
 Možné náhrady chýbajúcich zubov
Chýbajúce zuby sú najmä este� ckým 

problémom, no našťas� e existuje viacero 
metód ich nahradenia. 

Spôsob, ako správne navrhnúť typ náhra-
dy, je na prísnom individuálnom zhodno-
tení stavu daného chrupu pacienta stoma-
tológom. Často musíme hodno� ť nie len 
stav zubov a ústnej du� ny, ale aj prípadné 
zlozvyky pacienta, ako je za� nanie zubami, 
nočné škrípanie, fajčenie, ale v prvom rade 
– jeho vzťah ku každodennej dentálnej hy-
giene. 

 ,,Veľa ľudí ku mne príde a pýta sa, či by 
mohli mať implantáty. Ja im odpovedám: 
áno, ale ja vám ich nezaimplantujem.“  
Samozrejme iba pacientom, ktorí nie sú 
vhodní na túto liečbu.  Príčinou je práve 
ich vzťah ku každodennej hygiene. Pacient, 
ktorý odo mňa odchádza, musí byť hlavne 
mo� vovaný. Implantologickí pacien� , musia 
byť namo� vovaní v tom zmysle, že keď sa 
po dlhej a ťažkej ceste dostaneme k zubom, 
musia sa o nové zuby starať ešte dôkladnej-
šie ako o svoje vlastné. Toto je to najdôle-
žitejšie z celej liečby, ktoré pacient musí 
mať ,,v krvi“.  Pacient, ktorý nedbal doteraz 
o svoje orálne zdravie, bude asi ťažko dbať 
o nové zuby. Preto v prvom rade pacient 
musí chcieť spraviť zmenu so sebou a musí 
k takýmto veciam pristupovať maximálne 
zodpovedne. Implantáty sú to� ž oveľa ná-
chylnejšie k infekcii, ako vlastné zuby. Je to 
pre to, že implantát je v podstate obyčajná 
� tánová skrutka, ktorá nemá svoj imunit-
ný systém, preto je oveľa zraniteľnejší, ako 

vlastný zub. Preto dôkladná hygiena je hlav-
nou prevenciou infekcie.  Prezrádza zubný 
chirurg a implantológ  MDDr.Marián Kasaj,  
ktorý aj tvrdí, že úspešná implantologická 
liečba, je viac v rukách pacienta, ako v ru-
kách chirurga !!! 

Samozrejme, že sa pýtate, ale čo vtedy, 
keď samotný implantát teda nemôžem 
mať? Dá sa aj napriek tomu mať pekné 
zuby? Samozrejme, že áno a v stomatológii 
sa dá spraviť veľa krásnych vecí. Treba mať 
len trpezlivosť, stanovený jasný cieľ a čo 
je v dnešnej dobe dôležité, je mať na toto 
všetko fi nancie, nakoľko samotné materiály 
sú veľmi fi nančne náročné. 

Ak samotný koreň zuba ešte nie je poško-
dený infekčným procesom, nemusí byť ešte 
odpísaný na extrakciu a šikovnými rukami 
sa dá využiť na tvorbu zubného pahýľa, na 
ktorý adaptujeme samotnú  zubnú korunku  
z este� cky vhodného materiálu, ktorý dnes 

dokáže byť na nerozoznanie od vlastného 
zuba. 

V prípade chýbajúceho jedného alebo 
viacerých chýbajúcich zubov, je alterna� vou 
k implantátom  zubný mos� k. Hlavnou a aj 
najväčšou nevýhodou tejto formy náhrady 
je to, že okolité zuby sa musia obrusovať 
a v niektorých prípadoch aj umŕtviť, ak ešte 
sú živé. Podobne ako pri implantátoch, aj 
pri mos� koch je dôležitá úloha domácej 
hygieny. Mos� k je adaptovaný na vlastných 
zuboch a pri nedostatočnej hygiene môže 
infekčný proces napadnúť práve � eto zubné 
piliere a mos� k sa “podkazí”, výsledok čoho 
môže byť to, že sa jednoducho odpojí člen 
mos� ka od svojho piliera a tým je stabilita 
celého mos� ka ohrozená. 

 Či už pacien�  sú prote� cky sanovaní ume-
lými zubami na implantátoch, alebo sólo 
korunkami a mos� kmi na vlastných zuboch, 
má v dnešnej dobe jeden spoločný ukazo-

vateľ, a to ten, že dnešné materiály majú 
výborné este� cké a mechanické vlastnos�  
a bežný človek si ani len nevšimne rozdiel.  
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