastí.
Bez edukácie matiek, resp. zákonných zástupcov nie je možné napredovať k eliminácii zubných
kazov u detí.
Kľúčové slová: včasný detský zubný kaz, prevencia, rozpoznanie rizika, regenerácia, reparácia,
zubný preukaz dieťaťa

Abstract
The formation of tooth decay is influenced by the ratio of protective and pathogenic factors.
However, not every mother is aware of the importance of taking care for her child's teeth from
a very early age. Early recognition of the problem, reduction of pathogenic factors, regeneration
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by immature enamel remineralization, enamel hypoplasia and initial carious lesion are needed
to save the deciduous teeth. The last stage of dental care is the repair of hard dental tissues.
In 2018, we examined the attitude of mothers for the prevention of early childhood tooth decay
in children under 6 years of age by means of a questionnaire. The results showed that it is
impotant to focus on mothers. To a lesser or greater extent, it has been shown that mothers
do not have sufficient information in many of the areas examined. Without education
of mothers, respectively legal guardians cannot progress towards the elimination of dental
caries in children.
Key words: early childhood caries, prevention, risk recognition, regeneration, reparation, dental
card
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Prejavy infekčných ochorení v dutine ústnej u detí, problematika nízkej
zaočkovanosti
Manifestations of Infectious Diseases in the Oral Cavity in Children, Low Vaccination Issues
MDDr. Nikola Držíková
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA
Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine,
Comenius University, Bratislava

Abstrakt
Prednáška s názvom „Prejavy infekčných ochorení v dutine ústnej u detí, problematika nízkej
zaočkovanosti“ prezentuje aktuálnu nepriaznivú situáciu na Slovensku. Očkovanie patrí
aj naďalej k najspoľahlivejšej prevencií pred infekčnými ochoreniami, avšak sú známe
oficiálne údaje o nízkej percentuálnej zaočkovanosti proti infekčným ochoreniam, ktorá žiaľ
klesá pod úroveň 95 % (úrad verejného zdravotníctva SR). Medzi najvýznamnejšie vírusové
a bakteriálne ochorenia u detí, s prejavmi v dutine ústnej patria: osýpky (Morbilli), mumps,
ružienka, varicella, záškrt a čierny kašeľ (Pertussis). Daná problematika sa takisto venuje
aj klinickému obrazu daných infekčných ochorení a rovnako aj diferenciálnej diagnostike.
Vzhľadom k tomu, že vo všetkých prípadoch sa jedná o veľmi nákazlivé a rizikové akútne
ochorenia detského veku, je veľmi dôležité klásť dôraz na prevenciu, vo forme plošného
očkovania u detí.
Kľúčové slová: očkovanie, infekčné ochorenie, osýpky, mumps, varicella, záškrt, čierny kašeľ

Abstract
The lecture entitled “Manifestations of Infectious Diseases in the Oral Cavity in Children, Low
Vaccination

Issues”

presents

the

current

unfavorable

situation

in

Slovakia.

Vaccination continues to be one of the most reliable prevention of infectious diseases, but
official data on low percentage vaccination against infectious diseases are known, which
unfortunately falls below 95% (Public Health Authority of the Slovak Republic). The most
prominent viral and bacterial diseases in children with manifestations in the oral cavity include:
measles (Morbilli), mumps, rubella, varicella, diphtheria and pertussis (Pertussis). The issue
13 | S t r a n a

is also devoted to the clinical picture of the infectious diseases and differential diagnosis. Given
that all cases are very contagious and risky acute diseases of childhood, it is very important
to place emphasis on prevention, in the form of blanket vaccination in children.
Key words: vaccination, infectious disease, measles, mumps, varicella, diphtheria, whooping
cough
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Príprava detí vyžadujúcich zvláštnu starostlivosť na zubné ošetrenie
Preparation of Children Requiring Special Care for Dental Treatment
MUDr. Angelika Kačeriaková, Eleonóra Hesterényiová
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA
Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine,
Comenius University, Bratislava

Abstrakt
V uvedenej problematike delíme pacientov do troch skupín. Ku každej z nich pristupujeme
rôzne. Psychoprofylaxia je 50% úspech vyšetrenia a ošetrenia. Keď zlyhá, pristupujeme
k medikamentóznej príprave - premedikácii. Ak zlyhá aj premedikácia- pacienta ošetrujeme
v celkovej anestézii. Príprava, vyšetrenie, ošetrenie je možné v tíme: obvodný lekár,
anesteziológ, zubný lekár, stomatochirurg. Príprava, vyšetrenie, ošetrenie na ambulancii
je možné v tíme: lekár- sestra.
Kľúčové slová: psychoprofylaxia, premedikácia, celková anestézia

