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ABSTRAKT 

 

Název práce: Ultrazvuk ve stomatologii 

Ultrazvukové přístroje jsou stále více používány v různých oborech zubního 
lékařství. V současné době je množstvím zubních lékařů dávána přednost konvenčním 
metodám ošetření, ačkoliv je použití ultrazvukových přístrojů poměrně jednoduché a má 
prokazatelně významný přínos v úspoře času při ošetření, přesnosti ošetření a hlavně 
menší zátěži pro samotného pacienta. Cílem diplomové práce bude analyzovat efektivitu 
ultrazvukových přístrojů ve srovnání s konvenční metodou ošetření v soukromém 
stomatologickém zařízení a vytvoření doporučení pro uživatele těchto technologií i pro 
výrobce, kteří mohou na základě poznatků upravit přístroje tak, aby byly uživatelsky 
přívětivější. A který konkrétní přístroj ze současné nabídky na trhu se nejvíce hodí pro 
nákup do tohoto stomatologického zařízení. 
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ABSTRACT 
 

The title of the Thesis: Ultrasound in dentistry 

Ultrasound devices are increasingly used in various fields of dentistry. At present, a 
number of dentists prefer conventional treatment methods, although the use of ultrasound 
devices is relatively simple and has a demonstrably significant benefit in saving treatment 
time, treatment accuracy and more importantly, a lesser burden on the patient. The aim 
of this diploma thesis is to analyze the efficiency of ultrasound devices in comparison 
with the conventional method of treatment in private dentistry and to make 
recommendations for the users of these technologies as well as for the producers who are 
able to modify devices in order to make them more user-friendly. One particular device 
from the current market offer is most suited for purchasing this dental equipment. 

Keywords 
Ultrasound, biofilm, Piezon, root canal treatment, extraction, sinus lift, periapical 

surgery 
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yij – Hodnocení i-tého kritéria j-tým expertem 

wij – Vážená normalizovaná kriteriální matice 

Hj – Ideální varianta 

Dj – Bazální varianta 

ci – Relativní ukazatel vzdálenosti od bazální varianty 

Zkratky 
DH – dentální hygienistka, dentální hygienista 

GBR – řízená kostní regenerace 

OZK – odstranění zubního kamene 

RCT – endodontické ošetření zubu 

ReRCT – reendodontické ošetření zubu 

TOPSIS - Technique for order preference by similarity to ideal solution 

ZL – zubní lékař, zubní lékařka 
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Úvod 

Jednou technologií, které se dostává ve stomatologii stále větší obliby pro svou 
jednoduchost použití a zároveň přesnost a spolehlivost je ultrazvuková technologie. Nelze 
tuto technologii hodnotit pouze z hlediska své ceny, další kritériem vhodným pro 
hodnocení je jednoduchost použití, efektivita, úspora času během ošetření a zkrácená 
doba hojení nebo vyšší kvalita úpravy povrchu. Na trhu je nabízena řada přístrojů a k nim 
kompatibilních hrotů, zdaleka ne všechny dosahují dostatečné kvality. Cílem diplomové 
práce bude: 

• zjištění počtu uživatelů ultrazvukových technologií, 

• srovnat stávající nabídku technologií na trhu, 

• analýza přínosu používání ultrazvukového přístroje. 

V práci jsou nejprve zmíněny techniky s použitím ultrazvukové technologie a studie, 
kde je hodnocen přínos dané ultrazvukové technologie. Následně analýza současného 
používání technologie v ČR, analýza nákladů a důsledků přístrojů, multikriteriální 
rozhodování metodou TOPSIS, identifikace vhodných přístrojů z výběru přístrojů 
českých ordinací v ČR. Cílem práce je vytvoření ovladače pro usnadnění výběru 
ultrazvukového přístroje dle potřeb jednotlivých ordinací tak, aby tyto přístroje byly 
dostupné i ordinacím s nižší minutovou kalkulací. 

Cílem diplomové práce bude dotazníkovou studií zjištění počtu uživatelů 
ultrazvukových technologií a jejich znalost, kritéria pro výběr technologie. 

• Dalším cílem bude srovnat technologie, které v současnosti používají zubní 
lékaři a dentální hygienistky v ČR a zhodnotit je dle vybraných kritérií. 

• Tvorba doporučení pro uživatele ultrazvukových technologií na základě 
analýzy nákladů a dopadů. 

• Vytvoření ovladače pro usnadnění výběru ultrazvukového přístroje podle 
individuálních preferencí zubního lékaře nebo dentální hygienistky.
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1 Současný stav problematiky 
Pro výsledné hodnocení technologie je důležité zopakovat, na jakém principu 

ultrazvukové technologie pracují a jaké přínosy můžeme použitím těchto technologií 
očekávat. 

1.1 Princip ultrazvuku 
Ultrazvuk je akustické vlnění o frekvenci vyšší než 20 000Hz, tyto frekvence jsou pro 
člověka neslyšitelné. Absorpcí ultrazvukové energie tkání vznikají takzvané biologické 
účinky ultrazvuku. Největší absorpce ultrazvuku je v plynech, méně v kapalinách a 
nejméně v pevných látkách. Pomocí ultrazvuku můžeme diagnostikovat, mechanicky 
porušovat strukturu - preparovat, destruovat, řezat ale také zahřívat [1].  

V zubním lékařství se nejvíce ultrazvuk využívá k účelům profylaxe a terapeutickým 
metodám, jde například o ohlazení, rozrušení, zahřátí nebo preparaci. Ultrazvukem lze i 
diagnostikovat zubní kaz, bohužel tuto metodu zatím nevyužíváme. V moderním zubním 
lékařství můžeme využívat ultrazvuk v každodenní praxi ve všech oborech, jedná se o 
profylaxi a parodontologii, endodoncii, chirurgii, implantologii a protetiku [2].  

• V endodoncii můžeme ultrazvuk využít k odstranění zalomeného nástroje, k 
miniinvazivnímu rozšíření vchodu do kořenového kanálku a také k reendodoncii.  

• V protetice k nabroušení a k preparaci na dokonalý schůdek pro budoucí korunku. 

• V chirurgii pro změnu k šetrnější extrakci zubu nebo přenos kostního štěpu, sinus 
liftu před implantací. 

• A profylaxi potom k efektivnějšímu odstranění zubního kamene a biofilmu jak 
supragingiválně tak i při léčbě parodontitid subgingiválně [3]. 

1.2 Historie 
První záznam o ultrazvuku v zubním lékařství je již z roku 1950, kdy byl použit k 

sanaci kazu zubu. Od roku 1955 byl používán ultrazvuk velmi často a to hlavně v oblasti 
profylaxe, tedy k očištění zubu od zubního kamene a biofilmu. 

V těchto dnech má ultrazvuk stále největší využití v oblasti dentální hygieny. Jeho 
rozmanitý účinek, především pak jeho preparační efekt stále častěji využíván i v jiných 
oblastech zubního lékařství a to v endodoncii a také chirurgii. 

V endodoncii se používá ultrazvuk od roku 1957 Richmanem. Na specializované 
ultrazvukové přístroje si ale endodontisté museli počkat až do roku 1976, kdy byl vyroben 
přístroj Endosonics. Širší využití ultrazvuku v endodoncii přišlo až se začátkem používání 
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operačního mikroskopu do endodontické praxe. V současnosti se stává použití ultrazvuku 
téměř nezbytnou součástí endodontického ošetření. Použití ultrazvuku pak zvyšuje 
úspěch tohoto ošetření [2]. 

1.3 Ultrazvukové technologie 
Existují různé endodontické ultrazvukové nástroje, koncovky i přístroje. Pro jejich 

velké množství, začíná být komplikované se v dané problematice zorientovat. Nejprve je 
potřeba pochopit principy ultrazvukových technologií. 

Princip preparačního ultrazvukového přístroje je jednoduchý. Skládá se z generátoru 
ultrazvukové frekvence. Ten je poháněn stlačeným vzduchem nebo elektrickým 
proudem. 

Elektrický generátor produkuje elektrický proud o určité ultrazvukové frekvenci. 
Frekvence se pohybuje v rozmezí 2 až 50 kHz. Tento proud se v koncovce konvertuje na 
mechanickou energii, ten pak vytváří lineární nebo oválný pohyb hrotu nástroje. Podle 
mechanismu konverze elektrického proudu na mechanický pohyb, dělíme ultrazvukové 
přístroje na magnetostriktivní a piezoelektrické [2]. 

1.3.1 Magnetostriktivní přístroje 

Generátory magnetostrikčních přístrojů vyvolávají kmity v prostředí kolem 
magnetické tyčinky, která je umístěná ve střídavém magnetickém poli elektromagnetu. 
Využívají změny objemu feromagnetické látky vlivem okolního magnetického pole. Tyto 
generátory mají velký výkon, ale lze jimi generovat ultrazvuk s frekvencí přibližně do 
60kHz. Byl jedním z prvních ultrazvukových přístrojů v zubním lékařství. Nevýhodou 
tohoto typu přístroje je hlavně oválný pohyb hrotu preparačního nástroje. Oválný pohyb 
zpravidla zanechává nerovný povrch, je příčinou vibrací a zahřívání preparované 
tkáně [1]. 

1.3.2 Piezoelektrické přístroje 

Piezoelektrické generátory pracují na základě nepřímého piezoelektrického jevu, to 
znamená že dochází k deformaci určitých materiálů vlivem elektrického napětí, které je 
přivedeno na jejich protilehlé povrchy. Při střídavém napětí, začne destička z 
piezoelektrického materiálu konat pružné kmity podle změn napětí. Toto napětí je 
přiváděno z generátoru, jehož kmitočet je naladěn na rezonanční kmitočet destičky. Tento 
jev lze pozorovat u některých krystalů nebo některých keramických látek. Prostředí je 
pak rozkmitáno mechanickou energií destičky. Ultrazvuková absorpce je způsobená 
vnitřním třením při stlačení prostředí ve vzduchu, tato absorbce bývá veliká, proto je 
výhodné kmitající destičku uložit do kapaliny nebo lépe do oleje. Kovem nebo plastem 
chráníme zdroj ultrazvuku. Mezi tělesným povrchem a povrchem ultrazvukové sondy 
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musí být zajištěn dostatečný akustický kontakt, který vytvoří olej nebo hydrogel. 
Frekvence tohoto typu přístrojů se pohybuje 1 - 20 MHz [1]. 

Preparační hrot těchto přístrojů kmitá lineárně a tím vzniká hladký a vyleštěný 
povrch. Působením lineárního pohybu dochází k menší traumatizaci a menšímu zahřívání 
preparované tkáně. Tento typ přístrojů je v současné době nejrozšířenější. Mezi jeho 
zástupce patří přístroje EMS, Satelec, NSK, Mectron, Amdent. 

1.3.3 Pneumatické přístroje 

Do skupiny pneumatických přístrojů, které jsou poháněny stlačeným vzduchem, 
řadíme ultrazvukový přístroj značky KaVo. U těchto přístrojů je generátor ultrazvukové 
frekvence integrován do koncovky. Nejvýznamnější nevýhodou pneumatických 
ultrazvukových přístrojů je jejich relativně malý výkon (2,5 – 7 kHz) a oválný až kruhový 
pohyb hrotu preparačního nástroje. 

Preparační nástroj, hrot, je jednou z nejdůležitějších částí ultrazvukového přístroje. 
Na trhu existuje široká nabídka hrotů. Výrobci používají různé typy závitů, proto je na 
trhu dostupná rozmanitá nabídka pracovních hrotů [2]. 

1.4 Účinky ultrazvuku na organizmus 
Absorpce akustické energie ve tkáních způsobuje takzvané biologické účinky. 

Absorpce je rozdílná v různých skupenstvích, nejvyšší absorpce je v plynech, méně v 
kapalinách a nejméně v pevných látkách. Důležitým kritériem je i vlnová délka. S jejím 
poklesem roste absorpce. 

Mechanické účinky se projeví při rychlém střídání tlaků v malých objemech tím pak 
může dojít k mechanickému porušení struktury materiálů. 

Kavitace je důsledkem zahušťování a zřeďování kapalného prostředí, vznikají tak 
vakuové dutinky. Uvolnění bublinek plynu z roztoku, kde je plyn vázaný v kapalině je 
označeno jako pseudokavitace. Plyny absorbují ultrazvukovou energii více než kapaliny, 
v pseudokavitačních dutinkách vzniká velké teplo. Takto vytvořené teplo vede k expanzi 
a roztrhnutí pseudokavitační dutiny. 

Tepelné účinky generuje tření kmitajících částic prostředí. Na rozhraní tkání s různou 
akustickou impedancí ultrazvuku dochází k uvolnění tepla způsobené výraznou absorpcí. 
Důsledkem toho může vzniknout periostální bolest na rozhraní měkké tkáně a kosti [1]. 

1.5 Terapeutické užití ultrazvuku 
Ve stomatologii se používá ultrazvuk s nižší frekvencí například pro odstranění 

zubního kamene. Nízkofrekvenční ultrazvuk znamená to, že se akustické kmity pohybují 
v rozmezí frekvence 20–30kHz. Magnetostrikční generátory umožňují dosáhnout 
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vysokých hustot toku akustické energie bez fokusace. Při nízkých frekvencích je výrazně 
snížena hodnota kavitačního prahu, ultrazvukové intenzity, která je nutná k vyvolání 
kavitačních destruktivních jevů. Při odstraňování zubního kamene je důležitá právě 
kavitace [1]. 

1.6 Rozdělení ultrazvukových hrotů 
Při porovnávat rotačních nástrojů s ultrazvukovou preparací, zjistíme, že 

ultrazvuková preparace je přesnější, šetrnější a lze s ním získat lepší přehlednost 
operačního pole. MUDr. Jiří Škrdlant s výše uvedenou výhodou uvádí, že by se použití 
UZ mělo stát v endodoncii ale i v dalších oborech stomatologie běžnou praxí.  

Při endodontickém ošetření se projeví velká výhoda a to ta, že v porovnání s 
rotačními nástroji je lepší přehled a to díky tomu, že v zorném poli nepřekáží velká 
hlavička rotačního nástroje, ale kolem gracilního hrotu ultrazvukového přístroje vidíme 
dobře preparované tkáně [2]. 

Rozdělení endodontických ultrazvukových hrotů. 

• Podle materiálu hrotu: 

o nerezová vysoce kvalitní ocel, 

o nerezová ocel povlakovaná nitridem titanu, 

o titan, 

o nikltitan. 

• Podle povrchu hrotu: 

o povlakovaný diamantem, 

o rýhovaný, 

o hladký. 

• Podle indikace: 

o použití je omezeno na korunkovou část dřeňové dutiny, 

o hrot je možné použít i pro preparaci v kořenovém kanálku. 

1.7 Endodoncie 
Pohled na využití ultrazvuku v endodoncii se za posledních 15 let zcela změnil. V 

roce 2003 byla tato technika považována za obsolentní. U této techniky se uvádělo, že je 
velmi obtížné kontrolovat pohyb nástroje, dále příliš vysoká cena a velmi nízká 
efektivita [4]. 
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V endodoncii v současnosti můžeme ultrazvuk využít k odstranění zalomeného 
nástroje, k miniinvazivnímu rozšíření vchodu do kořenového kanálku a také k 
reendodoncii. 

Použitím ultrazvukového přístroje můžeme očekávat zlepšení přehlednosti 
operačního pole, konzervativnější přístup a selektivní preparace v obtížně přístupných 
místech. Tvarově uzpůsobené koncovky umožňují preparaci v obtížně přístupných 
oblastech. Ultrazvuková preparace nabízí mnohé možnosti, kterým konvenční technika 
nedokáže konkurovat [5]. 

1.7.1 Hroty pro použití v endodoncii 

Většina hrotů je vyráběna z kvalitní nerezové oceli a to buď bez další povrchové 
úpravy (hroty StartX, Vista Dental) a nebo povlakované nitridem titanu. Jejich povrch má 
pak zlatou barvu (ProUltra Endo 1-5). 

Hroty ProUltra Endo 6-8 jsou vyráběny z titanu. U těchto hrotů se využívá vlastnosti 
titanu, který přenáší ultrazvukovou energii velmi efektivně. Tyto hroty se používají 
výhradně k odstraňování fragmentů zalomených endodontických nástrojů a jejich použití 
je striktně vázáno na práci s optickým zvětšením a to pod operačním mikroskopem. 

Nikltitanové hroty nabízí firma EMS pod názvem ESI. Jsou určeny k aktivaci 
dezinfekčního roztoku v kořenovém kanálku. Nikltitanová slitina je volena  pro zvýšenou 
flexibilitu hrotu a omezení jeho preparační aktivity. 

Dříve bylo obvyklé endodontické ultrazvukové hroty povlakovat diamantem. 
Typickými příklady jsou hroty ProUltra Endo, hroty Vista Dental GE20D, ale i hroty 
Satelec, EMS, BUC, Spartan, Tufi a jiné. Takový povrch má své výhody i nevýhody. K 
největším výhodám patří efektivní preparace tvrdých zubních tkání a výplňových 
endodontických materiálů. Nevýhodou se zdá být obtížné čištění diamantovaného 
povrchu a také rychlejší opotřebení, tedy ztráta diamantového povlaku. Hrot který je 
opotřebený je pak neefektivní a dochází tak při jeho použití k přehřívání zubu. 

V současnosti výrobci nahrazují povlakovaný povrch povrchem rýhovaným, protože 
si rýhovaný povrch zachovává svou preparační schopnost déle. Ta je sice v porovnání s 
diamantovaným povrchem nižší, ale přesto dostačující. K opotřebení hrotu dochází 
pomaleji, takže nebezpečí přehřátí zubu není zdaleka tak velké, jako je při použití 
opotřebeného povlakovaného hrotu. Další výhodou je relativně snadné čištění hrotu. 
Typickým hrotem s rýhovaným povrchem jsou hroty StartX. Hroty s rýhovaným 
povrchem mají nižší výrobní náklady a proto jsou levnější výrobní. 

Podle indikace lze tyto hroty rozdělit pro práci v korunkové části dřeňové dutiny 
(StartX, Vista Dental GE20D, GEFD, hroty EMS…) a pro práci v kořenovém kanálku 
(ProUltra Endo 1-8, Vista Dental GE40D, Endosonor). Preparace ultrazvukovým hrotem 
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v kořenovém kanálku je vázána na použití optického zvětšení nejlépe operačního 
mikroskopu. 

Velké množství ultrazvukových preparačních endodontických hrotů nabízejí všichni 
výrobci ultrazvukových přístrojů. Výrobci, kteří se na výrobu ultrazvukových hrotů 
specializují bývají obecně kvalitnější. Tyto hroty pak také lépe vyhovují použití v praxi. 
Výroba takových ultrazvukových hrotů je velmi náročná na použité materiály a cena 
hrotů se pak pohybuje od 50 do 180 Eur. 

