
Aké sú dôvody chýbania 
zubov?
Najčastejšou príčinou straty 
zuba je jeho vytrhnu� e. Tre-
ba si však uvedomiť, že tento 
zákrok je nezvratný a každé 
trhanie zuba je nutné zvážiť 
a pristupovať k nemu až v prí-
pade, že zub už nie je možné 
ošetriť.  Žiadna náhrada to� ž 
nedokáže dokonale nahra-
diť vlastný zub. Tak� ež časté 
straty zubov bývajú v dôsled-
ku úrazu, a to hlavne u mlad-
ších pacientov. Vzácnejšie 
býva vinníkom príroda – zub 
sa jednoducho neprereže do 
úst alebo sa jeho zárodok vô-
bec nemusí vytvoriť.

Možnos�  náhrady 
stratených zubov
Fixné alebo snímacie náhrady 
dokážu riešiť tento problém. 
Každá z týchto možnos�  má 
svoje výhody ale na druhej 
strane  aj určité nevýhody. 

Fixný mos� k
Tento typ náhrady, ako už je 
zrejmé z jeho názvu, sa pev-
ne fi xuje na vlastné zuby, kto-
ré susedia s medzerou. Avšak 
najskôr je potrebné ich na-
brúsenie. Výhodou je vysoká 
este� ka tejto náhrady, najmä 
u mos� kov vyrobených z ke-
ramických materiálov. Tak-
� ež sú komfortné pre pacien-
ta, ktorý má pocit, akoby sa 
jednalo o jeho vlastné zuby. 
Nevýhodou je však nutnosť 
brúsenia susedných zubov, 
pri čom dochádza pomerne 
k veľkej strate tkaniva, čo je 
škoda hlavne u zdravých zu-
bov. Tak� ež táto náhrada nie 
je vhodná pre mladých pa-
cientov, kde brúsením často 
dochádza k poškodeniu roz-
siahlej drene zuba.

Modernou obdobou fi x-
ného mos� ka je mos� k na 
sklenených vláknach. Jedná 
sa o moderný materiál, v kto-

rom sú do živice zanorené 
tenké sklenené vlákna, vďaka 
čomu je mechanicky odolný. 
Výhodou tohto mos� ka je, 
že vyžaduje len minimálny 
zásah do susedných zubov, 
do ktorých sa vlákno zano-
rí.  Naň sa potom dobuduje 
priamo v ordinácii chýbajú-
ci zub zo živice, tzv. „bielej 
plomby“. Mos� k je vhodný 
hlavne u zdravých alebo mla-
dých zubov. Na druhej strane 
je však mechanická odolnosť 
mnohonásobne nižšia ako 
u klasického mos� ka, preto 
sa tento typ náhrady používa 
len do predného úseku, kde 
nepôsobia také veľké žuvacie 
sily. 

Snímacie náhrady
Využívajú sa ako krajné rieše-
nie, v prípade straty veľkého 
množstva alebo dokonca až 
všetkých zubov. Teda v tých 
prípadoch, kde už nie je mož-

né náhradu pevne fi xovať na 
zuby. Komfort pre pacienta je 
oveľa nižší, najmä dolné ná-
hrady môžu vypadávať z úst. 
Tak� ež prenos žuvacieho tla-
ku na čeľusť nie je prirodze-
ný, čo vedie k postupnému 
ubúdaniu kos� . Tieto náhra-
dy � ež vyžadujú pravidelné 
čistenie a je dôležité, aby ich 
pacient nosil čo najčastejšie, 
inak po čase dôjde k premo-
delovaniu kos�  a náhradu už 
nebude môcť nasadiť.

Ale najlepším riešením 
tohto problému je, predchá-
dzať strate vlastných zubov 
správnou starostlivosťou 
o ne. 

Chýbajú vám zuby? Takto ich možno nahradiť.
Chýbajúce zuby sú veľmi častým problémom, ktorý privádza ľudí do zubnej ambulancie. Nielen 
z dôvodu estetiky, hlavne ak sa jedná o predné zuby. Ich strata má veľmi negatívny  vplyv ako na 
celkový vzhľad človek, tak aj na výslovnosť a teda aj celkové sebavedomie. Okrem toho neúplný 
chrup môže byť aj problém zdravotný, a to v prípade straty veľkého množstva zubov, pretože nedo-
konale požutá potrava môže negatívne pôsobiť na tráviaci systém človeka. Preto je samozrejmé, že 
pacienti často žiadajú od zubného lekára náhradu stratených zubov. 
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Ale najlepším riešením tohto problému je, predchádzať strate vlastných zubov správnou 

starostlivosťou o ne. 

Mostík na sklenenom vlákne. Priamo v ordinácii bol na počkanie dobudovaný postranný rezák.

Stav po oprave dolných predných zubov, ktoré boli poškodené rozsiahlymi kazmi a ich nabrúsení. 

Následne zhotovenie a nasadenie metalokeramického mostíka.
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Mos� k na sklenenom vlákne. Priamo v ordinácii bol na 
počkanie dobudovaný postranný rezák.

Stav po oprave dolných predných zubov, ktoré boli po-
škodené rozsiahlymi kazmi a ich nabrúsení. Následne 
zhotovenie a nasadenie metalokeramického mos� ka.


