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ÚVOD  

 

Čeľustná ortopédia je fascinujúci odbor zubného lekárstva. Zaoberá sa etiológiou, diagnostikou, 

prevenciou, výskumom a predovšetkým terapiou vývinových odchýlok chrupu a čeľustí.  V súčasnej 

dobe len minimum detí má anatomicky  a esteticky bezchybný chrup. Asi polovica vykazuje odchýlky, 

ktoré si z funkčného hľadiska liečbu nevyžadujú a zvyšok liečbu v menšom alebo väčšom rozsahu 

potrebuje.  

Na Slovensku je zaužívaný termín čeľustná ortopédia ( z gréckeho orthos – rovný, správny 

a paideia – výchova). Tento názov je typický skôr pre Európu, kde sa používajú jeho doslovné preklady 

napr. nemecký  Kieferorthopädie ( der Kiefer – čeľusť,  die Orthopädie – ortopédia). V anglicky 

hovoriacich krajinách sa skôr používa názov „ orthodontics“ (z gréckeho orthos – rovný, správny a donti 

– zub). Preto sa často môžeme stretnúť aj s označením ortodoncia, ktoré je už v dnešnej dobe 

plnohodnotným synonymom termínu čeľustná ortopédia. 

Od vydania posledného slovenského učebného textu zaoberajúceho sa problematikou čeľustnej 

ortopédie ubehlo dlhých 16 rokov. Za ten čas sa veľa zmenilo a výrazne sa zmenil aj náš odbor. Rozvoj 

vedy a poznatkov o vývoji tváre a možnostiach ich ovplyvniť zmenil mnohé desaťročia pretrvávajúce 

názory. Nové technológie podmienili vznik úplne nových diagnostických a terapeutických postupov. 

Čeľustná ortopédia vystúpila z prostredia dutiny ústnej a začala sa zaoberať odchýlkami v kontexte 

estetiky a funkcie celej tváre a to nielen jej tvrdých ale aj mäkkých tkanív.  

Tento učebný text nemá ambíciu byť komplexnou učebnicou čeľustnej ortopédie pre 

postgraduálne štúdium. Je určený študentom zubného lekárstva, zubnej techniky, logopédie ako aj 

lekárom a to nielen zubným, ktorých spoluprácu a pochopenie potrebujeme pre dosiahnutie úspechu 

v liečbe.  Jeho zmyslom je oboznámiť čitateľa s čeľustno-ortopedickou terminológiou, klasifikáciou 

odchýlok, ich etiológiou, súčasnými diagnostickými a terapeutickými postupmi, a tak získať základné 

poznatky pre ďalšie štúdium ako aj pre ich efektívnu integráciu pri interdisciplinárnej spolupráci. 
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1. HISTÓRIA ČEĽUSTNEJ ORTOPÉDIE 
 

Chrup bol pre človeka odjakživa predmetom záujmu. Dôležitá bola nielen funkcia (spracovanie 

potravy a reč), ale aj estetika. Už v staroveku boli zaznamenané prvé pokusy ako zuby nahradiť. Pri 

viacerých kostrových nálezoch starovekých Grékov a Etruskov boli nájdené kovové drôtiky a pliešky 

uchytené na zuboch (obr. 1-1.). V niektorých prípadoch bol na nich uchytený catgut – elastické vlákno 

vyrábané zo zvieracích čriev.  Aj keď viacerí autori vyslovili hypotézu, že už v tomto období boli takto 

realizované pokusy o úpravu polohy zubov, nie je to podložené reálnymi dôkazmi.  

 

 

Obr. 1-1. Náhrady zubov z kostrových nálezov z obdobia staroveku. 

 

Prvým písomne zdokumentovaným aparátom, ktorý slúžil na úpravu polohy zubov, bol tzv. 

bandeau alebo bandolet ( z francúzštiny bande – viazať) Pierra Faucharda z roku 1723, ktorý slúžil na 

expanziu zubného oblúka postupným doťahovaním zubov ku preformovanej dlahe (obr. 1-2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1-2. Bandeau alebo bandolet navrhnutý Pierrom Fauchardom 

(dobová maľba vpravo) na expanziu zubného oblúka.  
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Obdobie 19. storočia je spojené s intenzívnym rozvojom zubného lekárstva vďaka vynálezom 

mnohých nových materiálov a technologických postupov. Stomatológia  sa diferencuje ako samostatný 

medicínsky odbor, ktorý sa už nezaoberá len odstránením bolesti extrakciou príčinného zuba, ale aj 

jeho následnou náhradou snímateľnými alebo aj fixnými náhradami. Taktiež sa rozvíjajú možnosti 

úpravy ortodontických anomálii vyplývajúce z empirických poznatkov, ktoré ukazujú, že pôsobením 

mechanickej sily je možné dosiahnuť zmenu polohy zubov ako aj rastu čeľustí. Avšak hlbšie pochopenie 

podstaty týchto zmien ešte chýba. V tomto období ešte nie sú k dispozícii normy, ktoré by určili 

pravidelné usporiadanie chrupu, ako aj vzťah medzi morfológiou, funkciou a estetikou.  

V druhej polovici 19.st.  popísal Norman Kingsley vo svojej publikácii „Oral Deformities“ 

ortopedický aparát na úpravu protrúzie rezákov, ktorý je už veľmi podobný až do súčasnej doby 

používaným extraorálnym aparátom (obr. 1-3) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1-3. Vľavo - dobová fotografia Normana 

Kingsleyho, vpravo -  Kingsleym navrhnutý aparát na 

úpravu protrúzie rezákov. 
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Obdobie konca 19. storočia a začiatku 20. storočia je obdobím intenzívneho vývoja v oblasti 

snímateľných náhrad ako aj fixných a snímateľných ortodontických aparátov. Umožnilo to zvládnutie 

technológie spracovania prírodného kaučuku, z ktorého sa zhotovovalo telo týchto aparátov. Prírodný 

kaučuk bol dobre tvarovateľný, zachovával si po spracovaní pružnosť a bolo možné do neho uchytiť aj 

ďalšie materiály – umelé zuby z porcelánu alebo kovové prvky. Nevýhodou bolo, že v prostredí dutiny 

ústnej podliehal degradácii , ktorá skracovala životnosť aparátov a taktiež obmedzená možnosť úpravy 

farby.  

Zaujímavé terapeutické riešenia prezentuje publikácia Heilkunde z roku 1904. Na obr. 1-4 sú 

zobrazené snímateľné aparáty na korekciu polohy jednotlivých zubov.  

 

 

Obr. 1-4. Vľavo snímateľná podnebná platňa z prírodného kaučuku s gombíkom na uchytenie 

elastického ťahu na zaradenie bočného rezáka. Vpravo snímateľná podnebná platňa z prírodného 

kaučuku s kovovými prvkami, ktoré po napružení vytvárajú dvojicu síl na derotáciu stredného rezáka. 

 

Obr. 1-5 zobrazuje aparát na „roztiahnutie“ čeľuste. Aktívnym prvkom je pružina z drôtu, ktorá 

nápadne pripomína Coffinovo pero, ktoré je súčasťou viacerých typov snímateľných aparátov 

používaných aj súčasnosti. 

 

 

Obr. 1-5. Snímateľná podnebná platňa z prírodného kaučuku s expanznou pružinou (detail vľavo). 
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Taktiež sa používali rôzne fixné aparáty. Aj keď každé jedno terapeutické riešenie je skôr príkladom 

individuálneho než systematického prístupu. Príkladom môže byť fixný, krúžkový aparát na úpravu 

stesnania vo frontálnom úseku (obr. 1-6) 

 

 

 

Obr. 1-6. Fixný aparát pozostávajúci z individuálne zhotoveného zlatého krúžka s pripájkovaným 

drôtom na uchytenie pružiny aktivovanej na zaradenie bočného rezáka. 

 

Zaujímavý je aj fixný aparát, ktorý využíva na expanziu zubného oblúka skrutku uchytenú na 

krycích korunkách nalepených na zuby laterálneho úseku (obr. 1-7).  

 

 

 

Obr. 1-7. Fixný aparát pozostávajúci zo zlatých krycích koruniek adaptovaných na laterálne zuby, na 

ktoré je pripájkovaná skrutka (a), ktorej roztáčaním kľúčikom (b) dochádza ku expanzii zubného oblúka. 
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A ako je evidentné z obrázku 1-8. už na prelome 19. a 20 st. vedeli o potrebe retencie – 

udržiavania zmenenej polohy zubov, aby nedošlo recidíve. 

  

 

 

Obr. 1-8. Retenčná platňa z prírodného kaučuku 

 

Koncom 19. st. Edward Hartley Angle (obr. 1-9) popísal klasifikáciu, ktorá vychádzala z definovania 

sagitálneho medzičeľustného vzťahu na podklade vzájomnej pozície prvých trvalých molárov. Pre svoju 

jednoduchosť sa používa až dodnes a označuje sa ako Angleova klasifikácia. Založil odbornú 

spoločnosť, ktorá vzdelávala lekárov a vydávala špecializovaný časopis. Z tohto dôvodu je považovaný 

za zakladateľa modernej ortodoncie.  Počas svojej profesionálnej kariéry sa venoval predovšetkým 

vývoju fixných aparátov. Boli zhotovované individuálne, často z drahých kovov ako napr. zlato, čo síce 

viedlo ku veľmi dobrej účinnosti, ale cena ich robila nedostupnými pre celospoločenské použitie. 

 

  

Obr. 1-9. Edward H. Angle a jeho pôvodný fixný aparát E  arch.  
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V Európe sa s ohľadom na rozvoj systému zdravotného poistenia hľadala lacnejšia alternatíva, 

ktorá by umožnila poskytnúť liečbu aj menej solventným pacientom. Tú predstavovali snímateľné 

aparáty. K ich masívnemu rozvoju prispelo zavedenie syntetických živíc na báze polymetylmetakrylátu 

– PMMA, ktoré sú lacné, ľahko spracovateľné, pacientmi dobre znášané, farebne upraviteľné 

a mimoriadne trvácne. V rôznych modifikáciách sa používajú až do súčasnosti.  

Vývoj sa uberal dvomi smermi. Jednak sa vyvíjali monomaxilárne aparáty slúžiace predovšetkým 

na úpravu polohy zubov a tvaru zubného oblúka. Tu zohráva kľúčovú úlohu Viedenský lekár Artur 

Martin Schwarz (obr. 1-10), ktorý vytvoril ucelený systém riešení ortodontických platní pre rôzne typy 

anomálii.  

 

             

 

Obr. 1-10. Artur Martin Schwarz (vľavo), horná expanzná platňa (vpravo). 

 

Druhá vývojová vetva sa zaoberala možnosťami ovplyvnenia rastu čeľustí. Viggo Andressen a Karl 

Häupl vyvinuli aparát - monoblok, ktorý dal základ celej vetve tzv. funkčných aparátov obr. 1-11. 

 

 

  Obr. 1-11. Karl Häupl (vľavo), Viggo Andresen (vpravo) a ich monoblok. 
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Historicky prebiehal vývoj čeľustnej ortopédie v Spojených štátoch a Európe nezávisle až do 

obdobia po druhej svetovej vojne. V tomto období začína postupné prelínanie Európskej a Americkej 

školy. Fixné aj snímateľné aparáty sa postupne vyvíjajú na mimoriadne presné a efektívne nástroje 

a ich rôzne modifikácie umožňujú liečiť odchýlky s vysokou mierou úspešnosti. Taktiež rozvoj 

vedeckého bádania vedie ku pochopeniu možností a limitácii jednotlivých postupov, čo čeľustnú 

ortopédiu zaradí medzi moderné medicínske disciplíny pracujúce na podklade medicíny založenej na 

dôkazoch (EBM – evidence based medicine). 

Súčasnosť prináša výrazný rozvoj digitálnych technológii, ktoré sa presadzujú nielen v diagnostike 

ale aj terapii. V súčasnosti je možné metódami 3D skenovania, virtuálnych simulácii a 3D tlače zhotoviť 

plne individualizované aparáty. Aj napriek automatizácii mnohých procesov je tu ale stále široké pole 

pôsobnosti pre kreatívny prístup pre lekárov a zubných technikov, pretože len kombinácia vedomostí, 

skúseností, zručnosti a neustálej kontroly priebehu liečby, ktorú ovplyvňuje aj individualita pacienta 

umožňuje dosiahnuť najlepší výsledok. 
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2. PRAVIDELNÝ CHRUP A JEHO VÝVOJ 

Aby bolo možné definovať vývojové odchýlky, je potrebné poznať fyziologické charakteristiky 

chrupu. V tomto zmysle sa zameriame na dva aspekty. Prvou je pravidelné usporiadanie chrupu 

a druhou je jeho vývoj po narodení. 

2.1. PRAVIDELNÝ CHRUP                                                                 

Pravidelný trvalý chrup má nasledovné charakteristiky (obr. 2-1): 

1. Vo frontálnom úseku horný zubný oblúk prekrýva dolný zubný oblúk v horizontálnom 

(predhryz) ako aj vo vertikálnom smere (prehryz) 

2. V laterálnom úseku sú bukálne hrbčeky premolárov a molárov umiestnené vestibulárne 

a palatinálne hrbčeky dokusujú medzi bukálne a linguálne hrbčeky dolných premolárov 

a molárov 

3. V kompletne prerezanom trvalom chrupe má každý zub s výnimkou dolných rezákov a horných 

zubov múdrosti dvoch antagonistov. Pre jednoduchšie posúdenie sa používa tzv. kľúč oklúzie, 

ktorý definuje, že meziobukálny hrbček horného prvého trvalého molára dokusuje medzi 

bukálne hrbčeky dolného prvého molára a horný očný zub sa premieta pri dokusnutí medzi 

dolný očný zub a prvý premolár. 

4. Pravidelný chrup je bez medzier, stesnania, rotácií a iných odchýlok postavenia zubov. 

5. Horný zubný oblúk má tvar polelipsy a dolný má parabolický tvar. 

 

            

  

 

Obr. 2-1. Pravidelné usporiadanie trvalého chrupu. 



 
 

13 

Charakteristiky pravidelného  mliečneho chrupu sú odlišné. Fyziologické sú napríklad medzery, 

ktoré kompenzujú menší rozmer mliečnych zubov. Mliečny chrup nemá premoláre, za očnými zubami 

nasledujú moláre (obr. 2-2). Pri navrhovaní snímateľných aparátov je potrebné poznať aj určité 

morfologické špecifiká mliečnych zubov, pretože podmieňujú aj voľbu niektorých ich prvkov. 

Najdôležitejší je fakt, že korunky mliečnych molárov sú nízke a línia maximálnej konvexity je posunutá 

až do gingiválnej tretiny, čo v podstate znemožňuje využitie retenčných prvkov bežných pri 

snímateľných náhradách. Potrebné sú špeciálne prvky, ktoré využívajú podbiehavé miesta v 

interdentálnom priestore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-2. Chrup na začiatku výmeny, vymené sú dolné rezáky a práve eruptuje zub 46. Ostatné zuby sú 

mliečne a chrup má pravidelné usporiadanie typické pre mliečny chrup. 
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2.2. VÝVOJ CHRUPU 

 

Dieťa sa rodí bez eruptovaných zubov, ale so založenými zárodkami všetkých mliečnych a trvalých 

zubov. Prvý eruptuje mliečny chrup. Jeho erupcia začína v 6. mesiaci a je kompletne ukončená v 30. 

mesiaci. Poradie erupcie a priemerný vek prerezávania jednotlivých zubov je popísané v tabuľke 2-1. 

Je potrebné zdôrazniť, že zatiaľ čo poradie erupcie je u detí relatívne unifikované, neplatí to o veku 

erupcie. V tomto zmysle je obrovská variabilita, preto sú aj údaje udávané vo vekovom rozmedzí. Ale 

ani odchýlky od tohto rozmedzia ešte nemusia znamenať patologický stav. Často ide len o genetickú 

predispozíciu a rodinná anamnéza tento fakt potvrdí. Pri oneskorenom prerezávaní je možné sa 

palpáciou alveolárneho výbežku presvedčiť, či sú prítomné zárodky zubov. Pokiaľ hmatné sú, je vhodné 

rodičom odporučiť trpezlivosť s tým, že je len veľmi málo pravdepodobné, že by ku erupcii nedošlo. 

Relatívne často sa stretávame s erupciou prvého zuba až po ukončení prvého roku života. Ďalšie 

vyšetrenia je vhodné realizovať až pri výraznej retardácií erupcie vždy s ohľadom na ich zmysluplnosť 

a možnosť terapeutickej intervencie, ktorá je s ohľadom na vek pacienta a ďalší vývoj dutiny ústnej 

výrazne limitovaná. Tieto rozhodnutia patria do rúk špecialistu, zubného lekára, prípadne čeľustného 

ortopéda. 

 

Horné mliečne zuby  I II  IV III  V 

Dolné mliečne zuby I   II IV III V  

Vek  erupcie v mesiacoch 6-8 8-10 10-12 12-16 18-24 24-30 

 

Tab. 2.1. Sekvencia a priemerný vek erupcie mliečnych zubov. 

 

Vývoj trvalého chrupu začína obvykle v 6. roku erupciou šestoriek. Je to prvý trvalý zub v detskom 

chrupe a je zároveň z funkčného a vývojového hľadiska kľúčový. Je potrebné urobiť všetko preto, aby 

ostal čo najdlhšie nepoškodený zubným kazom, pretože jeho prípadná strata spôsobí obrovské 

problémy. Je dôležité zaznamenať jeho erupciu a poučiť rodičov o význame tohto zuba a nutnosti 

dôslednej hygieny dutiny ústnej.  

Po šestorkách nasleduje prvá fáza výmeny chrupu, kedy sú postupne mliečne rezáky nahrádzané 

trvalými. Ich výmena je ukončená obvykle v 8. roku ( 8 rokov, 8 rezákov).  

Nasleduje približne 1 rok stabilného zmiešaného chrupu a následne začína druhá fáza výmeny 

chrupu, kedy sa postupne menia mliečne očné zuby a moláre. Obvyklá sekvencia výmeny v hornej 

a dolnej čeľusti je nasledovná. V hornom zuboradí je poradie výmeny 4,5,3 a v dolnom zuboradí 3,4,5. 

Keďže priestor pre erupciu očných zubov a premolárov je limitovaný frontálne eruptovanými rezákmi 
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a distálne prvými molármi, dochádza pri nedostatku priestoru často ku poruchám erupcie v zmysle jej 

zadržania alebo erupcie mimo zubný oblúk. To samozrejme postihuje tie zuby, ktoré v tejto lokalite 

eruptujú ako posledné, čiže horné očné zuby a dolné druhé premoláre.  

Práve v druhej fáze výmeny sa najčastejšie stretávame s odlišnou sekvenciou erupcie. Napr. 

v hornej čeľusti je relatívne častá sekvencia 4,3,5 a v dolnej čeľusti mnohokrát eruptujú ako prvé 

štvorky.  

Po ukončení druhej fázy výmeny nasleduje obdobie kompletizácie chrupu. Začína erupciou 

sedmičiek v 12. až 13. roku. Zuby múdrosti eruptujú obvykle medzi 18. a 24. rokom života, ale častá je 

aj ich retencia, alebo erupcia aj v neskoršom veku. Poradie a obvyklý vek erupcie trvalých zubov je 

znázornený v tabuľke 2-2.  

 

Horné trvalé zuby  6  1  2 4   5  3  7 8 

Dolné trvalé zuby 6  1  2   3 4  5  7  8 

Vek  erupcie v rokoch  6 7 8 9 10 11 12 18-24 

 

Tab. 2-2. Sekvencia a priemerný vek erupcie trvalých zubov. 

 

Pri prerezávaní zubov je dôležitejší než samotný vek prerezávania fakt, že zrkadlový zub by mal 

prerezať približne v rovnakom čase. Za prijateľné sa považuje ak eruptuje do ½ roka. Príčinou väčšieho 

oneskorenia môže byť prekážka, alebo neprítomnosť zárodku. Každopádne je potrebné čo najskôr zistiť 

dôvod a odstrániť prípadnú prekážku, aby sa zabezpečila čo najfyziologickejšia erupcia zuba a zabránilo 

sa vzniku ďalších komplikácii. 
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3. ROZDELENIE ANOMÁLII 

 

V minulosti boli presadzované rôzne klasifikácie, z ktorých ale žiadna nebola schopná popísať 

všetky aspekty čeľustno-ortopedických anomálii.  

Jediná klasifikácia anomálii, ktorá sa dodnes používa pre jej jednoduchosť a fakt, že definuje 

najčastejšie odchýlky je klasifikácia Angleova (obr. 3-1). Rozdeľuje odchýlky do troch tried: 

 

 AI – normooklúzia – je charakterizovaná fyziologickým vzťahom horných a dolných prvých 

trvalých molárov, ktorý popisuje nasledovná definícia: 

Meziobukálny hrbček horného prvého molára zapadá do meziobukálnej ryhy dolného 

prvého molára a prekýva ju 

Dôležitý je pritom len vzťah šestoriek, ostatné zuby môžu vykazovať odchýlky 

 

 AII- retrooklúzia, distooklúzia, distálny vzťah. 

Dolná šestorka je oproti hornej umiestnená distálne.  

Má dve podtriedy: 

o AII/1 – retrooklúzia s protrúziou 

o AII/2 – retroklúzia s retrúziou 

 

 AIII- anteoklúzia, meziooklúzia, progénny zhryz, meziálny vzťah 

Dolná šestorka je oproti hornej umiestnená meziálne 

 

 

      A              B      C         D   E 

 

Obr. 3-1. Angleova klasifikácia    A - AI - normooklúzia, B - AII retrooklúzia, C - protúzia rezákov,  

 D -retrúzia rezákov, E - anteoklúzia. 

 

Z dnešného pohľadu sa ako racionálne javí rozdeliť odchýlky podľa lokálneho nálezu a podľa 

postihnutia jednotlivých štruktúr splanchnokránia. 
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3.1. ROZDELENIE PODĽA LOKÁLNEHO NÁLEZU 

 

Podľa lokálneho nálezu rozlišujeme: 

 Odchýlky zubov 

 Odchýlky zubných oblúkov 

 Odchýlky medzičeľustných vzťahov 

 

3.1.1.ODCHÝLKY ZUBOV                            

 

Podľa charakteru odchýlky je ich možné rozdeliť na:  

 odchýlky počtu 

 odchýlky veľkosti                                                                                              

 odchýlky polohy 

3.1.1.1. ODCHÝLKY POČTU                                                                                                                          

 

Odchýlky počtu rozdeľujeme na stavy, keď zuby nie sú založené – hypodoncia a keď je ich počet 

zvýšený – hyperodoncia. Hypodoncia je omnoho častejšia a postihuje najčastejšie osmičky, 

zriedkavejšie hornú dvojku, hornú alebo dolnú pätorku a dolnú jednotku (obr.3-2).  

 

 

             

         A       B 

 

Obr. 3-2. Hypodoncia. A - hypodoncia pravého horného bočného rezáku a mikrodoncia ľavého horného 

bočného rezáku, B - hypodoncia horných a druhých dolných premolárov, neprítomné sú aj zárodky 

osmičiek. 
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Ostatné hypodocie sú raritné, tak ako aj stavy, keď máme vyvinutých len niekoľko zubov – 

oligodoncia alebo nie sú vyvinuté žiadne zuby – anodoncia. Mnohopočetné hypodoncie bývajú často 

súčasťou syndrómu ektodermálna dysplázia, pri ktorom je porušený vývoj alebo úplne chýbajú viaceré 

štruktúry, ktoré sú ektodermálneho pôvodu ako napr. vlasy, ochlpenie alebo potné žľazy (obr.3-3).  

 

            

 

Obr. 3-3. Oligodoncia pri ektodermálnej dysplázii. 

 

Nadpočetný zub sa vyskytuje najčastejšie v strede medzi hornými jednotkami – tzv. meziodens. 

Relatívne časté sú aj nadpočetné zuby medzi dvojkou a trojkou, nadpočetné premoláre alebo moláre 

distálne od tretieho molára (obr.3-4). 

 

 A  B  
 

Obr. 3-4. Nadpočetný zub - A -  meziodens, B - nadpočetné moláre („deviatky“). 
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3.1.1.2. ODCHÝLKY VEĽKOSTI 

 

Odchýlky veľkosti rozdeľujeme na stavy, keď sú zuby príliš veľké – makrodoncia, a keď sú zuby 

príliš malé – mikrodoncia. Odchýlky veľkosti postihujú buď všetky zuby, alebo len skupinu zubov, 

prípadne sú len izolované a postihujú len jeden zub (obr.3-5).  

Je nutné povedať, že neexistuje niečo ako fyziologická veľkosť zuba. Možno hovoriť o priemernej 

veľkosti, ktorá vychádza z populačných štúdií. V konečnom dôsledku je dôležitý pomer medzi veľkosťou 

zubov a priestorom, ktorý je pre ne vymedzený veľkosťou alveolárneho výbežku sánky alebo čeľuste. 

Aj zuby s priemernou veľkosťou nemusia mať u jedinca s podpriemerným alveolárnym výbežkom dosť 

priestoru na zaradenie. Ale samozrejme čím je väčšia veľkosť zubov, tým je väčšia pravdepodobnosť 

vzniku stesnania ako aj čím sú zuby menšie, tým je väčšia pravdepodobnosť vzniku medzerovitého 

chrupu. 