Ultrazvukový hrot je, stejně jako kvalitní preparační brousek, velmi důležitý z 
hlediska bezpečnosti, kvality a efektivity preparace. Na ultrazvukových hrotech se 
nevyplácí příliš šetřit. Nižší cena většinou znamená nižší účinnost, delší čas potřebný na 
preparaci, větší zátěž hrotu a následné rychlejší opotřebení či zlomení hrotu. 

V České republice jsou v nabídce ultrazvukové endodontické hroty Start-X a 
ProUltra Endo od firmy Maillefer a pak hroty severoamerické produkce Vista-dental. 
Hroty StartX a ProUltra Endo jsou k dispozici ve variantách pro přístroje Satelec a EMS, 
hroty Vista-dental nabízí navíc variantu i pro závit Amdent. 

Mnohem méně obsálhlý sortiment endodontických hrotů nabízejí i firmy EMS, 
Satelec a NSK. Tyto hroty jsou z hlediska poměru cena / výkon relativně nezajímavé. 

Kromě uvedených hrotů, existují i tzv. složené hroty. Ty jsou složeny z tzv. držiče 
(holder), do kterého je upnut vlastní pracovní nástroj – hrot. 

Ještě než se na trhu objevily specializované endodontické hroty, přišla firma EMS s 
nástrojem Endosonor s holderem. Držič má podobu versatilky a jeho pracovní nástroj 
připomíná K-file (ruční endodontický nástroj). Tento nástroj se nazývá Endosonore. Nebo 
tato koncova bývá vyrobena z Nikl-titanové slitiny (ESI) a bývá hladká. Ta pak poslouží 
k aktivaci dezinfekčního roztoku. Do držiče lze upnout i jiné specializované hroty 
například pro retrográdní ošetření Berutti [2].  

Hlavní výhodou složených hrotů je výrazně nižší cena vyměnitelného nástroje 
naproti tomu stojí výrazně nižší výkon, který je daný přítomností spojení mezi držičem a 
pracovním nástrojem. 

Endosonor je nástroj, který má vysokou preparační a aktivační schopnost. Tento 
nástroj se používá jak pro práci v kořenovém kanálku, jako je odstranění fragmentů 
zalomených nástrojů, tak vyhlazení schůdků, odstranění zbytků kořenové výplně, 
preparaci isthmů apod.  Podmínkou použití je ale použití pod operačním mikroskopem. 

V ultrazvukové preparaci v endodoncii se používají minimální výkony přístrojů. 
Výrobci přístrojů používají různé typy závitů, hroty nejsou univerzální. Tři přístroje, které 
jsou nejvíce používané: EMS, Satelec, Amdent. 

Většina výrobců ultrazvukových hrotů nabízí hroty kompatibilní se závitem Satelec, 
někteří pak i se závitem EMS nebo Amdent. 
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Konkrétně např. přístroje NSK a Mectron jsou kompatibilní se závitem Satelec. Mezi 
přístroji Satelec, EMS, Amdent, NSK, eventuálně Mectron není z hlediska výkonu rozdíl. 

Použití ostatních ultrazvukových hrotů, které jsou nabízeny na českém trhu, 
rozhodně nelze doporučit bez přímé kontroly zrakem pod operačním mikroskopem.  

Při použití většiny ultrazvukových endodontických hrotů je nutné použít zvětšovací 
techniku, jako je například operační mikroskop levnější, ale ne zaměnitelnou variantou 
jsou lupové brýle. 

Stále častěji se lze zakoupit ultrazvukové endodontické hroty „no name“, které jsou 
vyráběny především v Koreje a Číně. Kvalita těchto hrotů bývá často výrazně 
nevyhovující a i přes výrazně nižší cenu nejsou efektivní náhradou kvalitních značkových 
hrotů, které se ale prodávají za výrazně vyšší cenu.  

Nepostradatelnou pomůckou při endodontickém ošetření ultrazvukem je operační 
mikroskop. Pokud použijeme ve stomatologii operační mikroskop, znamená to pro lékaře 
i pacienta mnoho výhod. Mezi výhodami, které plynou z použití operačního mikroskopu, 
jsou zařazeny několikanásobné zvětšení a tím i přehlednější operační pole, dále komfort 
pro pacienta a ergonomie práce zubního lékaře. Používáním operačního mikroskopu se 
nám rozšiřuje repertoár nových technologií, které jsou vázané na přímou kontrolu zrakem 
při mnohonásobném zvětšení. 

Zástupcem takové technologie je například preparace ultrazvukem v endodoncii. 
Tato preparace je velmi přesná a efektivní a proto je velmi důležité správně a přesně vést 
ultrazvukový preparační nástroj. Pokud neprovádíme přímou kontrolu zrakem a 
preparace probíhá „na slepo”, může lehce dojít k vytvoření schůdků, nebo jsme pak 
nuceni použít více nástrojů a pak ztrácíme čas ale může dojít až k perforaci stěny kořene 
zubu. K potlačení, nikoli k vyloučení, nežádoucích účinků můžeme použít hroty 
StartX [2].  

Ultrazvuky s různě upravenými koncovkami jsou uzpůsobeny specifickému použití 
při nechirurgickém a chirurgickém endodontickém ošetření a minimalizují při poškození 
korunkové a kořenové struktury zubu. Výsledek endodontického ošetření kořenového 
kanálku je mnohem předvídatelnější než kdykoli předtím. K preparaci ultrazvukovými 
hroty různých tvarů se používá pouze k úpravě hranic, které budou leptány, nikoli k 
hrubému obroušení. Ultrazvukovými nástroji můžeme docílit prodloužení a rozšíření ústí 
a je tak umožněn přímý průběh kanálkem až do apikální třetiny kořene [7]. 

Pokud se podíváme do historie, tak jedněmi z první ultrazvukových endodontických 
hrotů byly ProUltra ENDO od výrobce Maillefer, které se začaly na starém kontinentě 
používat koncem 20. století a i v současnosti nemají v některých kritériích konkurenci. 
Pokud ošetřujeme zub ortográdně tj. od korunky ke hrotu kořene, můžeme si vybírat z 
celkem osmi hrotů. Pět hrotů je ocelových a povlakovaných diamantem, další 3 jsou 
vyrobeny z titanu. Tyto hroty jsou určeny pro různou práci, která na sebe může, ale 
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nemusí postupně navazovat. První hrot ProUltra Endo se používá k odstranění 
kořenových čepů a inlay. Další dva hroty jsou používány pro preparaci v korunkové části 
dřeňové dutiny a pro preparaci vchodů do kořenových kanálků. Čtvrtý a pátý hrot 
používáme k samotné preparaci kořenového kanálku. Poslední 3 hroty jsou určeny 
výhradně k uvolnění zalomených kořenových nástrojů a odlišují se od sebe pouze svou 
délkou. Tyto hroty nemají v sobě zabudovanou kanylu pro vyplachování. Výplach se tedy 
provádí externě a to stříkačkou s kanylou nebo pistolí. Díky absenci výplachu při 
preparaci můžeme preparovat s maximální přesností, aby nedocházelo k přehřívání tkání 
ošetřovaného zubu preparujeme s přerušováním a na minimální výkon ultrazvukového 
přístroje. I přes nutnost přerušované preparace je, díky vysoké efektivitě hrotu, potřebný 
čas minimální. Hroty č. 4 - 8 jsou velmi citlivé na výkon ultrazvukového přístroje, 
vyžadují minimální výkon. Pokud tuto podmínku pro práci s nimi neznáme a použijeme 
vyšší výkon, tyto hroty nevydrží a hned se lámou. Ke zlomení dochází i v případě, že 
tento hrot kmitá bez kontaktu s preparovanou tkání. Tyto hroty jsou určeny pro pokročilou 
endodoncii a jejich cena je vyšší než 100 Euro za kus. Specialisté mohou tyto hroty 
upevnit na přístroje značek EMS a Satelec. 

Další ultrazvukové hroty nabízí společnost Vista Dental. Nabízí jich velké množství, 
ale v praxi se nejvíce osvědčili dva, které jsou povlakované diamantem a to GE 
20D(20mm) a GE 40D(40mm), které se od sebe liší pouze délkou. Pokud je budeme 
srovnávat s předchozími, jsou celkově robustnější a nemůžeme s nimi pracovat v úzkých 
kanálcích. V použití při preparaci jsou výrazně efektivní a tím, že jsou robustnější jim 
nevadí nešetrné zacházení. Preparační vlastnosti jsou nezastupitelné v širokých kanálcích 
a v korunkové části dřeňové dutiny. Tyto koncovky mají zabudovanou kanylu na výplach. 
Jejich velkým konkurentem jsou hroty StartX a to i pro jejich výhodnou cenu. 

Dalším výrobcem hrotů, který vyrábí i ultrazvukové přístroje je firma EMS. 
Sortiment hrotů je poměrně malý a navíc díky své vysoké ceně nejsou považovány za 
konkurenci předchozím jmenovaným. Významný složený hrot Holder je dodáván ve 
variantách 90°, 120° a 180°. 120° variantu v současné době nabízí za mnohonásobně nižší 
cenu čínští výrobci. Variantu 180° nabízí pouze EMS a právě tato varianta má nejlepší 
využití pod operačním mikroskopem. Ve své podstatě jde o univerzální držič nástrojů, 
které mají průměr kolem 1,2 mm. Tyto rozměry nalezneme u nástroje Endosonor, což je 
nástroj typu K-file s hladkým zakončením pro upnutí do Holderu, dalším takovým 
nástrojem je ESI, což je NiTi hladký nástroj určený pro aktivaci dezinfekce. Na 
retrográdní chirurgickou endodoncii je určen nástroj Berutti.  

Další firmou vyrábějící ultrazvukové hroty, které jsou považovány za jedny z 
nejlepších i přes svou vysokou cenu, je Satelec. Vyrábějí niobové hroty, které jsou velmi 
efektivní v preparaci. Pro jejich vysokou cenu ale nejsou nástroji první volby. 
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Ultrazvukové hroty, které lze upevnit i na přístroje Satelec, jsou hroty společnosti 
NSK. V současnosti nabízí velmi širokou škálu ocelových hrotů. Avšak jejich cena se 
pohybuje taktéž ve vyšších hladinách. 

Při kontrole pod operačním mikroskopem lze pracovat v kořenových kanálcích, 
aktivovat dezinfekční roztoky nebo odstraňovat zbytky zalomených nástrojů pomocí 
nástroje Endosonor (Příloha 4). Protože je tento nástroj z ocele, dobře se adaptuje. V praxi 
ho považujeme za ekonomickou variantu i přesto, že dochází k rychlému opotřebení a 
zlomení tohoto nástroje, jeho cena se ale pohybuje kolem 100 Kč. Holder je vyráběn se 
závitem, který je kompatibilní pouze s EMS. 

Dalšími ultrazvukovými hroty, které lze použít i bez operačního mikroskopu jsou 
ultrazvukové hroty StartX nabízené firmou Dentsply maillefer. Tento leader 
endodontického průmyslu nabízí 5 nástrojů, které vyvinuli Dr. Giuseppe Cantatore, Dr. 
Arnaldo Castelluci a Dr. Elio Berutti v Itálii. Díky jejich vlastnostem, jako je jejich design 
a přesná indikační šíře jednotlivých hrotů je možno použít tyto hroty i bez operačního 
mikroskopu. 

Použitím ultrazvukových hrotů bez operačního mikroskopu, tedy při absence přímé 
kontroly zrakem u hrotů, u kterých je tato kontrola doporučena hrozí vytvoření zářezů, 
schůdků, perforací nebo můžeme nadměrně vypreparovat stěnu kořenového kanálku a 
tím vytvořit gracilní kořen, který může po zatížení prasknout. Tyto situace jsou pro zub 
nepříznivé [2]. 

1.7.2 Povrch hrotu 

Materiál, ze kterého jsou vyrobeny hroty je nerezavějící ocel, která je velmi pevná, 
zaručuje odolnost a dobrou preparaci. U hrotů je běžné povlakování diamantem, což ale 
nenalézáme u StartX, místo toho je přítomné rýhování. Plošky, které jsou rýhované 
preparují, ty které jsou bez rýhování jsou téměř neaktivní. Tak vzniká selektivní 
preparační účinek různých ultrazvukových hrotů. Selektivní preparační účinek je omezen 
na rýhovaný povrch a určuje také použití jednotlivých hrotů. Výhodou rýhovaných hrotů 
je, že se neopotřebují tak rychle jako je tomu u povlakovaných a tím se tedy s počtem 
preparací nesnižuje preparační účinek a také se jednodušeji čistí. Nevýhodou ale může 
být, že při preparaci těmito hroty vzniká více tepla, než je tomu u povlakovaných hrotů. 
U povlakovaných hrotů vzniká pouze malé množství tepla do chvíle, kdy je koncovka 
opotřebovaná, ta pak generuje poměrně velké teplo. 

Ultrazvukové hroty StartX jsou kompatibilní pro EMS a Satelec, tedy pouze dvě 
varianty. Tyto závity mají stejnou velikost průměru, ale rozdílné stoupání závitů. 

U hrotů StartX jsou v konstrukci zabudovány chladící kanyly, které zajišťují chlazení 
a oplachování preparovaného kanálku. Chlazení brání přehřátí nástroje i zubu a udržuje 
kořenový kanálek bez dentinových pilin, které by bez výplachu mohly vytvořit zátku v 
kořenovém kanálku [2]. 
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1.7.3 Typy hrotů 

Hrotů StartX se v současnosti na českém trhu nachází pět. Pro každý jeden hrot platí 
jednoznačná indikace, pro určitou klinickou situaci. 

Značně robustní hrot č.1 je dostatečně dlouhý pro dosažení dna korunkové části 
cavum pulpae. Hrot se skládá ze dvou částí a to hladké špičky a rýhovaného obvodu. Tím 
je zajištěna preparace pouze obvodem. Hrot tedy slouží k úpravě stěn primárního i 
sekundárních trepanačních otvorů a dělá ze dna pulpální dutiny přehlednou kavitu. Díky 
neaktivní špičce se nemusíme bát perforace dna pulpální dutiny a vzniku via falsa, která 
by nejpříjemně ztížila postup dalšího ošetření. 

U hrotu č. 2 je indikace ještě specifičtější. tímto hrotem se dohledává a otevírá vchod 
do MB2 což je druhý meziobukální kořenový kanálek stálých především prvních molárů 
v horní čelisti. tento hrot je krátký a rýhovaný po obvodu i na špičce. Hlavním úkolem 
tohoto hrotu je preparace vrstvy sekundárního dentinu, který zpravidla vyrůstá z přední 
stěny cavum pulpae stálých molárů maxily a postupně překrývá vchod do 2. 
meziobukálního kanálku. Tento hrot použijeme obvykle pouze několik málo vteřin. 

Nejtenším nástrojem celé řady StartX je hrot č.3. Tento hrot má výrazně ostrou špici, 
malý průměr a je víceméně válcový, stěny má rýhované. Tento hrot je velmi efektivní v 
preparaci. Používá se pro otevření isthmů a také kalcifikovaných vchodů do kořenových 
kanálků, ale také k efektivnímu odstranění FRC (sklovláknových) kořenových čepů. Je 
důležité při preparaci s tímto nástrojem věnovat vedení maximální pozornost, protože pro 
svou vysokou efektivitu hlavně ve špičce je lehké tímto nástrojem vytvořit perforaci stěny 
nebo dna dřeňové dutiny. Proto, je doporučováno používat tento nástroj pod přímou 
kontrolou zraku a to použitím operačního mikroskopu nebo alespoň lupových brýlí. 

K odstranění kořenových čepů a inlayí je určen hrot č.4. Tento hrot nemá rýhování a 
je zakončen diskem. Díky jeho robustnosti a značně rigidní konstrukci přenáší velké 
množství ultrazvukové energie na kořenový čep nebo inlay, ale zároveň tento čep nebo 
inlay téměř nepreparuje a to ani zubní tkáně, protože zde chybí preparační složka a to 
rýhování. Tento hrot nám poslouží i vyhlazování nebo leštění dna dřeňové dutiny. 

Hrot, jež vypadá jako válec a má čelo rovně zakončené je hrot č.5. Obvodovou plochu 
má rýhovanou, čelo je hladké. Používá se opět pro preparaci stěn. Můžeme jím 
odstraňovat dentikly, zpřehlednit si nebo vyleštit dno cavum pulpae [3]. 

  



 

22 
 

1.7.4 Studie hodnotící UZ v endodoncii 

Acoustic Hypochlorite Activation in Simulated Curved Canals.  

Tato studie popisuje výhodu použití ultrazvukové aktivace výplachového systému. 
Cílem této studie bylo srovnání různých schémat s aktivací NaOCl ohledně 
požadovaného a nežádoucího výsledku. Ultrazvukové hroty a současně prodávaný 
sonický systém byly použity ve spojení s 2,5% roztokem chlornanu sodného. Byl 
hodnocen rozptyl nekrózy v simulovaných akcesorních kanálcích a transport v hlavním 
kanálku. 

Provedení zahrnovalo použití Modelu epoxidové pryskyřice (10 na skupinu) 
se zakřiveným simulovaným hlavním kořenovým kanálkem a dvěma simulovanými 
akcesorními kanálky naplněnými nekrotickou tkání bovinní buničiny byly pasivně 
zavlažovány jednou ze tří ultrazvukových sestav (rovné soubory z nerezavějící oceli, 
předřezané soubory z nerezavějící oceli nebo nikl-titanové) nebo sonické zařízení ve 
spojení s plastovým hrotem. Aktivace byla provedena čtyřikrát po dobu 30 sekund s 
doplněním roztoku NaOCl. Všechny systémy / hroty měly podle výrobce 2 % kužel a 
průměr hrotu 0,15 mm. Data ze superpozice a analýzy digitálních fotografií před a po 
léčbě byla statisticky analyzována pomocí jednosměrné analýzy rozptylu, po které 
následovala korekce Bonferroniho pro vícečetné srovnání (alfa <0,05). 

Výsledkem bylo, že pasivní ultrazvukové vyplachování (PUI) ve všech skupinách 
rozpouštělo výrazně více tkáně než aktivace zvukem (p <0,05). Nebyl pozorován žádný 
detekovatelný kanálek se zvukovou aktivací. Rozdíl v tomto výsledku nebyl významný 
ve srovnání s ultrazvukově aktivovanými hroty nikl-titanu, zatímco přímé systémy z 
nerezavějící oceli způsobily v porovnání s těmito sestavami výrazně větší účinek 
(p < 0,05). 

Závěr z této studie byl, že za současných podmínek pomáhá PUI s hrotem nikl-titanu 
podporovat vynikající účinky rozpouštění tkání aktivace sonického zavlažování při 
zachování anatomie kanálu [6].  

Radiographic Healing after a Root Canal Treatment Performed in Single-
rooted Teeth with and without Ultrasonic Activation of the Irrigant: A Randomized 
Controlled Trial 

Cílem této studie bylo porovnat výsledky léčby kořenového kanálku s a bez 
dodatečné ultrazvukové aktivace výplachu. 