Abstract
In this issue, we divide patients into three groups. We treat each of them differently.
Psychoprophylaxis is a 50% success rate of examination and treatment. When it fails,
we proceed to medication preparation - premedication. If premedication fails - the patient
is treated under general anesthesia. Preparation, examination, treatment is possible in the team:
general practitioner, anesthetist, dentist, maxillofacial surgerist. Preparation, examination,
treatment at the ambulance is possible in the team: doctor-nurse.
Key words: psychoprophylaxis, premedication, general
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Liečebno - preventívny postup u erózii skloviny
A Treatment - prevention Procedure for Erosive Tooth Wear of Dental Enamel
MDDr. Marek Matajs, MUDr. Andrea Nováková,PhD., MUDr. Bohuslav Novák, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA
Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine,
Comenius University, Bratislava

Abstrakt
Zubná erózia je nevratný chemický proces vedúci k strate tvrdých zubných tkanív pôsobením
kyselín pochádzajúcich z vonkajšieho prostredia (prijímané potravou) alebo vnútorného
prostredia (žalúdočná šťava) a zanecháva tak povrch zubov, ktorý je náchylný na ďalšie
poškodenie, či už mechanické (abrázia, atrícia, abfrakcia) alebo chemické (zubný kaz). Aj keď
sa kyseliny pochádzajúce z vnútorného alebo vonkajšieho prostredia považujú za hlavné
etiologické faktory pre vznik zubnej erózie, pH samotnej látky (kyseliny) nepredpovedá svoj
potenciál spôsobiť eróziu, pretože sú tu aj iné faktory, ktoré modifikujú erozívny proces. Tieto
faktory sú chemické (hodnoty pH, adhézia a chelačné vlastnosti, obsah vápnika, fosfátov
a fluoridov), behaviorálne (stravovacie a pitné návyky, životný štýl, nadmerná spotreba
kyselín) a biologické vlastnosti (prietok, pufrovacia kapacita a zloženie sliny, stavba zubov,
anatómia zubného a mäkkého tkaniva). A práve porozumením podstaty erozívneho procesu
a poznaním rizikových faktorov, vieme správne nastaviť liečebno – preventívny plán. Správny
preventívny plán sa uplatňuje, keď sa ešte nevyskytujú žiadne klinické príznaky erózie.
Dôležité je poskytnúť pacientovi vhodné informácie o príčinách a vyvarovať sa tak erozívnemu
poškodeniu zubov. Stanovenie rôznych rizikových a ochranných faktorov ako aj ich vzájomné
pôsobenie sú potrebné na iniciovanie preventívnych opatrení prispôsobených jednotlivcovi.
Tieto opatrenia sú v rámci primárnej prevencie zamerané hlavne na oblasť výživy a správnej
dentálnej hygieny. Pri sekundárnej prevencii dodržiavame všetky zásady, ako pri primárnej
prevencii, navyše sa však snažíme zabrániť ďalšiemu postupu erozívneho procesu, podporiť
remineralizáciu a chrániť proti ďalšej strate tvrdého zubného tkaniva posilnením zubnej
štruktúry vhodnými terapeutickými prípravkami. Akonáhle

strata skloviny a následne

aj dentínu spôsobená erozívnym poškodením dosiahne určitú úroveň, je potrebná konzervačná,
prípadne protetická sanácia chrupu.
Kľúčové slová: zubná erózia, demineralizácia, zubný povrch, kyselina, prevencia
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Abstract
Erosive tooth wear is an irreversible chemical process leading to the loss of hard dental tissues
due to acids from the external (ingested) or internal (gastric acid), leaving a tooth surface that
is prone to further damage, whether mechanical (abrasion, attrition, abrasion) or chemical (tooth
decay). Although acids originating from the internal or external environment are considered
to be the main etiological factors for dental erosion, the pH of the substance itself does not
predict its potential to cause erosion, as there are other factors that modify the erosive process.
These factors are chemical (pH, adhesion and chelating properties, calcium, phosphate and
fluoride content), behavioral (eating and drinking habits, lifestyle, excessive acid consumption)
and biological properties (flow, buffering capacity and saliva composition, tooth building,
dental and soft tissue anatomy). It is precisely by understanding the nature of the erosive process
and knowing the risk factors that we can properly set up a treatment - prevention plan. The right
precautionary plan applies when there are no clinical signs of erosion. It is important to provide
the patient with appropriate information about the causes and avoid erosive tooth damage.
The identification of various risks and protective factors as well as their interaction
are necessary to initiate preventive measures tailored to the individual. These measures
are primarily aimed at nutrition and good dental hygiene. In secondary prevention, we follow
all principles as in primary prevention, but we also try to prevent further erosive process
progression, promote remineralization and protect against further loss of hard dental tissue
by strengthening the dental structure with appropriate therapeutic agents. As soon as the loss
of enamel and consequently dentine due to erosive damage reaches a certain level,
a conservative or prosthetic dentition remedy is needed.
Key words: dental erosion, demineralisation, tooth surface, acid, prevention
anesthesia
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