 

  A   B   

 

Obr. 3-5. Odchýlky veľkosti zubov A - makrodoncia, B - mikrodoncia.   
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3.1.1.3. ODCHÝLKY POLOHY 

 

Odchýlky polohy predstavujú etiologicky heterogénnu skupinu, ktorá má jeden spoločný 

menovateľ, poloha zuba je oproti pravidelnému usporiadaniu zmenená. Pre bližšie charakterizovanie 

odchýlky sa používajú nasledovné termíny:                                                                                                          

 

 

 Protrúzia – labiálny sklon koruniek frontálnych zubov (obr.3-6).                                                                     

 

             

 

Obr. 3-6.  Protrúzia rezákov.                                                                                                                                                                     

 

 

Retrúzia – orálny sklon koruniek frontálnych zubov  (obr.3-7)                                              

 

 

   

 

Obr. 3-7.  Retrúzia rezákov.                                                                                                               
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Infraoklúzia – oklúzna plôška zuba je pod úrovňou okolitých zubov (obr.3-8). 

 

   

  

       

A                     B 

 

Obr. 3-8.  Infraoklúzia A - schématické znázornenie infraoklúzie druhého dolného premolára,  

B - infraoklúzia druhých mliečnych molárov. 

 

 

Supraoklúzia – oklúzna plôška je nad úrovňou okolitých zubov (obr.3-9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A                     B 

 

Obr. 3-9.  Supraoklúzia, A- schématické znázornenie supraoklúzie druhého dolného premolára 

B - supraoklúzia horného druhého premolára.                                                                                      
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Inklinácia – sklon zuba (pozn. je potrebné udať smer sklonenia napr. vestibulárne, orálne, meziálne, 

distálne...) (obr.3-10). 

 

 

  

Obr. 3-10.  Meziálna inklinácia druhého dolného molára                                                                                         

 

 

Retencia – zub neeruptuje a ostáva kompletné zakrytý sliznicou, prípadne aj kosťou alveolárneho 

výbežku (obr.3-11). 

 

Obr. 3-11.  Retencia očného zuba 

 

Semiretencia – zub je eruptovaný len čiastočne a erupcia nepokračuje ďalej. 
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Dystopia – poloha zuba mimo zuboradia (obr.3-12).                                                             

Rotácia – zub je pootočený okolo svojej dlhej osi  (obr.3-12, 3-13).                                                  

Stesnanie – nedostatok miesta pre pravidelné usporiadanie zubov (obr.3-13).                                   

 

 

Obr. 3-12. Dystopická erupcia očných zubov a bočného rezáku, rotácie rezákov. 

 

 

Obr. 3-13. Stesnanie frontálneho úseku, rotácie rezákov a očných zubov. 
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Transpozícia – výmena poradia dvoch susedných zubov (obr.3-14).                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3-14. Transpozícia očného zuba a prvého premolára.                                                     
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3.1.2. ODCHÝLKY ZUBNÝCH OBLÚKOV                                               

 

Pravidelný tvar horného zubného oblúka je v prípade trvalého alebo zmiešaného chrupu 

v hornom zuboradí polelipsovitý a v dolnom zuboradí parabolický (obr. 3-15.). Pre mliečny chrup je 

v hornom zuboradí typický polkruhový tvar. Najčastejšie sa stretávame s transverzálnym zúžením 

zubného oblúka, tzv. kompresiou (obr. 3-16A). Pri retrúzii rezákov je typické oploštenie zubného 

oblúka vo frontálnej oblasti (obr. 3-16B).                                                          

 

           

   A               B 

Obr. 3-15. A - Fyziologický, polelipsovitý tvar horného zubného oblúka, B - Fyziologický, parabolický tvar 

dolného zubného oblúka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A              B 

Obr. 3-16. A - Kompresia horného zubného oblúka  B -  oploštený horný zubný oblúk. 

 

  



 
 

26 

3.1.3. ODCHÝLKY MEDZIČEĽUSTNÝCH VZŤAHOV                                                          

 

Jedná sa o nepravidelné vzájomné postavenie horného a dolného zuboradia. Podľa orientácie v 3 

základných rovinách ich rozdeľujeme do nasledovných kategórii: 

 Sagitálne 

 Vertikálne 

 Transverzálne 

3.1.3.1. SAGITÁLNE 

 

Predstavujú odchýlky v anteroposteriórnom postavení zuboradí. Ako pomôcka pre identifikáciu 

nám slúži vzájomné postavenie horných a dolných 1. trvalých molárov - šestoriek, resp. mliečnych 

alebo trvalých očných zubov. Fyziologický stav sa označuje normooklúzia. (obr. 3-17A). V tomto 

postavení sa pri pohľade zboku nachádza meziobukálny hrbček horného 1. molára na úrovni 

meziobukálnej ryhy dolného 1. molára a hrot dolného očného zuba smeruje ku kontaktnému bodu 

medzi horným očným zubom a bočným rezákom. Patologické stavy sú definované podľa postavenia 

dolného zuboradia. Pokiaľ je posunuté distálne označujeme to ako retrooklúziu (distooklúziu) (obr. 3-

17B) a pokiaľ je posunuté meziálne ako anteoklúziu (meziooklúziu)  (obr. 3-17C). Sagitálne odchýlky je 

potrebné vždy posudzovať zvlášť na pravej a ľavej strane.                                                                                  

 

     

 

  A    B    C 

Obr. 3-17.  Sagitálny intermaxilárny vzťah. A - normooklúzia, B - retrooklúzia, C - anteoklúzia.   
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3.1.3.2. VERTIKÁLNE                                        

 

Jedná sa o odchýlky vo vertikálnom postavení zuboradí. Na identifikáciu slúži tzv. prehryz – 

vertikálna vzdialenosť incizálnej hrany horného a dolného rezáka. Fyziologická hodnota je 2-4 mm. 

Orientačne možno povedať, že horný rezák pri dohryznutí má prekrývať asi polovicu výšky dolného 

rezáka. Za patologické považujeme stavy, keď je prehryz viac ako 4 mm – hlboký zhryz a menej ako 2 

mm – otvorený zhryz (obr. 3-18). Na tomto mieste je potrebné poznamenať, že funkčné problémy ako 

sťažená výslovnosť a problémy so spracovaním potravy, vznikajú pri otvorenom zhryze až pri 

negatívnych hodnotách prehryzu, kedy nie je možný kontakt medzi hornými a dolnými rezákmi. 

 

          

  A       B         C 

Obr. 3-18.  Vertikálny intermaxilárny vzťah. A - fyziologický, B – hlboký zhryz, C – otvorený zhryz. 

 

3.1.3.3. TRANSVERZÁLNE  

 

Pri týchto odchýlkach posudzujeme dve charakteristiky. Jednak je to posun rezákového stredu – 

kontaktného bodu medzi strednými rezákmi (obr. 3-19).  Za fyziologický považujeme stav, keď horný 

aj dolný rezákový stred sa prekrývajú so symetriou tváre - pomyselnou čiarou, ktorá pri pohľade spredu 

rozdeľuje tvár na dve rovnaké polovice. V ideálnom prípade prechádza stredom čela, koreňom nosa, 

stredom hornej a dolnej pery a brady.  

Správne posúdenie polohy rezákového stredu je mimoriadne dôležité pre správne stanovenie 

diagnózy a voľby terapeutického postupu. Vždy sa začína posúdením polohy horného rezákového 

stredu, ktorý sa nachádza v symetrii tváre, resp. v strede tzv. philtra – konvexnej štruktúry 

nachádzajúcej sa v strede hornej pery. Následne sa posudzuje poloha dolného rezákového stredu 

a stredu brady voči stredovej línii. 
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  A      B      C 

Obr. 3-19. Posun rezákového stredu, A – philtrum, B – poloha horného rezákového stredu voči stredu 

philtra, C – vzájomná poloha rezákových stredov. 

 

Druhou charakteristikou je vzájomná poloha bočných zuboradí. Za fyziologický považujeme stav, 

keď bukálne hrbčeky dolných premolárov a molárov dohrýzajú do centrálnej ryhy horných premolárov 

a molárov ( horné zuboradie je širšie ako dolné). Najčastejšou odchýlkou v tomto zmysle je opačný 

stav, keď bukálne hrbčeky horných premolárov a molárov dohrýzajú do centrálnej ryhy dolných 

premolárov a molárov. Tento stav označujeme ako skrížený zhryz. Môže byť jednostranný alebo 

obojstranný (obr. 3-20).                                                                                                                                                                                             

 

   

 

          A     B       C 

Obr. 3-20.  Transverzálny vzťah molárov. A - fyziologický, B - jednostranne skrížený zhryz, C - 

obojstranne skrížený zhryz.             
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3.2. ROZDELENIE PODĽA POSTIHNUTIA JEDNOTLIVÝCH ŠTRUKTÚR                     

 

Pri všetkých anomáliách zubných oblúkov a medzičeľustných vzťahov je potrebné položiť si 

otázku, či stav, ktorý identifikujeme pri lokálnom vyšetrení je spôsobený len odchýlnou polohou zubov 

(dentoalveolárna odchýlka), alebo anomálnym rastom čeľustí (skeletálna odchýlka). Pre jednoduchšie 

pochopenie tejto problematiky rozoberieme len niektoré typy anomálii.  Kompletný zoznam možností 

kombinácii skeletálnej a dentálnej zložky je zobrazený v tabuľke 3. 

Typickou odchýlkou, kde len z klinického vyšetrenia je komplikované odlíšiť zastúpenie 

skeletálneho a dentálneho komponentu je anteoklúzia. Obvykle má skeletálny podklad, ktorý je 

spôsobený buď nedostatočným anteroposteriórnym rastom  čeľuste (tzv. pseudoprogénia), alebo je 

nadmerným anteroposteriórnym rastom sánky (tzv. pravá progénia), prípadne ich vzájomnou 

kombináciou. V niektorých prípadoch môže byť podklad aj dentálny. Ide o stavy, keď je celé horné 

zuboradie posunuté distálne - posteriórne, prípadne, keď je dolné zuboradie posunuté meziálne – 

anteriórne.  

Druhou veľmi dôležitou odchýlkou je otvorený zhryz. V prípadne skeletálnej príčiny je prítomný 

divergentný rast čeľustí – zväčšuje sa uhol, ktorý zviera tvrdé podnebie a telo sánky (obr. 3-21). Ak pri 

otvorenom zhryze je tento uhol fyziologický, ide o dentálny otvorený zhryz, ktorý je obvykle spôsobený 

zabrzdením erupcie niektorých zubov mechanickou prekážkou  (obr. 3-22A). Typický je u detí, ktoré si 

dlhodobo cmúľajú prst, alebo cumlík, ktoré pri niekoľkohodinovom kontinuálnej umiestnení v ústach 

blokujú pri určitej polohe erupciu frontálnych zubov (viď aj kapitola 4.2.3.1.2 – cmúľanie prstov 

a cudzích predmetov). 

 

  A    B    C 

Obr. 3-21. Vertikálny rast čeľustí. A - fyziologický, B - divergentný (otvorený zhryz), C - konvergentný - 

hlboký zhryz.                                                                                                                                                     
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  A        B    

Obr. 3-22. Otvorený zhryz.  A - dentálny, B - skeletálny.                                                                                        

 

Odchýlka Skeletálna zložka Dentoalveolárna zložka  

Kompresia transverzálne úzka čeľusť palatinálny sklon bočných 

zuboradí jednostranne alebo 

obojstranne 

 

 

 

Sa
gi

tá
ln

a

 

Retrooklúzia  nadmerný sagitálny rast čeľuste Meziálna - anteriórna poloha 

horného zuboradia 

nedostatočný sagitálny rast 

sánky 

Distálna - posteriórna poloha 

dolného zuboradia 

Anteoklúzia nedostatočný sagitálny rast 

čeľuste - pseudoprogénia 

Distálna - posteriórna poloha 

horného zuboradia 

nadmerný sagitálny rast sánky – 

pravá progénia 

meziálna - anteriórna poloha 

dolného zuboradia 

V
er

ti
ká

ln
a 

 

 

Otvorený zhryz divergentný rast čeľustí infraoklúzia zubov vo 

frontálnom úseku 

Hlboký zhryz konvergentný rast čeľustí supraoklúzia zubov vo 

frontálnom úseku 

 

 

 

 

Tr
an

sv
er

zá
ln

a

 

Posun rezákového 

stredu 

čeľusť je posunutá do strany horné rezáky sú 

posunuté/sklonené  laterálne 

sánka je posunutá do strany 

 

dolné rezáky sú 

posunuté/sklonené  laterálne 

Jednostranne 

skrížený zhryz 

sánka je posunutá do strany jednostranný palatinálny sklon 

distálnych zubov 

Obojstranne 

skrížený zhryz 

transverzálne úzka čeľusť obojstranný palatinálny sklon 

distálnych zubov 

 

Tab. 3. Možné kombinácie podielu skeletálnej a dentálnej zložky na vzniku čeľustno-ortopedických 

anomálii.                                                                                                                                                             
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Na presné určenie podielu skeletálnej a dentoalveolárnej zložky sú potrebné ďalšie vyšetrenia. 

Takmer u každého vyšetreného pacienta identifikujeme kombináciu obidvoch zložiek, pričom sa 

samozrejme môžu navzájom kombinovať odchýlky zubov, zubných oblúkov a sagitálne, vertikálne 

a transverzálne odchýlky medzičeľustných vzťahov. Je mimoriadne dôležité dôsledne analyzovať 

charakter odchýlky, pretože zatiaľ čo dentoalveolárne je možné ortodonticky liečiť v akomkoľvek veku, 

skeletálne odchýlky majú presne vymedzené vývojové obdobie, kedy je možné ich nechirurgicky 

ovplyvniť.                                                                                                                                    
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4. ETIOLÓGIA ČEĽUSTNO-ORTOPEDICKÝCH ANOMÁLII 

 

Ako pri všetkých vývojových anomáliách v ľudskom organizme sa na etiológii podieľajú vrodené 

aj získané faktory.                                                                                                                                           

 

4.1. VRODENÉ ETIOLOGICKÉ FAKTORY  

Práve genetika je v súčasnosti považovaná za hlavný faktor v etiológii čeľustno-ortopedických 

anomálii.                                                                                                                                      

Geneticky sú determinované  

nasledovné charakteristiky: 

 

 veľkosť a tvar zubov 

 počet zubov 

 veľkosť a tvar čeľustí 

 čas prerezávania zubov 

 poloha zárodkov zubov  

a smer prerezávania 

 čas a spôsob rastu čeľustí  

 

         Obr. 4-1.  Karol II (1661 – 1700), španielsky kráľ. 

 

Vo väčšine prípadov ide o polygénny typ dedičnosti. To znamená, že výsledná odchýlka je 

spôsobená kombináciou viacerých génov. Preto je prenos odchýlky do ďalšej generácie ťažko 

predpokladateľný. Typickou dedičnou odchýlkou je pravá progénia spôsobená nadmerným rastom 

sánky. Známy je kráľovský rod Habsburgovcov, u ktorých je možné  odchýlku sledovať na minciach 

a obrazoch niekoľko storočí dozadu. Typický výzor mnohých príslušníkov tohto rodu podmienil vznik 

názvu habsburská sánka (obr. 4-1). U niektorých odchýlok ako je napr. hypodoncia boli identifikované 

konkrétne gény, ktoré sú zodpovedné za ich vznik.  

Je nutné podotknúť, že aj keď sú tieto charakteristiky podmienené geneticky, môžu ich vonkajšie 

faktory pozmeniť. Dobrým príkladom je čas a smer erupcie zuba. Keď napríklad dôjde v detskom veku 

ku úrazu, ktorý spôsobí intrúziu mliečneho zuba (zatlačenie gingiválnym smerom), môže dôjsť ku 

poškodeniu alebo posunutiu zárodku trvalého zuba. Tieto zmeny môžu spôsobiť zmenu smeru 

a/alebo času erupcie zuba, alebo dokonca podmieniť vznik retencie. 
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4.2. ZÍSKANÉ ETIOLOGICKÉ FAKTORY 

 

Zatiaľ čo genetické faktory sú ťažko ovplyvniteľné, získané je možné ovplyvniť ešte pred ich 

vznikom, čiže zabezpečiť tzv. primárnu prevenciu. Z pohľadu vývoja jedinca je racionálne rozdeliť tieto 

faktory do 3 skupín: 

 Prenatálne 

 Perinatálne 

 Postnatálne 

 

4.2.1. PRENATÁLNE 

 

Sú príčinou vrodených anomálii. Možno ich rozdeliť na fyzikálne, chemické a biologické. 

Mimoriadne nebezpečné je ich pôsobenie v prvom trimestri gravidity, kedy spôsobujú systémové 

poškodenie, ktoré sa môže manifestovať aj v orofaciálnej oblasti.  Výnimočné postavenie medzi týmito 

faktormi má deficit kyseliny listovej, ktorý zvyšuje pravdepodobnosť vzniku rázštepov pery a podnebia. 

 

4.2.2. PERINATÁLNE 

 

Počas pôrodu môže dôjsť ku zlomenine sánky, ktorá môže ovplyvniť jej neskorší vývoj. Rizikové sú 

tzv. kliešťové pôrody, pri ktorých sú na urýchlenie pôrodu použité pôrodnícke kliešte, ktorými sa chytí 

a ťahá hlavička novorodenca. Kliešte sa obvykle nakladajú do oblasti ušnice a pri manipulácii môže 

dôjsť ku kontúzii temporomandibulárneho kĺbu s nasledovným zakrvácaním a vytvorením jazvy ktorá 

blokuje vývoj tejto mimoriadne dôležitej rastovej zóny sánky a dochádza ku zaostávaniu vertikálneho 

aj anteriórneho rastu. S ohľadom na súčasný stav pôrodníctva je použitie klieští raritné a prípadné 

zlomeniny sánky vznikajú občas pri prechode hlavičky úzkymi pôrodnými cestami. 

 

4.2.3. POSTNATÁLNE 

 

V tejto skupine príčin je dôležité spomenúť nasledovné faktory: 

 Dojčenie 

 Výživa 

 Predčasné straty zubov 

 Poškodenie temporo-mandibulárneho kĺbu 

 Zlozvyky 
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Prirodzený spôsob dojčenia signifikantne znižuje výskyt ortodontických anomálii ako sú 

retrooklúzia alebo kompresia horného zuboradia. V prípadne nemožnosti prirodzeného dojčenia je 

vhodné použiť anatomicky tvarované násadce na fľašky.                                                                              

Vo výžive je dôležitý najmä dostatočný prísun D-vitamínu, ktorého nedostatok v detskom veku 

podmieňuje vznik rachitídy. Toto ochorenie sa manifestuje v orofaciálnej oblasti vznikom skeletálne 

otvoreného zhryzu a anomáliami vo vývoji zubov. Vzhľadom na preventívne podávanie D-vitamínu  

deťom je výskyt tohto ochorenia na Slovensku vzácny. Vyskytuje sa obvykle len pri zriedkavých 

geneticky podmienených poruchách metabolizmu vitamínu D (obr. 4-2).                                             

 

 

 

Obr. 4-2.  Otvorený zhryz u dieťaťa s geneticky podmienenou poruchou metabolizmu D-vitamínu.            

 

Predčasné straty zubov sú stavy, kedy dochádza ku extrakcii alebo výraznému zmenšeniu predo-

zadného rozmeru korunky mliečneho alebo trvalého zuba obvykle v dôsledku poškodenia zubným 

kazom. Keď je mliečny zub extrahovaný  dlho predtým, než je nahradený trvalým, neprítomnosť zuba 

umožňuje posuny alebo erupciu okolitých zubov do medzery, čím sa stráca priestor pre erupciu 

trvalých nasledovníkov. Tieto ostávajú retinované, alebo eruptujú dystopicky. Podobné následky má aj 

rozsiahla strata tvrdých zubných tkanív mliečneho zuba pri zubnom kaze v medzizubnom priestore 

(obr. 4-3). Taktiež extrakcia trvalého zuba počas vývoja chrupu môže viesť ku posunom okolitých zubov. 

Vzhľadom na výrazný vzostup incidencie zubného kazu u detí a adolescentov predstavujú predčasné 

straty významný faktor v etiológii ortodontických anomálii. Prevenciou je systematická starostlivosť 

o chrup, dôsledné dodržiavanie hygieny dutiny ústnej a zníženie frekvencie a množstva sladkých jedál. 
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Obr. 4-3. Strata priestoru  pre erupciu trvalých premolárov v dôsledku posunu šestoriek do priestoru 

vytvoreného kariéznou deštrukciou mliečnych molárov.                                                                                   

 

Pri poškodení temporo-mandibulárneho kĺbu (TMK)  musíme rozlišovať odchýlky, ktoré vznikajú 

v období rastu a po jeho ukončení. V období rastu je TMK veľmi dôležitou rastovou zónou sánky. 

Povrch kĺbovej hlavičky je krytý tzv. sekundárnou chrupavkou, ktorá síce vykazuje histologickú 

podobnosť s hyalínnou chrupavkou, ale na rozdiel od nej je ovplyvniteľná funkčnými-mechanickými 

podnetmi. Počas vývoja jedinca pribúdaním kostného tkaniva v oblasti hlavičky kĺbu rastom 

sekundárnej chrupavky a jej postupnou premenou na kosť sa predlžuje vzostupné rameno, čím sánka 

dorastá vertikálne aj anteroposteriórne a dobieha vertikálne a anteroposteriórne rastúcu čeľusť. 

Poškodenie tejto rastovej zóny v konečnom dôsledku vedie ku vzniku skeletálnej retrooklúzie a/alebo 

otvoreného zhryzu. Pritom poškodenie môže byť buď jednostranné alebo obojstranné. V minulosti sa 

predpokladalo, že akútne traumatické poškodenie kĺbu, kde dochádza ku zlomeniu kĺbneho výbežku 

najčastejšie v oblasti krčku a jeho dislokácii ťahom m.pterygoideus lateralis mediálne a následnej 

resorpcii fragmentu je veľmi častou príčinou deštrukcie tejto rastovej zóny. Opak je však pravdou. 

Výskum ukázal, že aj spontánne dochádza u väčšiny pacientov ku znovuvytvoreniu kĺbového výbežku 

diferenciáciou tkanív z periostu a postupnej úprave rastu. Tak ako je teda možné, že u časti pacientov 

poruchy rastu pozorujeme? Kľúčom k odpovedi je poškodenie okolitých tkanív. Paradoxne ku nemu 

v minulosti dochádzalo obvykle v dôsledku chirurgickej intervencie, ktorou sa lekári snažili odlomenú 

hlavičku buď reponovať alebo odstrániť. Následkom intervencie vznikla v okolí kĺbu jazva, ktorá 

blokovala rast v oblasti kondylu mandibuly. Táto jazva môže vzniknúť samozrejme aj dôsledkom 

samotného úrazu, kedy u niektorých pacientov podobne ako pri kliešťovom pôrode dochádza ku 

kontúzii a zakrvácaniu tkanív.   
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Počas rastu môžu vznikať anomálie aj v dôsledku poškodenia rastovej zóny TMK chronickým 

zápalom (obr. 4-4). Tento jednak sekundárnu chrupavku deštruuje a bráni jej regenerácii a zároveň 

môže podnecovať tvorbu fibrotického - jazvovitého tkaniva v okolí kĺbu. Relatívne často sa stretávame 

s takýmto poškodením ako súčasťou systémových autoimunitných ochorení napr. juvenílnej 

idiopatickej artritídy. Paradoxne je niekedy poškodenie TMK jedinou oblasťou manifestácie ochorenia. 

Tu platí zásada, že jedine včasné stanovenie diagnózy a nasadenie imunologickej/reumatologickej 

a v prípade potreby aj čeľustno-ortopedickej liečby môže zabrániť rozvoju závažnej skeletálnej 

anomálie (obr. 4-5). Zriedkavejšie je zápal spôsobený chronickou infekciou, ktorá sa do oblasti TMK 

môže šíriť napr. zo stredného ucha.        

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

   A       B 
Obr. 4-4. Poškodenie kondylárneho výbežku sánky pri JIA - koronárny a sagitálny rez zhotovený z 3D 

CBCT záznamu A - kondyl poškodený chronickým zápalom  , B - fyziologický tvar kondylu.                            

 

 
     A          B 
Obr. 4-5. Zmeny rastu splanchnokránia spôsobené poškodením rastu v kondyle TMK A - Rastové zmeny 

spôsobené zápalovým poškodením rastovej zóny v kondyle pri JIA, výrazné skrátenie ramena sánky, 

zvýraznená antigoniálna ryha (zelená čiara), výrazne zväčšenie uhla medzi sánkou a čeľusťou (oranžová 

čiara), retrooklúzia, B - fyziologický rast.                                                                                                        
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Odlišnú situáciu máme u dospelých pacientov s ukončeným rastom. Fraktúra kondylárneho 

výbežku a jeho dislokácia ťahom m. pterygoideus lateralis vedie ku strate vertikálnej opory sánky, ktorá 

je ťahom žuvacích svalov posúvaná mierne dozadu a výrazne hore, čo sa klinicky manifestuje vznikom 

retrooklúzie a otvoreného zhryzu pri obojstrannom poškodení (obr. 4-6)   a asymetrickým zhryzom pri 

jednostrannom poškodení. Keďže v tejto skupine pacientov rast už nie je prítomný, nie je možné 

očakávať spontánne zlepšenie stavu a je potrebná konzervatívna alebo chirurgická repozícia kondylu, 

prípadne jeho náhrada kĺbnou protézou. Na druhej strane chronický zápal málokedy poškodí kĺb v takej 

miere, aby sa to prejavilo vznikom ortodontickej anomálie. 

Špeciálnu kapitolu predstavujú zlozvyky. Práve z dôvodu ich významu je im venovaná špeciálna 

kapitola.  