Metodou této studie bylo náhodné rozdělení zubů s jednotlivými kanálky do 2 skupin 
s radiografickým průkazem periapikálního úbytku kostní hmoty. V obou supinách byly 
kanálky vyplachovány, v jedné z těchto skupin byl výplach aktivován ultrazvukem. Deset 
až devatenáct měsíců po ukončení léčby, byly zuby zkoumány pomocí periapikální 
radiografie (PA) a kuželem světla počítačové tomografie (CBCT). Plocha a objem 
periapikálních lézí byly měřeny, a výsledek byl rozřazen do 4 kategorií: absence, snížení 
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nebo rozšíření radiolucence nebo neprůkazné. Léze byly klasifikovány jako zmenšené 
nebo zvětšené, když byla změna velikosti radiolucence o více než 20 %. 

Rychlost zmenšování byla 82 %, a byly analyzovány u 84 zubů. CBCT zjistilo 
významně větší po léčbě lézí než u PP (P = 0,038), ale procenta nepřítomnosti a snížení 
radiolucence u CBCT a PA byly podobné (P = 0,383). Výsledky CBCT ukázaly, že 
absence radiolucence byla pozorována u 16 z 84 zubů (19 %) a snížení radiolucence u 61 
z 84 zubů (72,6 %), ale nebyl zjištěn žádný významný rozdíl mezi výsledky 2 skupin 
(P = 0,470). Nepřítomnost a redukce společně byly pozorovány u skupiny s 
ultrazvukovou aktivací u 39 ze 41 zubů (95,1 %) a ve skupině výplachu bez aktivace v 
38 ze 43 zubů (88,4 %) radiolucence. 

Závěr z této studie byl, že léčba kořenového kanálku s nebo bez další ultrazvukové 
aktivace výplachu přispěla na periapikální hojení stejně [8]. 

Studie Review of ultrasonic irrigation in endodontics: increasing action of 
irrigating solutions analyzuje publikace z let 1 990 až 2 010. Řeší výplachy a jak se 
chovají hlavně jako maziva a čištění během biomechanické léčby, odstranění 
mikroorganismů, produkty spojené s degenerací tkáně organické a anorganické zbytky, 
které zaručují eliminaci kontaminovaného dentinu a propustnost kanálku po celé své 
délce. Žádná jednorázová zavlažovací látka neprokázala schopnost rozpouštění organické 
buničiny a demineralizace kalcifikované organické části stěn kanálku. V praxi používané 
současné endodontické léčby dva čistící prostředky, Chlornan sodný (NaOCI), samotný 
nebo v kombinaci s kyselinou ethylendiamintetraoctovou (EDTA) nebo Chlorhexidinem. 
Byly vyvinuty k efektivním ošetřením systémy, které zlepšují čištění kanálku. Tato studie 
navrhuje přezkoumání využití ultrazvuku jako techniky pro aktivaci zavlažovacích 
roztoků v kořenových kanálcích, jeho výhody a omezení ve vztahu ke konvenčním 
výplachovým postupům.  

Po přezkoumání literatury lze konstatovat, že nejvhodnější technika pro klinické 
použití je konvenční zavlažování stříkačkou v počáteční fázi kanálu, pro přípravu 
konečné fáze je vhodné ultrazvukem aktivovaný výplach po dostatečném opracování 
kanálku kořene. Kombinace konvenčního zavlažování spolu s ultrazvukovým 
zavlažováním usnadňuje postup a zlepšuje vylučování bakterií v celém kanálu, čímž 
přispívá k vyšší úspěšnosti při endodontickém ošetření [9].  

Success of Ultrasonic Technique in Removing Fractured Rotary Nickel-
Titanium Endodontic Instruments from Root Canals and Its Effect on the Required 
Force for Root Fracture je studie zabývající se problematikou zalomených rotačních 
nikl-titannových nástrojů, tento faktor má významný vliv na dlouhodobou prognózu 
léčby. Ultrazvuk je výhodná technika pro odstranění zalomených nástrojů, i když to může 
mít za následek některé komplikace. Cílem této studie bylo zjistit úspěšnost ultrazvukové 
techniky při odstraňování fragmentů nástrojů a vyhodnotit jejich vliv na síly potřebné k 
fraktuře kořene zubu. 
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Studie byla provedena in vitro byla na 70 extrahovaných horních premolárech. V 
experimentální skupině bylo 30 kuželů Hero nástrojů zavedeno do kanálku a zlomeno. 
Daný fragment byl odstraněn ultrazvukem za použití dentálního operačního mikroskopu. 
Tyto kanály byly přístroji s Hero nástroji pomocí crown-down techniku a pak uzavřeny. 
Všechny zuby byly připraveny pro mechanické testování v TESTOMETRIC přístroji pro 
měření požadované síly pro frakturu kořene. Přesný Test Fisher a nezávislý dvou 
výběrový t test byly použity k analýze dat. 

Výsledky této studie vypovídají o účinnosti ultrazvukové techniky, která vykazuje 
míru úspěšnosti 80 % při odstraňování poškozených, zalomených nástrojů. Úspěšnost v 
kořenech s fragmenty zlomenými před křivkou byla 11,5krát větší než u případů nástrojů 
lomových mimo křivku. Mezi další faktory, jako je možnost bypassu neovlivnilo 
úspěšnost. Průměrný čas potřebný pro odstranění fragmenty souborů 36,3 ± 7,15 minut, 
které se významně liší v různých místech v rámci kanálu. V souladu s výsledky 
mechanických zkoušek, ultrazvuková aplikace významně neovlivnila potřebnou sílu pro 
lomu kořenu. Síla potřebná k fraktuře kořene se významně nelišila na různých místech. 
Vertikální zlomenina v bukolingválním směru (Split zub) měla nejvyšší incidenci 
zlomeniny. Procedurální chyby pozorované v této studii převážně zahrnovaly dopravu, 
perforace a narovnání kanálu. 

Závěr této studie tedy zní, že ultrazvuková technika byla úspěšná při odstraňování 
zalomených rotačních nástrojů z 80 % a významně neoslabuje kořen jako je to u 
konvenční metody odstraňování fragmentů nástrojů [10].  

1.8 Chirurgie a implantologie 
Zástupcem ultrazvukového přístroje určeného k chirurgickému ošetření je Piezomed, 

který poskytuje výhody inovativní technologii. Pomocí vysokofrekvenční mikrovibrace 
je umožněno řezat s vysokou přesností. Další výhodou je kavitační efekt, který zajistí, že 
místo chirurgického ošetření je téměř bez krve. Piezomed nástroje zahrnují různé nástroje 
pro kostní chirurgii, parodontologii a extrakce i pro retrográdní endodoncii a pro laterální 
sinus lift [11].  

V současné době se ve stomatologii, orální a maxilofaciální chirurgii stále více 
využívají k preparaci kostní tkáně piezoelektrické přístroje. Tyto postupy a technologie 
jsou založeny na ultrazvukové chirurgii a z hlediska atraumatičnosti je nejlepší pro 
preparaci tvrdých tkání. Fyzikálním principem je vibrace keramických tělísek působením 
elektrického proudu a tvorba axiálního pohybu pracovního nástroje, který umožňuje v 
piezochirurgii selektivní ablaci tkáně. V různých chirurgických oborech je tato 
technologie používána již několik desetiletí. 

Jako velkou výhodu piezochirurgie ve stomatologii musíme zdůraznit selektivní 
působení na měkké a tvrdé kalcifikované tkáně. Měkké tkáně standardně vibrace 
kovového pracovního násadce absorbují a spolu s hrotem vibrují, u tvrdých tkání dochází 
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k selektivní ablaci, preparaci kosti. Díky tomuto efektu se nabízejí různé indikace pro 
atraumatickou preparaci kosti, které jsou blízko důležitých měkkých struktur, jako jsou 
dásně nervy nebo sliznice v dutině sinus maxillaris. 

Pokud budeme srovnávat klasické oscilační pilky nebo rotační frézky s přístroji piezo 
elektrickými, objevíme i další klinické výhody. Piezoelektrický přístroj umožňuje velmi 
přesnou preparaci otvorů pro osteotomii, to je způsobeno minimálním vychylováním 
hrotu. Pokud použijeme oscilační pilky nebo rotační frézky je stanovení linie osteotomie 
náročné a může docházet k rozdílům mezi plánováním a realitou průběhu osteotomie. 
Velice důležitou podmínkou při použití rotačních nástrojů je stabilita, při nedodržení této 
podmínky může docházet k působení smykových sil, ke kterým dochází při rotační ablaci. 
Při srovnání s piezochirurgií pozorujeme výrazně širší preparační defekty, po kterých pak 
dochází k resorpci kosti, někdy tento vzniklý defekt bývá tak velký, že vyžaduje 
augmentaci. Další nežádoucí efekt rotačních nástrojů může způsobit naklonění nebo 
sklouznutí nástroje po povrchu preparované plochy. Pokud preparujeme kost v těsné 
blízkosti zubů a nervů, je výrazně výhodnější použít piezoelektrický násadec, čímž 
snížíme riziko poranění těchto struktur. 

Výhodou různě tvarovaných piezoelektrických nástrojů je snadná změna směru 
preparace. Příkladem může být retrográdní preparace apikální resekce kolénkovými 
násadci s mikrohlavičkou, jenž je velice složitý postup vyžadující odklopení laloků a 
vytváření rozměrných vstupů a pracovních prostor. Tento složitý a náročný proces lze 
nahradit jednodušším a méně zatěžujícím postupem s piezoelektrickým přístrojem se 
speciálně tvarovanými hroty, které dovolují změnit směr pohybu. Výsledkem je menší 
manipulační a pracovní prostor a tak u pacientů snižuje morbiditu tkání v okolí preparace. 

Dříve byla piezoelektrická chirurgie považována za časově náročný postup, ale 
poslední generace těchto zařízení jsou výkonnější v řezání a ablaci. Inovativním 
zařízením je například Piezomed od W&H. Tento přístroj značně navýšil výkon a jeho 
další výhodou je, že usnadňuje manipulaci s nástroji tak, že automaticky rozpozná 
pracovní nástroj a bez našeho zásahu nastaví vhodný režim.  

Při preparaci u sinus liftu, kdy preparujeme postranní okénka při externí elevaci dna 
sinu je náročná. Po odstranění kostního krytu sinu chceme především zachovat 
neporušené podloží, Schneideriánskou membránu, která se po vytvoření přístupu 
mobilizuje a tím vytvoříme prostor pro augmentační materiály nebo implantáty. Pokud 
použijeme piezochirurgický postup lze k selektivní ablaci kosti použít nástroje potažené 
diamantem a při šetrném postupu zůstane sliznice neporušená. Ultrazvuková frekvence 
umožní snadno oddělit neporušenou sliznici a to použitím tupých násadců. Proto také 
studie, které se zabývají externí elevací sinu hodnotí pozitivně použití piezoelektrických 
zařízení i použití implantátů se zdrsněným povrchem a transplantovaných kostních 
materiálů. 
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Další indikací je odebírání autologního kostního štěpu. Tyto štěpy se používají v 
různých formách - bločky, lastury, kroužky a také se kombinují s materiály, které 
nahrazují kost. Preparujeme-li místo pro implantát a augmentaci, mohou nám výrazně 
vypomoci kostní filtry pro sběr kostních úlomků. Takovou oblast lze preparovat i pomocí 
nízkorychlostního zařízení bez chlazení. Pokud se hned implantát nezavádí, je žádoucí 
odebrat kostními škrabkami kostní úlomky z okrajů. Tento sběr je možné provést i za 
použití speciálních násadců v rámci piezochirurgie, který odebere kostní úlomky ve vyšší 
kvalitě ve srovnání s úlomky odebranými kulatými vrtáčky. Toto tvrzení vysvětluje studie 
porovnávající tyto dvě metody (Chiriac, Herten a kol. 2005). Další nespornou výhodou 
použití těchto nástrojů je minimalizace ztrát materiálu. Při použití robustních nástrojů lze 
očekávat i větší ztráty materiálu při odběru štěpů, příkladem může být Lindemannův 
vrtáček (Lakshmiganthan, Gokulanathan a kol. 2012). U transplantací bločku do 
retromolárních oblastí je základní separace zjednodušena pro speciálně navrženou pilku 
obdélníkového tvaru. Nejen díky tomu je piezochirurgie vímána jako přesná, bezpečná a 
jednoduchá technologie odběru kostních bločků z retromolární oblasti [12]. 

1.8.1 Ultrazvuková technika augmentace 

Tuto techniku dostavby kosti a kostních defektů v horní i dolní čelisti je možné použít 
za pomocí SonicWeld Rx® Schalentechnik. Důležitým předpokladem pro úspěch 
implantace je přítomnost dostatečného množství kvalitní kosti. Početné případy nelze 
implantologicky nebo paradontologicky řešit bez doplnění chybějící kosti nebo vyplnění 
kostního defektu. Kompromisní alternativou může být použití krátkých nebo 
ultrakrátkých implantátů, či šikmé zavedení implantátů. V současnosti známe řadu 
augmentačních technik, kterými dostavujeme a nahrazujeme chybějící části kostí čelistí, 
odlišují se od sebe použitými materiály a metodami. Jedná se o výkony minimálně 
invazivní až po rozsáhlé maxilofaciální operace, které řeší nedostatečnou nabídku 
kvantity i kvality alveolární kosti. Navíc může být součástí těchto výkonů i použití 
plazmových růstových faktorů nebo kmenových buněk kostní dřeně pro zkvalitnění a 
urychlení dostavby kosti.  

• Augmentační techniky můžeme rozdělit podle použitých materiálů a 
požité techniky: 

o autologní kost - využívající kostní bloky a kostní „chipsy“, 

o heterologní nebo alloplastické granuláty, bloky nebo membrány, 

o osteoindukce - dochází k přeměně pojivové tkáně na podpůrnou 
pomocí difencovaných mezenchymových buněk, 

o kallus - distrakční technika [13]. 

• Augmentační techniky dle použitých metod: 

o Plastiky s doplněním kostního materiálu spolu s GBR a GTR 
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§ dochází ke kompenzaci lokálních, vícestěnných defektů 
vkládáním autologních kostních špon s augmentačním 
alloplastickým nebo heterologním materiálem a současném 
použití neresorbovatelných nebo resorbovatelných membrán 
[13] 

o Plastiky extenzní - kompenzace horizontálních resorpcí, kde je  

dostatečné množství vertikální kosti: 

§ Bone splitting - rozšíření alveolu v horizontálním směru, 

§ onlay plastiky - kompenzuje horizontální resorpce 

§  bukálním uložením kostních bločků, 

§ plastika otočením hrany alveolu. 

o Plastiky s „vrstvením“ kostních bločků - kompenzuje vertikální 

resorpce rozsáhlých úseků ve frontálních a laterálních úsecích: 

o Plastiky s vložením augmentátu mezi dvě vrstvy: 

§ Sinus lift - může být interní nebo externí, 

§ Le Fort Osteotomie (Down fracture) - kompenzuje velké 
vertikální resorpce maxily, která je bezzubá, vložením 
spongiózního bločku [13]. 

Každá z těchto augmentačních technik má výhody i nevýhody, ale hlavně indikace. 
Za standard se u vertikálních defektů s nedostatkem kosti považuje použití kostních 
bločků nebo řízená kostní regenerace (GBR) při užití neresorbovatelných membrán nebo 
membrán s titanovou mřížkou. Při použití kostních bločků bývají parestézie či poškození 
senzitivity nervů v místě odběru, navíc tyto bločky poměrně výrazně resorbují. Při použití 
neresorbovatelných membrán je při dalším operačním výkonu jejich odstranění, pak ale 
je důležité neproříznout uzávěr rány. Tyto techniky lze plně nahradit méně invazivní 
technikou, která vykazuje velmi malé riziko komplikací a zároveň lze dosáhnout 
kýženého cíle v relativně krátké době. Tato moderní technolofie využívá SonicWeld Rx®, 
který byl vyvinut Dr. Gerhard Iglhaut (Institut für ZahnÄrztlicheFortbildung 
Memmingen), na tomto přístroji spolupracoval s firmou KLS Martin Group, Tutlingen, 
Germany. 

Pro rozsáhlou dostavbu kosti se před zavedením implantátů v maxile i mandibule 
používá ultrazvuková augmentační metoda SonicWeld Rx® s použitím resorbovatelných 
membrán, které jsou připevněny na piny vyrobené ze stejného materiálu. Poté je použit 
augmentační materiál. Augmentát je obohacován koncentrací plazmatických růstových 
faktorů z krve pacienta. SonicWeld Rx® je metoda někdy označovaná jako šalovací 
technika, která používá resorbovatelné Resob-x®. Pomocí těchto tvarovatelných 
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membrán po prohřátí teplou vodou je defekt kosti ohraničen - zašalován a podle potřeby 
dostavěn. Fixace probíhá pomocí resorbovatelných pinů SonicPin Rx® Stifte, které jsou 
zavedeny do kosti do předvrtané kompaktní kosti normovaným vrtáčkem. Tyto piny jsou 
zaváděny ultrazvukovou sondou Sonotrode s předem nadefinovanou frekvencí. Povrch 
pinů se stane tekutým díky působení ultrazvuku a lépe tak zateče do kosti. Tato vlastnost 
zaručuje pevnost a stabilitu, která je vyšší, než je tomu u obdobných pinů titanových. 

Mambrána je připevněna k pinům ultrazvukovou sondou. Augmentát v podobě 
autologních kostních „chipsů“ aplikujeme do tohoto prostoru. Biodegradace nastává 
přibližně po 12-30 měsících, po této době již nejsou znatelné žádné zámky dráždění. 

Ultrazvukové sondy určené k fixaci pinů jsou snadno použitelné a uzpůsobeny pro 
použití ve frontálním i distálním úsekům maxily i mandibuly. Použitím této techniky 
výrazně snižuje zatížení pacientů [13].  

Koncovky pro sterilní periapikální chirurgii. Ošetření může být provedeno s použitím 
sterilní vody nebo dezinfekce. Diamantem potažené koncovky se používají na otevření a 
čištění kořene. Dlouhé dříky koncovek zajišťují vyšší stupeň hmatového vnímání a 
přesnosti v porovnání s rotačními nástroji. 

IHs-1LM100801 je sterilní držák koncovek pro AP-1 a AP-2 na periapikální 
chirurgii. Lze ho také použít pro endosonické pilníčky a ostatní nástroje s průměrem 0,8 
mm. Úhel 125°. IHs-2LM100802 stejný tvar a oblast použití jako IHs-1, úhel 100° [14].  

