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MAGNETICKÁ

REZONANCIA 

V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Novootvorené najmodernejšie zariadenie magnetickej rezonancie

v regióne Liptovského Mikuláša, v Demänovskej Doline. 

Vyšetrenie k bov, chrbtice, svalov, šliach,  väzov  i ostatných astíĺ č

pohybového aparátu pre potreby ortopédov, traumatológov, neurológov a

reumatológov.

www.mrimagnet.sk

e-mail: info@mrimagnet.sk

tel. . 0948 930 363č

Demänovská Dolina 296, 031 01, Demänovská Dolina
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Zuby múdrosti, tzv. osmičky, 
zväčša nemajú dosť miesta na 
prerezanie sa, a tak vyvolávajú 
mnoho problémov a bolestí. 

Prerezávajú sa väčšinou v obdo-
bí 17 - 30 rokov, teda v čase, keď je 
už ukončený rast kostí. Preto nie 
je možné, aby sa sánka ešte pre-
dĺžila a urobilo sa miesto pre tie-
to zuby. Naši predkovia vo veku 
prerezávania osmičiek väčšinou 
už o niektoré zuby prišli, mali tak 
pre ne miesto a neriešili problémy, 
ktoré sú v dnešnej dobe také časté. 
Zuby múdrosti sú veľmi atypické, 
majú variabilnú veľkosť, tvar a po-
čet koreňov.

Príznaky postihujúce pacienta 
nie sú príjemné. Často ovplyvňu-
jú človeka nie len lokálne, ale aj 
celkovo.

• Tým šťastnejším sa osmičky 
normálne prerežú do úst a ne-
spôsobujú žiadne problémy (udá-
va sa, že jeden človek z desiatich 
má správne vyvinuté a prerezané 
zuby múdrosti).
• Ak sú aj prerezané správne, 
často sa veľmi skoro kazia alebo 
pokazia susedný zub (viď. obrá-
zok.) - pre ich členitý povrch a po-
sledné miesto v zuboradí sa ťažko 
čistia. 
• U viac než 80 % ľudí sú príčinou 
komplikácií a problémov.
• Najčastejším problémom je sťa-
žené prerezávanie, tzv. dentitio 
difficilis - v oblasti prerezávajúcej 
sa osmičky vznikne zápal, sliznica 
je zdurená a červená, môže vyte-
kať hnis, pacient má silné bolesti 
až sťažené otváranie úst, opuch 
líca, často aj teplotu a zväčšené 
lymfatické uzliny. Neošetrené sťa-
žené prerezávanie môže vyústiť 
až do okoločeľustného zápalu, čo 
je už vážny stav ohrozujúci pa-
cienta na živote, nakoľko sa opuch 
zväčšuje a zápalové tekutiny sa 
hromadia v uzavretom priestore. 
Tento priestor poskytuje ideálne 
podmienky pre rozmnožovanie 
patogénnych baktérií, ktoré v ne-
skoršom čase môžu produkovať 
hnis a sú zdrojom nepríjemného 
zápachu.
• Ak sa osmičky neprerežú celé, 
pod sliznicou kryjúcou časť korun-
ky sa zachytáva potrava a vznikajú 
opakované zápaly.

• Svojím tlakom pri prerezáva-
ní môžu pokriviť ostatné zuby 
v zuboradí.
• Tlakom na susednú sedmič-
ku môžu poškodiť jej koreň či 
korunku.
• Často sú príčinou vzniku cysty 
v čeľustnej kosti.

Často sa stáva, že pacienti pod-
ceňujú túto problematiku a daný 
stav neriešia. V takých prípadoch 
sa zápalové ataky opakujú a ich 
intenzita má stupňujúci charakter 
ako do počtu, tak aj do intenzity 
bolesti.

Vyrastajú z omnoho hutnejšej 
kosti ako ostatné zuby. Ak osmič-
ka pri raste tlačí na nerv alebo 
koreň susednej sedmičky, bolesť 
vyžaruje do celej tváre, hlavy až 
ucha alebo sa maskuje za boles-
ti všetkých zubov na postihnutej 
strane. Preto niektorí pacienti vy-
hľadávajú pomoc na krčnom od-
delení, pretože si myslia, že ide 
o ušné problémy. 

Problémové zuby múdrosti

Základom diagnostiky a samot-
ného posúdenia zuba múdrosti je 
OPG (ortopantomogram). Tzv. veľ-
ký röntgen nám umožní posúdiť 
veľkosť, uloženie, koreňový sys-
tém zuba a orientačne aj jeho po-
lohu vo vzťahu k nervovému kaná-
lu, ktorý prebieha v blízkosti zuba 
múdrosti a ktorý lekár musí vždy 
rešpektovať, aby nedošlo k jeho 
porušeniu. Preto aj takéto zá-
kroky, extrakcie zubov múdrosti, 
by mali vykonávať výlučne ruky 
stomatochirurga.

Na obrázku sú znázornené dol-
né horizontálne uložené zuby 
múdrosti. Zuby v tomto prípade 
môžu byť indikované na extrak-
ciu pre ohrozenie susedných zu-
bov, pre lokálne tlakové bolesti, 
bolesti ucha, prípadne hlavy a v 
neposlednom rade, samozrejme, 
aj sťažené prerezávanie zubov 

múdrosti, ktoré nesie už spomína-
né známky zápalu.

Stomatologické centrum Den-
toma v Žiline ponúka všetko na 
jednom mieste. Ako diagnostiku 
pomocou špeciálneho OPG rönt-
genového prístroja, tak aj samotné 
chirurgické zákroky, ktoré vykoná-
va stomatochirurg MDDr. Marián 
Kasaj, zubný chirurg spoločnosti 
Dentoma, ktorý pôsobí súčasne 
aj na Klinike maxilofaciálnej chi-
rurgie v Univerzitnej nemocnici 
v Martine.

MDDr. Marián Kasaj
www.dentoma.sk
tel.: 0948 719 393
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