 

  A    B    C 

Obr. 4-6. Zmena polohy sánky pri obojstrannej fraktúre kondylárneho výbežku. A - Fraktúra 

kondylárneho výbežku sánky, šípka ukazuje smer ťahu žuvacích svalov, B - Dislokáciou kondylárneho 

výbežku stráca sánka oporu a ťahom žuvacích svalov sa vzostupné rameno posúva kraniálne, telo 

distálne a v oblasti rezákov vzniká otvorený zhryz (posuny jednotlivých častí sú znázornené šípkami),  C 

- výsledný stav.                                                                                                                                                        
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4.2.3.1. ZLOZVYKY 

 

Zlozvyk je definovaný ako často opakovaná a zafixovaná činnosť. Práve v detskom veku je jedinec 

mimoriadne náchylný na ich vytváranie. Zlozvyky môžu mať zásadný vplyv na vývoj splanchnokránia 

a podmieniť vznik anomálii s funkčnými a estetickými následkami.  

V tejto kapitole sa budeme zaoberať  najzávažnejšími zlozvykmi detského veku ovplyvňujúcimi 

rast splanchnokránia, zmenami, ktoré vyvolávajú, diferenciálnou diagnostikou ich etiológie 

a interdisciplinárnou spoluprácou pri ich terapii. 

 

Ide o nasledovné zlozvyky: 

 Dýchanie cez ústa 

 Cmúľanie prsta alebo cudzích predmetov 

 Atypické prehĺtanie 

 

4.2.3.1.1 DÝCHANIE CEZ ÚSTA. 

 

Chronické dýchanie cez ústa nie je obvykle zlozvykom v pravom zmysle slova, pretože jeho 

príčinou je väčšinou obštrukcia horných dýchacích ciest (tab. 4-1).  

 

Morfologické príčiny Funkčné príčiny 

Adenoidné vegetácie Habituálne dýchanie cez ústa 

Chronická alergická nádcha  

Hypertrofia krčných mandlí  

Deviácia nosovej prepážky  

Nosové polypy  

 

Tab. 4-1. Najčastejšie príčiny dýchania cez ústa v detskom veku. 

 

Na začiatku je potrebné povedať, že krátkodobé dýchanie cez ústa, ktoré je napr. súčasťou 

bežných ochorení horných dýchacích ciest nevedie ku žiadnym závažným zmenám. Problémy vznikajú 

keď tento stav pretrváva mesiace alebo roky. Postupne dochádza ku nasledovným zmenám. Jazyk, 

ktorý v prípade fyziologického dýchania cez nos vypĺňa dutinu ústnu a opiera sa o tvrdé podnebie, sa 

presúva do nižšej polohy. Tým dochádza ku porušeniu rovnováhy síl, ktorými pôsobia mäkké tkanivá 

obklopujúce čeľuste a zubné oblúky  a vplývajú na ich vývoj. Najvýraznejšie sú zmeny v  hornej čeľusti. 
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Tým, že jazyk nie je v kontakte s tvrdým podnebím a horným zubným oblúkom, okolité mäkké tkanivá 

bukálnej a labiálnej oblasti maxilu stláčajú a zužujú. Výsledkom je kompresia čeľuste a horného 

zubného oblúka, ktorá sa obvykle prejaví vo forme jednostranne alebo obojstranne skríženého zhryzu. 

Tieto zmeny sú podporené aj faktom, že nepoužívanie horných dýchacích ciest  vedie ku spomaleniu 

vývoja hornej čeľuste. Maxila takto celkovo zaostáva v raste. 

Morfologické zmeny sa prejavujú aj v oblasti sánky. Chronicky pootvorené ústa umožňujú 

nadmernú erupciu zubov v distálnych úsekoch. Keďže pri otváraní úst rotuje sánka okolo 

temporomandibulárneho kĺbu, vedie nadmerná erupcia stoličiek napr. v rozsahu 1 mm ku oddialeniu 

čeľustí na úrovni rezákov o 2-3 mm. Počas vývoja síce obvykle dochádza ku kompenzačnej erupcii aj vo 

frontálnych úsekoch, ktorá ale u niektorých pacientov nemusí byť postačujúca a môže viesť ku vzniku 

otvoreného zhryzu. Celý tento proces je podporený aj skeletálnymi zmenami sánky, pretože dochádza 

ku zväčšovaniu uhlu medzi telom sánky a jej vzostupným ramenom. Výsledkom takéhoto vývoja je 

zväčšovanie vzdialenosti medzi spina nasalis anterior a bradou a vznik tzv. „high face“ typu profilu 

s výraznou tendenciou vzniku anteriórne otvoreného zhryzu (obr. 4-7).                                                      

 

 

   A      B  

 

Obr. 4-7. Schématické znázornenie morfologických zmien v dôsledku chronického dýchania cez ústa.     

A - erupcia molárov do supraoklúzie a posteriorotácia sánky. B - výsledný stav so zväčšeným 

vertikálnom rozmerom dolnej tretiny tváre.                                                                                        

 

Skorá úprava je v tomto prípade mimoriadne dôležitá, pretože vedie ku normalizácii vývoja. 

V prvom rade je potrebné diagnostikovať a odstrániť prípadnú mechanickú obštrukciu. Obvykle sú 

potrebné otorinolaryngologické alebo alergologické vyšetrenie ako aj liečba.   

U niektorých pacientov napriek odstráneniu obštrukcie nedochádza ku úprave spôsobu dýchania 

a pretrváva tzv. habituálne dýchanie cez ústa, ktoré už je zlozvykom v pravom zmysle slova. V tejto 
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skupine pacientov je potrebný aktívny nácvik dýchania cez nos, prípadne v kombinácii s pomôckami, 

ktoré bránia dýchaniu cez ústa (obr. 4-8). Mimoriadne účinná je myofunkčná terapia u klinického 

logopéda, ktorou je možné odstrániť aj pridružené myofunkčné poruchy a vytvoriť harmonické 

funkčné prostredie tváre a dutiny ústnej. 

V prípade čeľustno-ortopedickej anomálie, je potrebná liečba podľa indikácie špecialistu – 

čeľustného ortopéda. 

 

    

 

Obr. 4-8. Prefabrikovaný aparát na úpravu spôsobu dýchania. 

 

4.2.3.1.2 CMÚĽANIE PRSTA ALEBO CUDZÍCH PREDMETOV 

 

Sací reflex je u človeka veľmi silne zafixovaný o čom svedčia pozorovania počas ktorých bolo 

zaznamenané cmúľanie palca už v 29. týždni intrauterinného života. Najčastejšie z tejto skupiny 

zlozvykov je práve cmúľanie palca. Jeho prevalencia v detskom veku je pomerne veľká, rozličné štúdie 

udávajú výskyt medzi 10 % a 34 %. To je síce pokles oproti minulosti, kde bola udávaná prevalencia až 

70-90 %, ale tento fakt je možné vysvetliť častejším používaním cumlíka, ktorý nahrádza prst a jeho 

vplyv na vývoj je podobný ako pri  prste.  

Vplyv na vývoj splanchnokránia je zásadný a závislý predovšetkým na trvaní zlozvyku, štádiu 

vývoja tvárových štruktúr a charaktere umiestnenia prstu v dutine ústnej. Občasné cmúľanie palca 

nemá vplyv na vývoj. Problematické je v prípade, že dieťa si cmúľa prst kontinuálne niekoľko hodín 

(najmä cez noc) a tento stav pretrváva mesiace alebo roky. Cmúľanie do 3. roku života obvykle nevedie 

ku vzniku trvalých morfologických zmien. Najčastejšie dochádza ku ovplyvneniu pozície rezákov. Keďže 

dieťa väčšinou umiestňuje palec tak, že sa opiera o horné rezáky a tlačí ich dopredu, dochádza ku ich 

protrúzii (vyklopeniu). Zároveň palec tlačí dolné rezáky smerom dozadu, čo vedie ku ich retrúzii 

(zakloneniu). Celkovým výsledkom je zvýraznenie incizálneho schodíku (obr. 4-9A).  

Ďalším možným dôsledkom je vznik otvoreného zhryzu (obr. 4-9B). Vo väčšine prípadov ide o vznik 

nekomplikovaného, dentoalveolárne otvoreného zhryzu. Tento vzniká najmä, u detí u ktorých je 
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poloha palca alebo iného cudzieho predmetu viac horizontálna, a tým bráni erupcii frontálnych zubov. 

Vznik otvoreného zhryzu je podporovaný aj faktom, že prst pôsobí ako oklúzna prekážka, v dôsledku 

čoho má dieťa permanentne oddialené zuboradia, čo umožňuje urýchlenú erupciu zubov v distálnych 

úsekoch, ktoré následne spôsobujú otváranie zhryzu.  Tu opäť platí pravidlo, že erupcia zuba v 

distálnom úseku v rozsahu 1 mm spôsobí pootvorenie zhryzu až o 2-3 mm vo frontálnom úseku.  

Ďalšou odchýlkou, ktorá je asociovaná  s týmto zlozvykom je vznik kompresie (zúženia) horného 

zuboradia. Vzniká v dôsledku nízkej polohy jazyka, ktorý je zlozvykom držaný na úrovni dolného 

zuboradia. Tým je eliminovaný jeho formujúci vplyv na horný zubný oblúk a dochádza ku prevahe síl 

okolitých mäkkých tkanív, ktoré stláčajú bočné úseky smerom ku stredu. Podobnú symptomatológiu 

možno pozorovať aj pri cmúľaní iných predmetov, najmä cumlíka. 

 

   A     B   

Obr. 4-9. Odchýlky spojené s cmúľaním prsta A – výrazná protrúzia horných rezákov a retrúzia dolných 

rezákov, B – anteriórne otvorený zhryz a kompresia.                                                                                       

 

Zlozvyk je potrebné po 3.roku odstrániť čo najskôr , aby došlo ku normalizácii vývoja. Jeho 

pretrvávanie v období erupcie trvalých zubov (od 5.-6. roka) vedie často ku vzniku trvalých zmien. 

V terapii tohto zlozvyku si musíme uvedomiť, že u niektorých detí môže byť mechanizmom 

kompenzácie psychického napätia. V takomto prípade by násilné odstránenie zlozvyku mohlo viesť ku 

rozvoju závažnejšej poruchy psychiky. Preto je niekedy potrebná aj konzultácia psychológa. Aj 

u ostatných detí je nutné postupovať mimoriadne citlivo a  dieťaťu a rodičom vysvetliť, prečo je tento 

zlozvyk škodlivý a je nutné ho odstrániť. Aj keď sa dieťa podarí presvedčiť a počas dňa začne dodržiavať 

predpísané opatrenia, je tu ešte problém nočného cmúľania prsta. Počas dňa je zlozvyk pod vedomou 

kontrolou, ale v noci si dieťa obvykle podvedome strčí prst do úst. V tomto prípade nepomôže ani keď 

rodič počas spánku prst dieťaťu z úst vytiahne, pretože v plytkej fáze spánku, ktorá sa opakuje 

niekoľkokrát počas noci, si ho dieťa môže opäť vsunúť späť. Je potrebné zabrániť, aby si palec do úst 

dalo. V niektorých prípadoch pomôže, ak na ruky navlečieme rukavice, ktoré sú ideálne upravené tak, 

aby boli všetky prsty v jednom celku. Existujú aj konfekčné pomôcky, ktoré sa navlečú na palec 
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a znehybnia ho.  Najúčinnejším spôsobom je použitie prefabrikovaných intraorálnych aparátov (obr. 4-

10), ktoré po umiestnení do úst medzi peru a zubný oblúk bránia aby si dieťa vsunulo do úst prst. Na 

tento typ aparátov si deti obvykle rýchlo zvyknú a sú schopné zvládnuť celonočné nosenie. U pacientov 

s mimoriadne silnou formou zlozvyku, ktorí nie sú schopní zvládnuť nosenie snímateľného aparátu, 

možno použiť fixný ortodontický aparát, ktorého súčasťou je mriežka umiestnená orálne za hornými 

zadnými zubami brániaca vsunutiu palca do úst. 

 

       

 

Obr. 4-10. Intraorálny aparát používané pri odstraňovaní zlozvyku cmúľania prsta – vestibulárna clona. 

  

Napriek odstráneniu zlozvyku u mnohých detí pretrváva nerovnováha vo funkcii periorálneho 

svalstva a jazyka a mimoriadne užitočná je konzultácia klinického logopéda, ktorý zdiagnostikuje 

rozsah problému a aktívnym nácvikom navedie jeho úpravu.  

V prípade rozvoja čeľustno-ortopedickej anomálie je potrebná konzultácia čeľustného ortopéda 

a liečba snímateľným alebo fixným aparátom. 

 

4.2.3.1.3 ATYPICKÉ PREHĹTANIE 

 

Charakter prehĺtania sa počas života mení (tab. 4-2). Po narodení pretrváva tzv. dojčenské 

prehĺtanie (nesprávne označované aj ako embryonálne), ktoré je prispôsobené na príjem tekutej stravy. 

Aktívne zapojenie pier spolu s predsunutým jazykom a sánkou sú mimoriadne dôležité pre správne 

dojčenie. Konkávny tvar jazyka (jazyk v transverzálnom smere vytvára žliabok) je zároveň ideálny, 

pretože tekutá strava voľne steká po jazyku do hltana. Po erupcii zubov a postupnom prechode na tuhú 

stravu dochádza ku jeho zmene na dospelý typ. Tuhú stravu je už potrebné aktívne presúvať, čo je 

dosiahnuté pri prehĺtaní kontaktom jazyka s podnebím a vytvorením „vlny“, ktorá tlačí sústo do hltana. 
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Prechod z jedného typu na druhý je postupný a u niektorých jedincov sa nikdy neukončí. Prechodné 

typy prehĺtania označujeme ako atypické. 

 

Dojčenský typ prehĺtanie  Dospelý typ prehĺtania  

Aktívne zapojenie pier  Relaxované pery  

Predsunutie špičky jazyka dopredu v kontakte s 

dolnou perou  

Špička sa opiera o palatinálnu plochu horných 

rezákov  

Konkávnym tvarom bez kontaktu s podnebím  Konvexný tvar v kontakte s podnebím  

 

Tab. 4-2. Rozdiely medzi dojčenským a dospelým typom prehĺtania 

 

Vplyv prehĺtania na vývoj splanchnokránia je už dlhé roky predmetom intenzívnej diskusie. Otázne 

je najmä, či samotná funkcia jazyka môže vývoj ovplyvniť. Atypické prehĺtanie je často spojené s 

poruchou pokojovej polohy jazyka. U detí často pozorujeme stav, že špička jazyka v pokoji je 

umiestnená medzi hornými a dolnými rezákmi. Takto znemožňuje ich erupciu až do kontaktu a fixuje 

otvorený zhryz, ktorý je podobný tomu, ktorý vzniká pri cmúľaní (obr. 4-9B). 

Diagnostika závažnosti stavu a jeho liečba je viazaná na interdisciplinárnu spoluprácu klinického 

logopéda a čeľustného ortopéda. Čeľustný ortopéd je zodpovedný za liečbu anomálie asociovanej s 

atypickým prehĺtaním a klinický logopéd za úpravu funkčného prostredia. Liečba týchto pacientov je 

viazaná na vzájomnú koordináciu ich postupov. 
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5.  DIAGNOSTIKA 

Diagnostika v čeľustnej ortopédii predstavuje komplexný proces analýzy individuálnych 

charakteristík pacienta. Pozostáva z viacerých častí: 

5.1. KLINICKÉ VYŠETRENIE 

Pri extraorálnom vyšetrení sa zameriavame na statické a dynamické charakteristiky tváre. 

Analyzuje sa tvár  pri pohľade spredu a z profilu, zameriavame sa predovšetkým na prítomnosť 

asymetrie medzi pravou a ľavou polovicou tváre a na výrazné odchýlky od priemerných hodnôt. Taktiež 

analyzujeme vzájomnú polohu zubov a pier v pokoji, pri úsmeve a tonus mimického svalstva 

predovšetkým v periorálnej oblasti, ktoré by v pokojovej polohe malo byť relaxované. 

Pri intraorálnom vyšetrení sa zameriavame na identifikáciu anomálii zubov a medzičeľustných 

vzťahov, ale taktiež sa realizuje komplexné vyšetrenie stavu tvrdých zubných tkanív a slizníc dutiny 

ústnej. 

Funkčné vyšetrenie je zamerané na artikuláciu, predovšetkým na prítomnosť/absenciu núteného 

vedenia, ďalej na prítomnosť patologických stavov v temporomandibulárnom kĺbe, na funkciu jazyka 

a taktiež na spôsob dýchania. 

5.2. ANALÝZA MODELOV.  

U každého pacienta, kde je  plánovaná liečba fixným alebo a snímateľným aparátom sú na základe 

odtlačkov zhotovené sadrové modely horného a dolného zuboradia. Tieto modely nám umožňujú 

detailne analyzovať pomery v chrupe ako napr. rozsah stesnania (nepomer veľkosti zubov a priestoru 

v zubnom oblúku) (obr. 5-1). Zároveň môžu byť použité ako predlohy na zhotovenie snímateľných 

aparátov.                                                                                                                   

  A       B    
    

Obr. 5-1. Sadrové študijné modely A - sadrový model zhotovený na základe odtlačku, B - manuálna 

analýza meraním posuvným meradlom.                                                                                                  
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      A             B 

Obr. 5-2. Digitálne modely A - digitálny model zhotovený intraorálnym skenerom, B - digitálna analýza  

 

V dnešnej dobe sú klasické sadrové modely stále častejšie nahrádzané modelmi virtuálnymi. Tieto 

je možné zhotoviť skenovaním už vyhotovených sadrových modelov alebo odtlačkov, alebo aj priamym 

skenovaním zubov v dutine ústnej. Všetky výpočty je možné realizovať vo virtuálnom prostredí 

softwarových aplikácií (obr. 5-2). Digitalizácia analýzy síce neprináša časovú úsporu ako by sa na prvý 

pohľad zdalo. Jej hlavnou výhodou je to, že nie je potrebné archivovať veľké množstvo sadrových 

modelov. Omnoho jednoduchšia je aj dostupnosť, do zubného laboratória je možné ich odoslať 

internetom, alebo zdieľať v aplikáciách, ktoré umožňujú ich ďalšie spracovanie ako lekárom, tak aj 

zubným technikom. 
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5.3.  RTG VYŠETRENIE                              

 

Ku štandardným rádiodiagnostickým vyšetreniam v čeľustnej ortopédii patrí zhotovenie 

ortopantomogramu (OPG) a  kefalometrickej snímky. Často je využívaná aj snímka ruky a 3D rtg 

vyšetrenie.                                                                                                                                                         

Pri analýze OPG sa zameriavame predovšetkým na postupnosť  erupcie trvalých zubov, 

nasmerovanie eruptujúcich zubov,  prítomnosť retinovaných , nadpočetných zubov a taktiež na 

neprítomnosť zárodkov niektorých trvalých alebo mliečnych zubov. Okrem toho  hľadáme prítomnosť 

iných patologických stavov, ktoré priamo nesúvisia s náplňou čeľustnej ortopédie, ale je potrebné ich 

zahrnúť do komplexného plánovania liečby. Je to najmä prítomnosť zubného kazu, ochorení parodontu 

a patologických zmien temporomandibulárneho kĺbu  (obr. 5-3).                                                                         

 

 

 

Obr. 5-3. Ortopantomogram (OPG) pacienta s retenciou horného rezáku, ostatné trvalé rezáky a prvé 

moláre sú už eruptované, pod mliečnymi zubami sú prítomné zárodky očných zubov a premolárov s 

fyziologickým sklonom erupčnej dráhy, prítomné sú aj zárodky druhých trvalých molárov, zárodky zubov 

múdrosti ešte nie je možné identifikovať.                                                                               
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Kefalometrická snímka je špeciálna bočná projekcia lebky so zachytením mäkkých tkanív profilu 

tváre. Umožňuje nám analyzovať sagitálne a vertikálne pomery v polohe čeľustí a zubov a porovnaním 

s priemernými hodnotami odlíšiť rozsah skeletálnej a dentálnej zložky anomálie. Ide o pomerne 

komplikovanú analýzu, ale na vysvetlenie princípu použijeme príklad pri stanovení sagitálnej 

(predozadnej) polohy sánky. Táto sa určuje pomocou 3 bodov. Prvý – Sella je umiestnený v strede sella 

turcica ( jamky na spodine mozgovej časti lebky, kde sa nachádza hypofýza). Druhý – Nasion je 

najanteriórnejší bod frontonazálnej sutúry (miesta kde spája nosová a čelová kosť). Tretí – bod 

Pogonion  je  umiestnený na najanteriórnejšom mieste prednej kontúry brady. Tieto tri body vytvárajú 

uhol SNPog, ktorého priemerná hodnota je 82°±3,0° (obr. 5-4). V prípade nadmerného sagitálneho 

rastu sa hodnota uhla zväčšuje a pri nedostatočnom raste sa zmenšuje. Komplexná analýza sa realizuje 

buď manuálne zakresľovaním bodov na vytlačený záznam a následným meraním uhlov a vzdialeností 

alebo adekvátne dnešnej dobe prostredníctvom špecializovaných programov.  

  

 

 

   

 

Obr. 5-4. Kefalometrická snímka a schématické znázornenie štruktúr lebky a uhla SNPog. 
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Snímka ruky a zápästia je mimoriadne užitočná pri stanovení štádia skeletálneho rastu podľa 

morfológie rastových zón falangov a distálnej rastovej štrbiny vretennej kosti, čo nám umožňuje 

stanoviť terapeutické možnosti  ovplyvnenia jednotlivých štruktúr splanchnokránia (obr. 5-5). 

 

 

 

Obr. 5-5.  Snímka pravej ruky rastové štrbiny na falangoch prstov sú kompletne uzavreté a distálna 

epifyzodiafyzálna štrbina vretennej kosti je už takmer uzavretá, čo signalizuje ukončenie rastu skeletu. 
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3D rtg vyšetrenie, či už v podobe 3D rekonštrukcie štandardného CT alebo CBCT (Cone beam 

computed tomography), je v súčasnosti dostupná metóda, ktorá umožňuje priestorové zobrazenie 

zubov a štruktúr splanchnokránia. To je mimoriadne užitočné pri diagnostike a plánovaní liečby 

anomálii. Štandardne sa používa napr. v prípade retencie zubov alebo pri skeletálnych odchýlkach 

s transverzálnou asymetriou (obr. 5-6). Vzhľadom na výrazne redukovanú dávku rtg žiarenia pri 

moderných CBCT prístrojoch, ktorá dosahuje hodnoty ekvivalentné s digitálnym OPG sa zhotovenie 3D 

CBCT postupne presadzuje ako štandard pri vyšetrení každého pacienta. Výhodou je aj možnosť 

extrahovať z 3D záznamu aj klasické 2D zobrazenia v podobe kefalometrickej alebo OPG projekcie. 

 

 

 

Obr. 5-6. 3D CBCT lebky u pacienta s hemimandibulárnou hypertrofiou, ktorá spôsobila asymetrický 

rast sánky a posun brady doľava 
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6. LIEČBA                                                      

 

Ortodontická liečba predstavuje súbor postupov, pri ktorých sa prostredníctvom mechanických 

prostriedkov (ortodontických aparátov) upravuje poloha zubov a modifikuje rast čeľustí. Využívame 

pritom vlastnosti niektorých tkanív splanchnokránia, ktoré reagujú na mechanickú silu alebo na zmenu 

polohy morfologickými zmenami. Je to ich prirodzená vlastnosť, ktorá sa uplatňuje aj počas vývoja, kde 

práve takéto podnety (napr. žuvacie pohyby, dýchanie, zlozvyky) ovplyvňujú výsledný tvar čeľustí 

a polohu zubov. Keďže niektoré z týchto tkanív je možné ovplyvniť aj v dospelosti, čeľustno-

ortopedická liečba už nie je len záležitosťou detského veku.  

Pre definitívne stanovenie liečebného postupu je potrebné zohľadniť nielen rozsah odchýlky, jej 

skeletálnej a dentálnej zložky, ale ju aj správne načasovať podľa vývojového štádia, aby bol dosiahnutý 

čo najlepší výsledok. Následne je nutné zvoliť správny typ aparátu, alebo série aparátov a zaradiť liečbu 

do intredisciplinárnej spolupráce.                                                                                                                             

Morfologické zmeny dosahujeme prostredníctvom čeľustno-ortopedických aparátov. Pre lepšie 

pochopenie ich pôsobenia na štruktúry splanchnokránia je nutné najprv porozumieť jednotlivým 

mechanizmom liečby.                                                                                                                                            

6.1. MECHANIZMY ČEĽUSTNO-ORTOPEDICKEJ LIEČBY 

 

Jednotlivé mechanizmy je vhodné zadeliť do niekoľkých skupín podľa toho či priamo ovplyvňujú 

rast skeletálnych štruktúr, polohu zubov alebo ich ovplyvňujú nepriamo prostredníctvom mäkkých 

tkanív, ktoré tieto štruktúry obklopujú. Takto rozdelené mechanizmy začleňujeme do 3 skupín: 

 

1. Mechanizmy s ortopedickým efektom 

2. Mechanizmy s ortodontickým efektom  

3. Clonová liečba 
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6.1.1. MECHANIZMY S ORTOPEDICKÝM EFEKTOM 

 

Pôsobením mechanizmov s ortopedickým efektom dokážeme ovplyvniť tvar čeľustí. Počas vývoja 

je to možné konzervatívne, pomocou čeľustno-ortopedických aparátov.Po ukončení rastu nám ostáva 

už len možnosť kombinovaného ortdonticko-chirurgického postupu. Do tejto skupiny patria 

nasledovné mechanizmy: 

 Ovplyvnenie suturálneho rastu 

 Ovplyvnenie rastu kĺbneho výbežku sánky 

 Zvyšovanie zhryzu 

 Kombinovaná ortodonticko-chirurgická liečba 

6.1.1.1. OVPLYVNENIE SUTURÁLNEHO RASTU 

 

Maxila je spojená s okolitými kosťami sutúrami – švami, ktoré vypĺňa väzivová chrupavka. Sú 

rastovou zónou. Ťah spôsobuje intenzívnejší rast a naopak tlak rast brzdí. Zatiaľ čo brzdenie je možné 

počas celého obdobia rastu, efektivita stimulácie je výrazne závislá od anatomických zmien v sutúrach. 