1.8.2 Extrakce 

Tento výkon patří k nejstarším a stále také častým prováděným zákrokům ve 
stomatologické praxi. Pracovními nástroji, které zubní lékaři používají jsou stejně jako 
před sto lety různé typy pák a kleští. Po vytržení zubu byla ponechána extrakční rána a 
hlavně kostní výběžek čelisti bez dalšího ošetření. Snahou všech současných technik 
ošetření je být minimálně invazivní. Dnes se více zaměřujeme na preventivní opatření, 
která se co nejvíce snaží po ztrátě zubu zachovat anatomické struktury. Takto uvažovat 
vedlo zubní lékaře kvůli dalším ošetření, náhrada ztraceného zubu implantátem. Ačkoliv 
existuje množství léčebných postupů v záchovné stomatologii, parodontologii a 
endodoncii, setkáváme se se zuby, které jsou indikované k extrakci. 

Můžeme říci, že jsou zuby určeny k vytržení, pokud selže ošetření nebo je rozsah 
onemocnění tak velký, že není ošetření již efektivní nebo je celkový zdravotní stav 
pacienta takový, že zachovávání těžko ošetřitelných nebo finančně náročných 
smysluplné. 
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Indikace pro extrakce jsou: 

• výrazná ztráta závěsného aparátu a okolní kosti, viklavost III. Stupně, 

• fraktura zubu, 

• hluboký, destruující kaz, kaz kořene, 

• recidivující periapikální nálezy, radikulární cysty, pulpo-parodontální 

komplex, 

• retinované zuby, 

• zuby, které jsou v lomné linii čelisti, 

• ortodontické indikace. 

Pokud promýšlíme indikace k vytržení zubu a plánujeme následné ošetření, je nutné 
provádět extrakce atraumaticky. Vždy je třeba zvažovat i včasnost extrakce, abychom 
předešli rozsáhlým ztrátám alveolární kosti. 

Je třeba, i za použití ultrazvukových přístrojů při extrakci, dbát na celkový zdravotní 
stav pacienta. Léčba antikoagulačními léky vyžaduje konzultaci s ošetřujícím lékařem, 
při hemofilii, je třeba substituovat koagulační faktory, nebo pokud je pacient s umělými 
chlopněmi nebo pod imunosupresí je potřeba krytí antibiotiky. Zachování kostního 
objemu je přímo závislé na kvalitě kostních struktur, které po extrakci budou neporaněny. 
Extrakce probíhá tak, že pomocí pák a kleští je zub i se svými kořeny v lůžku 
rozpohybován, luxační a rotační pohyby, až se podaří závěsný aparát potrhat a pak lehce 
zub vytáhnout. Pokud budeme mluvit o atraumatické extrakci, je potřeba perfektně znát 
anatomii zubu, jeho kořenů i alveolu. Při extrakcích často dochází k frakturám už tak 
slabé bukální kostní lamely, v postranních úsecích je tomu naopak, tam je ohrožena 
frakturou lingvální stěna. Po vykonání extrakce lékař zkontroluje lékař intaktnost kořenů 
a zanícenou tkáň v okolí apexu kořenů vyškrábe pomocí ostré lžičky a kyrety. V hodní 
čelisti v postranním úseku je navíc velice důležité ověři neprůchodnost do sinus maxiláris 
pomocí Valsalvova pokusu. 

Včasnou a atraumatickou extrakcí lze stupeň resorpce pozitivně ovlivnit stejně jako 
opatřeními ve smyslu socket-, resp. ridge preservation. Extrakce podle výše uvedeného 
manuálu, spojená se základními augmentativními opatřeními umožní pozdější implantaci 
v proteticky správné pozici, zamezí následné potřebě augmentace a kladně přispívá k 
příslušnému estetickému výsledku [16].  
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1.8.3 Studie hodnotící UZ v chirurgii a implantologii 

Periapical resurgery versus periapical surgery: a 5-year longitudinal 
comparison. Studie sledovala a porovnávat výsledky periradicular chirurgie u zubů, 
které předtím prodělaly chirurgický zákrok proti zubům, které byly bez dřívějšího 
chirurgického zákroku. 

Studie se zúčastnilo celkem 164 pacientů s 231 kořeny s doposud nevyřešenou 
periapikální lézí byly sledovány po dobu až 5 let po zákroku. U všech, 162 kořenů 
proběhla neúspěšně konvenční léčba kořenového kanálku (skupina AS) a 69 bylo 
ošetřeno předem pomocí konvenční apikální chirurgie (skupina RS). Chirurgický postup 
se provede pomocí ultrazvukových retrotips, je nutné připravit apikální kořenové-end 
dutiny, ze zinku, oxid EBA vyztužený materiál se použije k naplnění apexu kořene - end 
dutiny. Léze byly radiologicky zkoumány od 1 do 5 let po chirurgickém zákroku. 
Rentgenové snímky byly nezávisle analyzovány, v souladu s dříve publikovanými 
klasifikacemi. 

Výsledky byly takové, že že všech zkoumaných kořenech po 5 letech byla celková 
míra hojení 78 %; ve skupině AS, 140 (86 %) zhojené s kompletní kostní náplní 
chirurgické dutiny, 12 (7 %) se neuzdravily úplně a 10 (6 %), byly spojeny s 
komplikacemi po ošetření. Ve skupině RS, 41 (59 %) vyléčit úplně, 12 (17 %) se 
neuzdravilo úplně a 16 (23 %) byly spojeny s komplikacemi po ošetření. Rozdíl mezi 
druhým chirurgickým zákrokem a prvním chirurgickým postupem byl statisticky 
významný (Mann-Whitney U -test, P = 0,001). 

Závěrem lze říci, že piezochirurgická léčba zubů již dříve léčených chirurgicky je 
vhodnou alternativou. Nicméně, asociace s onemocněním po ošetření byla vyšší než při 
primárním operačním přístupu [15].  

Immediate Implants Placed in Infected and Noninfected Sites after Atraumatic 
Tooth Extraction and Placement with Ultrasonic Bone Surgery 

Tato studie se zabývala mírou přežití případů okamžité implantace umístěné do 
akutních a chronicky infikovaných míst byla srovnávána s kohortou neinfikovaných, 
zatímco místa (první skupiny) extrakce zubů a osteotomie byla připravena pomocí 
piezochirurgického zařízení a u druhé skupiny byla aplikována ultrazvuková terapie ke 
snížení bakterií na infikovaných místech. 

Osmdesát šest pacientů dostalo 168 okamžitých implantátů rozdělených do tří 
skupin: neinfikovaných (85), akutních (36) a chronických (47) infikovaných míst. 
Atraumatické extrakce a implantační osteotomie byly prováděny pomocí ultrazvukového 
chirurgického zařízení. Všechna místa dostávali stejný lék a chirurgický protokol; 
Infikovaná místa byly ošetřeny ultrazvukem po dobu 30 sekund při 72 W. Kaplan-
Meyerovy míry přežití byly počítány na 1 rok. 
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Výsledkem bylo, že jednoroční míra přežití neinfikovaných, chronicky a akutně 
infikovaných skupin byla 98,8, 100 a 94,4 %. Rozdíly nebyly statisticky významné. 
Žádný implantát po nebyl ztracen. Všechny zuby a kořeny lze extrahovat v jednom kuse. 

Závěr studie hovoří o míře přežití implantátů, která může být podobná v infikovaných 
a neinfikovaných místech, pokud infikovaná místa dostávají standardní lékařskou a 
chirurgickou léčbu a jsou ošetřovány ultrazvukem. Atraumatické extrakce zubů / kořenů 
a umístění implantátů lze spolehlivě provést piezoelektrickým chirurgickým 
zákrokem [17].  

1.9 Protetika 
Při přípravě zubu na protetické ošetření využíváme ultrazvukových nástrojů k 

optimalizaci preparační hranice. 

Pro budoucí protetickou náhradu je velmi důležitá kvalita preparace, při nedostatečné 
nebo nadměrné preparaci tkání zubu může docházet ke komplikacím s retencí nebo že 
šířka materiálu protetické náhrady neodpovídá funkčnímu zatížení. Dalšími kritickými 
oblastmi, na které je potřeba dávat velký pozor při preparaci jsou dřeň a periodontální 
tkáň. Tyto oblasti jsou v bezpečí, pokud má ošetřují dostatečné anatomické a odborné 
znalosti a dobře ovládá používané nástroje. Preparace probíhá v několika fázích a to ve 
fázi anatomické preparace, při které dochází k redukci objemu zubu s ohledem na 
konečný tvar zubní náhrady, další fází je dokončení tvaru okrajů a povrchu pahýlů. 

Při preparaci je velice důležité umístění okraje preparace, který je v nejlepším případě 
umístěný v blízkosti nebo nad marginální gingivou. Při tomto umístění jsou ochráněny 
biologické struktury a také je zajištěna dobrá viditelnost obrysů a také lepší přístup. S 
rostoucími estetickými nároky pacientů jsou zubní lékaři nuceni vytvářet vhodné tloušťky 
a vnořovat okraje protetických náhrad na vestibulární straně do sulku, tedy do prostoru 
mezi marginální gingivu a zub, těsně nad epiteliální vazy. 

Pokud budeme srovnávat rotační a oscilační nástroje při dokončování preparace 
schůdku v sulku je nutné si uvědomit, že při kontaktu rotačních nástrojů s měkkými 
tkáněmi může docházet k jejich potrhání a krvácení nebo mokvání, které pak výrazně 
snižují kvalitu otisku. Této nežádoucí situaci můžeme předejít použitím oscilačních 
nástrojů. Výhodou těchto nástrojů je to, že je s nimi snadnější manipulace ve fázi zanoření 
schůdku do sulku z několika důvodů: 

• bezpečnost pro měkké tkáně, 

• neporaňují dáseň a tak i nekrvácí, 

• vytváří na preparovaném zubu povrch, který je ideální pro následnou fixaci 

 protetické práce. 
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U piezoelektrického ultrazvuku nástroje vibrují při frekvenci 30 000 MHz a 
ultrazvukové hroty (Příloha 6), které jsou diamantované nástroje o hrubosti 90µm. Různé 
nastavení otáček nemá vliv na frekvenci, ale ovlivňuje amplitudu oscilací. Tyto přístroje 
vytváří při stejné frekvenci nastavení vysokých otáček široké oscilace schopné odstranit 
dentin a umožňuje tak zanoření okraje preparace do sulku bez poškození měkkých tkání. 
Při nízkých otáčkách nástroj vibruje s minimální oscilační amplitudou a tak není schopen 
preparace dentinu. Tímto nástrojem lze naprosto bezpečně dokončit povrch pahýlu, ale 
také jím lze upravit povrch pahýlu, který je ideální pro rovnoměrné rozprostření a 
bezchybnou funkčnost fixačního materiálu cementu. Přesto, že tyto hroty jsou revolucí v 
technice zanořování okraje preparace, nevýhodou těchto ultrazvukových nástrojů je to, 
že jejich použití je výrazně omezeno směrem jejich vibrací. Vykonávají pouze lineární 
oscilace. Oscilační nástroje se tedy mohou pohybovat dvěma směry, díky tomu je 
oscilační účinek v některých oblastech omezený nebo oslabený. Při preparaci je tedy 
nutné držet nástroj skloněný v určité poloze a tak se zamezí omezení výkonu používaného 
nástroje. Je důležité v průběhu preparace odstraňovat vzduchem z pracovního pole vodu 
z chlazení. Pokud by voda zůstávala mezi nástrojem a dentinem, bránila by působení 
nástroje na dentin. 

Pro překonání těchto omezení byl vyvinut sonický násadec KOMET SF1LM, USA, 
který pracuje na základě akustických vibrací (méně četných oscilací asi o 6 000 Hz) a 
díky upravené amplitudě vibrací, která je menší než 200 µm a má stejnou účinnost. 
Sonické nástroje nejsou řízeny elektrickým napájením tak jak je to u ultrazvukových 
nástrojů. Sonický násadec je možné používat stejně jako běžný násadec, protože je řízený 
vzduchem a nasazujeme ho na přívod vzduchu turbínky. KOMET SF1LM, má připojení 
MULTIflex, která je registrovaná obchodní značka KaVo Dental. Oscilace, které vytváří 
tento typ působí všemi směry a není tedy lineární, ale kopíruje svým hrotem tvar elipsy. 
To umožňuje používat nástroje, u kterého bude při vibracích aktivní každá část povrchu 
hrotu. Podle indikace rozlišujeme několik typů sonických hrotů, které můžeme používat 
ve všech možných úhlech sklonu. Díky tomu je použití sonických hrotů snadnější a to i 
pro méně zkušené uživatele. 

Nízká frekvence vibrací nesnižuje účinnost nástroje, stále má výbornou schopnost 
řezu skrz dentin při vysokých otáčkách a při nízkých otáčkách optimální dokončování, 
navíc tento nástroj vytváří výhodu v podobě možnosti vytvoření drsností o několika 
mikronech a současně ohlazuje povrch dentinu. Vytváří tak optimální povrch pro retenční 
vlastnosti cementu, který pak výborně zatéká a tak omezuje vznik nechtěných a 
nebezpečných dutin [18]. 

1.10 Parodontologie a profylaxe 
Dvěma nejčastějšími chronickými zánětlivými nemocemi člověka a nejen jeho jsou 

gingivitida (zánět dásní, který se zpravidla projevuje zarudnutím, otokem a krvácením a 
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parodontitida (zánětlivé onemocnění celého závěsného aparátu zubu, zánětem je 
destruován epitelový úpon a dochází k úbytku kosti [19, 20]. 

Při subgingiválním (poddásňovém) ošetření se zaměřujeme na dvě fáze. Jednou z 
těchto fází je scaling, který spočívá v mechanickém odstranění biofilmu, zubního kamene 
a granulační tkáně z povrchu kořene i korunky zubu. Snažíme se dosáhnout takového 
prostředí, které je optimální pro reparaci tkání. Další fází je root planing, který spočívá v 
ohlazení kořene a cementu jemným mechanickým odstraněním plaku a drobných 
nerovností na jeho povrchu [21].  

V závislosti na tom, jak dochází k tvorbě kmitů pracovní koncovky dělíme tyto 
přístroje do několika základních skupin, přes to, že je zažitý termín “ultrazvukové 
odstraňovače”, není ve všech případech zcela správný. Proto, abychom pracovali 
atraumaticky a efektivně, je důležité znát pracovní princip daného přístroje. Existují dvě 
základní skupiny přístrojů a to pneumatické přístroje (sonic sceler, air scaler) a 
ultrazvukové přístroje, které ještě dělíme na magnetostriční a piezoelektrické [21]. 

Manuální očištění povrchu kořene a jeho ohlazení je časově i fyzicky velmi náročné. 
rychlost i kvalitu očištění a ohlazení kořene můžeme zvýšit použitím vzduchových, 
ultrazvukových a dalších nástrojů. Kmity scalerů vzduchových se pohybují v rozmezí 
zvukových vln s frekvencí 5 – 6 kHz. Frekvence ultrazvukový scalerů se pohybuje mezi 
25 – 30 kHz, zároveň rozlišujeme, zda dochází k tvorbě kmitů na magnetostrikčním nebo 
recipročním piezoelektrickém principu. Důležitou částí každého takového přístroje je 
chladící zařízení v podobě kapaliny, ať už vody nebo fyziologického roztoku, moderní 
přístroje mají tuto část již součástí koncovky. Tuto výhodu pak oceníme hlavně při 
subgingiválním ošetření parodontitíd, kdy je zajištěno chlazení a vyplachování i v 
hloubce. Použitím ultrazvukové techniky lze dosáhnout časové úspory téměř 50 %. Dnes 
je na trhu velký výběr koncovek, které jsou angulované a oscilující a jsou určeny do 
furkací molárů a jsou tedy mnohem lépe přístupné než při použití ručních nástrojů. Mezi 
ultrazvukové přístroje patří také Vector, jehož koncovka provádí v parodontální kapse 
vibrační pohyby v dlouhé ose zubu a volává přitom bezkontaktní proudění suspenze 
granulátu hydoxyapatitu. Funkcí granulátu je odstraňovat biofilm aniž by působil na tkáně 
zubu [22]. 

Pneumatické zažízení pracuje díky stlačenému vzduchu. Objevil se na trhu již v roce 
1972 a to pod názvem Orbison. Později začal být nabízeni i dalšími firmami, například 
MicroMega (MM 3000), Syntex (Titan S) a KaVo (Sonicflex 2000). Pracovní koncovky 
se připojují na přívod pro turbínovou vrtačku a vzduchový rotor, v závislosti na tlaku 
vzduchu, uděluje frekvenci, která se pohybuje v rozmezí 3 000 – 8 000 Hz a s amplitudou 
kmitu hrotu 0,050 - 0,150 mm. Hroty tohoto typu odstraňovačů při své práci opisují dráhu 
kruhu nebo elipsy. Rozsah této dráhy je rovněž závislý na tlaku vzduchu. Pokud se 
zaměříme na frekvenci, které tyto přístroje dosahují, zjistíme, že označení “ultrazvukový 
přístroj” je nesprávné. 
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Tyto přístroje pracují tak, že dezintegrační efekt hrotu vzniká z oscilačního tlumení 
při střetu s povrchem nežádoucích struktur. Čím více nástroj namáháme, tím více 
utlumení narůstá. Při práci s těmito koncovkami dochází k zahřívání okolních tkání, což 
může ohrožovat vitalitu zubu nebo může dojít ke spálení měkkých tkání a kosti, proto je 
velmi důležité dostatečné chlazení vodou. Velkou výhodou těchto přístrojů je výrazně 
nižší cena. Jednou z největších nevýhod tohoto přístroje je ale jeho vysoká hlučnost, která 
vzniká uvolněním stlačeného vzduchu a s narůstajícím tlakem se hladina zvuku zvyšuje. 
Protože hrot opisuje kruhovou až eliptickou dráhu, není potřeba, aby zaujímal nějakou 
specifickou polohu vůči ploše zubu. Obecnou zásadou je, že by osa pracovní koncovky 
měla sledovat tvar ošetřované plochy s maximálním odklonem do 15° a je platná pro 
všechny typy odstraňovačů. Pokud se tato zásada dodržuje, snižuje se výrazným 
způsobem traumatický efekt na povrchové vrstvy cementu a kořenového dentinu. 
Geometrie pohybu je při různém postavení hrotu vůči zubu účinná a zároveň ve všech 
pozicích působí přímo proti povrchu a tak vyvolává vibracemi pacientovi nepříjemný 
pocit. Výrazná oscilační amplituda spolu s pomalejším kmitočtem působí spolu s 
nešetrným kontaktem hrotu s povrchem zubu poškození, vznikají prohlubně, zářezy a 
jiné. Koncovky pro parodontologické ošetření mají největší oscilace a proto je také 
nejrizikovější z hlediska možného poškození tvrdých i měkkých tkání. 

Ultrazvukové přístroje pohání generátory přeměňující elektrickou energii na 
ultrazvukové vlny a to buď magnetostrikcí nebo piezoelektrického efektu [21]. 

1.10.1 Koncovky 

U pneumatických přístrojů můžeme vybírat zpravidla mezi třemi typy koncovek 
(Příloha 6), které se liší svým tvarem i vlastnostmi: 

• srpovitý, 

• univerzální, 

• parodontální [21]. 

EMS přichází na trh s přístrojem Piezon no pain, který slibuje ošetření bez bolesti a 
je extra šetrný ke gingiválnímu epitelu. Genereruje kmity, které jsou lineární a je možnost 
pořídit si tento přístroj i s Led podsvícením [23]. 

1.10.2  Studie hodnotící UZ v parodontologii a profylaxi 
Potential of shock waves to remove calculus and biofilm.  

Účinné odstranění biofilmu je nezbytné pro léčbu parodontitidy. Sonické a 
ultrazvukové technologie se používají v několika měřítkových aplikacích. Byla to první 
studie proveditelnosti s cílem zhodnotit potenciál zařízení pro nárazovou vlnu, aby se 
odstranilo množství biofilmu a zabila bakterie. Deset extrahovaných zubů s viditelným 
subgingiválním číslem bylo ošetřeno buď rázovými vlnami po dobu 1 min při výkonu 
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energie 0,4 mJ / mm2 při 3 Hz nebo magnetostrikčním ultrazvukovým měřičem při 
středním výkonu na dobu 1 min, který sloužil jako kontrola. Zubní kámen byl stanoven 
před a po léčbě planimetricky za použití softwaru na zakázku s použitím prahu šedé 
stupnice. V druhém experimentu se na 64,5 hodinách vytvořily multispecifické biofilmy 
na discích ze sklovité smaltované skloviny. Následně byly ošetřeny rázovými vlnami 
nebo ultrazvukovým měřítkem (N = 6 / skupina) s použitím identického nastavení. Bylo 
vyhodnoceno oddělení biofilmu a baktericidní účinky. Byla pozorována omezená 
účinnost terapie nárazovou vlnou z hlediska odstranění množství zubního kamene: při 
použití ultrazvuku (P ≤ 0,0001) bylo odebráno pouze 5 % zubního kamene oproti 100 %. 
Nicméně šokové vlny byly schopny významně snížit adherentní bakterie o tři řády 
(P <0,0001). Rozsah odstraňování biofilmu ultrazvukovým zařízením byl statisticky 
podobný. Při použití obou metod byly pozorovány pouze omezené baktericidní účinky. 
V rámci omezení této předběžné studie nebylo zařízení s rázovými vlnami spolehlivě 
odstraněno, avšak mělo potenciál odstranit biofilm třemi kroky. Pro zvýšení účinnosti 
jsou stále požadovány technické vylepšení. Tento nový neinvazivní zásah si zaslouží další 
vyšetřování [24]. 

In vivo ultrasonic debridement forces in bicuspids: A pilot study 

Ruční nástroje vedou k působení nadměrných sil, což vede k rozsáhlému odstranění 
kořenových substancí. Ultrazvukové ošetření odstraňuje především nánosy z povrchů 
kořenů. Nicméně chybí informace o procedurálních aspektech ultrazvukového ošetření. 
Cílem této studie bylo posoudit síly aplikované různými terapeuty při odstraňování detritu 
ultrazvukem u pacientů s periodontálním onemocněním in vivo. 

Metody: Deset zubních lékařů a 10 zubních hygienistů každý z nich vynechalo 1 zub 
s mírnou chronickou parodontitidou za použití ultrazvukové kyrety. Aplikované síly byly 
zaznamenány pomocí piezoelektrického přijímače zabudovaného do rukojeti 
ultrazvukové kyrety, elektronického převodníku a analogového zapisovače. Záznamy síly 
byly převedeny z milivoltů na Newtony (N). Pro každého terapeuta byly vypočítány 
střední pozitivní a záporné síly a t testy byly použity k vyhodnocení rozdílů v těchto silách 
mezi zubními lékaři a zubními hygienisty. 

Výsledky: Výsledky ukázaly, že průměrná pozitivní síla aplikovaná zubními lékaři 
byla 1,00 N (rozsah 0,53 až 1,34 N). Odpovídající průměrná hodnota pro dentální 
hygienisty činila 0,77 N (rozmezí 0,20 až 1,22 N). Průměrný čas odběru kořenů činil 
110,2 sekund (rozsah 38 až 165 sekund) pro zubní lékaře a 90,8 sekundy (rozsah 38 až 
244 sekund) pro zubní hygienisty. Průměrný procentní podíl celkového času na vyčištění 
používané při aplikaci pozitivní síly ze strany zubních lékařů činil 76,1 %, u dentálních 
hygienistů 63,9 %. Zaznamenaly se také negativní síly působící na periodontální měkké 
tkáně. Tyto záporné síly dosáhly průměr 0,16 N pro zubní lékaře a 0,31 N pro zubní 
hygienisty. 



 

36 
 

Závěry: Z těchto pozorování lze konstatovat, že aplikace ultrazvukové čistící terapie 
je velmi subjektivní a že zubní lékaři a dentální hygienisté nemusí být dostatečně 
vyškoleni k optimálnímu používání těchto nástrojů [25]. 

Assessement of gingival inflammation using ultrasound imaging 

Zánět dásní je nejčastější onemocnění dásní v ústní dutině, a nejrozšířenější 
periodontální onemocnění, které postihuje 90 % populace ve všech věkových skupinách. 
V poslední době se několik výzkumných skupin rozhodlo zkoumat možnost použití 
ultrazvuku v zubním lékařství, zejména v diagnostice kostní destrukce do závažnější 
formy onemocnění parodontu zvané paradentózy. Tato práce zkoumá možnosti využití 
ultrazvukového zobrazování pro kvantitativní posouzení zánětu dásní. Signálu a 
zpracování obrazu z ultrazvukových dat byly provedeny pro kvantitativní posouzení 
gingivy. Řada gingiválních skenů bylo provedeno in vitro, k tomu, aby ultrazvukové 
obrazy měly vysoký kontrast rozlišení. Pro každý vzorek se snímky B-mode byly 
vyrovnané s téměř stejnými řezy v histologii. Výsledky ukazují, že ultrazvukové vyhledá 
tkání zánětu dásní vykazovala nízké intenzity odrazů v zanícených tkáních, zatímco 
zdravé husté epitel vrstvy vykazovali vyšší odrazy (hyper ozvěnový). Histologicky se 
ukázalo dobrou shodu s ultrazvukovými výsledky uvádějí užitečnost takového 
ultrazvukového zobrazování v diagnostice zánětu dásní. Kromě toho, nový design pro 
intraorální lineární pole ultrazvukové sondy je prokázán a využíván in vivo. Analýza 
schopnosti odrazu vzorů výsledných obrázků demonstruje možnost použití této nové 
sondy pro gingivální vyšetření, které by bylo možné a klinický významné pro hodnocení 
pacienta [26]. 
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2 Metody 
V této kapitole byly popsány metody použité v diplomové práci. Nejprve byly vytvořeny 
dotazníky zvlášť pro zubní lékaře a zvlášť pro dentální hygienistky. Z respondentů pak 
byli vybráni 3 zubní lékaři a 3 dentální hygienistky jako členi expertní skupiny. V další 
části této kapitoly byly popsány vztahy a postupy multikriteriálního rozhodování, 
konkrétně bodovací metody a TOPSIS. Následoval postup výpočtu nákladů a 
ekonomické analýzy. Na závěr kapitoly byl zhotoven pracovní diagram. 

2.1 Dotazníková studie 
Pro porovnání ultrazvukových technologií a jejich využívání v ČR byly vytvořeny 

dva dotazníky, které byly uveřejněny na stránkách Odborné diskuse stomatologů, Diskuse 
dentálních hygienistek a Odborné diskuse stomatologů. Dotazník pro zubní lékaře byl 
sestaven z 12 + 1 otázky, dotazník pro dentální hygienistky byl vytvořen ze 17 + 1 otázky. 
Na dotazník pro zubní lékaře odpovědělo 90 respondentů. Dotazník pro dentální 
hygienistky vyplnilo 73 respondentů. Na základě odpovědí byly vybrány nejčastěji 
používané ultrazvukové technologie pro technologicko ekonomické zhodnocení. [zdroj: 
vlastní, Příloha 1, Příloha 2] 

2.2 Tvorba expertních skupin  
V dotazníkovém šetření respondenti odpovídali na to, v jakých oborech 

ultrazvukovou technologii v ordinaci využívají, nebo zda dávají přednost konvenční 
metodě ošetření a dále jaká jsou pro ně důležitá kritéria při výběru přístroje. Tyto prvky 
byly zvlášť porovnávány dvěma skupinami odborníků pomocí metody TOPSI. Pro 
potřeby této diplomové práce byla vytvořena 3členná skupina odborníků zubních lékařů 
a 3členná skupina odborníků z řad dentálních hygienistek a hygienistů, která byla vybrána 
podle předem stanovených kritérií: dosaženého vzdělání, délky praxe v oboru, ochota 
účastnit se a používání ultrazvukové technologie v denní praxi. Váha kritérií při 
hodnocení byla přidělena všem zúčastněným stejná.  
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Tabulka 1: Členové expertního týmu [zdroj:vlastní] 

Jméno a příjmení Titul Zaměření Počet let 
praxe Ordinace 

David Urie MUDr. Praktický zubní lékař 23 U smile 

Ivana Cíchová MDDr. Praktický zubní lékař 5 The Clinic 

Martin Karlíček MDDr. Praktický zubní lékař 8 CDC zubní klinika 

Jana Smažíková Ing. Dentální hygienistka 3 Zubní ordinace Tábor, MUDr. Radka 
Smažíková 

Lenka 
Kratochvílová Bc. Dentální hygienistka 5 U smile 

Monika Chválová Dis. Dentální hygienistka 5 Dentální hygiena Monika Chválová 

2.3 Multikriteriální rozhodování  
Cílem multikriteriální rozhodování je vybrat jednu variantu z množiny variant, 

které jsou pro danou situaci potenciálně realizovatelné, na základě množiny kritérií [27]. 

Pro identifikaci a volbu metody multikriteriálního hodnocení variant, soužící jako 
podpora rozhodování, je klíčové znát: předmět rozhodování, související cíle, důležitá 
hlediska, které je nutné při rozhodování zohlednit a časový horizont, ke kterému se 
výsledek rozhodování bude vztahovat. 

Vytvoření množiny kritérií je zásadním krokem. Množina kritérií by měla být 
úplná a měla by vystihovat podstatné vlastnosti hodnocených variant. Kritéria se rozlišují 
na maximalizační – nejlepší varianty s nejvyšší hodnotou a minimalizační s nejnižší 
hodnotou.  

Dalšími kritérii jsou kritéria kvantitativní, které lze objektivně měřit a kvalitativní, 
které nelze objektivně měřit, lze je obodovat nebo subjektivně odhadovat [28]. 

Pro řešení problémů je zásadní vědět, zda je kritérium významnější než jiné. Je-li 
známa preference kritérií, mohou být stanoveny úrovně – aspirační (hodnota, kterou musí 
kritérium pro danou variantu splňovat minimálně, aby mohla být akceptována), pořadí 
kritérií (ordinální informace, uspořádání podle důležitosti) a váhy jednotlivých kritérií 
(informace kardinální, mající charakter kvantitativní) [29].  

U multikriteriálního hodnocení v této diplomové práci byla pro přístroje 
stanovena kritéria, která měla charakter kvantitativní a následně byla těmto kritériím 
přidělena váha, která byla vyhodnocena z rozhovorů se členy expertního týmu, následně 
stanovena vzdálenost variant od ideální a bazální varianty a jednotlivé alternativy byly 
vyhodnoceny metodou TOPSIS [29]. 

2.3.1 Bodovací metoda 

Bodovací metoda neboli Metfesselova alokace byla použita pro posouzení kritérií. 
Tato metoda je založena na kvantitativním hodnocení důležitosti kritérií. Bodová stupnice 
se pohybuje v rozmezí hodnot 0 až 100. Hodnotící osoba může vybrat jakékoliv číslo 
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z daného intervalu a současně také může přiřadit stejné číslo vícekrát. Nejvyšší hodnota 
označuje nejdůležitější kritérium. Poté jsou vypočítány váhy jednotlivých kritérií, kdy i-
tému kritériu bylo přiřazeno přirozené číslo bi váhu vi i-tého kritéria vypočteme podle 
vztahu (1) [30]: 

 
(1) 

2.3.2 Metoda TOPSIS 

Metoda porovnává varianty podle jejich vzdálenosti od bazální a ideální varianty. 
Ideální varianta je ta, která má ve všech kritériích nejlepší možné hodnoty. Taková 
varianta je většinou pouze hypotetická. Nejnižší hodnoty ve všech kritériích má varianta 
bazální [31]. 

2.3.2.1 Kriteriální matice 

Z množiny všech variant byla vybrána nejlepší varianta, pro kterou je nutné znát 
hodnoty kritérií pro jednotlivé varianty a váhy jednotlivých kritérií. V kriteriální matici 
Y=(yij), kde yij je hodnota i-té varianty (a) hodnocené podle j-tého kritéria. Ve sloupcí 
byly zaznamenány kritéria (f) a v řádcích byla uvedeny hodnocené varianty (a). 
Označíme-li prvky kriteriální matice yij, kde i = 1, 2,…, p; j = 1, 2,…,k můžeme kriteriální 
matici zapsat jako (2) 

 

 
(2) 

Převod kritérií na maximalizační z minimalizačních je dle vztahu (3) 

Yij = Mj - Yij, kde i = 1,2,...,p 

(3) 
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2.3.2.2 Normalizovaná a vážená kriteriální matice 

Poté co byla kritéria převedena na maximalizační, byla vytvořena normalizovaná 
kriteriální matice. R = (rij), vzorec pro výpočet normalizovaných hodnot byl použit: 

 
(4) 

Kde i = 1,2,…, m; j = 1, 2,…,n 

Sloupce v matici R vyjadřují vektory jednotkové délky. 

Dalším krokem bylo vypočtení vážené kriteriální matice W tak, že každý j-tý sloupec 
normalizované kriteriální matice R vynásobíme odpovídající váhou kritérií vi. 

  
(5) 

2.3.2.3 Uspořádání hodnocených variant 

Z prvků matice W byla určena ideální varianta s kriteriálními variantami (H1, 
H2,…Hk) a bazální varianta s hodnotami (D1, D2,…Dk), kde Hj = max (wij) a 
Dj = min (wij)  

Vzdálenosti variant byly vypočteny od ideální varianty  

a) od bazální varianty 
 

 
(6) 
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b) podle vztahu 

 
(7) 

 
Výpočet relativního ukazatele vzdálenosti od varianty bazální je dle vztahu: 

 
(8) 

Pro hodnoty platí, že se varianty řadí podle klesajících hodnot ukazatele a tím bylo 
získáno úplné uspořádání množiny variant [32]. 

2.4 Výpočet nákladů  
Pro potřeby nákladové analýzy a bylo nutné provést výpočet nákladů. 

2.4.1 Náklady 

Do rámce pro výpočet nákladů budou zahrnuty investiční náklady, náklady na údržbu 
a opravy za rok. Mezi investiční náklady patří náklady na pořízení přístroje. Je zde 
zohledněna předpokládaná doba životnosti (morální životnost). Náklady na pořízení 
ultrazvukových hrotů. 

Náklady na údržbu a opravy za rok zahrnují cenu servisu, cenu spotřebního materiálu 
a bezpečnostní technickou kontrolu. Mezi spotřební materiál patří hroty ultrazvuku, 
dezinfekční ubrousek, cyklus autoklávu. 

Náklady na využívané prostory jsou režijní náklady na úklid, osvětlení, spotřebu 
elektrické energie, vytápění a cena pronájmu konkrétní místnosti, ve které je přístroj 
umístěn. 
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2.5 Ekonomická analýza 
Ekonomická analýza byla provedena na podkladě technických parametrů a přínosu 

použití zdravotnické technologie v závislosti na pořizovací ceně a výsledných efektů při 
použití technologie pomocí analýzy důsledků CCA.  

2.5.1 Analýza nákladů a efektů 
Analýza nákladů a efektů (Cost-consequences analysis; CCA) představuje ve své 

podstatě účetní analýzu. Cílem této analýzy je vyjádřit nákladové hodnocení technologie, 
je-li pro nás daná technologie z hlediska nákladů nejvýhodnější. Většina případů, tak jako 
v této diplomové práci, vyžaduje brát na zřetel i klinický efekt. Tato analýza na rozdíl od 
analýzy CBA nebo CEA se nesnaží shrnout výsledky v jediném opatření nebo finančním 
vyjádření, ale její výsledky jsou v přirozených jednotkách (číslech) a je ponecháno na 
rozhodovacích činnostech, aby určily, která technologie je pro nás nejvýhodnější jak 
z hlediska nákladů, tak z hlediska přínosů, kvality a efektu. Obecně lze říci, že přístup 
založený na důsledcích nákladů se projeví dopadem co možná nejkomplexnějším a 
nejtransparentnějším, umožňuje těm, kteří rozhodují vybrat součásti, které jsou pro jejich 
perspektivu nejrelevantnější a také jim ujišťují, že jsou údaje důvěryhodné jako báze pro 
zdroje rozhodování o alokaci. Zdrojem dat byly náklady na pořízení přístroje a hroty 
stomatologické kliniky, zubní ordinace a ordinace dentální hygienistky. Zdrojem 
důsledků byly výsledné efekty z multikriteriálního hodnocení. Komparátor nebyla žádná 
intervence (například konvenční metoda ošetření). CCA používáme v případech, kdy jiná 
analýza nedává logicky interpretovatelný výsledek a jedná se tedy o slovní popis důsledků 
zkoumané technologie [33, 34]. 

2.6 Postup procesu diplomové práce 
Procesní mapa popisuje jednotlivé kroky hodnocení. Externí hodnocení obsahuje 

kroky. Vytvoření dotazníku pro zubní lékaře a druhý pro dentální hygienisty a 
hygienistky. Respondentů vyplňujících dotazník pro zubní lékaře bylo 90, dentálních 
hygienistek odpovědělo na dotazník 73. Výsledky těchto dotazníků byly zpracovány do 
grafů, které byly uvedeny v kapitole výsledky. Nejpodstatnějším výstupem pro další krok 
diplomové práce byl seznam přístrojů, které byly nejčastěji v dotaznících vyplněny. Ze 
souboru respondentů byly vybrány 2 skupiny. Expertní skupina zubních lékařů byla 
3členná. Skupina expertů dentálních hygienistek byla 3členná. Faktory pro výběr 
expertních skupin byly praxe v oboru delší než 1 rok, práce s ultrazvukovými 
technologiemi a ochota spolupráce.  

Se členy expertních skupin byly vedeny rozhovory, kterými byla zjišťována 
praktická použitelnost technologie, její výhody, nevýhody a zjištění požadavků pro praxi. 

Výsledky rozhovorů vstoupily to Bodovací metody, tyto informace byly důležité pro 
výpočet vah kritérií. Tyto výsledky byly použity pro vytvoření TOPSIS analýzy. Odborné 
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studie, výsledky dotazníků, výsledky rozhovorů se členy expertní skupiny byly spolu 
s výsledky multikriteriálního hodnocení použity k vytvoření ovladače pro výběr přístroje 
pro ordinaci dle potřeb kupujícího, tyto výsledky byly opět konzultovány s experty.  