U menších detí je prítomný rovný priebeh, ktorý si vyžaduje pomerne malú silu na roztiahnutie šva 

a stimuláciu rastu (obr. 6-1A). Neskôr dochádza ku zvlneniu a zväčšenie kontaktnej plochy, čo si 

vyžaduje použitie väčšej sily (obr. 6-1B). V ďalšom vývoji pribúdajú interdigitácie znemožňujúce 

roztiahnutie (obr. 6-1C). Šev je nutné „roztrhnúť“ (ruptúra šva), čo je možné dosiahnuť bez chirurgickej 

intervencie len veľkou silou a to výlučne u podnebného šva (obr. 6-2).  

Neskôr dochádza ku vytvoreniu kostných môstikov medzi obidvoma stranami sutúry, ktoré 

ukončujú rast, a tým aj možnosť ovplyvnenia bez chirurgickej intervencie. Stimulácia rastu čeľuste je 

možná efektívne až  do 11.roku. Výnimkou je podnebný šev, ktorý je možné ovplyvniť  a čeľusť 

transverzálne rozšíriť aj u adolescentov jeho ruptúrou pôsobením veľkej sily a následným roztiahnutím.    

                            

 A      B  C 

Obr. 6-1. Vývojové zmeny morfológie sutúry     Obr. 6-2. Aparát na ruptúru podnebného šva. 



 
 

52 

6.1.1.2. OVPLYVNENIE RASTU KĹBNEHO VÝBEŽKU SÁNKY  

 

V sánke je možné ovplyvniť rastovú zónu v oblasti chrupavky kondylu temporomandibulárneho 

kĺbu, ktorá je tvorená špeciálnou, tzv. sekundárnou chrupavkou. Ortodontickými aparátmi je možné 

dosiahnuť miernu anteriórnu a inferiórnu dislokáciu hlavičky kĺbu z kĺbovej jamky v rámci 

fyziologického rozsahu pohyblivosti. Pokiaľ táto dislokácia trvá dostatočne dlhú dobu, vedie to ku 

intenzívnejšiemu rastu v sekundárnej chrupavke a ku prestavbe kondylu v anteroposteriórnom 

a vertikálnom smere. Takto je možné sánku predĺžiť a zvýšiť (obr. 6-3). Kondylárnu chrupavku je možné 

ovplyvniť počas celého obdobia rastu, ale najlepšie výsledky dosahujeme v období pubertálneho 

rastového špurtu. Zbrzdenie alebo zastavenie rastu (napr. pri pravej progénii)  tlakom preneseným na 

chrupavku nie je možné.                                                                                                                                          

 

 

                    

 

    A      B 

Obr. 6-3. Schématické znázornenie stimulácie kondylárneho rastu v TMK. A - fyziologická pokojová 

poloha kondylu, B - kondyl dislokovaný aparátom,  (+) - miesto aktivácie rastu.                                          
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6.1.1.3. ZVYŠOVANIE ZHRYZU 

 

Pri skeletálne hlbokom zhryze je možné ovplyvniť rast čeľustí nepriamo cez dentoalveolárny 

kompenzačný mechanizmus. Princíp spočíva v tom, že sa medzi zuboradia vo frontálnej oblasti vloží 

artikulačná prekážka – náhryz, ktorý bráni úplnému dohryznutiu a udržuje sánku permanentne 

v mierne pootvorenej pozícii. Zároveň sa vytvorí v distálnej oblasti otvorený zhryz, čo vedie urýchleniu 

erupcie distálnych zubov (obr. 6-4, obr. 6-5).  

 

  

                A             B 

Obr. 6-4. Zvyšovanie zhryzu. A - Pôvodný stav, B - Náhryz vo frontálnej oblasti, šípka ukazuje smer 

erupcie distálnych zubov.                                                                                                                        

 

Tým dôjde spontánne ku uzavretiu zhryzu v distálnej oblasti a eruptované zuby udržia sánku 

v nastavenej pozícii. Vo frontálnej oblasti sa to prejaví zmenšením prehryzu. Tento mechanizmus je 

účinný počas celého obdobia rastu, dokonca v menšej miere aj po ukončení somatického rastu. 

Najrýchleší efekt je ale možné dosiahnuť v období, keď rast najrýchlejší – počas pubertálneho 

rastového špurtu a v období adolescencie. 

 

    

 

   Obr. 6-5. Horná platňa na zvýšenie zhryzu. V oblasti rezákov je prítomný náhryz.  
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6.1.1.4.  KOMBINOVANÁ ORTODONTICKO-CHIRURGICKÁ LIEČBA 

 

Po ukončení vývoja, a tým aj možnosti ovplyvniť skeletálnu zložku konzervatívne,  je ešte možné 

dosiahnuť korekciu skeletálnej odchýlky chirurgicky, úpravou polohy čeľustí postupmi ortognátnej 

chirurgie (obr. 6-6). Obvyklý postup spočíva rozdelení liečby do 3 fáz.  

V prvej fáze čeľustný ortopéd vytvorí 2 ideálne zubné oblúky, ktoré v prípade úpravy polohy 

čeľustí vytvoria ideálny medzičeľustný vzťah.  

Druhou fázou je chirurgický zákrok, ktorým sa čeľuste umiestnia do požadovanej polohy. 

Maxilofaciálny chirurg po konzultácii s čeľustným ortopédom stanoví definitívny postup pri 

chirurgickom zákroku. V tejto fáze je veľmi dôležitá spolupráca so zubným technikom. Pre zvýšenie 

presnosti zákroku zubný technik simuluje operačný zákrok na sadrových modeloch umiestnených 

v individuálnom artikulátore. Na základe simulácie zhotoví živicové zhryzové šablóny – tzv. operačné 

dlahy, ktoré počas zákroku umožnia chirurgovi umiestniť čeľuste do požadovanej pozície.  

Po operácii pokračuje čeľustno-ortopedická liečba v zmysle detailných úprav polohy zubov tak, 

aby sa dosiahol ideálny zhryz. 

 

           

            A                           B 

Obr. 6-6. Korekcia sagitálneho deficitu sánky ortognátnym zákrokom – operáciou BSSO (Bilateral 

sagital split osteotomy). A – stav pred zákrokom, B – stav po zákroku 
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6.1.2. MECHANIZMY S ORTODONTICKÝM EFEKTOM 

 

Jedná sa o skupinu ortodontických postupov, pri ktorých sa dosahuje úprava odchýlky posunom 

zubov v rámci alveolárneho výbežku kosti. Posun nastáva v dôsledku pôsobenia mechanickej sily na 

jednotlivé zuby, ktorá iniciuje zmeny v oblasti periodontálnej štrbiny. Mechanická sila spôsobí na 

jednej strane stlačenie ligament závesného aparátu zuba čím dochádza ku aktivácii osteoklastov, 

špecifických buniek, ktoré rozpúšťajú okolitú kosť a vytvárajú priestor pre posun koreňa týmto smerom 

- resorpcia. Na protiľahlej strane dochádza ku natiahnutiu ligament závesného aparátu a dochádza ku 

aktivácii osteoblastov, ktoré kosť vytvárajú - apozícia (obr. 6-7). Tento mechanizmus je možné využiť 

počas celého života aj keď je pravdou, že s pribúdajúcim vekom bude efekt nastávať pomalšie z dôvodu 

menšej dostupnosti a pomalšej aktivácie osteoblastov a osteoklastov. Predpokladom pre úspech je 

zdravý závesný aparát zuba. V prípade jeho zápalu – periodontitídy je výrazne obmedzená apozícia 

kosti a môže dôjsť ku závažnému poškodeniu alveolárnej kosti a oslabeniu upevnenia zuba v nej. 

Z toho dôvodu nie je možná liečba pacientov a aktívnym zápalom parodontu. Naopak v prípade 

priameho zrastenia kosti a koreňa s vymiznutím periodontálnej štrbiny čo i len v rozsahu zlomku mm2   

- tzv. ankylózy zuba – nebude možné aktivovať pohyb.  

 

Obr. 6-7.  Schématické znázornenie účinku mechanickej sily na zub. Šípka ukazuje smer pôsobiacej sily,  

(-) predstavuje miesto resorpcie kosti a (+) miesto apozície 

 

Tento mechanizmus sa uplatňuje pri nasledovných ortodontických postupoch: 

 Extrakčná liečba 

 Zábrus 

 Distalizácia 

 Dentoalveolárna kompenzácia 
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6.1.2.1.  EXTRAKČNÁ LIEČBA 

 

Extrakčná liečba sa využíva obvykle v prípadoch, kde stesnanie dosahuje rozsah, ktorý nie je 

možné vyriešiť inými postupmi.  

Z estetických, funkčných ako aj biomechanických dôvodov sa obvykle extrahuje prvý alebo druhý 

premolár. Preferujeme pritom ponechanie toho premolára, ktorý má lepší biologický faktor, čiže zub, 

ktorý je vitálny, so zdravým parodontom, bez výplne a zubného kazu (obr. 6-8). 

Menej často sa rozhodujeme pre extrakciu dolného rezáku, alebo niektorých molárov. 

V špecifických prípadoch je možné indikovať aj extrakciu horných rezákov alebo očného zuba, takéto 

rozhodnutie ale musí byť dôkladne vyhodnotené, zdôvodnené a prediskutované s pacientom s tým, že 

musí byť k dispozícii plán ako adekvátne esteticky a funkčne upraviť frontálny úsek. 

Extrakčná liečba je v súčasnosti vždy spojená s následným uzavretím extrakčnej medzery fixným 

alebo snímateľným aparátom ako aj s reguláciou ďalších prítomných anomálii. Dnes už nie je možné 

realizovať extrakciu a následne čakať na spontánne uzavretie medzery. Tento postup, často používaný 

už v staroveku, do súčasnej ortodoncie nepatrí.  

 

          

          
 

Obr. 6-8. Extrakčná liečba u pacienta s výrazným stesnaním a retenciou zuba 35. Extrahované boli 

všetky druhé premoláre včítane retinovaného zuba a nasledovala liečba fixným aparátom. V hornom 

riadku stav pred liečbou, v dolnom po liečbe. 
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Špecifickou kapitolou extrakčnej liečby sú tzv. sériové extrakcie. Ide o liečebný postup, ktorý sa 

používa pri extrémnom stesnaní v období výmeny chrupu. Princípom je postupnými extrakciami 

mliečnych zubov regulovať erupciu trvalých tak, aby nedošlo ku ich erupcii v nesprávnej polohe, alebo 

ku ich retencii. Obvykle sa postupuje nasledovne: 

 

1. V období erupcie laterálnych rezákov sa extrahujú mliečne trojky, aby rezáky mali dosť 

priestoru pre zaradenie 

2. Následne sa extrahujú mliečne štvorky, čím sa podporí erupcia trvalých štvoriek 

3. Po erupcii trvalých štvoriek sú extrahované, aby vznikol dostatok priestoru pre erupciu trvalých 

trojok a pätoriek 

 

V minulosti bol tento postup indikovaný často nesprávne pri výskyte stesnania rôzneho rozsahu 

a realizovali ho často zubní lekári. V súčasnosti patrí rozhodnutie o realizácii sériových extrakcii výlučne 

do rúk čeľustného ortopéda, ktorý musí zvážiť aj iné možnosti liečby.  

6.1.2.2.  INTERPROXIMÁLNY ZÁBRUS 

 

Interproximálny zábrus sa v čeľustnej ortopédii využíva v dvoch rôznych situáciach.  

V trvalom chrupe sa využíva na získanie priestoru pri menej závažnom stesnaní. Využívame fakt, 

že hrúbka skloviny v medzizubnom priestore má v bode kontaktu minimálne 0,6-0,7 mm. Preto ak z nej 

odstránime maximálne 0,25 mm, nedôjde ku poškodeniu, ktoré by predstavovalo zvýšenie rizika vzniku 

zubného kazu v tomto priestore. Pokiaľ realizujeme zábrus na obidvoch plochách, je možné takto 

v jednom medzizubnom priestore získať až 0,5 mm. Najčastejšie sa zábrus realizuje v oblasti dolného 

frontálneho úseku, kde pri maximálnom rozsahu 0,5 mm v piatich medzizubných priestoroch (od zuba 

33 po zub 43) získame 2,5 mm. V kombinácii s ďalšími ortodontickými postupmi je to postačujúce na 

úpravu menej závažného stesnania (obr. 6-9). 

         

 

Obr. 6-9. Úprava stesnania v dolnom frontálnom úseku zábrusom v medzizubnom priestore 



 
 

58 

V zmiešanom chrupe využívame zábrus z dôvodu využitia tzv. „leeway space“. Ide o prebytočné 

miesto, ktoré je prítomné pri výmene druhých mliečnych molárov za premoláre. Druhý mliečny molár 

je väčší než premolár, ktorý ho má nahradiť a pri výmene tento prebytočný priestor obvykle zaberie 

prvý trvalý molár tým, že sa do priestoru mierne skloní. Zábrusom je ale možné tento priestor využiť 

a zmierniť tak stesnanie vo frontálnej oblasti. Pre lepšie pochopenie uvediem postup v dolnom zubnom 

oblúku (obr. 6-10). Druhá fáza výmeny chrupu prebieha tak, že sa zuby vymieňajú v poradí 3,4,5. 

V prípade rozvíjajúceho sa stesnania očný zub obvykle nemá dosť  priestoru pre erupciu a dochádza ku 

jeho rotácii a distopickej erupcii (obr. 6-10A). Tomu môžeme zabrániť tým, že po vypadnutí mliečneho 

očného zuba odstránime z korunky prvého mliečneho molára meziálne 2-3 mm tvrdých tkanív. 

Pacienta to obvykle vôbec nebolí, pretože v tomto čase má už molár pokročilú resorpciu koreňa 

z dôvodu erupcie trvalého zuba a senzitívna inervácia je prerušená. Takýmto spôsobom získame 

dostatok priestoru pre erupciu očného zuba. Po vypadnutí prvého mliečneho molára tento postup 

opakujeme na druhom mliečnom molári a získame priestor pre erupciu prvého premolára(obr. 6-10B). 

Po vypadnutí druhého mliečneho molára druhý premolár eruptuje do už zredukovaného priestoru, 

ktorý je pre neho postačujúci a nedôjde ku sklonu šestorky do medzery (obr. 6-10C). V podstate 

donútime takto trvalé zuby eruptovať distálnejšie.  

 

     

        A      B          C 

Obr. 6-10. Využitie „leeway space“ zábrusom mliečnych zubov v dolnom zubnom oblúku. A – stav 

v období erupcie zuba 43, je prítomné výrazné stesnanie, ktoré vedie ku rotácii, ešte horšia situácia je 

v oblasti zuba 33, B – stav období  erupcie prvých premolárov po zábruse druhého mliečneho molára    

C – stav po ukončení výmeny, stesnanie je výrazne zredukované  
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6.1.2.3.  DISTALIZÁCIA 

 

Distalizácia predstavuje skupinu ortodontických postupov, pri ktorých posúvame distálne 

jednotlivé zuby alebo skupiny zubov za účelom redukcie stesnania alebo protrúzie frontálnych zubov. 

Týmto mechanizmom je možné eliminovať nutnosť použitia extrakcie na úpravu odchýlky. Ide 

o heterogénnu skupinu postupov, pri ktorých sa používajú rôzne čeľustno-ortopedické aparáty. Možno 

využiť aparáty snímateľné, fixné alebo aj dlahové.  

Na prvý pohľad sa môže zdať, že je to ideálny liečebný postup, pretože ortodontickú odchýlku 

odstránime bez potreby extrakcií premolárov. Musíme si ale uvedomiť, že aj takýto liečebný postup 

má svoje úskalia: 

 Posúvanie veľkých skupín zubov je obvykle časovo náročnejšie ako uzavretie extrakčnej 

medzery                                                                                                                                                            

 Mnohé používané aparáty sú masívne, pre pacienta nekomfortné a finančne náročné 

 Pri distálnom posune molára môže dôjsť ku retencii distálnejšieho, ešte neeruptovaného zuba 

 Distálnym posunom sa mnohokrát stratí priestor pre erupciu tretích molárov, ktoré musia byť 

následne chirurgicky odstránené 

Práve z týchto dôvodov je distalizáciu nutné posudzovať mimoriadne citlivo a s pacientom prejednať 

aj alternatívne liečebné postupy.                                                                                                                            

 

6.1.2.4.  DENTOALVEOLÁRNA KOMPENZÁCIA 

  

Ako dentoalveolárnu kompenzáciu označujeme postup ortodontickej liečby, ktorým dosahujeme 

esteticky a funkčne zregulovaný chrup u pacienta s prítomnou skeletálnou odchýlkou, ktorú sa 

z rôznych dôvodov rozhodneme neupravovať. Obvykle sa používa v prípadoch, keď je rozsah 

skeletálnej odchýlky minimálny, esteticky a funkčne vyhovujúci a nie je možná jeho úprava inak ako 

chirurgicky, postupmi ortognátnej chirurgie. Mnohí pacienti v týchto prípadoch nie sú ochotní 

podstúpiť chirurgický zákrok za účelom dosiahnutia ideálneho výsledku a akceptujú úpravu odchýlky 

dentoalveolárnou kompenzáciou.                                                                                                                      

Pre dosiahnutie vyhovujúceho zhryzu obvykle používame bežné postupy s ortodontickým 

efektom ako extrakčná liečba, interaproximálny zábrus, distalizácia alebo koordináciu zuboradí 

elastickými ťahmi alebo aparátmi na preskočenie zhryzu. S funkčného a estetického hľadiska je vždy 

dôležité dosiahnuť správne postavenie zubov vo frontálnom úseku. Dôležitý je správny predhryz, 

prehryz a hlavne normooklúzia v oblasti očných zubov. V prípade potreby získania priestoru pre túto 

úpravu sme niekedy nútení indikovať extrakcie len v jednom zo zubných oblúkov. Častým postupom 
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pri skeletálnej druhej triede sú extrakcie premolárov v hornom zubnom oblúku, čo vedie v konečnom 

dôsledku ku vzniku retrooklúzneho postavenia prvých molárov – tzv. plánovanej AII (obr. 6-11). 

 

    

     

         

 

Obr. 6-11. Kompenzácia skeletálnej druhej triedy u pacienta extrakciou dvoch horných premolárov 

a následnou úpravou stesnania a uzavretím poextrakčných medzier. Výsledný medzičeľustný vzťah je 

normooklúzia v oblasti očných zubov a distooklúzia v oblasti prvých molárov.                                            

 

 

6.1.3. CLONOVÁ LIEČBA 

 

Clonová liečba využíva rôzne typy aparátov na ovplyvnenie pôsobenia mäkkých tkanív na polohu 

zubov ako aj rast čeľustí.  

Výsledná poloha zubov je často ovplyvnená aj tlakom okolitých mäkkých tkanív. Typickým 

príkladom je kompresia horného zubného oblúka u pacientov s chronickým dýchaním cez ústa. Pri 

takomto spôsobe dýchania dochádza ku poklesu jazyka na úroveň dolného zuboradia a dlhodobo 

absentuje kontakt s horným zuboradím, ktorého pôsobenie je dôležité predovšetkým pre rozvoj 

a udržanie transverzálneho rozmeru horného zubného oblúka. Pri takejto polohe jazyka je porušená 

rovnováha síl a prevažuje tlak mäkkých tkanív z okolia (líca, pery), ktoré spôsobia vznik kompresie 

zubného oblúka. Samozrejme je v prvom rade nutné dosiahnuť úpravu polohy jazyka a spôsobu 

dýchania, aby nedochádzalo ku progresii odchýlky. Po tejto úprave je možné vytvoriť odclonením 

pôsobenia líc a pier úpravu rovnováhy síl v opačnom zmysle, čiže ku prevládnutiu tlaku jazyku, ktorý 

podmieni zväčšenie transverzálneho rozmeru horného zubného oblúka.  

Iným príkladom môže byť napríklad dentálne otvorený zhryz udržiavaný zlou pokojovou polohou 

jazyka so špičkou umiestnenou medzi rezákmi. Odtlačením jazyka orálnym smerom napr. drôtenou 
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clonou, ktorá je súčasťou snímateľného aparátu, sa vytvoria podmienky pre ďalšiu erupciu rezákov 

a dôjde ku uzavretiu zhryzu (obr. 6-12).                                                                                                     

Clonovú liečbu realizujeme umiestnením drôtených alebo živicových clôn, ktoré udržujú mäkké 

tkanivá veľkú časť dňa, ideálne kontinuálne v požadovanej polohe. Tieto prvky môžu byť súčasťou 

fixných (obr. 6-13) ako aj snímateľných aparátov (obr. 6-12).  Ich hlavnou nevýhodou je, že spontánna 

úprava trvá obvykle veľmi dlho a časom dochádza ku zníženiu miery spolupráce pacienta.  

 

       

   A       B          C 

Obr. 6-12. Úprava dentálne otvoreného zhryzu u pacienta so zlou pokojovou jazyka, A - stav pred 

liečbou, B - aplikácia expanznej platne s linguálnou clonou, C - stav po ukončení výmeny chrupu. 

 

 

        

  A      B         C 

Obr. 6-13. Umiestnenie lipbumpera (A,B) z dôvodu potreby odclonenia dolnej pery na podporu protrúzie 

dolných rezákov tlakom jazyka a vytvorenia miesta pre erupciu očných zubov, C - stav po 12 mesiacoch 

kontinuálnej aplikácie, pre vytvorenie dostatočného miesta je potrebná dodatočná expanzia fixným 

aparátom.                                                                                                                                                     
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       6.2. ČEĽUSTNO-ORTOPEDICKÉ APARÁTY 

 

Ako čeľustno-ortopedické aparáty označujeme individuálne zhotovené alebo prefabrikované 

zariadenia, ktorými dosahujeme aktiváciu mechanizmov čeľustno-ortopedickej liečby a úpravu 

odchýlky. Je ich možné rozdeliť podľa umiestnenia na: 

 Extraorálne aparáty                                                                                                                               

 Intraorálne aparáty                                                                                                                                  

Intraorálne aparáty je vhodné podľa spôsobu uchytenia v dutine ústnej rozdeliť na: 

 Snímateľné aparáty 

 Fixné aparáty 

Je nutné povedať, že neexistuje typ aparátu, ktorým by bolo možné vyliečiť u každého pacienta 

ľubovoľnú odchýlku.  Niekedy je nutné zvoliť kombináciu rôznych aparátov, aby sme dosiahli 

požadovaný výsledok. Mimoriadne dôležité je aj správne načasovanie liečby, aby sme dosiahli aktiváciu 

príslušného mechanizmu liečby v najvhodnejšom čase. Pri voľbe správneho aparátu musíme 

postupovať veľmi citlivo a zohľadniť predovšetkým nasledujúce faktory: 

 Efektivitu aparátu.  

Pri posudzovaní efektivity je nutné posúdiť nielen mieru schopnosti upraviť konkrétnu 

odchýlku, ale aj časovú náročnosť liečby. 

 Schopnosť pacienta spolupracovať 

Niektoré aparáty si vyžadujú aktívnu spoluprácu pacienta alebo rodiča, ktorí musia dohliadať 

na správnu aplikáciu a pravidelnú aktiváciu. Mimoriadne dôležitá je potreba udržiavať hygienu 

dutiny ústnej, ktorej náročnosť rôzne typy aparátov ovplyvňujú vo väčšej alebo menšej miere. 

Pacient musí zvládnuť hygienické opatrenia v takej miere, aby nedošlo ku poškodeniu zubov 

alebo parodontu nadmerným hromadením povlaku. Taktiež je nutné pacienta počas celej 

liečby priebežne kontrolovať, pričom frekvencia kontrol je tiež závislá na použitom type 

aparátu. Vo všeobecnosti platí, že schopnosť pacienta spolupracovať aj pri dobrej motivácii je 

2 až 3 roky. Z toho dôvodu sú príliš ambiciózne, komplikované a dlhotrvajúce plány obvykle 

neúspešné a frustrujúce nielen pre pacienta, ale aj pre lekára. 
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 Finančné možnosti pacienta 

Nutnosť opakovaných kontrol a finančná náročnosť použitého materiálu ako aj individuálna 

výroba niektorých aparátov robí z čeľustno-ortopedickej liečby finančne náročnú záležitosť. 

Celkové náklady závisia v mnohých krajinách nielen od použitého aparátu, ale aj od toho či na 

liečbu prispieva aj zdravotná poisťovňa. 

 

6.2.1. EXTRAORÁLNE APARÁTY 

 

Extraorálne aparáty predstavujú skupinu čeľustno-ortopedických aparátov prostredníctvom 

ktorých je možné mechanickú silu potrebnú  na dosiahnutie požadovaného účinku preniesť na 

extraorálne štruktúry hlavy a krku. V dnešnej dobe sú to takmer výlučne prefabrikované aparáty 

a spolupráca so zubným technikom predstavuje len umiestnenie špecifických prvkov pre uchytenie na 

intraorálne aparáty.  