Data pro vytvoření CCA byla poskytnuta z centra zubní péče U smile a konzultována 
s odborníky z expertních skupin. 

 
Obrázek 1: Diagram postupu práce [zdroj: vlastní] 
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3 Výsledky 
Do této kapitoly byly zahrnuty výsledky dotazníkového šetření, ekonomická analýza 

jednotlivých přístrojů a multikriteriální hodnocení přístrojů, které používají zubní lékaři 
a dentální hygienistky ve svých ordinacích v ČR. Na základě těchto kroků byl určen 
přístroj nevhodnější pro zubní lékaře a pro dentální hygienistky. Výsledné efekty byly 
diskutovány s náklady na pořízení daného přístroje. 

Na základě multikriteriálního hodnocení byl vytvořen Nástroj pro výběr přístroje 
v Excelu, tento nástroj vyhodnocuje individuální požadavky na funkce přístroje pro 
zubního lékaře nebo dentální hygienistky a umožňuje objektivní vyhodnocení výběru 
přístroje. 

3.1 Dotazníkové šetření 
K doplnění aktuálních informací současného stavu problematiky v ČR byly 

zpracovány 2 dotazníky. První dotazník byl určen zubním lékařkám/lékařům, druhý 
dotazoval dentální hygienistky/hygienisty. Odkaz na formulář dotazníku byl zaslán na 
stránky Odborné diskuse stomatologů (s počtem členů 4807), Odborného Dentálního 
Institutu (3 675 členů), Diskuze dentálních hygienistek (s 323 členy) a Dentálních 
hygienistek diskuze (510 členů). Celkový počet zubních lékařů v ČR je 7206 a dentálních 
hygienistek je 816 [36]. Většina členů vzdělávacích skupin jsou odběrateli příspěvků více 
skupin zároveň, někteří všech, avšak pro získání co největšího množství responzí byli 
osloveni všichni členové z těchto 4 skupin. Dotazník pro zubní lékaře si zobrazilo 165 
respondentů, počet vyplněných dotazníků byl 90, tedy 54,5% úspěšnost dokončení. Při 
vyplnění dotazníků pro dentální hygienistky byla situace podobná, zobrazení proběhlo ve 
115 případech, vyplněno bylo 73 dotazníků, tedy 63,5% úspěšnost dokončení. 

3.1.1 Dotazníkové šetření zubních lékařů 
V první části byl vyhodnocen dotazník pro zubní lékaře.  
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První otázka zjišťovala dosažené vzdělání zubních lékařů, kteří byli ochotni 
dotazník zodpovědět (Obrázek 2). 

 
Obrázek 2: Dosažené vzdělání zubních lékařů [zdroj: vlastní] 

Studenti zubního lékařství tvořili 3 % respondentů, následujících 69 % lékařů 
dokončilo své vysokoškolské vzdělání titulem MDDr. (rok ukončení studia nejdříve 
v roce 2009), lékařů s titulem MUDr. (rok ukončení studia nejpozději v roce 2009) 
vyplnilo dotazník ve 22 %. Titul Ph.D a doc. byl vyplněn 0x. Mezi odpověďmi se objevila 
jiná odpověď celkem v 6 %, tedy 5x. Byly to 3x Dis., Bc. a Ing. Tyto tituly neodpovídaly 
nárokům na vzdělání a proto byly z dalších výsledků tyto dotazníky vyjmuty. 

3,3%

68,9%

22,2%

0,0% 0,0%
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Dosažené vzdělání

Student MDDr. MUDr. PhD. Doc. Jiná
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Druhá otázka byla zaměřena na délku praxe, vyhodnocení délky praxe (viz. 
Obrázek 3). 

 
Obrázek 3: Délka dosažené praxe [zdroj: vlastní] 

Počet respondentů s délkou praxe kratší než jeden rok, tedy studentů nebo 
absolventů, bylo 5. Odpovědí s délkou praxe od 1 do 4 let bylo 29. Nejvíce respondentů 
se nacházelo ve skupině, která pracuje déle než 5 let a současně kratší dobu než 15 let. U 
skupiny s délkou praxe 15 až 24 let ochota odpovídat na dotazník výrazně poklesla. Tato 
skupina obsahovala pouze 3 členy. Poslední, také méně početnou skupinu tvořilo 6 
zubních lékařů, kteří pracují více než 25 let. 
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34%

49%
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47 
 

Třetí otázka se zaměřovala na zjištění typu praxe, z důvodu závislosti na 
používání moderních technologií. 

 
Obrázek 4: Typ zubní ordinace, minutový náklad ordinace [zdroj: vlastní] 

Respondenti, kteří pracovali v období vyplňování dotazníku ve státním zařízení, byli 
celkem 3. Zubních lékařů, kteří pracují v soukromé zubní ordinaci s minutovou kalkulací 
do 25 Kč/minutu, což odpovídá kalkulaci do 1 500 Kč za hodinu, bylo 27. Soukromých 
zubních lékařů s minutovou kalkulací nad 25 Kč/minutu, což je více než 1 500 Kč na 
hodinu vytvořilo skupinu s 55 členy. V minutové kalkulaci ordinace jsou započítány i 
náklady na pořízení technologií. 

4%

32%

65%

Typ zubní ordinace, minutový náklad

Státní zařízení Soukromá, do 25Kč/min Soukromá, nad 25Kč/min
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Čtvrtá otázka byla zaměřena na geografické rozmístění respondentů. 

 
Obrázek 5: Rozložení respondentů podle krajů [zdroj: vlastní] 

Největší ochotu odpovídat na dotazník projevili zubní lékaři z hlavního města Prahy. 
Naopak v Libereckém kraji nebyl jediný zubní lékař ochoten odpovědět. 
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Pátá otázka dotazníku se zabývala orientací na obor zubního lékaře. 

 
Obrázek 6: Rozložení specializací respondentů [zdroj: vlastní] 

Nejvíce respondentů, celkem 62, bylo bez specializace, endodoncie byla zmíněna 
mezi odpověďmi 19x v kombinaci s dalšími obory stomatologie. V této otázce zubní 
lékaři mohli vybrat i více odpovědí. 
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Šestá otázka zjišťovala výkon, ke kterému je zubními lékaři ultrazvuková 
technologie využívána. 

 
Obrázek 7: Použití ultrazvukové technologie [zdroj: vlastní] 

Téměř všichni respondenti odpověděli, že využívají ultrazvukovou technologii 
k odstranění zubního kamene (83 respondentů z celkového počtu 85). Další velmi častou 
odpovědí byla preparace v endodoncii a aktivace dezinfekčního roztoku při endodoncii. 
Nejméně často byla tato technologie využívána k augmentačním technikám a při 
extrakcích. Mezi dalšími odpověďmi bylo zmíněno extraorální využití UZ při očištění 
korunek od fixačního cementu, dále intraorální použití k odstranění provizorií, odstranění 
zbytků cementu a při operaci Sinus lift ke zvedání Schneiderské membrány. 

Sedmá otázka byla zaměřena na ultrazvukové systémy, které zubní lékaři ve 
svých praxích používají. 

Tabulka 2: Značky výrobců používaných ultrazvukových technologií [zdroj: vlastní] 

Značka ultrazvukové technologie Počet odpovědí 

A-dec 3 

Amdent 3 

Bien air 1 

Cavitron 1 

EMS 26 

KaVo PiezoLED 1 
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Značka ultrazvukové technologie Počet odpovědí 

KaVo SonicFlex 14 

LM 6 

Mectron 3 

NSK Varios 4 

OMS 1 

Satelec 12 

Satelec Newtron 8 

Satelec Piezotome 2 

Sirona 3 

Ultrasurgery – Carlo de Giorgi 1 

Woodpecker 11 

 

Zubní lékaři, kteří odpovídali na dotazníkové šetření, vyplnili poměrně velké 
množství různých přístrojů i značek. Nejvíce se opakovali výrobci EMS, KaVo, Satelec 
a Woodpecker (výsledky viz tabulka 2).  

Osmá otázka vypovídá o opotřebení ultrazvukových hrotů. 

Tabulka 3: Opotřebovatelnost hrotů [zdroj: vlastní] 

Obor 0 - 6 měs. 7 - 12 měs. 13 - 18 měs.  19 - 24 měs. více než 25 měs. 
Počet 
odpovědí 

Endodoncie 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 69 
Protetika a 
preparace 0,0% 0,0% 7,0% 91,0% 2,0% 44 

Extrakce 0,0% 20,0% 10,0% 10,0% 60,0% 10 

Dentální hygiena 0,0% 7,2% 15,7% 73,5% 4,8% 83 

 

Výsledky této otázky vyjadřují rychlost opotřebování ultrazvukových hrotů 
v závislosti na oboru. Počet odpovědí u oborů odpovídá počtu respondentů, kteří 
ultrazvukovou technologii v daném oboru používají.  



 

52 
 

Devátá otázka přibližuje frekvenci využívání technologií v praxi respondentů. 

 
Obrázek 8: Frekvence použití ultrazvukové technologie dle oboru [zdroj: vlastní] 

Nejvíce respondentů odpovědělo, že denně využívá ultrazvukovou technologii při 
odstraňování zubního kamene, o něco méně pak v endodoncii a při preparci kavity. 
Naopak v implantologii a při extrakcích nebyla ultrazvuková použita nikdy téměř v 75 % 
responzí. 
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Desátá část dotazníku byla orientována na podíl na úspěchu a rychlosti ošetření 
nebo rychlosti hojení, který přisuzují zubní lékaři použití ultrazvukové technologii. 

 
Obrázek 9: Podíl na úspěchu a rychlosti ošetření, rychlosti hojení [zdroj: vlastní] 

V tomto grafu bylo zubními lékaři rozdělováno 100 bodů dle jejich názoru, jak velký 
přínos má ultrazvuková technologie v kvalitě a rychlosti ošetření nebo rychlosti hojení. 
Nejvíce body, téměř 45 %, byla ohodnocena ultrazvuková technologie použitá při 
odstraňování zubního kamene (OZK), dalšího vysokého bodového ohodnocení dosáhla 
endodoncie, téměř 31 %. Nejnižší bodové ohodnocení měly extrakce a augmentace. 
Možným důvodem nízkého hodnocení mohou být malé zkušenosti s technologií v těchto 
dvou oborech. 
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V jedenácté otázce bylo zjišťováno, které aspekty a jak jsou pro zubní lékaře 
důležité při výběru ultrazvukové technologie. 

 
Obrázek 10: Kritéria a jejich váhy [zdroj: vlastní] 

V této části zubní lékaři bodovali dle důležitosti kritéria ze seznamu, který vybral 
autor práce, v otázce bylo možné doplnit další kritérium. Maximum bodů, kterými mohli 
zubní lékaři kritérium ohodnotit bylo u každého kritéria 10. Z grafu vyplývá, že 
nejdůležitějšími kritérii bylo vyhodnoceno usnadnění a urychlení práce, snadná 
použitelnost a až jako 3. důležité kritérium byla vyhodnocena cena technologie. 
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Poslední oborovou otázkou byl zjišťován zájem vyhledávat nové technologie, 
které mohou zubní lékaři ve své praxi používat. 

 
Obrázek 11: Vyhledávání nových technologií [zdroj: vlastní] 

Z výsledků tohoto dotazu vidíme, že 78 respondentů se účastní školení a konferencí 
v ČR, 54 čte odbornou literaturu z českých zdrojů. Žádný zubní lékař nevyhledává nové 
technologie a pouze 4 jsou informováni obchodními zástupci. Z výsledků tohoto grafu 
můžeme usuzovat, že zubní lékaři, kteří odpovídali na tento dotazník mají zájem aktivně 
vyhledávat nové technologie a tím zvyšovat kvalitu a zároveň zkracovat čas ošetření. 
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3.1.2 Dotazníkového šetření dentálních hygienistek 

Dotazníkové šetření v oboru dentální hygieny bylo zahájeno dotazem na vzdělání 
dentálních hygienistek a hygienistů. 

 
Obrázek 12: Dosažené vzdělání, titul [zdroj: vlastní] 

Největší ochotu odpovídat projevili dentální hygienistky a hygienisté s ukončeným 
vyšším odborným vzděláním, tedy s dosaženým titulem Dis.  
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Druhý dotaz se zabýval délkou praxe dentálních hygienistek a hygienistů. 

 
Obrázek 13: Délka praxe [zdroj: vlastní] 

Ochotni odpovídat na dotazník byli nejčastěji dentální hygienistky a hygienisté 
s délkou praxe od 1 do 4 let. Naopak s praxí více než 20 let neodpověděla jediná dentální 
hygienistka/hygienista. Tuto skutečnost lze vysvětlit tím, že obor dentální hygiena je 
mladý a studijní obor Diplomovaná dentální hygienistka vzniknul až v roce 1996, poté 
v roce 1999 absolvovaly první dentální hygienistky v ČR [37]. 
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Třetí část dotazníkového šetření znázorňuje rozložení praxí dentálních 
hygienistek a hygienistů ochotných odpovídat. 

 
Obrázek 14: Rozložení respondentů v krajích [zdroj: vlastní] 

Tak jako u zubních lékařů i u dentálních hygienistek a hygienistů byla největší ochota 
odpovídat v hlavním městě Praze. 

Následující dotaz, čtvrtý, byl zaměřen na použití ultrazvukové technologie. 

 
Obrázek 15: Použití ultrazvukové technologie [zdroj: vlastní] 
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Nejčastějšími důvody použití ultrazvukové technologie bylo supragingivální, 
naddásňové ošetření (při dentální hygieně), dalším nejčastějším důvodem bylo uvedeno 
subgingivální, poddásňové ošetření (při léčbě parodontitid). Třetím v počtu odpovědí 
bylo odstranění pigmentací, pro které je ale primárně určena technologie air flow. 

Pátá část šetření byla zaměřena na zjištění, z jakého důvodu dentální 
hygienisky/hygienisté ultrazvukovou technologii používali.  

 
Obrázek 16: Důvody použití ultrazvukové technologie v dentální hygieně [zdroj: vlastní] 

Z uvedeného grafu vyplývá, že v ordinaci dentální hygienistky je používána 
ultrazvuková technologie hlavně z důvodu rychlosti a efektivity ošetření a menší 
namáhavosti ošetřujícího než při použití ručních nástrojů. 
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Šestý dotaz zjišťoval, zda se dentální hygienistka/hygienista spoléhají pouze na 
použití ultrazvukové technologie, nebo pro vyhovující ošetření kombinují s ručními 
nástroji. 

 
Obrázek 17: Technika odstranění zubního kamene [zdroj: vlastní] 

V 55 % respondenti odpověděli, že vždy kombinují ruční nástroje a ultrazvukovou 
technologii pro odstranění zubního kamene. Ve 40 % odpověděli, že používají ruční 
nástroje a ultrazvukovou technologii individuálně, dle potřeb pacienta. Výhradně 
ultrazvukovou technologii používají 4 % respondentů. Pouze ruční nástroje bez použití 
ultrazvukové technologie používá 1 % dentálních hygienistek/hygienistů. 
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Sedmá část dotazníkového šetření byla zaměřena na zjištění druhu 
ultrazvukové technologie, pro odstranění zubního kamene, která je respondenty 
používána. 

 
Obrázek 18: Druh ultrazvukové technologie [zdroj: vlastní] 

Nejvíce používanou technologií, jak zobrazuje graf, je piezoelektrický ultrazvuk. 
Toto zařízení používá 85 % respondentů. Magnetostrikční a pneumatické ultrazvukové 
zařízení používá výrazně menší skupina respondentů. Piezoelektrický systém Vector dle 
odpovědí respondentů nepoužívá nikdo. Tento systém používá ke zvýšení efektu 
odstranění biofilmu a zubního kamene prášek. Přístroj je vybaven lineární výchylkou 
ultraakustiky v Paro násadci, pracuje bez otřesů a pohyb nástroje je rovnoběžný s osou 
povrchu kořene. 

Osmá otázka zjišťovala značku používané ultrazvukové technologie. 

Tabulka 4: Značky výrobců používaných ultrazvukových technologií [zdroj: vlastní] 

Značka ultrazvukové technologie Počet odpovědí 

EMS 39 

KaVo 11 

LM pro power 3 

NSK 7 

Satelec 8 
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Značka ultrazvukové technologie Počet odpovědí 

Woodpecker 6 

 

Nejvíce používanou značkou ultrazvukové technologie byla EMS. Některé dentální 
hygienistky/hygienisté pracují na 2 pracovištích, mohou tedy pracovat se 2 rozdílnými 
technologiemi. 

Devátá část se dotazovala na nejčastěji používané ultrazvukové hroty 
supragingiválně. 

Tabulka 5: Přehled používaných ultrazvukových hrotů supragingiválně [zdroj: vlastní] 

Typ ultrazvukového hrotu Značka technologie Počet odpovědí 

P  EMS 24 

A EMS 8 

PS EMS 16 

G6 EMS 2 

Soniflex P KaVo 3 

A KaVo 4 

PS KaVo 3 

č.8 KaVo 1 

PE-41P LM 2 

č. 33 LM 1 

G4 NSK 3 

P  NSK 2 

G6 NSK 1 

G1 NSK  1 

P1 Satelec 3 

A Satelec 1 

10z Satelec 1 

G1 Satelec   1 

H3 Satelec Nextron 1 

60 A SoniFlex 1 
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Typ ultrazvukového hrotu Značka technologie Počet odpovědí 

P1 Woodpecker 4 

A Woodpecker 1 

G1 Woodpecker 1 

 

Nejčastěji používanou koncovkou byla koncovka od EMS typ P, ačkoliv je tato 
koncovka primárně určena pro subgingivální ošetření. 

Desátá otázka byla zaměřena na opotřebovatelnost supragingiválně používaných 
hrotů. 

 
Obrázek 19: Opotřebovatelnost hrotů a jejich následná výměna [zdroj: vlastní] 

K opotřebování hrotů u 70 % odpovědí dochází do 1 roku, přičemž směrodatný 
ukazatel je použití kalibrovaného papírového měřiče, který je dodáván výrobcem. 
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Jedenáctá část zjišťovala, jaké typy subgingiválních hrotů jsou nejčastěji použity. 

Tabulka 6: Přehled používaných ultrazvukových hrotů subgingiválně [zdroj: vlastní] 

 
Typ ultrazvukového hrotu Značka technologie Počet odpovědí 

nepoužívá subgingiválně EMS 3 

PS EMS 31 

P  EMS 9 

G6 EMS 1 

PA EMS 1 

PI EMS 1 

PL1 EMS 1 

PL2 EMS 1 

PL4 EMS 1 

PL5 EMS 1 

PLS4 EMS 1 

PLS5 EMS 1 

Soniflex P KaVo 3 

PS KaVo 2 

nepoužívá subgingiválně KaVo 3 

6A KaVo 1 

5A KaVo 1 

PE-40 LM 2 

Chirana LM LM 1 

P20 NSK 3 

nepoužívá subgingiválně NSK 1 

P1 NSK 1 

P10 NSK 1 

H1 Satelec 1 

HR Satelec 1 

nepoužívá subgingiválně Satelec 1 
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Typ ultrazvukového hrotu Značka technologie Počet odpovědí 

P Satelec 1 

H3 Satelec Newtron 3 

H4L Satelec Newtron 2 

H4R Satelec Newtron 2 

PS Woodpecker 2 

nepoužívá subgingiválně Woodpecker 1 

P1 Woodpecker 2 

P3 Woodpecker 1 

P Woodpecker 1 

 

Dvanáctý oddíl byl zaměřen na opotřebování hrotů pro subgingivání ošetření. 

 
Obrázek 20: Opotřebování subgingiválních hrotů a jejich následná výměna [zdroj: vlastní] 

Opotřebování subgingiválních hrotů přibližně odpovídá opotřebování 
supragingiválních hrotů. Nejčastěji bylo respondenty odpovězeno, že potřeba výměny je 
do 6 měsíců. Opět rozhodující je kontrola kalibrovanou měrkou. 
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Třináctá otázka se zaměřovala na důvody nepoužití ultrazvukové technologie při 
ošetření. 

 
Obrázek 21: Důvody nepoužití ultrazvukové technologie [zdroj: vlastní] 

Tento graf přinesl zajímavé informace. Nejčastějším důvodem nepoužití 
ultrazvukové technologie byla respondenty vyhodnocena citlivost zubů pacienta a to až 
v 54 dotaznících. Zajímavá a zároveň znepokojující odpověď je důvod nepoužití 
ultrazvukové technologie je-li přítomen kardiostimulátor, tato odpověď, která byla 
vyplněna 3x, svědčí o nedostatečné znalosti principu technologie. 
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Čtrnáctý dotaz zkoumal váhu kritérií pro výběr ultrazvukové technologie. 

 
Obrázek 22: Kritéria výběru technologie, bodové ohodnocení [zdroj: vlastní] 

V tomto dotazu respondenti přiřazovali bodové hodnocení, vždy maximálně 10 bodů 
ke každému kritériu. Dle výsledků dotazníků respondenti označili jako nejdůležitější 
efektivitu ošetření, komfort pro pacienta a rychlost ošetření. Kritérium cena byla podle 
důležitosti zařazena až na 4. místě, vysvětlením může být fakt, že většina dentálních 
hygienistek a hygienistů jsou zaměstnanci a tudíž pro ně cena přístroje, který neplatí, není 
tolik důležitá. Finální rozhodnutí a finanční limit určí nakonec zaměstnavatel. 
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Patnáctá část dotazníku byla zaměřena na zjištění, zda respondenti znají 
technologii NO PAIN od EMS. 

 
Obrázek 23: Znalost technologie NO PAIN [zdroj: vlastní] 

Z výsledů dotazníku vyplývá, že stále velký podíl respondentů, 63 %, nezná novou 
technologii bezbolestného ošetřování ultrazvukem. Technologie NO PAIN od EMS 
pracuje na piezoelektrickém principu, navíc se stálou regulací zpětné vazby a tím 
s úpravou výkonu v reálném čase [38]. Jednoduše lze říci, že pokud se dostaneme hrotem 
na hladký povrch zubu, automaticky se sníží výkon přístroje. Díky této technologii, 
kterou lze využít při záchovných výkonech, v endodoncii a zejména při dentální hygieně 
a v parodontologii, lze ošetřit i pacienty s velmi citlivými zuby bez použití anestetika. 

21,9%

15,1%
63,0%

Znalost technologie NO PAIN

Znám, používám Znám, nepoužívám Neznám



 

69 
 

Následující dotaz, šestnáctý, zjišťoval, zda respondenti více používají 
ultrazvukovou koncovku umístěnou na zubní soupravě nebo externí ultrazvukovou 
technologii. 

 
Obrázek 24: Umístění ultrazvukové technologie [zdroj: vlastní] 

Z výsledků grafu vidíme, že umístění technologie je převážně na zubní soupravě. 
Varianta umístění na křesle je méně finančně náročná, zároveň se zde ale vyskytuje 
omezení použití dezinfekčních výplachů, které je možné přidat u externího přístroje do 
chladícího systému hrotu. Možnost přidání dezinfekčního media je výhodou zejména u 
subgingiválního ošetření při léčbě parodontitidy. 
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 Poslední otázka dotazníkového šetření, sedmnáctá, byla zaměřena na 
vyhledávání nových technologií. 

 
Obrázek 25: Vyhledávání nových technologií [zdroj: vlastní] 

Z výsledů grafu vidíme, že pouze 6 respondentů aktivně nevyhledává nové způsoby 
ošetření. Ostatní respondenti aktivně vyhledávají nové technologie, avšak v návaznosti 
na graf u patnácté otázky, je překvapující, že přes vysoké číslo vzdělávajících se 
respondentů, je vysoké číslo neznalých NO PAIN technologie. 

3.2 Ekonomická analýza 
V této části kapitoly je řešen výpočet nákladů na terapii pomocí ultrazvukové 

technologie v jednotlivých oborech. 

3.2.1 Rámec nákladů přístrojů 

K výpočtu nákladů byla data získána z Centra zubní péče U smile, data byla dále 
porovnána a konzultována s členy expertního týmu. Konkrétní data uvádějí příslušné 
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Tabulka 7: Přehled nákladů ultrazvukových technologií v endodoncii, při preparaci na 
protetiku a fotokompozitní výplň [zdroj: vlastní] 

Náklady/rok Endodoncie Preparace, protetika 

Odpisy (předpokládaná životnost 5 let) 10 000,00 Kč 9 000,00 Kč 

Hroty s aretačním klíčem celkem 34 400,00 Kč 15 980,00 Kč 

Servis a BTK 550,00 Kč 550,00 Kč 

Spotřební materiál 492,48 Kč 1 689,12 Kč 

Autoklavování 3 648,00 Kč 3 680,00 Kč 

Obalový materiál 964,44 Kč 972,90 Kč 

Plat sestry 20 674,29 Kč 25 842,86 Kč 

Náklady celkem 70 729,21 Kč 57 714,88 Kč 

 

Pro použití v endodoncii byl náklad na pořízení přístroje 50 000 Kč (2. odpisová 
skupina, lineárně odepisováno), náklady na pořízení potřebných ultrazvukových hrotů 
17 200 Kč, opotřebovatelnost koncovek přibližně ½ roku. a náklady na pořízení 
aretačního klíče činily 0 Kč. Mezi spotřební matriál se počítají dezinfekční ubrousky na 
očištění přístroje 2,16 Kč, náklady na autoklávování byly 16 Kč za 1 cyklus a náklady na 
sterilizační samolepicí sáček je 4,23 Kč. Náklady na mzdu sestry, která hroty očistí, 
připraví do autoklávu a připraví zpět do ordinace na další použití, byly vypočteny ze 
superhrubé mzdy, která činila 36 180 Kč, sestra strávila prací týkajících se čištění, balení 
a přípravy autoklávování hrotů, klíčů a koncovek přibližně 30 minut, tedy 107,67 Kč 
denně, průměrně 4x za týden. Náklady na mzdu sestry jsou v tabulce 7 uvedeny za celý 
rok. Za bezpečnostní technickou kontrolu a servis bylo vyúčtováno spolu se zubní 
soupravou, poměrná částka činila 550 Kč (BTK je prováděna 1x za 2 roky, cena 
1 100 Kč). V centru zubní péče U smile bylo endodonticky ošetřeno za 1 rok 228 
pacientů. Počítané náklady se vztahují k SONICflex 2003 technologii.  

Pro použití při preparaci a protetické úpravě pahýlu zubu byl náklad na pořízení 
přístroje 45 000 Kč (2. odpisová skupina, lineárně odepisováno), náklady na pořízení 
potřebných ultrazvukových hrotů Flex master 15 980 Kč a náklady na pořízení aretačního 
klíče činily 0 Kč, aretační klíč byl v ceně nákupu koncovek. Mezi spotřební matriál se 
počítají dezinfekční ubrousky na očištění přístroje 2,16 Kč, náklady na autoklávování 
byly 16 Kč za 1 cyklus a náklady na sterilizační samolepicí sáček je 4,23 Kč. Náklady na 
mzdu sestry, která hroty očistí, připraví do autoklávu a připraví zpět do ordinace na další 
použití, byly vypočteny ze superhrubé mzdy, která činila 36 180 Kč, sestra strávila prací 
týkajících se čištění, balení a přípravy hrotů k autoklávování, klíčů a koncovek 
přibližně 30 minut, tedy 107,67 Kč denně, 5 dní v týdnu po celý rok, viz tabulka 7. Za 
bezpečnostní technickou kontrolu a servis bylo vyúčtováno spolu se zubní soupravou, 
poměrná částka činila 550 Kč (BTK je prováděna 1x za 2 roky, cena 1 100 Kč). Metodou 
za použití ultrazvukové technologie bylo za období 1 roku ošetřeno 782 pacientů. Tyto 
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náklady byly vztaženy k ultrazvukové technologii Satelec Newtron. K opotřebování 
koncovek dochází přibližně za 1 rok. 

Tabulka 8: Přehled nákladů ultrazvukových technologií v dentální hygieně a při extrakcích 
[zdroj: vlastní] 

Náklady/rok Extrakce DH 

Odpisy (předpokládaná životnost 5 let)   38 000,00 Kč    11 380,00 Kč  

Hroty s aretačním klíčem celkem                -   Kč    15 000,00 Kč  

Servis a BTK     1 600,00 Kč         550,00 Kč  

Spotřební materiál        301,08 Kč      2 384,64 Kč  

Autoklavování        208,00 Kč      7 360,00 Kč  

Obalový materiál          54,99 Kč         972,90 Kč  

Plat sestry     1 399,82 Kč    25 842,86 Kč  

Náklady celkem   41 563,89 Kč    63 490,40 Kč  

 

Náklady na pořízení přístroje pro použití při extrakcích zubů byl 190 000 Kč (2. 
odpisová skupina, lineárně odepisováno), náklady na pořízení potřebných 
ultrazvukových hrotů byly 0 Kč, protože potřebné koncovky spolu s aretačním klíčem 
byly započítány do ceny přístroje. Mezi spotřební materiál se počítají dezinfekční 
ubrousky na očištění přístroje 2,16 Kč, náklady na autoklávování byly 16 Kč na 1 cyklus, 
náklady na sterilizační samolepicí sáček je 4,23 Kč a náklad na fyziologický roztok 500 
ml na 1 ošetření, který se používá jako chlazení ultrazvukového hrotu, 21Kč. Za 
bezpečnostní technickou kontrolu a servis bylo vyúčtováno 1 600 Kč (BTK je prováděna 
1x za 2 roky). Náklady na mzdu sestry, která hroty očistí, připraví do autoklávu a připraví 
zpět do ordinace na další použití, byly vypočteny ze superhrubé mzdy, která činila 
36 180 Kč, sestra strávila prací týkajících se čištění, balení a přípravy hrotů k 
autoklávování, klíčů a koncovek přibližně 30 minut, tedy 107,67 Kč na epizodu, která se 
v tomto roce opakovala 13krát, jak je uvedeno v tabulce 8. Za období 1 roku bylo 
extrahováno za použití ultrazvukové technologie 13 zubů. Náklady byly počítány pro 
technologii Mectron PIEZOSURGERY. Opotřebovatelnost koncovek byla přibližně 
3 roky. 

Náklady při použití dentální hygienistkou byl na pořízení přístroje 56 900 Kč (2. 
odpisová skupina, lineárně odepisováno), náklady na pořízení potřebných 
ultrazvukových hrotů 15 000 Kč a náklady na pořízení aretačního klíče činily 0 Kč, klíče 
byly zahrnuty v ceně koncovek. Do spotřebního matriálu se počítají dezinfekční ubrousky 
na očištění přístroje 2,16 Kč a náklady na autoklávování byly 16 Kč na 1 cyklus. Za 
bezpečnostní technickou kontrolu a servis bylo vyúčtováno spolu se zubní soupravou, 
poměrná část činila 550 Kč (BTK je prováděna 1x za 2 roky, cena 1 100 Kč). Náklady na 
mzdu sestry, která hroty očistí, připraví do autoklávu a připraví zpět do ordinace na další 
použití, byly vypočteny ze superhrubé mzdy, která opět činila 36 180 Kč, sestra 



 

73 
 

strávila prací týkajících se čištění, balení a přípravy hrotů k autoklávování, klíčů a 
koncovek přibližně 30 minut, tedy 107,67 Kč denně, 5 dní v týdnu po celý rok, vyplívající 
náklady jsou uvedeny v tabulce 8. Za období 1 roku bylo v ordinaci dentální hygienistky 
1104 pacientů. Tyto náklady jsou vztaženy k ultrazvukové technologii EMS Piezon 
standard. K opotřebení hrotů dochází přibližně po 2 letech. 

Příjmy v endodoncii byly vypočítány jako náklady na potenciální ošetření v případě 
nepoužití ultrazvukové technologie a tedy nemožnosti pacientův zub ošetřit. Při preparaci 
kavit a v protetice vzniká příjem ordinace prodloužením času ošetření. Pro extrakci byl 
počítán příjem z nevzniknutí nákladnějšího ošetření po ztrátě kosti alveolu při konvenční 
extrakci. Pro dentální hygienu byl příjem vypočítán z úspory času při ošetření 
vynásobeným minutovou kalkulací. 

3.3 Multikriteriální hodnocení pro výběr ultrazvukové 
technologie dle oboru 

Pro výběr ultrazvukové technologie pro dané obory bylo použito multikriteriální 
rozhodování. Ultrazvukové technologie jsou používány v každé zubní ordinaci pro různé 
druhy ošetření. Pro využití technologie v ordinaci praktického zubního lékaře a dentální 
hygienistky bylo multikriteriální rozhodování zaměřeno na oblasti preparace 
kavity, protetiky, endodoncie, extrakce a odstraňování zubního kamene. 

3.3.1 Výběr odborníků 

Zubní lékaři s osvědčením odbornosti praktický zubní lékař, kteří jsou uveřejněni 
v seznamu zubních lékařů na ČSK. Dentální hygienistky splňující požadavky odborné 
způsobilosti. S těmito odborníky byly vedeny podrobné rozhovory o problematice výše 
zmíněných technologií. 

První krok bylo zjištění, zda jsou experti ochotni spolupracovat. Dalším krokem, bylo 
zjištění počtu let praxe a zda používají sledované technologie v denní praxi. 

Ochotu spolupracovat projevilo 11 zubních lékařů a 19 dentálních hygienistek, pro 
potřeby konzultace ultrazvukových technologií byli nakonec vybráni 4 odborníci z řad 
zubních lékařů a 3 dentální hygienistky. 

3.3.2 Výběr kritérií 

Kritéria byla vybrána na základě konzultací se členy expertního týmu zubních lékařů: 

• cena hrotů, 
• LED světlo, 
• cena přístroje, 
• výběr hrotů. 
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Kritéria, která byla vybrána členy expertního týmu dentálních hygienistek: 

• cena přístroje, 
• cena ultrazvukových hrotů, 
• LED světlo, 
• No pain, 
• regulace vody, 
• regulace výkonu, 
• velký výběr tvarů ultrazvukových hrotů. 

V tabulce č. 9 a 10 jsou uvedeny ultrazvukové přístroje, které dle dotazníkové studie 
používají naši respondenti. Tyto ultrazvukové přístroje jsou v současné době dostupné 
v ČR a jsou rozdělené do skupin dle oboru. Další sloupec uvádí cenu přístroje, umístění 
a vlastnosti důležité pro multikriteriální rozhodování, poté je výběr zúžen na přístroje, 
které vyhovují maximálnímu využití v ordinaci napříč obory. Další sloupec výběr podle 
maximální ceny, je posledním kritériem variant pro multikriteriální rozhodování. 
Existují 2 pohledy na výběr a to z pohledu dentální hygienistky a z pohledu zubního 
lékaře, který může zaměstnávat dentální hygienistku a potřebuje tedy technologii, která 
je víceúčelová. Pro jednostrannou funkčnost byly některé přístroje vyřazeny. 

Tabulka 9: Seznam přístrojů pro výběr, dotazníkové šetření, zubní lékaři [zdroj: vlastní] 

Označení Značka Použití Cena Zařazení do 
MCDA 

A A-dec  v ceně zubní 
soupravy Ne 

B Amdent preparace, protetika, endo, DH 35 000 Kč Ano 

C Bien air preparace, protetika, endo, DH 50 600 Kč Ano 

D Cavitron preparace, protetika, endo, DH 69 000 Kč Ano 

E EMS Piezon 250 preparace, protetika, endo, DH 66 900 Kč Ano 

F KaVo PiezoLED DH, endo 21 991 Kč Ne 

G KaVo SonicFlex všechny obory 50 000 Kč Ano 

H LM-ProPower UltraLED všechny obory 52 548 Kč Ano 

I Mectron Piezosurgery chirurgie 190 000 Kč Ne 

J NSK Varios DH 12 500 Kč Ne 

K Satelec NewTron P5XS B.LED endo, preparace, protetika, DH 85 196 Kč Ano 

L Satelec Piezotome Solo Led chirurgie 207 700 Kč Ne 

M Satelec SP Newtron LED endo, preparace, protetika, DH 25 664 Kč Ano 

N Sirona scaler nasadec LED endo, preparace, protetika, DH 25 389 Kč Ano 

O Ultrasurgery - Carlo de Giorgi paro, endo, chirurgie 95 990 Kč Ne 

P  Woodpecker ULTRASURGERY II paro, endo, chirurgie 107 990 Kč Ne 
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Kritériem výběru přístroje pro další hodnocení byla jeho multifunkčnost, tedy 
možnost použít jej pro endodontické ošetření, preparaci kavit i úpravu pahýlu v protetice 
a pro dentální hygienu. Možnost chirurgického ošetření nebylo mezi kritéria zařazeno, 
protože počet odpovědí při dotazu na chirurgickou extrakci a použití v implantologii byl 
nízký (obrázek 7). 

Tabulka 10: Seznam přístrojů pro výběr, dotazníkové šetření, dentální hygienistky [zdroj: 
vlastní] 

Označení   Značka   Umístění  Cena 
 Zařazení 
do MCDA  

 T  EMS Piezon standard Na zubní soupravě 18 838 Kč Ano 

 U  KaVo SONICflex quick 2008 L Na zubní soupravě 41 777 Kč Ano 

 V  LM pro power UltraLED Na zubní soupravě 52 541 Kč Ano 

 X  NSK Varios 2 Na zubní soupravě 12 500 Kč Ano 

 Y  Satelec SP NEWTRON LED Na zubní soupravě 25 664 Kč Ano 

 Z  Woodpecker Na zubní soupravě 5 990 Kč Ano 

 

Do dalšího zpracování nebyl vyloučen žádný z uvedených přístrojů. Všechny lze 
stále zakoupit a jsou použitelné v ordinaci dentální hygienistky jak supragingiválně tak i 
subgingiválně. 