Patria sem nasledovné aparáty: 

 Tvárová maska 

 Headgear 

 Bradová pelota 

 

6.2.1.1.  TVÁROVÁ MASKA 

 

Tvárová maska slúži na podporu rastu čeľuste v sagitálnom a vertikálnom smere. Opiera sa o hlavu 

v oblasti čela a brady a v úrovni úst sa nachádza úchyt pre elastické ťahy, ktoré sa vešajú na háčiky 

umiestnené intraorálne obvykle ako súčasť fixného alebo snímateľného aparátu (obr. 6-14).  

Základným mechanizmom účinku je aktivácia suturálneho rastu. Najvýraznejší efekt sa dosahuje 

u pacientov do 8.roka, pretože neskôr dozrievanie švov zapríčiní redukciu skeletálneho efektu 

a prevahu efektu dentoalveolárneho.                                                                                                            
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Obr. 6-14. Tvárová maska s uchytením na fixný aparát.                                                                                        

V staršej literatúre je možné sa stretnúť aj s pojmom Delairova maska (obr. 6-15). V súčasnosti sa 

používa zriedkavo, pretože je pre pacienta výrazne menej komfortná než tvárová maska. 

 

            

Obr. 6-15. Delairova maska 



 
 

65 

6.2.1.2.  HEADGEAR 

 

Headgear sa používa na úpravu anomálii už viac než 150 rokov (obr. 1-3). Je možné ho použiť na 

spomalenie rastu čeľuste ako aj na distalizáciu horného zuboradia. Pozostáva z troch častí (obr. 6-16): 

1. Kloehnova uzda – spája intraorálne umiestnený aparát s extraorálnou časťou ťahu, pre 

uchytenie sa používajú špeciálne kanyly, ktoré sa uchytia do živicového tela snímateľného 

aparátu, alebo na krúžky fixného aparátu 

2. Elastický modul – je aktívnou časťou ťahu, obsahuje pružinu, ktorá umožňuje veľmi presné 

a stabilné nastavenie sily, ktorou dosahujeme požadovaný účinok. Nahradil v minulosti 

používané ťahy s elastickej tkaniny, ktoré časom strácali pružnosť a dávkovanie sily bolo z toho 

dôvodu veľmi nepresné a nestabilné. 

3. Čiapka – obsahuje miesto pre uchytenie elastických modulov a prenáša silu na extraorálne 

štruktúry.  

 

 

Obr. 6-16. Extraorálny ťah s uchytením na hornú čeľustno-ortopedickú platňu 
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6.2.1.3.  BRADOVÁ PELOTA 

 

Bradová pelota je súčasťou extraorálneho ťahu, ktorý sa používal v liečbe pacientov s pravou 

mandibulárnou progéniou. Tento typ aparátu sa v dnešnej dobe už takmer vôbec nepoužíva. Išlo 

o aparát zložený z čiapky a elastického modulu, ktorý sa uchytával na bradovú časť - pelotu (obr. 6-17). 

Princípom bolo vytvoriť silu, ktorá by tlačila kĺbovú hlavičku sánky do jamky a takto brzdila rast 

sekundárnej chrupavky na povrchu hlavičky kondylu. Viaceré štúdie potvrdili, že tento predpoklad je 

nesprávny a terapeutický efekt sa nedostaví. Práve naopak dlhodobou aplikáciou pomerne veľkej sily 

môže dôjsť ku poškodeniu temporomandibulárneho kĺbu.                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

 

Obr. 6-17. Bradová pelota 
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6.2.2.  INTRAORÁLNE APARÁTY                                                                                                                

 

Intraorálne aparáty predstavujú najrozsiahlejšiu skupinu čeľustno-ortopedických aparátov. Keďže 

sa v liečbe rôznym spôsobom kombinujú, aby sme dosiahli požadovaný účinok, je veľmi ťažké vytvoriť 

rozdelenie do striktne vyhranených skupín. Ako racionálne sa ukázalo rozdelenie podľa spôsobu 

uchytenia na zuby na fixné a snímateľné aparáty.                                                                                              

6.2.2.1.  SNÍMATEĽNÉ APARÁTY                                                                                                               

 

Snímateľné aparáty tvoria heterogénnu skupinu čeľustno-ortopedických aparátov, ktorými je 

možné aktivovať rôzne mechanizmy liečby. Ich spoločným menovateľom je spôsob uchytenia, ktoré 

umožňuje aparát jednoduchým spôsobom vybrať z úst. To má viaceré výhody. Najväčšou výhodou je 

jednoduchá hygiena dutiny ústnej. Pacient si umýva zuby štandardným spôsobom 2-krát za deň. 

Súčasťou hygieny je aj starostlivosť o aparát, ktorý si pacient udržuje čistý umytím pomocou zubnej 

kefky a pasty a umiestnením do roztokov, ktoré sú na to určené. V prípade nutnosti celodennej 

aplikácie aparátu je potrebné po každom jedle zuby a prípadne aj aparát očistiť od zvyškov stravy. 

Výhodou je aj možnosť vybrať v prípade potreby aparát z úst, a takto odstrániť hendikep v estetike 

a výslovnosti. Samozrejme sú tu aj viaceré nevýhody. Najväčším problémom je prenos sily na zub. 

Keďže aparát nie je pevne spojeným so žiadnou časťou zuba je schopnosť ovplyvniť jeho polohu 

obmedzená. Najmenej efektívne sú v tomto smere klasické snímateľné aparáty, zatiaľ čo moderné 

systémy alignerov dosahujú v tomto smere výsledky porovnateľné s fixnými aparátmi. Určitým spôsob 

je nevýhodou aj fakt, že aparát je snímateľný a pokiaľ si ho pacient nevloží do úst správnym spôsobom 

na predpísaný čas, alebo nezabezpečí jeho správnu úpravu, liečebný efekt sa nedostaví. Nutná je veľmi 

dobrá spolupráca pacienta.  

Ako už bolo na začiatku kapitoly spomenuté. Snímateľné aparáty tvoria heterogénnu skupinu. Aj 

keď sa v mnohých smeroch ich účinky prelínajú, racionálne je ich rozdeliť do nasledovných skupín: 

                                                                                                                                                                                   

 Čeľustno-ortopedická platňa                                                                                                                  

 Funkčné aparáty                                                                                                                                       

 Aparáty z termoplastických fólií 
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6.2.2.1.1.  ČEĽUSTNO-ORTOPEDICKÁ PLATŇA 

 

Ako čeľustno-ortopedickú platňu označujeme snímateľný aparát umiestnený v hornom alebo 

dolnom zuboradí, ktorého  úlohou je úprava alebo udržanie - retencia polohy zubov, tvaru zubných 

oblúkov a medzičeľustných vzťahov. Platne, ktorými dosahujeme zmenu pomerov v dutine ústnej 

označujeme ako platne aktívne. V zahraničnej literatúre sa často stretneme aj s pojmom Schwarzove 

platne podľa viedenského lekára A. M. Schwarza, ktorý v medzivojnovom období vytvoril ucelený 

systém platní pre rôzne typy anomálii. Platne, ktorými udržujeme pomery dosiahnuté čeľustno-

ortopedickou liečbou označujeme ako retenčné.                                                                                                

Čeľustno-ortopedické platne pozostávajú z niekoľkých základných konštrukčných prvkov: 

 Telo platne 

 Retenčné prvky                                                                                                                                           

 Labiálny oblúk                                                                                                                                             

 Aktívne prvky                                                                                                                                              

o  Pružiny                                                                                                                                         

o  Skrutky                                                                                                                                         

 Špeciálne prvky                                                                                                                                         

o  Clony                                                                                                                                            

o Háčiky pre uchytenie elastických ťahov                                                                                 

o Kanyly pre uchytenie extraorálneho ťahu                                                                              
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TELO PLATNE 

 

Je základnou súčasťou každej platne. Je umiestnené orálne a slúži predovšetkým na uchytenie 

ostatných prvkov. Jeho špeciálnou úpravou je možné dosiahnuť aj terapeutický efekt. Obvykle je 

vytvorené zo syntetickej živice. Tvar je definovaný anatomickými pomermi v hornom a dolnom 

zuboradí, ale aj účelom. Obvykle sa snažíme telo v maximálnej možnej miere redukovať čo do rozsahu 

a hrúbky aby bol aparát pre pacienta čo najkomfortnejší. Samozrejme musíme pritom zohľadniť aj 

mechanickú odolnosť materiálu.                                                                                                                          

V hornom zuboradí  volíme obvykle tenšie telo, ktoré je na podnebí ukončené v oblasti medzi 

premolármi. Snažíme sa nerozširovať telo príliš distálne, aby nedochádzalo pri aplikácii ku aktivácii 

dávivého reflexu, čo by zhoršilo komfort a spoluprácu pacienta. 

V dolnom zuboradí je telo platne hrubšie ale zasahuje len v rozsahu výšky koruniek zubov 

a pripojenej gingívy. Jeho extendovanie do oblasti pohyblivých mäkkých tkanív by viedlo ku vzniku 

bolestivých dekubitov (obr.6-18). 

 

       

A            B 

    

Obr. 6-18. Horná (A) a dolná (B) expanzná platňa s typickým rozsahom tela 
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Modifikáciou tela platne je možné dosiahnuť aj terapeutický efekt. Typickým príkladom je jeho 

extenzia a prekrytie distálnych zubov. Používa sa veľmi často v prípade expanzie horného zubného 

oblúka pri distálnom skríženom zhryze. Artikulačné pomery nám v tomto prípade bránia expanzii, 

pretože pri  dohryznutí sú bukálne hrbčeky horných zubov navádzané bukálnymi hrbčekmi dolných 

zubov do skríženého zhryzu. K úprave núteného vedenia dochádza až v prípade dostatočnej expanzie 

horného zubného oblúka. Pre uľahčenie rozširovania je vhodné zhryz odblokovať umiestnením 

hladkého náhryzu, ktorý prekrýva celý distálny úsek a je v celom rozsahu pri dohryznutí v kontakte 

s antagonistickými zubami (obr. 6-19).                                                                                                             

 

 

    

A            B 

     

    

Obr. 6-19. Úprava jednostranne skríženého zhryzu expanznou platňou s laterálnymi náhryzmi. A - 

situácia pred liečbou – jednostranne skrížený zhryz, kompresia horného zubného oblúka, posun 

rezákového stredu a platňa v základnej polohe, B - situácia po úprave, platňa expandovaná 

v potrebnom rozsahu.                                                                                                                                           
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Ďalšou veľmi častou modifikáciou je zhotovenie frontálneho náhryzu za hornými rezákmi, ktorý 

slúži na úpravu vertikálnych medzičeľustných vzťahov u pacienta s hlbokým zhryzom (obr. 6-20). 

Dosahuje sa to tak, že pri dohryznutí sa dolné rezáky dostanú do predčasného kontaktu s náhryzom 

a neumožní sa dohryznutie v distálnom úseku. Tým dochádza jednak ku zvýrazneniu erupcie distálnych 

zubov až do kontaktu s antagonistickým zuboradím ako aj ku intrúzii dolných rezákov. Kombinácia 

týchto mechanizmov vedie ku redukcii prehryzu rezákov a eliminácii hlbokého zhryzu (viď kap. 6.1.1.3). 

 

     

 

Obr. 6-20.  Horná platňa na zvýšenie zhryzu, za hornými rezákmi je prítomný náhryz, na ktorý nahrýzajú 

dolné rezáky, zatiaľ čo distálny úsek ostáva mierne pootvorený, čím vznikne voľný priestor pre erupciu 

zubov.                                                                                                                                                             

 

Niekedy pomôže extenzia tela platne aj v atypických situáciách. Príkladom môže byť úprava tela 

dolnej platne v laterálnom úseku u pacienta, ktorý si dlhodobo hrýzol do jazyka, čo viedlo ku vzniku 

patologických zmien sliznice jazyka, ktoré sa mohli časom transformovať na zhubný nádor. Vytvorením 

clony, ktorá eliminovala kontakt jazyka a zubov v postihnutej oblasti, došlo ku odstráneniu chronického 

dráždenia a ku zahojeniu sliznice (obr. 6-21).                                                                                                          

 

   

 

Obr. 6-21.  Atypické umiestnenie jazykovej clony z dôvodu prevencie chronickej traumatizácie jazyka. 
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RETENČNÉ PRVKY                                                                                                                                                                      

 

Podobne ako pri protetických snímateľných náhradách slúžia na uchytenie aparátu v zubnom 

oblúku.  Tu ale ich podobnosť s protetickými retenčnými prvkami končí. Musíme si uvedomiť, že 

retenčné prvky snímateľných  čeľustno-ortopedických aparátov sú aplikované v diametrálne odlišných 

podmienkach. Zásadné rozdiely oproti náhradám sú nasledovné: 

 Vplyvom aparátu sa pomery v ústach menia, preto retenčné prvky musia byť pružné a musí 

byť možné ich počas liečby upravovať – meniť tvar bez toho, aby sa poškodili 

 Často sú aplikované na mliečne zuby, ktorých línia maximálnej konvexity sa nachádza príliš 

gingiválne, než aby sme ju mohli efektívne využiť pre umiestnenie retenčnej časti 

 Chrup je často bez medzier, takže nie možné umiestňovať prvky v medzizubnom priestore. 

Pokiaľ aj medzery prítomné sú, mnohokrát musíme počítať s erupciou zubov, pri ktorej by 

mohlo dôjsť ku kolízii s takto umiestnenými prvkami. 

Z týchto dôvodov je použitie celoliatych prvkov v čeľustnej ortopédii skôr výnimočné a používajú sa 

väčšinou prvky drôtené zhotovené obvykle z oceľového drôtu hrúbky 0,7 mm. 

Najčastejšie používanými retenčnými prvkami sú: 

 

Šípová spona 

 

Používa sa v laterálnych častiach zubného oblúka, ktoré sú bez medzier. Retenčná časť smeruje 

do medzizubného priestoru tesne nad úroveň papily. Je vhodná v mliečnom, zmiešanom aj trvalom 

chrupe, pretože práve v medzizubnom priestore sa nachádza  podbiehavé miesto využiteľné pre 

retenciu. Je možné ju zhotoviť ako jednotlivú sponu, alebo priebežnú, ktorá môže združovať aj niekoľko 

spôn za sebou (obr. 6-22). 

 

               

 

Obr. 6-22.  Šípová retenčná spona na hornej expanznej platni u pacienta so zmiešaným chrupom.     
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Adamsova spona                                                                                                                                                  

 
V období výmeny chrupu sa často vyskytujú v chrupe medzery a sú eruptované niektoré trvalé 

zuby. Taktiež bývajú prítomné kývavé mliečne zuby, nevhodné na umiestnenie retenčných prvkov. 

Práve v tomto období sa často uplatňuje Adamsova spona, ktorú umiestňujeme obvykle na trvalé 

moláre a premoláre (obr. 6-23).  Využíva podbiehavé miesta trvalých zubov na umiestnenie retenčnej 

časti spony a je dostatočné pružná, aby sa prispôsobila zmenám pomerov spôsobených čeľustno-

ortopedickým aparátom.                                                                                                                                    

 

   

 

Obr. 6-23. Adamsove spony umiestnené na premolároch a molároch. Retenčný efekt sa dosahuje 

navzájom protichodným napružením gingiválne vybiehajúcich ohybov na vestibulárnej ploche zuba, 

ktoré sú nasmerované do podbiehavého miesta gingiválne od línie maximálnej konvexity.                 

 

Jednoramenná drôtená spona                                                                                                                          

 
Je to klasická, jednoduchá protetická spona, ktorú je možné použiť v podbiehavých miestach 

najmä na trvalých zuboch, prípadne na mliečnych očných zuboch. Jej výhodou je jednoduchý dizajn, 

ľahká manipulácia a aj možnosť jej aktivácie na mierny sklon zuba napríklad na uzavretie reziduálnej 

medzery v medzizubnom priestore (obr. 6-24).                                                                                        

 

   

 

Obr. 6-24. Jednoramenná drôtená spona na zuboch 14 a 24. Slúži na retenciu platne, neskôr po 

vypadnutí zubov 55 a 65 je možné miernou aktiváciou dosiahnuť distalizáciu premolárov v rozsahu 

Leeway space a vytvoriť viac miesta pre erupciu očných zubov.                                                                     



 
 

74 

LABIÁLNY OBLÚK  

 

Je štandardnou súčasťou nielen čeľustno-ortopedickej platne, ale aj iných snímateľných aparátov. 

Umiestňuje sa na labiálnu plochu horných a dolných frontálnych zubov. Má silný retenčný efekt, ale je 

ho možné v kombinácii s výbrusom živicového tela na orálnej ploche aparátu použiť na aktiváciu 

retrúzie – orálneho sklápania zubov. 

Existuje veľké množstvo rôznych variácií labiálnych oblúkov, ale najčastejšie sa používa tzv. 

jednoduchý labiálny oblúk (obr. 6-25)  a labiálny oblúk s horizontálnou kľučkou v oblasti očného zuba 

(obr. 6-26). 

 

   

 

Obr. 6-25. Jednoduchý labiálny oblúk ako súčasť monobloku.                                                                           

 

   

 

Obr. 6-26. Labiálny oblúk s horizontálnou kľučkou ako súčasť hornej a dolnej retenčnej platne 
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PRUŽINY 

 

Ako pružiny označujeme skupinu aktívnych drôtených prvkov, ktoré sa používajú na zmenu polohy 

zubov. Obvykle sa zhotovujú z oceľového drôtu hrúbky 0,5 mm. Pre zvýšenie pružnosti je nutné mať 

v aktívnej časti dostatočnú dĺžku drôtu, čo sa dosahuje umiestnením niekoľkých kľučiek za sebou. 

Väčšinou sa umiestňujú vo frontálnej oblasti a slúžia na protrudovanie rezákov za účelom úpravy 

stenania. V literatúre sa popisuje aj možnosť aktivácie na derotáciu rezákov. Tu je nutné povedať, že 

to je efektívne jedine v prípade horných stredných rezákov, pretože ich šírka umožňuje adekvátnu 

aktiváciu.  

Pružiny je možné aplikovať na jednotlivé zuby (obr. 6-27), alebo na skupiny zubov (obr. 6-28). Pre 

dosiahnutie symetrickej aktivácie meziálne aj distálne je možné pružinu zdvojiť (obr. 6-29).  

 

   

Obr. 6-27. Horná platňa na vejárovitú expanziu s výtlačným perom pripraveným na úpravu polohy zuba 

22 po erupcii a pružinou na mezializáciu 21. 

 

   

Obr. 6-28.  Skupinové výtlačné pero pre laterálne vyklonenie zubov 53 a 54 

 

  

Obr. 6-29. Horná a dolná platňa s jednotlivými a skupinovými výtlačnými perami s dvojitou kľučkou. 
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Pružnosť drôtu je možné využiť aj v menej obvyklých situáciach. Príkladom môže byť tzv. Cetlinova 

platňa so špeciálnou pružinou na  sklonenie molárov distálnym smerom (obr. 6-30) . Medzi v dnešnej 

dobe už atypické riešenia patrí aplikácia Coffinovho pera, ktoré po napružení podporuje expanziu 

zubného oblúka (obr. 6-31). Ide o prvok, ktorý sa používal najmä v minulosti, keď ešte neboli 

k dispozícii skrutky. V súčasnosti sa ešte používa ako súčasť niektorých funkčných aparátov. 

 

   

 

Obr. 6-30. Cetlinovana platňa na distalizáciu korunky dystopicky eruptovaných molárov 

 

       

 

Obr. 6-31. Horná expanzná platňa s Coffinovym perom.  
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SKRUTKY 

 

Skrutky sú prefabrikované prvky. Existuje veľa rôznych typov, ale najčastejšia skrutka používaná 

na transverzálnu expanziu zubného oblúka pozostáva z niekoľkých základných častí: 

1. Telo skrutky – pozostáva z dvoch zrkadlovo vyhotovených samostatných častí, ktoré sa uchytia do 

proti sebe postavených a oddelených častí tela platne. Obsahuje závit, do ktorého je uchytená 

závitnica (obr. 6-32). 

2. Závitnica – je rozdelená na 3 časti. V strede sa nachádza hladká valcovitá časť s dvomi na seba 

kolmými otvormi pre aplikáciu kľúčika. Po stranách z nej vychádzajú 2 závitnice  s opačným vinutím 

závitov. V strede je umiestnený otvor pre zasunutie kľúča. Otáčaním tejto časti dochádza  buď ku 

odďaľovaniu, alebo približovaniu 2 častí tela skrutky. Ako jednu otáčku označujeme otočenie 

závitnice o 90° (obr. 6-33 A,B). To sa prejaví zmenou vzdialenosti oddelených časti tela platne 

v rozsahu 0,2-0,25 mm. Táto tzv. stúpavosť je presne definovaná v technickom liste každej skrutky 

(obr. 6-32). 

3. Vodiace čapy – obvykle sú dva,  vložené do otvorov v krajných častiach tela skrutky. Počas expanzie 

sa postupne vysúvajú. Slúžia na spevnenie skrutky počas expanzie (obr. 6-32). 

4. Šípka – je zhotovená z farebného plastu a uchytená na jednej časti tela. Zalieva sa spolu s ním do 

tela platne. Určuje smer otáčania závitnice v zmysle expanzie. Je veľmi dôležité, aby zubný technik 

umiestnil skrutku tak, aby šípka určovala tento smer pri pohľade z orálnej strany, čo si musí overiť 

aj lekár pri odovzdávaní platne (obr. 6-32).  

5. Kľúč – je zhotovený z drôtu priemeru 0,9 mm. Aplikuje sa do otvoru na závitnici a jej pootočením 

sa aktivuje expanzia alebo kompresia skrutky.  

 

        

 

Obr. 6-32. Expanzná skrutka na transverzálnu expanziu. Vľavo - skrutka pred umiestnením do aparátu, 

šípka  označuje  smer  otáčania  pri  expanzii. Vpravo -  rozobratá  expanzná skrutka. 1 – telo skrutky,  

2 – závitnica, 3 – druhá časť tela s vodiacimi čapmi.                                                                               
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Postupným roztáčaním skrutky je možné dosiahnuť vytvorenie priestoru medzi separovanými 

časťami tela platne (obr. 6-33). Najbežnejšie typy používaných skrutiek majú limit expanzie 6 mm. Väčší 

rozsah by si už vyžadoval aj väčší rozmer skrutky, ktorá by takto bola pre pacienta menej komfortná 

a pre zubného technika ťažšie umiestniteľná do aparátu. Väčší rozsah expanzie je možné dosiahnuť 

jednoduchou úpravou, počas ktorej sa skrutka odstráni, vráti do východzej pozície a znovu prichytí do 

tela platne, ktoré je dočasne zafixované na sadrovom modeli zhotovenom na základe odtlačku 

aktuálnej situácie. 

 

    A            B       

 

 

   C     D                             

Obr. 6-33. Expanzia roztáčaním skrutky sa realizuje po zasunutí kľúčika do skrutky a jej roztočením 

v smere šípky z polohy A do polohy B. C – stav pred expanziou, D – stav po 20 otočeniach skrutky.        

 

Najčastejšiou skrutkou je skrutka na transverzálnu expanziu horného alebo dolného oblúka. 

V prípade horného zubného oblúka sa umiestňuje čo najvyššie na podnebí medzi štvrtým a piatym 

zubom, čím sa dosahuje rovnomerná expanzia vo frontálnej aj distálnej časti (obr. 6-34). 
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Obr. 6-34. Úprava kompresie horného zubného oblúka a jednostranne skríženého zhryzu hornou 

expanznou platňou s laterálnymi náhryzmi.                                                                                                    

 

V dolnom zubnom oblúku sme z anatomických dôvodov nútení aplikovať skrutku v strednej časti 

tela za frontálnymi zubami. Dosahuje sa tým síce symetrická expanzia, ale jej rozsah je v distálnom 

úseku limitovaný (obr. 6-35). 

 

       

 

Obr. 6-35. Dolná expanzná platňa na transverzálnu expanziu dolného zubného oblúka.                         
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Veľmi časté je aj použitie tejto skrutky na sagitálnu expanziu horného zubného oblúka – protrúziu 

rezákov u pacientov s núteným progénnym zhryzom. Skrutka je umiestnená vo frontálnej oblasti, 

kolmo v porovnaní s jej umiestnením pri transverzálnej expanzii. Otáčaním dochádza ku anteriórnemu 

posunu frontálneho segmentu tela platne a protrúzii rezákov. Obvykle je vhodné doplniť v distálnom 

úseku náhryzy na mierne dočasné otvorenie zhryzu a odblokovanie rezákov. Ideálne je ak pacient nosí 

aparát celý deň aj počas jedenia. Pri dobrej spolupráci je možné dosiahnuť úspešný výsledok v priebehu 

1-2 mesiacov (obr. 6-36). 

 

  A     B    

 

  C    D   

 

Obr. 6-36. Úprava núteného progénneho zhryzu hornou platňou na sagitálnu expanziu s laterálnymi 

náhryzmi. A – pred liečbou, B – stav po úprave zhryzu protrudovaním rezákov, C – platňa na začiatku 

liečby, D – platňa po ukončení expanzie.                                                                                                       

 

 Aplikáciou rovnakej skrutky na iné miesto je možné dosiahnuť odlišný efekt. Príkladom môžu byť 

platne na expanziu časti zubného oblúka s nedostatkom miesta pre erupciu trvalého zuba. Skrutku je 

vhodné umiestniť doprostred miesta stesnania, čím dochádza ku symetrickej expanzii bez zbytočnej 

deformácie zubného oblúka (obr. 6-37). 
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Obr. 6-37. Expanzná platňa na vytvorenie priestoru pre expanziu očného zuba v hornom a dolnom 

zuboradí.                                                                                                                                                   

 

V niektorých situáciách je potrebné dosiahnuť nielen transverzálnu, ale aj sagitálnu expanziu 

horného zubného oblúka. Umiestnenie dvoch skrutiek na podnebí by zaberalo príliš veľa miesta a pre 

pacienta by bolo veľmi nepohodlné. Z tohto dôvodu bola vyvinutá tzv. Bertoniho skrutka, ktorá 

integruje obidva spôsoby expanzie. Transverzálna expanzia môže byť buď symetrická, alebo je možné 

separovane expandovať pravú alebo ľavú časť platne  (obr. 6-38).                                                         

 

     

 

Obr.6-38. Horná expanzná platňa s Bertoniho skrutkou.                                                                                      

 

Relatívne častá je aj potreba selektívnej expanzie frontálneho úseku horného zubného oblúka. To 

je možné dosiahnuť buď aplikáciou špeciálnej  skrutky na tzv. vejárovú expanziu pozostávajúcej z 2 

častí a to skrutky umiestnenej vo frontálnej oblasti a kĺbu umiestneného distálne  (obr. 6-39 A) , alebo 

v prípade menšieho rozsahu bežnou skrutkou, ktorú umiestnime čo najviac frontálne a v distálnej časti 

zabránime expanzii fixáciou transverzálneho rozmeru drôteným oblúkom (obr. 6-39 B). 
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 A    B   

    

Obr. 6-39. Horná expanzná platňa na vejárovú expanziu horného zubného oblúka. A – s použitím 

špeciálnej skrutky, B – úprava bežnej expanznej platne.                                                                                  

 

Pre ovplyvnenie polohy jednotlivých zubov je možné aplikovať priamo tlak skrutky na zub. 

U niektorých pacientov to predstavuje efektívnejší spôsob ako výtlačné pero, pretože pacient si skrutku 

aktivuje sám. Príkladom môže byť aplikácia skrutky na úpravu linguooklúzie horného rezáka (obr.6-40). 

 

   

 

Obr. 6-40. Horná platňa s laterálnymi náhryzmi na úpravu linguooklúzie 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

83 

ŠPECIÁLNE PRVKY                                                                                                                                      

 

Ide o heterogénnu skupinu prvkov so špeciálnym určením. Keďže v dizajne snímateľných aparátov 

nie sú presne vymedzené hranice a je ovplyvnený predovšetkým ich účelom, nie je možné v rámci tejto 

kapitoly vyčerpať všetky možné terapeutické riešenia. Pre príklad uvediem aspoň niektoré. 

 

Uchytenie extraorálneho ťahu 

 

Najčastejšie sa používa v kombinácii so snímateľnými aparátmi zariadenia typu headgear. V tomto 

prípade je ťah smerovaný vždy dozadu a môžeme využiť mohutný retenčný efekt labiálneho oblúka. 

Z tohto dôvodu nie je snímateľnosť aparátu problémom. Samotný headgear sa uchytí do špeciálnych 

kanýl vložených do tela platne (obr. 6-41). 

 

       

       

 

Obr. 6-41. Horná snímateľná platňa s kanylami pre uchytenie extraorálneho ťahu.                              
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Pre uchytenie tvárovej masky je možné do tela platne inkorporovať háčiky, na ktoré je možné 

neskôr zavesiť elestické ťahy (obr. 6-42). Ťah je pomerne silný a tomu musí byť prispôsobená aj 

retencia snímateľného aparátu. Musíme využiť všetky dostupné spôsoby retencie čo najefektívnejším 

spôsobom. Je nutné povedať, že tvárovú masku je vhodnejšie uchytiť na fixný typ aparátu. Preto je 

takýto spôsob riešenia skôr výnimočný.                                                                                                        

 

         

 

Obr. 6-42. Horná expanzná platňa s laterálnymi náhryzmi a háčikmi na uchytenie tvárovej masky.    
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Clony 

 

Ide o skupinu prvkov, ktorých účelom je „odcloniť“, čiže zabrániť vplyvu mäkkých tkanív na 

dentálne a skeletálne štruktúry. Umiestnenie a dizajn je závislý predovšetkým na požadovanom efekt 

a je limitovaný anatomickými pomermi v dutine ústnej.  

Pomerne často je v terapii dentálne otvoreného zhryzu potrebné zabrániť vkladaniu špičky jazyka 

medzi horný a dolný zubný oblúk. To je možné dosiahnuť vložením tzv. linguálnej clony (obr. 6-43). 

 

    

     

 

Obr. 6-43. Horná expanzná platňa s laterálnymi náhryzmi a linguálnou clonou u pacienta s frontálne 

otvoreným zhryzom 

 

Linguálna clona je vhodná  ako prevencia cmúľania prsta. Pacientovi najmä v nočných hodinách 

bráni podvedomému umiestneniu prsta do úst (obr. 6-44). V dôsledku tohto zlozvyku sú často 

protrudované horné a retrudované dolné rezáky. Pri určitom rozsahu predhryzu sa do medzery vloží 

pera a bráni úprave odchýlky. Pre úspešnú korekciu je nutné odtlačiť peru tak, aby nebránila retrúzii 

horných a protrúzii dolných rezákov. Dosiahnuť sa to dá vložením tzv. lipbumperu.  
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Obr. 6-44. Horná expanzná platňa s lipbumperom. Linguálna clona slúži na zabránenie zlozvyku 

cmúľania prsta. Limbumper uchytený do tela platne pri privretých ústach odtláča dolnú peru.              

 

 

RETENČNÉ PLATNE                                                                                                        

 

Na rozdiel od aktívnych platní, ktorých zmyslom je meniť pomery v dutine ústnej, retenčné platne 

slúžia na ich udržanie. Používajú sa obvykle po ukončení ortodontickej liečby fixným aparátom, 

prípadne inými typmi aparátov.  

Neobsahujú aktívne prvky ako sú pružiny, alebo skrutky. Základom je živicové telo, ktoré je 

v prípade hornej platne možné ešte viac redukovať tak aby neprekrývalo klenbu tvrdého podnebia. 

Nutnosťou sú retenčné prvky. Často sa používa priebežná šípová spona s dvojicou šípov umiestnených 

obojstranne do interdentálneho priestoru medzi premolármi a molármi. Keďže sa retenčné platne 

zhotovujú väčšinou v trvalom chrupe, je možné použiť aj sponu Adamsovu. V kombinácii s labiálnym 

oblúkom je postačujúce umiestniť dvojicu spôn na prvé moláre.  

Mimoriadne dôležité je zhotovenie labiálneho oblúka. Miernym napružením oproti frontálnym 

zubom sa dosahuje nielen retenčný efekt, ale bráni sa aj pohybom zubov, ktoré sú pacientom 

s ohľadom na estetickú expozíciu tejto časti zubného oblúka vnímané veľmi citlivo. Pri zhotovení 

labiálneho oblúka je nutné postupovať veľmi precízne tak, aby sa dotýkal každého zuba, len tak je 

možné zabrániť mikropohybom. Taktiež nie je veľmi vhodné používať jednoduchý labiálny oblúk, ktorý 

sa nedotýka očných zubov a teda nie je schopný zabezpečiť stabilizáciu ich polohy. Vhodnejší je zložitý 

labiálny oblúk s horizontálnou kľučkou (obr. 6-45). 
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Obr. 6-45. Horná a dolná retenčná platňa so šípovými sponami a zložitým labiálnym oblúkom 

s horizontálnou kľučkou.                                                                                                                                                                  

 

Pri zhotovení retenčnej platne musí čeľustný ortopéd počítať nielen s pohybom zubov, ale aj 

s recidívou medzičeľustného vzťahu. Preto sa do retenčných platní vkladajú prvky, ktoré tejto recidíve 

bránia, prípadne ju môžu korigovať. Príkladom môže byť umiestnenie frontálneho náhryzu v hornej 

retenčnej platni, ktorý bráni recidíve hlbokého zhryzu. Alebo úprava pre aplikáciu elastických ťahov, 

ktoré bránia recidíve sagitálnej odchýlky (obr. 6-46).   

 

  

 

Obr. 6-46. Úprava retenčnej platne na aplikáciu ťahov II. triedy (vľavo) a na prevenciu recidívy hlbokého 

zhryzu je nutné umiestniť frontálny náhryz (vpravo).                                                                                         
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Taktiež sa musia zohľadniť aj prípadné komplikácie aplikácie retenčných platní. Príkladom môže 

byť erupcia distálnych zubov do miernej supraoklúzie. K nej dochádza v dôsledku nemožnosti 

dosiahnuť terminálnu okúziu, ktorej bránia drôtené prvky, ale živicové telo platne. Obvykle to 

nepredstavuje veľký problém, ale u pacienta s tendenciou ku vzniku otvoreného zhryzu znamená 

supraoklúzia molára v rozsahu desatín milimetra rozdiel medzi pozitívnym prehryzom, ktorý je funkčný 

a estetický a negatívnym prehryzom, kedy sa obmedzí žuvacia schopnosť, výslovnosť sykaviek 

a esteticky je vnímaný veľmi nepriaznivo. U takýchto pacientov je potrebné zhotoviť retenčnú platňu 

tak, aby žiadna jej časť nebránila dosiahnutiu terminálnej oklúzie v celom rozsahu zubného oblúka. 

Príkladom môže byť platňa podľa Begga s priebežným vestibulárnym oblúkom, ktorý je spojený s telom 

platne až za posledným eruptovaným zubom (obr. 6-47).  

 

       

 

Obr. 6-47. Retenčná platňa podľa Begga.                                                                                                            

 

Aj keď v súčasnosti sú stále častejšie používané iné spôsoby retencie, akými sú fixné retainery, 

alebo dlahy z termoplastických fólii, majú aj klasické retenčné platne stále miesto v čeľustnej ortopédii. 

Majú niekoľko výhod, ktoré ich favorizujú oproti iným spôsobom retencie: 

 

 Trvácnosť – pri kvalitnom zhotovení a dobrej starostlivosti pacienta vydržia dlhé roky. 

 Nie príliš rigidná fixácia zubov – na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že to výhoda nie je. Ale 

musíme si uvedomiť, že zuby sa počas života neustále musia prispôsobovať morfologickým 

a funkčným zmenám splanchnokránia a majú prirodzenú schopnosť dosiahnuť čo najlepšiu 

pozíciu s pohľadu funkcie. Príliš rigidná fixácia najmä v období intenzívneho rastu čeľustí preto 

nie je žiadúca. 

 Variabilita zhotovenia – umožňuje zohľadniť v retencii aj ďalšie faktory ako napríklad 

medzičeľustný vzťah 
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Pacient po ukončení ortodontickej liečby nosí retenčný aparát dlhodobo. Z tohto dôvodu je nutné 

pri ošetrovaní chrupu tento fakt zohľadniť buď prispôsobením konzervačného ošetrenia, alebo 

retenčnej platne. Úpravy živicových platní sú jednoduché a v prípade menšieho rozsahu realizovateľné 

aj ošetrujúcim zubným lekárom. Pokiaľ by retenčný aparát po ošetrení nebolo možné aplikovať, je 

nutné v čo najkratšom čase zabezpečiť úpravu čeľustným ortopédom, aby nedošlo ku recidíve, ktorá 

by už trvalo znemožnila nosenie platne. 
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6.2.2.1.2.  FUNKČNÉ APARÁTY 

 

Predstavujú skupinu aparátov, ktoré sa používajú predovšetkým na úpravu odchýlok 

medzičeľustných vzťahov. Ich konštrukcia núti pacienta umiestniť sánku do požadovaného postavenia, 

čím sa dosahuje modifikácia rastu štruktúr splanchnokránia a úprava odchýlky.  

Tradičné začlenenie tejto skupiny aparátov medzi snímateľné aparáty už v súčasnosti nie je platné, 

pretože do tejto skupiny sú zaraďované aj rôzne aparáty, ktoré patria do skupiny fixných aparátov. 

S ohľadom na veľké množstvo aparátov v tejto skupine je racionálne použiť na ich rozdelenie modernú 

klasifikáciu podľa Proffita, ktorá ich rozdeľuje do 4 základných skupín: 

 

1. Pasívne, zubami podopreté aparáty 

2. Aktívne, zubami podopreté aparáty 

3. Aparáty podopreté mäkkými tkanivami 

4. Hybridné aparáty 

 

PASÍVNE, ZUBAMI PODOPRETÉ APARÁTY. 

 

Predstavujú skupinu aparátov, ktoré neobsahujú žiadne prvky, ktoré by priamo ovplyvňovali 

polohu zubov. Terapeutický efekt sa dosahuje výlučne polohovaním sánky a ovplyvnením svalovej 

aktivity. Zaraďujeme sem 3 skupiny aparátov: 

 Monoblok 

 Dvojplatňa 

 Fixné funkčné aparáty 

 

 

 

MONOBLOK 

 

Je klasický aparát, používaný v rôznych modifikáciách už od prvej polovice 20. storočia. Základom 

je živicové telo, ktoré vzniklo spojením tela hornej a dolnej platne. Štandardnou súčasťou je labiálny 

oblúk (väčšinou jednoduchý) aplikovaný v hornom frontálnom úseku, ktorý zabezpečuje dostatočnú 

retenciu aparátu (obr. 6-48). 
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 A  B 

 C  D  
Obr. 6-48. Monoblok s horným labiálnym oblúkom a guličkovými sponami. Pohľady: A - spredu, B - 

zboku, C - zhora, D-– zdola.                                                                                                                    

 

Z retenčných prvkov sú často používané Adamsove spony na horných prvých trvalých molároch, 

alebo oporné tŕne (obr. 6-49). Bežný je ale aj dizajn bez akýchkoľvek retenčných prvkov. 

 

  A  B   

Obr. 6-49. Najčastejšie retenčné prvky A- Adamsova spona, B- oporné tŕne.                                         

 

Dôležité je predovšetkým pochopiť ako prostredníctvom monobloku dosahujeme úpravu 

medzičeľustného vzťahu. Keďže sa u väčšiny pacientov používa na korekciu retrooklúzie vysvetlíme si 
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to na nasledovnom prípade pacienta s odchýlkou typu AII/1 (retrooklúzia s protrúziou horných 

rezákov). Na obr. 6-50 A je zhryz v terminálnej oklúzii. Cieľom je dosiahnuť normooklúziu (obr. 6-50 B).  

 

 A  B  

Obr. 6-50. Pacient s odchýlkou AII/1. A - terminálna oklúzia, B - plánovaná poloha dolného zuboradia 

potrebná pre dosiahnutie terapeutického efektu 

 

Tento nový vzťah je nutné preniesť do zubného laboratória, aby zubný technik podľa neho 

skonštruoval funkčný aparát. Najjednoduchší spôsob ako to dosiahnuť je zhotovenie tzv. 

konštrukčného zhryzu. Je to záhryz do vosku v pozícii, ktorú plánujeme liečbou dosiahnuť. Pre lepšiu 

predstavu na obr. 6-51 A je voskový záhryz v terminálnej oklúzii a na obr. 6-51 B konštrukčný zhryz. 

 

 A    B  

Obr. 6-51. Pacient s odchýlkou AII/1.  A - medzičeľustný vzťah je určený voskovým zhryzom v terminálnej 

oklúzii, B - plánovaná poloha dolného zuboradia potrebná pre dosiahnutie terapeutického efektu je 

určená konštrukčným voskovým záhryzom.                                                                                         

 

Alternatívou pre konštrukčný zhryz by bola simulácia úpravy v individuálnom artikulátore. Iné 

spôsoby simulácie úpravy nie sú akceptovateľné pre príliš malú presnosť. Konštrukčný zhryz využíva 

ten najpresnejší artikulátor, ktorý máme k dispozícii a to sú pacientove ústa.  
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Pri jeho zhotovení musíme myslieť aj na fakt, že nie je možné upravovať príliš veľkú odchýlku 

v jednom kroku. Pre dosiahnutie terapeutického úspechu je potrebné, aby bol pacient schopný počas 

doby aplikácie udržať ústa zavreté so sánkou v pozícii, ktorú určuje aparát. V prípade retrooklúzie to je 

možné len v prípade ak v jednom kroku upravujeme sagitálnu odchýlku v rozsahu maximálne 4-5 mm. 

Pri väčšom rozsahu sa výrazne zvyšuje pravdepodobnosť, že by pacient nechal ústa pootvorené  

a terapeutický efekt by sa neprejavil. 

V takto určenej pozícii zubný technik zhotoví monoblok. Pri jeho zhotovení sa často robia chyby 

z dôvodu nesprávneho chápania funkcie jednotlivých častí monobloku, ktoré vedú ku zníženiu 

efektivity aparátu. 

Najdôležitejšiou časťou je časť dolná. Tá totiž navádza sánku do správneho postavenia, v ktorom 

je hlavička kondylu TMK dislokovaná mierne anteriórne a aktivuje sa rast sekundárnej chrupavky. 

Tento mechanizmus je efektívny jedine v prípade, že spodná časť monobloku je dostatočne 

extendovaná do sublinguálneho priestoru a zasahuje aj oblasť alveolárneho výbežku (obr. 6-52). 

V tomto prípade pacient pri zatváraní úst musí sánku predsunúť do požadovanej pozície a udržiavať ju 

tam aktívne svalmi. Pokiaľ by došlo ku ochabnutie svalov, posun sánky mierne distálne by viedol ku 

priamemu kontaktu tela monobloku a sliznice pokrývajúcej alveolárny výbežok, čo je pre pacienta 

nepríjemné. Preto sa aj podvedome snaží držať pozíciu sánky vpredu, mimo kontakt s telom 

monobloku.  

 

A     B  

Obr. 6-52. A - Správny rozsah dolnej časti monobloku, B -  Oblasť dotyku dolnej časti tela monobloku so 

sliznicou alveolárneho výbežku sánky.                                                                                                        

 

Najčastejšiou chybou je nedostatočná extenzia tejto časti len v rozsahu koruniek  dolných zubov 

(obr. 6-53 A). V takomto prípade po ochabnutí svalstva sa zuby priamo oprú o telo platne, čo pre 
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pacienta nepredstavuje výrazný diskomfort. Ťahom ochabnutých svalov dochádza pomaly ku zmene 

polohy zubov, čo síce odchýlku na prvý pohľad skoriguje, ale skeletálny efekt je zanedbateľný. 

Ďalšou veľmi častou chybou je príliš veľká hrúbka tela (obr. 6-53 B).. Musíme si uvedomiť, že 

v tomto priestore zdieľa monoblok priestor s jazykom a zabratie príliš veľkého objemu tohto priestoru 

telom monobloku vedie k tomu, že pacient bude počas nočnej aplikácie monoblok podvedome 

vypľúvať.                                                                                                                                                                    

   A   B   

Obr. 6-53. Najčastejšie chyby v konštrukcii monobloku. A -nedostatočná extenzia dolnej časti tela do 

sublinguálneho priestoru, B - príliš veľká hrúbka tela monobloku.                                                           

 

Pri klasických monoblokoch je mnohokrát ťažké dosiahnuť postačujúcu mieru spolupráce 

pacienta, ktorá je potrebná pre dosiahnutie terapeutického úspechu. Tou je obvykle každodenná 

aplikácia počas spánku a prípadne aj počas časti dňa. Problém spočíva predovšetkým v tom, že aparát 

aj pri najlepšom možnom zhotovení vypĺňa pomerne veľkú časť dutiny ústnej, znemožňuje pacientovi 

si čo i len pridýchnuť ústami a sťažuje prehĺtanie slín. Taktiež rozprávanie s týmto aparátom nie je 

možné. 

To viedlo ku snahe ku snahe zredukovať telo aparátu za predpokladu zachovania účinnosti. 

Príkladom môže byť Bionátor podľa Baltersa (obr. 6-54) alebo rigidný otvorený aktivátor podľa 

Bachratého (obr. 6-55). Tento typ aparátu je možné uplatniť výlučne v liečbe odchýlky AII/1. Telo je 

zredukované na laterálne živicové bloky s náhryzmi, ktoré môžu byť doplnené o retenčné spony, alebo 

oporné tŕne. Tie slúžia na navádzanie sánky do anteriórneho postavenia. Labiálny oblúk, ktorý sa 

štandardne umiestňuje v hornom zubnom oblúku môže po aktivácii slúžiť aj na retrudovanie rezákov. 

Pravá a ľavá časť tela je spojená palatinálnym a sublinguálnym strmeňom, ktoré sú umiestnené 

v oblasti, ktorá neovplyvňuje tvorbu hlások. Pacienti si na takto zredukovaný aparát veľmi rýchlo 

zvyknú a v prípade potreby je možná aj celodenná aplikácia s výnimkou jedenia a ústnej hygieny. 
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Obr. 6-54.  Bionátor podľa Baltersa 

  

 

 

Obr. 6-55. Rigidný otvorený aktivátor podľa 

Bachratého, modifikácia s lipbumperom 

 

V posledných rokoch je efektivita monoblokov dosť spochybňovaná. Napriek entuziazmu pri ich 

zavádzaní do liečby, kde realizované štúdie ukazovali mimoriadne zmeny v raste sánky, novšie štúdie, 

ktoré porovnávajú tieto zmeny s prirodzeným rastom ukázali, že aj tie najúspešnejšie aparáty dokázali 

dosiahnuť zmenu v rozsahu len niekoľkých milimetrov. To je z klinického hľadiska väčšinou 

zanedbateľné. Napriek tomu ale nie je vhodné tieto aparáty vylúčiť z ortodontickej liečby. Pri správnej 

indikácii je možné veľmi efektívne ovplyvňovať dentoalveolárnu zložku rastu, čo pri priaznivom raste 

vedie ku dosiahnutiu excelentného výsledku (obr. 6-56). 

 

     

Obr. 6-56. Úprava odchýlky AII/1 Rigidným otvoreným aktivátorom.  
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DVOJPLATŇA 

 

Ako dvojplatňu označujeme čeľustno-ortopedický aparát pozostávajúci z hornej a dolnej platne 

a konštrukčného prvku, ktorý jednoznačne definuje medzičeľustný vzťah, ktorý sa snažíme liečbou 

dosiahnuť. Nie je možné sem zaradiť hornú a dolnú s úpravou na intermaxilárne ťahy, pretože elastické 

ťahy síce navádzajú sánku do požadovaného postavenia, ktoré ale nie je presne definované. 

Z pohľadu efektivity sú aj podľa súčasných štúdii dvojplatne vnímané ako výrazne efektívnejšie, 

predovšetkým pri korekcii skeletálnej druhej triedy, než monobloky.                                                         

Aj v tejto skupine existuje veľké množstvo rôznych konštrukčných riešení, ale spomeniem len dve, 

ktoré reprezentujú v dostatočnej miere túto skupinu. 

 

Twinblock podľa Clarka 

Základom je horná a dolná platňa s retenčnými prvkami a labiálnym oblúkom. Dôležitá je možnosť 

doplniť do hornej (prípadne aj do dolnej) platne skrutku na transverzálnu expanziu. Tým je možné 

vyriešiť najväčší problém monobloku – neschopnosť selektívneho ovplyvnenia transverzálneho 

rozmeru v hornom a dolnom zubnom oblúku, a takto ich skoordinovať do šírky potrebnej pre sagitálnu 

zmenu. Najdôležitejšou časťou je konštrukcia náhryzových valov, ktoré určujú medzičeľustný vzťah. 

V prípade odchýlky II. triedy sa náhryzový val nachádza na dolnej platni vo frontálnom úseku a na 

hornej platni v distálnom úseku. Ukončené sú šikmou plochou v oblasti premolárov, ktorej sklon musí 

byť aspoň 60° oproti okluzálnej rovine. Dôležitá je aj výška náhryzového valu – musí byť vyšší než 

interoklúzna medzera v relaxovanej polohe sánky. Za takýchto podmienok je pacient pri privretí úst 

nútený sánku predsunúť tak, aby sa šikmé plochy dotýkali a oklúzia ostane zafixovaná v polohe, ktorú 

potrebujeme pre dosiahnutie terapeutického efektu (obr. 6-57). Selektívnym výbrusom náhryzových 

valov sme schopní ovplyvniť aj erupciu zubov v jednotlivých úsekoch a takto dosiahnuť zmenu hĺbky 

zhryzu.  

Nevýhodou twinblocku je práve výška náhryzových valov. U pacientov, ktorí dýchajú cez ústa a nie 

sú schopní podvedome udržať ústa privreté, tento typ aparátu nie je efektívny. Omnoho efektívnejšie 

je u nich použitie tzv. Sanderovej platne. 
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 A        B   

 

 

 

Obr. 6-57. Twinblock podľa Clarka. A - horná 

platňa, B - dolná platňa. Pri intraorálnej aplikácii 

vzájomná poloha náhryzov určuje medzičeľustný 

vzťah.                                               
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Dvojplatňa podľa Sandera 

Základom je opäť horná a dolná platňa s retenčnými prvkami a labiálnym oblúkom. Medzičeľustný 

vzťah ovplyvňuje špeciálne dizajnovaná expanzná skrutka, ktorá obsahuje mohutné vertikálne tŕne, 

ktoré sa pri dohryznutí oprú o telo platne v antagonistickom zuboradí vo frontálnej oblasti a navedú 

sánku do požadovaného postavenia. Dĺžka tŕňov umožňuje dosiahnuť terapeutický efekt aj pri 

pomerne veľkom pootvorení úst u pacientov s chronickým dýchaním cez ústa a inkompetentným 

uzáverom pier. Najčastejším terapeutickým riešením je umiestnenie skrutky na hornú platňu 

u pacienta so skeletálnou II. triedou (obr. 6-58). 

 

  A   B  

  C     D    

Obr. 6-58. Dvojplatňa podľa Sandera. A- H platňa so špeciálnou expanznou skrutkou, B  - Dolná platňa, 

C, D - aj pri pomerne veľkej vzdialenosti zubných oblúkov tŕne fixujú požadovaný medzičeľustný vzťah. 
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FIXNÉ FUNKČNÉ APARÁTY 

 

Fixné funkčné aparáty sú pevne uchytené na zuboch buď prostredníctvom individuálne 

zhotovených konštrukcii, alebo sú pripevnené na prvky fixných aparátov. Ich konštrukcia umožňuje 

pacientovi vykonávať všetky funkčné pohyby, ale pri privretí úst navádza sánku do požadovaného 

postavenia. Ich výhodou je možnosť 24-hodinovej aplikácie a jednoduchej úpravy pre aktiváciu 

v progresii liečby odchýlky. V dnešnej dobe sa najčastejšie používajú prvky prichytené na fixné aparáty. 

To umožňuje použitie cenovo dostupných prefabrikátov. Príkladom môže byť aparát Flex developer 

(obr. 6-59).  

 

   

Obr. 6-59. Aparát Flex developer použitý v liečbe odchýlky AII/1 a jeho aktivácia (vpravo).                  
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AKTÍVNE ZUBAMI PODOPRETÉ APARÁTY 

 

Ide o skupinu aparátov, ktoré konštrukčne vychádzajú z klasického monobloku, ale obsahujú 

prídavné aktívne prvky ako skrutky a pružiny na dosiahnutie zmeny polohy zubov alebo tvaru zubných 

oblúkov. Aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že je to pozitívna evolúcia, pre dosiahnutie lepšieho 

liečebného efektu, opak je pravdou. Aktívne prvky vedú obvykle ku dislokácii aparátu z jeho základnej 

polohy, čím sa výrazne zníži funkčný vplyv, a tým aj schopnosť modifikovať rast splanchnokránia. 

V dnešnej dobe sa považuje tento typ aparátov za nevhodný z dôvodu efektívnejších spôsobov na 

ovplyvnenie polohy zubov.  

Príkladom môžu byť modifikácie monobloku s pridaním aktívnych prvkov ako sú expanzné skrutky 

alebo výtlačné perá (obr. 6-60).  

 

        

Obr. 6-60. Aktívne zubami podopreté aparáty. 
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APARÁTY PODOPRETÉ MÄKKÝMI TKANIVAMI 

 

Ide o skupinu aparátov, ktoré využívajú efekt clonovej liečby. Odtlačením určitých skupín mäkkých 

tkanív sa dosahuje podpora rastu priľahlých častí splanchnokránia. Najprepracovanejším 

predstaviteľom tejto skupiny aparátov je regulátor funkcie podľa Fränkla. Existuje v niekoľkých 

modifikáciách, pre rozličné typy anomálii, ale efekt si môžeme vysvetliť na type pre korekciu odchýlky 

II. triedy. Aparát obsahuje 2 bukálne clony spojené palatinálnym oblúkom, ktoré vypĺňajú vestibulárny 

priestor v laterálnom úseku. V oblasti horného zubného oblúka clony odtláčajú líca, čím odstraňujú ich 

tlak na laterálne úseky horného zuboradia, čo vedie k podporeniu transverzálneho vývoja horného 

zuboradia. Vo frontálnom úseku je prítomný dolný lipbumper, ktorý odtláča dolnú peru a tým 

podporuje sagitálny vývoj sánky (obr. 6-61) .  

Ďalšie modifikácie aparátu umožňujú liečbu kompresie, rôznych typov progénnych zhryzov ako aj 

otvoreného zhryzu.  

 

Obr. 6-61. Rôzne modifikácie Fränklovho aparátu pre korekciu odchýliek II. triedy.                               

 

HYBRIDNÉ APARÁTY 

 

Je to skupina aparátov, ktoré kombinujú prvky aparátov podopretých zubami a mäkkými tkanivami.  
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6.2.2.1.3.  APARÁTY Z TERMOPLASTICKÝCH FÓLII 

 

Termoplasty predstavujú skupinu materiálov, ktoré je možné po zohriatí tvarovať. Pre zhotovenie 

aparátov sa používajú špeciálne fólie, ktoré sa po zohriatí podtlakom adaptujú na modely zubov. 

Postup zhotovenia nie je náročný, a preto sa často realizuje priamo v ambulancii: 

1. Zhotovenie sadrového modelu na základe odtlačku. Na odtlačok je možné použiť aj alginátovú 

odtlačkovú hmotu, ktorá je dostatočne presná. Na zhotovenie modelu je vhodná pevnejšia 

sadra III. triedy (obr. 6-62). Pre dolné zuboradie postačuje model v rozsahu zubného oblúka 

a alveolárneho výbežku. V hornom zuboradí je vhodné odliať aj tvrdé podnebie. V dnešnej 

dobe je možné použiť aj 3D výtlačok zhotovený na základe intraorálneho scanu. 

 

  A        B    

Obr. 6-62. Zhotovenie pracovného modelu. A - odtlačok chrupu z alginátovej hmoty,  B - pracovný 

sadrový model.                                                                                                                                  

 

2. Problematické miesta sa prekryjú špeciálnym voskom alebo tekutým kompozitom (obr. 6-63). 

 

   A   B    

Obr. 6-63. Úprava pracovného modelu. A -  prekrytie  problematických  miest  tekutým  kompozitom,  

B - vytvrdenie kompozitu polymerizačnou lampou.                                                                                    
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3. Model sa vloží do tvarovacieho prístroja (obr. 6-64). 

 

   A     B    

 

Obr. 6-64. Umiestnenie modelu do tvarovacieho prístroja. A - Prístroj na vákuové tvarovanie 

termoplastických fólií. B - Model zasypaný kovovými peletami, ktoré umožňujú rovnomerné vytvorenie 

podtlaku na celom povrchu modelu.                                                                                                    

 

 

4. Fólia sa prichytí do fixátora a zohreje v predpísanom režime (teplota a čas), čím sa jej 

konzistencia zmení z pevnej na plastickú (obr. 6-65). 

 

  A     B   

 

Obr. 6-65.  Príprava fólie na ohriatie. A -  Uchytenie do fixátora, B -  nastavenie parametrov. 
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5. Po zohriatí sa fólia priloží na model a aktivuje sa podtlak, ktorý ju prisaje na sadrový model 

(obr. 6-66). 

 

  A      B   

 

Obr. 6-66. Zohriatie a adaptácia fólie. A - Nad uchytenú fóliu sa umiestni zohriata elektrická špirála 

a ponechá sa tam predpísaný čas B - Následne sa fólia preklopí na model a aktivuje sa vytvorenie 

podtlaku, ktorý ju adaptuje na pracovný model.                                                                                                  

 

6. Nasleduje fáza chladenia, ktoré prebieha v prístroji pri izbovej teplote počas predpísaného 

časového intervalu počas neustáleho pôsobenia podtlaku 

7. Vypne sa prívod podtlaku, fólia s modelom sa uvoľní z prístroja (obr. 6-67). 

 

  A    B   

Obr. 6-67. Uvoľnenie vytvarovanej fólie. A - Najprv sa odstráni fixátor B - Následne sa fólia aj s modelom 

vyberie z prístroja.                                                                                                                             
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8. Aparát sa upraví do finálneho tvaru (obr. 6-68).                                                                              

    

   A    B    

 C D   

    E     F    

  

 

 

Obr. 6-68. Úprava fólie do finálneho tvaru.  

A, B - nožnicami, alebo frézou  sa odstráni 

prebytočný okraj, C- odstráni sa model, D - frézou 

sa detailne vytvaruje okraj, E,F - okraj sa postupne 

vyhladí, G - hotový výrobok 

 

G 
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Pre rozličné účely sa používajú rôzne hrúbky materiálu ako aj konzistencie. Rozoznávame fólie 

pružné a tuhé. Technológia umožňuje aj vzájomné spájanie jednotlivých vrstiev. Ako už z charakteru 

technológie vyplýva, tvar aparátu je určený tvarom modelu, preto aj využitie v čeľustnej ortopédii je 

obmedzené. Používajú sa najčastejšie na zhotovenie retenčných aparátov (obr. 6-69).  

 

            

 

Obr.6-69. Retenčný aparát z termoplastickej fólie.                                                                                                 

 

Aj keď sa tento spôsob retencie považuje za vhodný, musíme vnímať nielen výhody ale aj 

nevýhody týchto aparátov.                                                                                                                                     

 

Výhody 

• Vynikajúci retenčný efekt z dôvodu kontaktu s celou voľnou plochou korunky 

• Jednoduché a lacné zhotovenie                                                                                                            

• Pacienti ho dobre znášajú – estetické hľadisko, nezavadzia v ústach 

Nevýhody                                                                                                                                                                        

• Kryje celú korunku – hygiena musí byť na vysokej úrovni 

• Nemožnosť úpravy v prípade zmeny polohy zuba                                                           

• Pokrýva aj mäkké tkanivá, v prípade opuchu je sťažená aplikácia 

• Eliminuje interkuspidáciu - je dôležitým faktorom stability po úprave medzičeľustného vzťahu 

• Krátka životnosť – materiál je menej odolný než klasické živice a skôr dochádza ku poškodeniu 

• Neumožňuje „dosadnutie“ chrupu a jeho adaptáciu na rast a vývoj čeľustí 
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Pružnosť materiálu, z ktorého sa zhotovujú tieto aparáty dlhodobo lákala čeľustných ortopédov 

ako aj zubných technikov pre ich využitie v liečbe. Teoreticky by bolo totiž možné dosiahnuť pohyb 

zuba po malých krokoch výrobou série dláh na základe postupných úprav polohy zubov na pracovných 

modeloch. Ide však o časovo náročný postup, ktorý sa oplatí len v prípade, že sú potrebné malé zmeny 

vyžadujúce len malú sériu dláh. Pri väčšom rozsahu už tento postup stráca zmysel. 

Príkladom takejto liečby môže byť úprava rotácie a stesnania horného ľavého rezáka. Na 

sadrovom odliatku bola zhotovená dlaha z mäkšieho a pružnejšieho typu fólie. Postupným výbrusom 

dlahy v mieste stesnania a vrstvením kompozitu v mieste, ktorého odtláčaním pružnou fóliou sa 

docielil kontrolovaný pohyb zuba a úprava odchýlky (obr. 6-70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6-70. Úprava stesnania fóliovým aparátom. 

 

V súčasnej dobe digitalizácia záznamov, možnosti 3D tlače a virtuálnej simulácie umožňujú  

vytvorenie individualizovaných dláh na liečbu komplexných anomálií s možnosťou naplánovania 

výsledku už na začiatku liečby. Táto technológia práve v dnešnej dobe zažíva výrazný rozvoj v špeciálnej 

kategórií fóliových aparátov, ktoré sa súborne označujú ako CAT (clean aligner treatment – liečba 

priehľadnými dlahami) (obr. 6-71). Liečba spočíva v príprave série priehľadných dláh z pružného plastu. 

Každá dlaha je virtuálne upravená tak, aby miernym tlakom na zub aktivovala pohyb žiadaným 

smerom. V rámci jednej dlahy je možné dosiahnuť komplexný pohyb všetkých zubov naraz ale len 

v obmedzenom rozsahu niekoľkých desatín milimetrov. Postupnou výmenou jednotlivých dláh v 1 až 

2-týždňovom intervale je možné realizovať komplexnú zmenu polohy zubov až v rozsahu, ktorý bol až 

donedávna možný len prostredníctvom fixných aparátov. Na dosiahnutie požadovaného výsledku je 

potrebná výmena často aj niekoľkých desiatok dláh. Ich výroba je viazaná na špeciálny software, ktorý 

je schopný komplexne naplánovať každú jednu dlahu tak, aby bol výsledok dosiahnutý čo najmenším 

počtom dláh a v čo najkratšom čase. Napriek výraznej miere virtualizácie tohto liečebného postupu je 

lekár zodpovedný za naplánovanie liečebného výsledku a je potrebné priebeh liečby dôsledne sledovať   
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a zasiahnuť v prípade neočakávaného vývoja. V súčasnosti je k dispozícii viacero systémov, pričom tie 

najpresnejšie spočívajú v plánovaní liečby vo virtuálnom prostredí a následnej výrobe dláh 

v automatizovaných linkách.  

 

                 

 

Obr. 6-71. Použitie fóliového aparátu v liečbe komplexnej odchýlky  

 

Efektivita tohto typu aparátov je obvykle porovnávaná s aparátmi fixnými. V tomto zmysle je 

potrebné uvedomiť si určité špecifiká, na ktoré je nutné pacienta upozorniť: 

 liečba je efektívna jedine v prípade celodennej aplikácie (pacient nosí aparát celý deň 

s výnimkou konzumácie potravy a ústnej hygieny) 

 Konzumácia nápojov je obmedzená na bezfarebné a neochutené. V prípade zafarbených 

alebo ochutených nápojov tieto preniknú do priestoru medzi zubom a dlahou a môžu 

spôsobiť sfarbenie dlahy a v prípade obsahu kyselín a cukrov aj poškodenie skloviny. 

Tento typ liečby má v porovnaní s fixnými aparátmi aj nesporné výhody: 

 jednoduchšiu a časovo menej náročnú hygienu, kde ale platí základné pravidlo, že musí 

byť aplikovaný čistý aparát na čisté zuby, čiže pacient pred aplikáciou musí umyť ako zuby, 

tak aj dlahu 

 nepôsobí esteticky rušivo                                                                                          

 menej časté kontroly u lekára – priemerne raz za 2 mesiace 

 často kratšia doba liečby 

 presnejší výsledok 

Ale aj nevýhody: 

 obmedzené možnosti liečby skeletálnych odchýlok                                                                

 väčšia cenová náročnosť 

 komplikovanejšia a časovo náročnejšia úprava v prípade nepriaznivého vývoja 
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6.2.2.2.  FIXNÉ APARÁTY 

 

Z dôvodu rozsiahlej teórie spojenej s liečbou týmito aparátmi, nie je racionálne  sa ňou komplexne 

zaoberať na stránkach tejto publikácie. V rámci tejto kapitoly preberieme aspoň základné aspekty, 

ktoré sú potrebné pre jej pochopenie. 

Fixné aparáty  sú  „prilepené“  priamo  na  zuby  na  ich  vestibulárnu  alebo linguálnu plochu 

(obr.6-72). Používajú sa obvykle až v období trvalého chrupu. V porovnaní so snímateľnými aparátmi 

majú mnohé výhody, ale aj nevýhody. Ich hlavnými výhodami sú: 

 24-hodinové pôsobenie 

 individuálna ovplyvniteľnosť  polohy jednotlivých zubov 

 možnosť  úpravy počas liečby 

 ovplyvnenie takmer akejkoľvek dentálnej alebo skeletálnej charakteristiky v rámci 

individuálnych limitov pacienta kombinovaním rôznych prvkov 

 a nevýhodami: 

 Komplikovaná a časovo náročná hygiena (dôkladné očistenie zubov pri kompletnom fixnom 

aparáte vyžaduje 10-15 minút aspoň 2-krát denne kombináciou viacerých zubných kefiek a po 

každom jedle odstránenie zvyškov stravy štandardnou zubnou kefkou). 

 Obmedzenia v strave. Konzumácia niektorých jedál môže spôsobiť poškodenie aparátu. 

 Estetický hendikep najmä pre dospelých pacientov. 

 Možné poškodenie sliznice jazyka, pier alebo líc najmä pri uvoľnení niektorej súčiastky 

 

 A  B  

Obr. 6-72. Fixný aparát  A – vestibulárny, B – linguálny.                                                                               

 

S ohľadom na vysokú efektivitu ide o v súčasnosti najrozšírenejší typ aparátu. Za vyše 100 rokov 

používania fixných aparátov boli vyvinuté rôzne systémy. Vo všeobecnosti pozostáva každý fixný aparát 

z 2 typov prvkov.  Aktívnym prvkom, ktorý vyvíja potrebnú silu na zmenu polohy zuba je tzv. 
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ortodontický oblúk. Vkladá do zámkov alebo kanýl, ktoré sú priamo prilepené na zuboch. Pre 

pochopenie ako sa dosahuje fixným aparátom liečebný efekt si aspoň v stručnosti preberieme liečbu 

v súčasnosti najpoužívanejšou technikou rovného drôtu (straight wire system).  

 

Liečba prebieha v niekoľkých krokoch:                                                                                                             

 

1. Aplikácia aparátu – na jednotlivé zuby lepíme zámky alebo kanyly. Tieto sú uchytené buď priamo 

špeciálnym lepidlom alebo nepriamo  prostredníctvom ortodontických krúžkov. Do drážky zámku, 

alebo do kanyly sa následne  vloží ortodontický oblúk (obr. 6-73). 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Obr. 6-73. Základné prvky fixného aparátu 

Ortodontické zámky s drážkou (obr. hore), 

krúžky s pribodovanými kanylami (obr. dole 

vľavo) a oblúky (obr. dole vpravo). 
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2. Nivelizácia chrupu – na zámky prichytíme pružný nikel-titánový (NiTi) oblúk. Prichytením dôjde 

ku jeho deformácii a aktivácii sily, ktorá sa snaží vrátiť oblúk do jeho pôvodného tvaru. Táto sila 

podmieni pohyb jednotlivých zubov a úpravu ich polohy do požadovanej polohy. Postupnými 

výmenami za hrubšie a silnejšie oblúky dosahujeme čo najpresnejšiu úpravu polohy zubov. 

Poslednými oblúkmi v rade sú obvykle málo pružné oblúky z nehrdzavejúcej ocele, ktoré upravia 

nielen polohu zubov, ale aj tvar zubných oblúkov (obr. 6-74).                                                                                        

 

 A   B  

 

 C   D  

 E    F  

Obr. 6-74. Nivelizácia.  A, B stav pri aplikácii fixného aparátu (oblúk NiTi  - 0,35 mm), C, D stav po 2 

mesiacoch liečby (oblúk NiTi – 0,40 mm), E,F ukončenie nivelizácie ( oblúk s hranatým prierezom 

oceľový, horný – 0,45 x 0,65 mm, dolný 0,43 x 0,65 mm).                                                                            
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3. Posuny zubov a ich skupín – aplikáciou mechanickej sily dosahujeme presun jednotlivých 

zubov alebo ich skupín do požadovanej polohy. Príkladom môže byť  uzavretie medzier po 

extrakcii premolárov (obr. 6-75).                                                                                                          

 

 

  A B   

             

            Obr. 6-75. Uzatváranie extrakčných medzier 

            po extrakcii zubov 35, 44. A - stav po ukončení 

            nivelizácie, B - stav tesne pred ukončením 

            posunu zubov, C - posun zubov aktivovaný  

            umiestnením elastického ťahu.                    
 

C 

 

4. Úprava medzičeľustných vzťahov – dosahujeme ju aplikáciou elastických ťahov, alebo 

špecializovaných zariadení, ktoré skoordinujú zuboradia do požadovanej polohy  (obr.6-76). 

 

  A   B    

Obr. 6-76. Úprava retrooklúzie. A - tlačná pružina, B - elastický ťah.                                                                                                                

 

5. Finishing –  ohybmi na oceľových drôtoch realizujeme individuálnu úprava polohy zubov. Tým 

dosiahneme ich presnú polohu nielen v rámci zubného oblúka, ale aj z pohľadu medzičeľustných 
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vzťahov. Cieľom je dosiahnuť optimálnu mieru estetiky a funkcie. Korigujú sa predovšetkým 

nepresnosti vyplývajúce z priemerných parametrov súčasných fixných aparátov, ktoré 

nerešpektujú individuálne pomery v chrupe pacienta (obr.6-77).                                                                 

 

  

 

Obr. 6-77. Finishing. Na oceľovom oblúky hrúbky 0,40 mm sú prítomné ohyby na individuálnu úpravu 

polohy zubov.                                                                                                                                                                           

 

6. Settling – tesne pred sňatím aparátu sa uvoľní fixácia polohy v distálnych úsekoch, čím dôjde ku 

„dosadnutiu“ antagonistov a maximalizácii plochy kontaktu pri oklúzii a artikulácii. Urýchlenie 

settlingu sa dosahuje aplikáciou vertikálnych elastických ťahov (obr.6-78).                                            

 

   

 

Obr. 6-78. Settling. 

 

7. Sňatie aparátu – odstránia sa zámky a krúžky a na základe odtlačkov sa zhotovia archívne modely, 

ktoré slúžia aj ako podklad pre výrobu retenčných aparátov. 

8. Retencia – udržiavanie dosiahnutého výsledku.                                                                               
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Súčasťou liečby fixnými aparátmi sú často aj prídavné prvky alebo aparáty, ktorými sa dosahuje 

liečebný efekt, ktorý nie je možné dosiahnuť výlučným použitím zámok a oblúkov. Pri zhotovení 

viacerých z nich je potrebná spolupráca so zubným technikom.                                                                         

 

6.2.2.2.1.  APARÁT NA RUPTÚRU PODNEBNÉHO ŠVA                                                                             

 

V súčasnosti je tento aparát jedným z najefektívnejších terapeutických riešení skeletálnej 

kompresie maxily. Existuje viacero modifikácii, z ktorých lekár vyberie tú najvhodnejšiu z pohľadu 

efektivity liečby. Základom je mohutná skrutka s obvykle 2 pármi hrubých drôtov, ktoré sú prichytené 

na telo skrutky (obr.6-79).                                                                                                                                       

Obr. 6-79. Skrutka na ruptúru podnebného šva.                                                                                                                                                                         

 

Vyrábajú sa v rôznych veľkostiach, pričom platí pravidlo, že čím je potrebný väčší rozsah expanzie, 

tým je nutné aplikovať väčšiu skrutku. Každá skrutka je označená maximálnym rozsahom expanzie, 

ktorý sa pomocou nej dá zrealizovať. Drôtené výbežky slúžia na uchytenie prvkov, ktoré aparát pevne 

prifixujú k zubom pacienta. Podľa týchto prvkov rozlišujeme 2 najčastejšie formy týchto aparátov: 

 Krúžkový aparát (obr.6-80 A).  

 Dlahový expander (obr.6-80 B). 

 

 A     B  

Obr. 6-80.  A - Krúžkový aparát B - Dlahový expander. 
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V prípade dlahového expanderu zubný technik vyrobí živicové náhryzy, do ktorých pevne uchytí 

drôtené výbežky skrutky. Následne čeľustný ortopéd hotový aparát nalepí na zuby pacienta a začne 

s expanziou skrutky.                                                                                                                                           

V prípade krúžkového aparátu je nutné v prvom kroku vybrať správnu veľkosť ortodontických 

krúžkov. To je obvykle v kompetencii čeľustného ortopéda, ktorý ich vyskúša priamo v ústach pacienta 

a následne zhotový alginátový odtlačok a s krúžkami, ktoré v ňom ostanú (odfotiť odtlačok z krúžkami). 

Takýto odtlačok sa odošle do zubnej techniky, kde sa odleje pracovný model, ktorého súčasťou budú 

aj krúžky, na ktoré sa následne prispájkuje skrutka (obr.6-81).  

 

   A        B    

 

Obr. 6-81. Krúžkový hyrax - výroba. A - odtlačok s individuálne vybranými krúžkami. B - vytvarovaná 

skrutka sa pripájkuje ku ortodontickým krúžkom.                                                                                                                                                                                         

 

Spájkovanie je síce nenáročné na technické vybavenie, ale náročné na precízne dodržanie 

technologického postupu. Len dôsledné zvládnutie techniky pájkovania vedie ku zhotoveniu kvalitného 

aparátu, ktorý bude schopný odolať žuvacím silám, ako aj silám expanzie. Alternatívou ku pájkovaniu 

je laserové zváranie, ktoré je jednoduché, časovo nenáročné, vytvára pevné a stabilné spojenie 

jednotlivých súčiastok, ale je náročné na prístrojové vybavenie, ktoré je pomerne drahé. 

 

6.2.2.2.2.  PALATINÁLNY OBLÚK 

 

Ako palatinálny oblúk ( synonymá TPO – transpalatinálny oblúk, TPA – skratka anglického 

označenia transpalatal arch) označujeme aparát z oceľového drôtu obvykle hrúbky 0,9 mm, ktorý sa 

uchytáva na palatinálnu plochu molárových krúžkov buď odnímateľne – zhotovením kľučky, ktorá sa 

vsunie do špecializovanej kanyly, alebo rigidne – spájkovaním. V prípade rigidného spojenia slúži oblúk 

na stabilizáciu polohy molára ako posilnením kotvenia prenosom sily na protiľahlý molár. V prípade 
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odnímateľného zhotovenia je možné tiež cielenou aktiváciou oblúka ovplyvniť polohu molárov ako aj 

zrealizovať zmenu transverzálnej vzdialenosti molárov a v prepojení na fixný aparát takto zmeniť 

transverzálny rozmer celého zubného oblúka. Pridaním kľučky na podnebí sa zväčší pružnosť oblúka, 

čo sa využíva najmä ak je potrebná expanzia(obr.6-82).                                                                                     

 

 A  B  

Obr. 6-82. Transpalatinálny oblúk. A - jednoduchý, B - s podnebnou kľučkou a dlhými ramenami na 

expanziu distálnej časti zubného oblúka.                                                                                                    

 

6.2.2.2.3. LINGUÁLNY OBLÚK 

 

Používa sa obvykle v dolnom zubnom oblúku a podobne ako predchádzajúce aparáty sa zhotovuje 

oceľového drôtu hrúbky 0,9 mm (niekedy aj 0,8 mm) a prichytáva sa na molárové krúžky rigidne 

pájkovaním alebo odnímateľne. Slúži na stabilizáciu polohy molárov počas ortodontickej liečbe, alebo 

v prípade predčasnej straty mliečnych molárov. Pri aktivácii je možné ovplyvniť transverzálny rozmer 

dolného zubného oblúka (obr.6-84). 

 

 A B  

Obr. 6-84. Linguálny oblúk. A - pájkovaný, B - snímateľný 
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6.2.2.2.4. BIHELIX 

 

Ide o palatinálne umiestnenú pružinu s 2 helixmi – kľučkami na zvýšenie pružnosti umiestnenými 

za frontálnymi zubami, ktorá slúži na expanziu horného zubného oblúka. Podobne ako palatinálny 

oblúk sa zhotovuje z oceľového drôtu hrúbky 0,9 mm  a je prichytená na molárové krúžky odnímateľne 

– uchytením v špecializovanej kanyle, alebo rigidne – spájkovaním (obr.6-83). 

 

 

 

Obr.6-83. Bihelix s dlhými ramenami na expanziu distálnej časti zubného oblúka. 
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6.2.2.2.5. SNÍMATEĽNÉ APARÁTY AKO SÚČASŤ LIEČBY FIXNÝM APARÁTOM 

 

V niektorých špecifických situáciách pre zvýšenie efektivity liečby fixným aparátom, alebo pre 

dosiahnutie špecifického efektu je nutné začleniť do liečby aj snímateľný aparát. Dizajn síce určuje 

čeľustný ortopéd a na odtlačku sú viditeľné jednotlivé zámky fixného aparátu, ale zubný technik musí 

postupovať veľmi citlivo pri umiestnení retenčných ako aj aktívnych prvkov tak, aby nedochádzalo ku 

kolízii s fixným aparátom ako pri nasádzaní aparátu, tak aj pri pohyboch zubov v rámci terapie. 

Príkladom môže byť horná náhryzová platňa na úpravu hlbokého zhryzu (obr. 6-84) 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6-84 Náhryzová platňa v kombinácii s fixným aparátom.                                                                     
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6.2.2.3. SKELETÁLNE KOTVENIE 

   

V rámci čeľustno-ortopedickej liečby lekári odjakživa bojovali s problémom tzv. kotvenia. Pre 

zjednodušenie si môžeme vybrať pomerne častú situáciu, keď sa snažíme dosiahnuť úpravu predhryzu 

extrakciou horných premolárov a retrakciou prednej časti zubného oblúka distálne. Problém je, že pri 

aplikácii ťahu nedochádza výlučne k posunu frontálnych zubov distálne, ale aj posunu distálnych zubov 

anteriórne v dôsledku reciprocity síl. Rozsah tohto nežiadúceho pohybu je možné obmedziť rozložením 

sily na viac zubov napríklad rozšírením aparátu na distálnejšie zuby, aplikáciou transpalatinálneho 

oblúka, alebo prenesením časti sily na antagonistické zuboradie prostredníctvom intermaxilárnych 

ťahov alebo pružín. Všetky tieto opatrenia síce nežiadúci pohyb zmiernia, ale nedokážu ho úplne 

eliminovať (obr. 6-85).  

 

             

              

 

Obr. 6-85.  Úprava odchýlky AII/1 fixným aparátom. Hore stav pred liečbou. Dole stav po liečbe. Použitie 

konvečných kotviacich prvkov zabezpečilo úpravu odchýlky vpravo do požadovanej normooklúzie 

v oblasti očných zubov, vľavo nebolo postačujúce a výsledkom je čiastočná retrooklúzia a príliš 

meziálna poloha horných molárov.                                                                                                                    
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Práve z tohto dôvodu bolo v 90-tych rokoch 20. storočia zavedené do ortodontickej praxe tzv. 

skeletálne kotvenie. Princíp spočíva v tom, že do dutiny ústnej je zavedený dočasný implantát  a sila sa 

prenesie priamo na kosť.  Kosť v okolí implantátu nepodlieha prestavbe, ktorá  by vyústila do jeho 

pohybu v smere aplikovanej sily a takto vzniká pevný bod, o ktorý je možné sa oprieť a eliminovať 

nežiadúce recipročné pohyby. Na rozdiel od dentálnych implantátov, ktoré majú zuby nahradiť, tie 

dočasné nepodliehajú osteointegrácii, s kosťou sa pevne nespoja a je možné ich jednoducho odstrániť.  

Skeletálne kotvenie umožňuje dosiahnuť pohyby zubov, ktoré by boli použitím konvenčných 

prostriedkov komplikované a mnohokrát nerealizovateľné. Ide o pomerne mladú a dynamicky sa 

rozvíjajúcu oblasť ortodoncie a nové poznatky a postupy neustále pribúdajú. Bežnou súčasťou liečby 

sa dočasné implantáty stali za posledných 10-15 rokov, pretože zo začiatku išlo skôr o experimentálne 

postupy a bolo nutné ich štandardizovať, vytvoriť vhodný dizajn prvkov zavádzaných do úst 

a predovšetkým  overiť najvhodnejšie miesta pre ich zavedenie tak aby nešlo ku poškodeniu iných 

anatomických štruktúr alebo ku uvoľneniu implantátu (obr. 6-86) . 

 

     

 

Obr. 6-86. Aplikácia dočasného implantátu pre podporu kotvenia pri retrakcii frontálnych zubov 
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6.3. INTERDISCIPLINÁRNA SPOLUPRÁCA 

 

Dosiahnutie optimálneho výsledku čeľustno-ortopedickej liečby je možné len v spolupráci s inými 

medicínskymi odbormi. Spolupráca funguje jedine v prípade, že čeľustný ortopéd chápe možnosti 

iných špecialistov a rovnako aj oni chápu potreby a možnosti čeľustnej ortopédie.  

Čeľustný ortopéd pri výkone praxe prichádza do kontaktu s mnohými odbormi. S niektorými musí 

spolupracovať intenzívne, takmer každodenne, s inými len v špecifických situáciach. 

Mimoriadne úzka spolupráca je potrebná najmä v oblasti subšpecializácii zubného lekárstva 

a niektorých nelekárskych odborností. 

 

6.3.1. ZUBNÝ LEKÁR 

  

Zubný lekár je obvykle lekárom prvého kontaktu pre pacienta s čeľustno-ortopedickou anomáliou. 

V rámci preventívnych prehliadok kontroluje okrem iného aj vývoj chrupu, identifikuje prítomnosť 

anomálie a informuje pacienta o možnosti konzultovať čeľustného ortopéda. Je potrebné aby poznal 

základné charakteristiky správneho vývoja chrupu a odoslal pacienta v správnom čase, aby nedošlo ku 

premeškaniu vhodného času pre liečbu. Tu platí základné pravidlo, že ak zubný lekár identifikuje 

prítomnosť anomálie a nie je si istý vhodným časom pre odoslanie, radšej pacientovi konzultáciu 

odporučí a potrebu liečby v danom čase vyhodnotí čeľustný ortopéd.  

Pred začatím liečby zabezpečí konzervačnú sanáciu chrupu a realizuje extrakcie na základe 

odporučenia čeľustného ortopéda. Akákoľvek indikácia extrakcie trvalého zuba, ktorý je možné 

konzervačne ošetriť by mala byť u rastúceho pacienta konzultovaná s čeľustným ortopédom. 

Počas liečby realizuje pravidelné preventívne prehliadky ako aj konzervačné ošetrenie chrupu. 

Pri potrebe ošetrenia spolupracuje s čeľustným ortopédom, aby nedošlo ku negatívnemu ovplyvneniu 

prebiehajúcej  liečby. 

Po ukončení liečby realizuje úpravu tvaru a veľkosti zubov pre dosiahnutie ideálneho funkčného 

a estetického výsledku. Na tomto mieste je vhodné povedať, že pre náročnosť týchto postupov, ktoré 

sú nad rámec bežnej praxe zubného lekára, je vhodné zvážiť delegovanie k zubnému lekárovi, ktorý má 

s takýmito postupmi skúsenosti. Akúkoľvek protetickú sanáciu je vhodné odložiť až do obdobia po 

liečbe. V špecifických prípadoch je ju možné realizovať aj pred, prípadne počas liečby po konzultácii 

s čeľustným ortopédom. 

Mimoriadne dôležité je v rámci starostlivosti o pacienta po ukončení liečby rešpektovať potrebu 

dlhodobej retencie a zásahy v dutine ústnej tomu prispôsobiť. Príkladom môže byť konzervačné 

ošetrenie kazu, kde aj drobná odchýlka vo veľkosti ošetreného zuba môže viesť k nemožnosti 



 
 

122 

nasadenia retenčného aparátu a ku zlyhaniu retencie. V takomto prípade je nutné, aby pacient 

doniesol aparát na ošetrenie a ošetrujúci lekár ho po ukončení zákroku vyskúšal a realizoval buď 

úpravu výplne, alebo retenčného aparátu. Ak je potrebný príliš radikálny zásah do retenčného aparátu 

a zubný lekár sa obáva jeho poškodenia, je nutné zabezpečiť v čo najkratšom čase kontrolu 

u čeľustného ortopéda, ktorý zabezpečí kontinuitu retencie. 

 

6.3.2. STOMATOCHIRURG A DENTOALVEOLÁRNY CHIRURG 

 

Spolupráca so stomatochirurgom je pre úspešnú liečbu najmä komplikovanejších stavov 

mnohokrát nevyhnutná.  

Vrcholovým výkonom v tomto zmysle sú ortognátne zákroky, pri ktorých čeľustný ortopéd 

realizuje úpravu polohy zubov a tvaru zubných oblúkov a stomatochirurg realizuje operačný zákrok, 

počas ktorého je upravená poloha čeľustí. Tento typ liečby si vyžaduje mimoriadne úzku spoluprácu 

a spoločné plánovanie celej liečby od začiatku až po chirurgický zákrok. S ohľadom na náročnosť 

chirurgických postupov je nutné, aby boli realizované v centrách, ktoré sa na tento typ liečby 

špecializujú, pretože dobré výsledky je možné dosiahnuť len v prípade, že lekári majú dostatok 

skúseností, zákroky realizujú pravidelne a pracovisko disponuje príslušným materiálno-technickým 

zabezpečením.  

Omnoho častejšie ale čeľustný ortopéd potrebuje spoluprácu stomatochirurga, alebo 

dentoalveolárneho chirurga pre realizáciu: 

o komplikovaných extrakcii 

o ošetrenia patologických stavov znemožňujúcich ortodontickú liečbou ( napr. 

odstránenie cýst, odontómov) 

o expozície retinovaných zubov 

o aplikácie dočasných kotevných prvkov 

Taktiež je mnohokrát nutná konzultácia pri patologických stavoch temporomandibulárneho kĺbu. 

Výraznou pomocou pri spolupráci s chirurgom je možnosť realizácie vyšetrenia CBCT, ktoré uľahčuje 

diagnostiku patologických stavov ale aj ich liečbu.  

 

6.3.3. PARODONTOLÓG, PARODONTÁLNY CHIRURG 

 

Spolupráca s parodontológom je mimoriadne dôležitá najmä u pacientov s kompromitovaným 

parodontom. Samotný fakt ústupu alveolárnej kosti nie je prekážkou pre začatie ortodontickej liečby. 

Lekár len musí modifikovať liečbu rešpektujúc aktuálne pomery. Problém nastáva ak je prítomný zápal. 
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V takomto prípade liečba možná nie je, pretože v mieste zápalu nedochádza ku apozícii kosti 

a pohybujúci sa zub môže prispieť ku devastácii alveolárnej kosti. Z tohto dôvodu je nutné, aby bol 

pacient zaradený do systematickej starostlivosti parodontólóga ktorý pred začatím liečby eliminuje 

zápalové ložiská a zabezpečí pravidelný monitoring z dôvodu prevencie recidívy. 

Spolupráca s parodontálnym chirurgom je mimoriadne užitočná aj počas liečby alebo po jej 

ukončení najmä v prípade, že pretrváva hyperplázia gingívy, ktorá znižuje estetický výsledok a je 

indikovaná na chirurgické odstránenie. 

Častou komplikáciou ortodontickej liečby je vznik gingiválnych recesov, ktoré je možné úspešne 

liečiť metódami parodontálnej chirurgie. 

 

6.3.4. ZUBNÝ TECHNIK 

Práve so zubným technikom čeľustný ortopéd spolupracuje asi najintenzívnejšie so všetkých 

medicínskych odborov. Vzájomné pochopenie je až tak dôležité, že je ideálne  ak zubný technik pracuje 

v blízkosti lekára, aby bola možná osobná konzultácia. Práve zubný technik realizuje zhotovenie 

jednotlivých typov snímateľných aparátov a to nielen klasických živicových ale aj aparátov 

z termoplastických fólií. Taktiež zhotovuje viaceré prvky používané pri liečbe fixnými aparátmi.  

Pri použití klasických postupov nie je potrebné nákladné technické vybavenie a drahé materiály 

ako je tomu pri realizácii protetických prác. O to viac je potrebná kreativita a manuálna zručnosť . Pri 

zhotovení každého aparátu je nutné ho vnímať nielen staticky ako výsledok aktuálnych pomerov 

v dutine ústnej ale aj dynamicky v kontexte zmien, ktoré aparát má spôsobiť. Práve z tohto dôvodu je 

mimoriadne potrebné aby zubný technik poznal aspoň základné princípy ortodontickej liečby a chápal 

ako ním vytvorený aparát pôsobí v dutine ústnej. 

Rozvoj technológii neobišiel ani oblasť ortodontickej zubnej techniky. Klasické, snímateľné aparáty 

sú používané menej a sú u mnohých pacientov nahrádzané efektívnejšími fixnými alebo aparátmi 

z termoplastických fólií. O to viac rastie potreba kvalitných snímateľných retenčných aparátov.  

Taktiež sa presadzujú technológie práce vo virtuálnom prostredí. V dnešnej dobe je už bežné, že 

zubný technik realizuje prípravu aparátu na virtuálnom registráte získanom metódami 3D skenovania. 

Na jednej strane odpadá potreba fyzického transportu odtlačkov alebo sadrových modelov, ale na 

druhej strane vzniká potreba zvládnuť prácu vo virtuálnom prostredí ako aj nutnosť vytvoriť či už model 

chrupu alebo aparát metódami 3D tlače.                                                                                                               

Potreba spolupráce so zubným technikom nie je nižšia ako v minulosti. Práve naopak, vyžaduje si 

omnoho väčšie vzájomné pochopenie, užšie prepojenie a kreatívny prístup.                                              
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6.3.5. DENTÁLNY HYGIENIK 

 

Vznik profesie dentálneho hygienika bol mimoriadnym prínosom pre celé zubné lekárstvo. 

Umožnil delegovať veľkú časť preventívnych postupov na špecializovaného pracovníka a takto odľahčil 

lekárov a umožnil im venovať sa intenzívnejšie diagnostike a liečbe pacientov.  

Čeľustno-ortopedický aparát zásadným spôsobom komplikuje hygienu dutiny ústnej. Pri jej 

nedostatočnej realizácii hrozí vznik gingivitídy a zubného kazu. Práve spolupráca s dentálnym 

hygienikom výrazne zefektívňuje udržiavanie správnej hygieny počas ortodontickej liečbe. 

Každý pacient musí ešte pred začatím liečby zvládnuť bežné hygienické postupy adekvátne veku 

a typu dentície. 

Po aplikácii aparátu musí podstúpiť dôkladné poučenie o hygiene počas liečby a mimoriadne 

dôležité sú pravidelné kontroly hygieny a v prípade zhoršenia opätovná inštruktáž.  

U detí je potrebné poučiť aj rodiča, ktorý priebežne zabezpečí kontrolu hygieny v domácom 

prostredí. 

Ideálne je ak je dentálny hygienik súčasťou tímu ortodontickej praxe, čo umožní realizáciu 

postupov bez zbytočného zdržania. 

 

6.3.6. KLINICKÝ LOGOPÉD 

Mnohí medicínski špecialisti vnímajú klinického logopéda len ako špecialistu na nácvik správnej 

výslovnosti. Nie je to správne. Logopédia sa z pôvodne pedagogického odboru vyvinula na 

špecializáciu, ktorá zásadným spôsobom kooperuje s mnohými medicínskymi odbormi.  

Správna výslovnosť je len jedným aspektom, ktorý klinický logopéd sleduje a upravuje. Vyžaduje 

si okrem iného aj pravidelné usporiadanie chrupu. Určité čeľustno-ortopedické anomálie neumožňujú 

správnu výslovnosť niektorých hlások a musia byť korigované, inak bude nácvik správnej výslovnosti 

neúspešný. 

Druhým, omnoho dôležitejším aspektom je,  že správna výslovnosť  vyžaduje aj správnu pokojovú 

polohu a funkciu mäkkých tkanív a svalov pier, líc a jazyka. Extrémne dôležité je aj správne dýchanie 

cez nos, ktoré v pokoji umožňuje mať privreté ústa a jazyk v správnej pokojovej polohe.  

Narušené myofunkčné pomery nevedú len k rozvoju poruchy výslovnosti, ale môžu spôsobiť aj 

rozvoj čeľustno-ortopedických anomálii, ktorých korekcia bez úpravy funkcie mäkkých tkanív 

mnohokrát nevedie ku stabilnému výsledku a hrozí recidíva.  

A práve v diagnostike a liečbe myofunkčných porúch je tým najvhodnejším špecialistom 

erudovaný klinický logopéd, ktorý dokáže cieleným nácvikom dosiahnuť ich korekciu. 
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Z pohľadu klinickej logopédie by bolo vhodné realizovať záchyt myofunkčných porúch čo najskôr, 

ideálne v 3. roku života, keď sú návyky ešte nestabilné a správnym nácvikom je možné ich efektívne 

korigovať. Tak sa dá zabezpečiť ideálne prostredie pre správny vývoj reči a rast tváre.  

V neskoršom období je už korekcia myofunkčných návykov náročnejšia a je väčšie riziko 

neúspechu. Zároveň často dochádza ku kolízii potrieb čeľustného ortopéda a logopéda. Zatiaľ čo 

čeľustný ortopéd vidí potrebu aplikácie čeľustno-ortopedického aparátu, logopédovi často aparát 

komplikuje nácvik a fixáciu správnych myofunkčných návykov. Na druhej strane často profituje 

z korekcie odchýlky.  

V prípade odchýlok, kde je predpoklad výskytu myofunkčnej poruchy je vhodné zabezpečiť 

konzultáciu u klinického logopéda a spolupracovať s ním pri tvorbe komplexného liečebného plánu. 

 
6.3.7. PEDIATER 

 

Práve detský lekár je často lekárom prvého kontaktu pre detského pacienta s rozvíjajúcou sa 

čeľustno-ortopedickou anomáliou. Skorým záchytom a odoslaním môže zásadným spôsobom prispieť 

k úspešnej liečbe. Z tohto dôvodu je potrebné, aby aj pediater mal aspoň základné poznatky 

o pravidelnom usporiadaní chrupu a vedel identifikovať ich odchýlky. 

Ak si je vedomý úlohou správneho dýchania a funkcie mäkkých tkanív v etiológii anomálii, môže 

prispieť k prevencii ich rozvoja. Asi najzásadnejším aspektom je v tomto zmysle manažment pacienta 

s chronickým dýchaním cez ústa. Chronické dýchanie cez ústa je významným etiologickým faktorom 

v rozvoji ortodontických anomálii. Najčastejšou príčinou v detskom veku je hypertrofia adenoidných 

vegetácii ako následok opakovaných, nedoliečených infekcii horných dýchacích ciest. Detský lekár 

môže prispieť k úprave dýchania na viacerých úrovniach: 

 Poučením rodičov o potrebe doliečiť infekciu horných dýchacích ciest ako prevenciu vzniku 

hypertrofie adenoidných vegetácii 

 Identifikovať chronické dýchanie cez ústa a zabezpečiť manažment jeho úpravy: 

o  Zvážiť možnosť alergickej etiológie a zabezpečiť jej manažment odoslaním k špecialistovi – 

alergológovi. 

o Zvážiť možnosť obštrukcie horných dýchacích ciest mechanickou prekážkou napr. 

hypertrofovanými adenoidnými vegetáciami. Tu je potrebné zabezpečiť diferenciálnu 

diagnostiku a prípadne aj liečbu špecialistom – otolaryngológom. 

Taktiež by mal poznať následky dlhodobého pretrvávania sacích zlozvykov (cmúľania prstu, 

cumlíka alebo iných predmetov) a prispieť k ich odstráneniu ešte pred vznikom trvalých zmien.



 

POĎAKOVANIE                                                                                                        
 

Na prvom mieste sa chcem poďakovať všetkým čitateľom, ktorí sa prepracovali až na záver. Verím, 

že získané poznatky použijú vo svojej praxi a prispejú tak ku skvalitneniu starostlivosti o pacientov. 

Zároveň sa chcem poďakovať všetkým mojim učiteľom a kolegom, ktorí nezištne zdieľali so mnou 

svoje vedomosti  a prispeli k tomu, že dnes tieto poznatky môžem zdieľať s vami, čitateľmi. Je ich veľa 

a nie je možné ich všetkých spomenúť, tak spomeniem aspoň tých, ktorí najzásadnejšie prispeli 

k môjmu formovaniu nielen ako lekára profesionála, ale aj ako lekára človeka. Chcem sa predovšetkým 

poďakovať  doc. MUDr. Antonovi Bachratému, DrSc., ktorý ma oslovil ešte ako študenta zubného 

lekárstva a priviedol ku čeľustnej ortopédii. Spolu s manželkou MUDr. Ľudmilou Bachratou, CSc. mi 

odovzdali svoje dlhoročné skúsenosti s liečbou snímateľnými aparátmi, z ktorých čerpám dodnes. 

Veľká vďaka patrí aj MUDr. Matúšovi Cinzerovi, ktorý ma sprevádzal na začiatku  mojich skúseností 

s liečbou fixnými aparátmi a pomáhal vypĺňať spočiatku veľké medzery. Učil ma vnímať ortodontickú 

anomáliu v kontexte vývoja tváre a osobnosti pacienta a snažiť sa ju pochopiť v celej komplexnosti 

dostupnými diagnostickými postupmi. Zároveň kládol veľký dôraz na kvalitu liečby. Vďaka patrí aj prof. 

Stephenovi Williamsovi, B.D.S., D.D.S., ktorého úžasná schopnosť povedať komplikované veci 

jednoducho položila pevné základy chápania moderných princípov plánovania a realizácie 

ortodontickej liečby nielen u mňa. 

Ďakujem aj mojej rodine, bez ktorej trpezlivého prístupu by táto publikácia nemohla vzniknúť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POUŽITÁ LITERATÚRA                                                                                                                                     

 

1. Andrik, P.: Čeľustná ortopédia, 2. vyd., Martin: Osveta, 1976 

2. Angle, E.H.: The Angle System, Philadelphia: The S.S. White Dental MFG. Co., 1899 

3. Bachratý, A., Bachratá, L., Suchancová, B.: Čeľustná ortopédia, 4. vyd. Bratislava: 

Vydavateľstvo UK, 2006 

4. Bennet, J.C., McLaughlin, R.P.: Fundamentals of Orthodontic Treatment Mechanics, 1st ed. Le 

Grande Publishing, 2014 

5. Caesar, H., H.: Stomatologická protetika pre zubných technikov 3. diel, 1. vyd. Martin: Osveta, 

2008 

6. Clark, W.J.: Twin Block Functional Therapy: Aplications in dentofacial Orthopedics, 3rd ed. 

Jaypee Brothers Medical Pub, 2014 

7. Eulenburg, A.: Real-Encyclopädie der gesammten Heilkunde, dritte Auflage, Wien: Urban & 

Schwarzenberg, 1901. 

8. Fränkel, R.: Technik und Handhabung der Funktionregler, 1.Auflage Berlin: VEB Verlag Volk 

und Gesundheit, 1973 

9. Graber, L.W., Vanarsdall, R.L., Vig, K.W.L., Huang, G.J.: Orthodontics: Current Principles and 

Techniques, 6th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016 

10. Kamínek, M. et al., Ortodoncie, 1. vyd. Praha: Galén, 2014 

11. Kilian, J.: Prevence ve stomatologii, 2. vyd. Praha: Galén 1999 

12. Kingsley, N.W., Oral Deformities, New York: D.Appleton and company, 1880  

13. Kittel, A.: Myofunkční terapie, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999 

14. Koťová, M.: Snímací ortodontické přístroje, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999 

15. Lehotská, V., Kršáková, A.: Rádiológia pre stomatológov, 1. vyd. Veda, 2018 

16. McLaughlin, R.P., Bennet, J.C., Trevisi, H.: Systemized Orthodontic Treatment Mechanics, 1st 

ed. St. Louis: Mosby, 2001  

17. Nanda, R.,Uribe, F., Sumit., Y.: Temporary Anchorage Devices, 2nd ed., Amsterdam: Elsevier, 

2020 

18. Palma, S.M., Lozano, J.Z.: Aligner Techniques in Orthodontics, 1st ed., Wiley, 2021 

19. Papcová, J. : Dysglosia – transdisciplinárna spolupráca klinickej logopédie s čeľustnou 

ortopédiou. Logopaedica XIV, 2011, s:106-130 

20. Proffit, W.R., Fields, H.W., Sarver, D.M.: Contemporary Orthodontics, 6th ed. Philadelphia: 

Elsevier, 2019 

21. Sander, F.G.: Neue Elemente für Vorschubdoppelplatten. Quintessenz, 1988, 5, 871-883. 



 

22. Sander, F.G. (2001). Funktionelle Abläufe beim Tragen der SII-Apparatur während des Tages. 

J Orofac Orthop, 2001, 62(4):264-74 

23. Williams, S.: Koncepčná ortodoncia, 1. vyd. Viedeň, 2003 

 

 

 