3.3.3 Výběr přístroje pro ordinaci 

Tato část byla zaměřena na výběr přístroje pomocí multikriteriálního rozhodování. 
Seznam přístrojů, jak bylo zmíněno výše, vychází z dotazníkového šetření. 

3.3.3.1 Bodovací metoda 

Tabulky kritérií a jejich vah byly sestaveny na základě rozhovorů se členy expertních 
skupin zubních lékařů a dentálních hygienistek. Pro vyhodnocení posouzení kritérií byla 
použita bodovací metoda – Metfesselova alokace. 

Tabulka 11: Váhy kritérií, bodovací metoda, expertní skupina zubních lékařů [zdroj: vlastní] 

Kritérium Váha 

Cena 0,267 

Cena hrotů 0,200 

LED světlo 0,233 

Výběr hrotů 0,300 

 

Výsledky dotazníkového šetření a rozhovorů s experty zubních lékařů se 
shodovaly v kritériích cena přístroje a cena hrotů. Váha kritérií se lišila výrazně v obou 
případech. Tato kritéria a jejich váhy dále vstoupily do hodnocení metodou TOPSIS. 
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Tabulka 12: Váhy kritérií, bodovací metoda, expertní skupina dentálních hygienistek [zdroj: 
vlastní] 

Kriterium Váha 

Cena 0,151 
Cena hrotů 0,170 

LED světlo 0,189 
No pain 0,132 
Regulace vody 0,094 
Regulace výkonu 0,094 
Výběr hrotů 0,170 

 

Shoda kritérií u dotazníkové studie a kritérií uvedených experty dentálními 
hygienistkami byla v ceně přístroje, ceně hrotů a ve výběru hrotů. Váhy těchto kritérií se 
výrazněji lišily v ceně hrotů a ve výběru hrotů. Váha kritéria ceny přístroje byla s menším 
rozdílem. Tyto kritéria a jejich váhy byly dále použity pro výpočty metodou TOPSIS. 

3.3.3.2 Vyhodnocení metodou TOPSIS 

Metodou TOPSIS lze posoudit varianty výběru vzdáleností od ideální a bazální 
varianty. Vzdálenost od ideální varianty má nabývat co nejmenších hodnot, zatím co 
vzdálenost od bazální varianty co nejvyšších hodnot. 

3.3.3.2.1 Kriteriální matice, převod na maximalizační kritéria 

Z množiny všech variant se pro výběr nejlepší varianty vytvoří kriteriální matice 
(tabulka 13). Pro vytvoření matice je nutné znát kritéria pro jednotlivé varianty a váhy 
jednotlivých kritérií. Pro potřeby metody TOPSIS byla použita kritéria a jejich váhy, které 
byly zjištěny z rozhovorů s členy expertní skupiny. Nejprve byla sestavena kriteriální 
matice, seznam přístrojů odpovídá tabulce 9. 

Tabulka 13: Kriteriální matice dle členů expertní skupiny zubních lékařů [zdroj: vlastní] 
Přístroj Cena Cena 4 ultrazvukových hrotů LED světlo Výběr hrotů 

B 35 000 10 444 Ne Ne 

C 50 600 13 080 Ano Ano 

D 69 000 18 804 Ano Ano 

E 66 900 14 400 Ano Ano 

G 50 000 17 592 Ano Ano 

H 52 548 10 444 Ano Ano 

K 85 196 15 280 Ano Ano 

M 25 664 15 280 Ano Ano 

N 25 389 18 540 Ano Ano 

max/min min min max max 
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Zároveň proběhlo sestavení kriteriální matice dle rozhovorů se členy expertního 
týmu dentálních hygienistek s použitím seznamu přístrojů z tabulky 10. 

Tabulka 14: Kriteriální matice dle členů expertního týmu dentálních hygienistek [zdroj: vlastní] 

Přístroj Cena 
Cena 
hrotů  LED světlo   NO pain  

Regulace 
vody 

Regulace 
výkonu Výběr hrotů 

 T  18 838 2959 Ne Ne Ne Ano Ano 

 U  41 777 2941 Ano Ne Ne Ano Ano 

 V  52 541 2554 Ano Ne Ne Ano Ano 

 X  12 500 1979 Ne Ne Ne Ano Ano 

 Y  25 664 1953 Ano Ne Ne Ano Ne 

 Z  5 990 1190 Ne Ne Ne Ano Ne 

max/min  min min  max  max max max max 
 

Pro další potřeby výpočtů byly hodnoty Ano převedeny na hodnoty 1 a hodnoty Ne 
na hodnoty 0. 

3.3.3.2.2 Normalizovaná a vážená kriteriální matice 

Vzorec (4) popisuje převod kriteriální matice s maximalizačními kritérii na 
normalizovanou kriteriální matici R = (rij). Sloupce byly v matici transformací převedeny 
na vektory jednotkové délky. V dalším kroku byla sestavena vážená kriteriální matice W 
dle vztahu (5), který je uveden v kapitole 2.3.2.2. 

Tabulka 15: Kriteriální matice, dle členů expertní skupiny zubních lékařů, převod na číselné 
hodnoty [zdroj: vlastní] 

Přístroj Cena Cena 4 ultrazvukových hrotů LED světlo Výběr hrotů 

B 1 225 000 000 109 077 136 0 0 

C 2 560 360 000 171 086 400 1 1 

D 4 761 000 000 353 590 416 1 1 

E 4 475 610 000 207 360 000 1 1 

G 2 500 000 000 309 478 464 1 1 

H 2 761 292 304 109 077 136 1 1 

K 7 258 358 416 233 478 400 1 1 

M 658 640 896 233 478 400 1 1 

N 644 601 321 343 731 600 1 1 

Váha kritéria 0,267 0,200 0,233 0,300 

Povaha kritéria min min max max 

Suma sloupců 26 844 862 937 2 070 357 952 8 8 

Odmocnění 163 844,020 45 501,186 2,828 2,828 

 

Po převodu kriteriální matice na číselné hodnoty následuje převod matice na 
normalizovanou kriteriální matici. 
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Tabulka 16: Normalizovaná kriteriální matice, přístroj pro zubní lékaře [zdroj: vlastní] 
Přístroj Cena Cena 4 ultrazvukových hrotů LED světlo Výběr hrotů 

B 0,214 0,230 0,000 0,000 

C 0,309 0,287 0,354 0,354 

D 0,421 0,413 0,354 0,354 

E 0,408 0,316 0,354 0,354 

G 0,305 0,387 0,354 0,354 

H 0,321 0,230 0,354 0,354 

K 0,520 0,336 0,354 0,354 

M 0,157 0,336 0,354 0,354 

N 0,155 0,407 0,354 0,354 

Povaha kritéria min min max max 

Váha kritéria 0,267 0,200 0,233 0,300 

 

Po vytvoření normalizované kriteriální matice následuje vytvoření vážené kriteriální 
matice. 

Tabulka 17: Vážená kriteriální matice, přístroj pro zubní lékaře [zdroj: vlastní] 
Přístroj Cena Cena 4 ultrazvukových hrotů LED světlo Výběr hrotů 

B 0,057 0,046 0,000 0,000 
C 0,082 0,057 0,082 0,106 
D 0,112 0,083 0,082 0,106 
E 0,109 0,063 0,082 0,106 
G 0,081 0,077 0,082 0,106 
H 0,086 0,046 0,082 0,106 
K 0,139 0,067 0,082 0,106 
M 0,042 0,067 0,082 0,106 
N 0,041 0,081 0,082 0,106 

Povaha kritéria min min max max 
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Tabulka 18: Vážená kriteriální matice, přístroj pro zubní lékaře [zdroj: vlastní] 
Přístroj Cena Cena 4 ultrazvukových hrotů LED světlo Výběr hrotů 

B -0,057 -0,046 0,000 0,000 

C -0,082 -0,057 0,082 0,106 

D -0,112 -0,083 0,082 0,106 

E -0,109 -0,063 0,082 0,106 

G -0,081 -0,077 0,082 0,106 

H -0,086 -0,046 0,082 0,106 

K -0,139 -0,067 0,082 0,106 

M -0,042 -0,067 0,082 0,106 

N -0,041 -0,081 0,082 0,106 

H -0,041 -0,046 0,082 0,106 

D -0,139 -0,083 0,000 0,000 

 

Maximalizace a minimalizace vah vážené kriteriální matice byl proveden u 
minimalizačních kritérií vynásobení (-1). Poté byla ze sloupců vybrána nejnižší hodnota 
D a nejvyšší hodnota H. Tyto hodnoty jsou potřebné pro další krok, určení vzdáleností od 
bazální a ideální varianty. 

 

Určení ideální a bazální varianty a výpočet vzdálenosti variant 

Z prvků matice W byla určena ideální varianta a bazální varianta, tak jak je uvedeno 
ve vztahu 6 a 7 v kapitole 2.3.2.3. Poté byla vypočítána vzdálenost hodnocených variant 
od varianty bazální (ze vztahu 10).  

Tabulka 19: Vážená kriteriální matice expertní skupiny ZL, vzdálenosti od bazální varianty 
[zdroj: vlastní] 

Přístroj Cena Cena 4 ultrazvukových 
hrotů 

LED 
světlo 

Výběr 
hrotů 

Suma 
řádků 

Odmocnina sumy 
řádků 

B 0,007 0,001 0,000 0,000 0,008 0,090 

C 0,003 0,001 0,007 0,011 0,022 0,148 

D 0,001 0,000 0,007 0,011 0,019 0,137 

E 0,001 0,000 0,007 0,011 0,019 0,139 

G 0,003 0,000 0,007 0,011 0,021 0,146 

H 0,003 0,001 0,007 0,011 0,022 0,149 

K 0,000 0,000 0,007 0,011 0,018 0,135 

M 0,009 0,000 0,007 0,011 0,028 0,166 

N 0,009 0,000 0,007 0,011 0,028 0,166 

 

Výpočtem byly získány vzdálenosti kritérií od bazální varianty jednotlivých 
přístrojů. 
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Tabulka 20: Vážená kriteriální matice expertní skupiny ZL, vzdálenosti od ideální varianty 
[zdroj: vlastní] 

Přístroj Cena Cena 4 ultrazvukových 
hrotů 

LED 
světlo 

Výběr 
hrotů 

Suma 
řádků 

Odmocnina sumy 
řádků 

B 0,000 0,000 0,007 0,011 0,018 0,299 

C 0,002 0,000 0,000 0,000 0,002 0,385 

D 0,005 0,001 0,000 0,000 0,006 0,370 

E 0,005 0,000 0,000 0,000 0,005 0,373 

G 0,002 0,001 0,000 0,000 0,003 0,382 

H 0,002 0,000 0,000 0,000 0,002 0,386 

K 0,009 0,000 0,000 0,000 0,010 0,368 

M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,408 

N 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,407 

 
Výpočtem byly získány vzdálenosti kritérií od ideální varianty jednotlivých přístrojů. 

Po výpočtu vzdáleností od bazální varianty, byly alternativám přístrojů po výpočtu 
výsledných efektů přiřazeno pořadí podle klesajících hodnot, viz tabulka 21. 

Tabulka 21: Výsledné pořadí přístrojů pro ZL, dle expertní skupiny [zdroj: vlastní] 

Označení  Přístroj Výsledné efekty Pořadí 

B Amdent 0,230 9 

C Bien air 0,278 4 

D Cavitron 0,270 6 

E EMS Piezon 250 0,272 7 

G KaVo SonicFlex 0,277 5 

H LM-ProPower UltraLED 0,279 3 

K Satelec NewTron P5XS B.LED 0,269 8 

M Satelec SP Newtron LED 0,290 1 

N Sirona scaler nasadec LED 0,289 2 

 
Z hodnocení nejlépe vychází přístroj Satelec SP Newtron LED, který ale dle 

výsledků dotazníkového šetření byl v četnosti používání až na 5. místě. Naopak nejčastěji 
používaný přístroj respondenty dotazníku značky EMS byl vyhodnocen metodou 
multikriteriálního rozhodování až na místě 7. 

Použitím totožného postupu získáme pořadí přístrojů pro dentální hygienistky viz 
tabulka 22. Postup výpočtu viz Příloha 3. 
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Tabulka 22: Výsledné pořadí přístrojů pro DH, dle expertní skupiny [zdroj: vlastní] 

Označení Přístroj Výsledné efekty Pořadí 

T EMS Piezon standard 0,467 5 

U KaVo SONICflex quick 2008 L 0,613 1 

V LM pro power UltraLED 0,578 2 

X NSK Varios 2 0,517 4 

Y Satelec SP NEWTRON LED 0,565 3 

Z Woodpecker 0,436 6 

Pořadí přístrojů určených multikriteriálním rozhodováním vyšlo ve prospěch KaVo 
SONICflex quick 2008 L, který uvedlo, že používá v ordinaci, 11 dentálních hygienistek 
a umístil se ve frekvenci používání na 2. místě. Přístroj značky EMS, který byl suverénně 
nejčastěji uveden respondenty byl vyhodnocen multikriteriálním hodnocením až 
5. v pořadí. 

3.4 Analýza nákladů a důsledků 
Analýza nákladů a důsledků porovnává náklady a výsledné efekty. Podle metodiky 

z kapitoly 2.5 vyjadřuje tato analýza slovní hodnocení nákladů a výsledných efektů 
(výstupů) technologií. 

Následující tabulky 23 a 24 obsahují náklady na pořízení přístroje a hrotů a výsledné 
efekty, které byly vypočítány metodou multikriteriálního hodnocení TOPSIS.  

Tabulka 23: CCA dle jednotlivých přístrojů pro ordinaci zubního lékaře [zdroj: vlastní] 

Přístroj Cena Efekt MCDA 

Amdent 45 444 Kč 0,230 

Bien air 63 680 Kč 0,278 

Cavitron 87 804 Kč 0,270 

EMS Piezon 250 81 300 Kč 0,272 

KaVo SonicFlex 67 592 Kč 0,277 

LM-ProPower UltraLED 62 992 Kč 0,279 

Satelec NewTron P5XS B.LED 100 476 Kč 0,269 

Satelec SP Newtron LED 40 944 Kč 0,290 

Sirona scaler nasadec LED 43 929 Kč 0,289 

 

Tato tabulka obsahuje sloupec Cena, ve kterém jsou zahrnuty náklady na pořízení 
přístroje a sady 4 hrotů. Z tabulky nákladů a výsledných efektů vidíme, že nejlépe vychází 
v obou sloupcích přístroj Satelec SP Newtron LED. Tento přístroj je z výběru za nejnižší 
pořizovací cenu a zároveň podle výsledků multikriteriálního hodnocení má největší efekt. 
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Tento přístroj poskytuje možnost nahradit několik různých ultrazvukových přístrojů 
v ordinaci, lze ho využít v endodoncii, úpravám v protetice, při preparaci kavit a při 
odstraňování zubního kamene, takže ho plně může využít i zubní lékař, který zaměstnává 
dentální hygienistku a pracují na jedné zubní soupravě, nevýhodou tohoto přístroje je 
omezení v použitelnosti, nelze ho použít v zubní chirurgii. 

V případě, že ordinace vyžaduje přístroj, který lze použít ve všech výše zmíněných 
oborech, včetně chirurgie, je výhodné zvolit přístroj LM-ProPower UltraLED, kde je 
výsledný efekt velmi dobrý a zároveň cenová náročnost tohoto přístroje patří k menším. 

V rozporu s těmito výsledky jsou výsledky dotazníkového šetření, kdy 29 % 
respondentů uvedlo, že používají přístroj EMS Piezon 250 a přístroj, který vyšel 
v analýze jako nejvhodnější, používalo pouze 9 % respondentů. 

Tabulka 24: CCA dle jednotlivých přístrojů pro ordinaci dentální hygienistky [zdroj: vlastní] 
Přístroj Cena Efekt MCDA 

EMS Piezon standard 21 797 Kč 0,467 

KaVo SONICflex quick 2008 L 44 718 Kč 0,613 

LM pro power UltraLED 55 095 Kč 0,578 

NSK Varios 2 14 479 Kč 0,517 

Satelec SP NEWTRON LED 27 617 Kč 0,565 

Woodpecker 7 180 Kč 0,436 

 

V tabulce 24 jsou uvedeny Ceny přístrojů vždy s 1 hrotem, cena hrotu vycházela 
z výběru hrotů z dotazníkového šetření viz tabulka 5. V případě, že bude pro uživatele 
technologie důležitější efekt než cena přístroje a hrotu, bude pravděpodobně zvolen KaVo 
SONICflex quick 2008 L. Naopak pokud by byla pro uživatele důležitější cena (ne 
rozhodující) než efekt, byl by pravděpodobně zvolen přístroj NSK Varios 2. S ohledem 
na efekt by pravděpodobně nebyly vybrány přístroje Woodpecker a EMS Piezon 
standard, kdy znevýhodňuje přístroj i jeho cena. Přes tento aspekt je EMS Piezon standard 
nejvíce používaným přístrojem respondentů dotazníku. 
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4 Diskuze 
Pořízení a zvolení varianty ultrazvukové technologie patří mezi základní a zároveň 

velmi důležitou součást zařizování zubní ordinace. Určení vhodné ultrazvukové 
technologie nepatří k jediným úkolem v této oblasti. Tím, že se lékař rozhodne pořídit si 
takovou technologii, rozhodnul se i pro další vzdělávání, aby byl schopen zakoupenou 
technologii maximálně využívat. Ultrazvuková technologie, jak bylo vyhodnoceno 
v dotazníku, je v nějaké formě využívána v každé ordinaci zubního lékaře a dentální 
hygienistky. V některých oborech je využívána naprosto běžně (OZK), ale v některých 
oborech zubního lékařství je využití nedoceňované a minimální (chirurgické extrakce, 
v implantologii), ačkoliv má jednoznačný přínos pro zubního lékaře ve zvýšení kvality 
ošetření tak i pro pacienta v šetrnosti k tvrdým i měkkým tkáním a urychlení hojení. 

Určení vhodného přístroje může být ovlivněno několika faktory. Jedním z faktorů 
může být rozdílný pohled zubního lékaře a dentální hygienistky. Dalším faktorem může 
být specializace samotného zubního lékaře, například pokud je zubní lékař 
stomatochirurg, nebude potřebovat technologii, která umožňuje preparaci na protetickou 
práci, naopak když bude zubní lékař zaměřen na endodontické ošetření pacientů, nebude 
potřebovat ultrazvukový přístroj pro chirurgii. V této diplomové práci byl výběr 
ultrazvukového přístroje zaměřen na ordinaci praktického zubního lékaře, tedy bez 
oborové specializace. 

Do hodnocení diplomové práce byly zahrnuty přístroje pro zubního lékaře a dentální 
hygienistky, které uvedli v dotazníkovém šetření respondenti dvou dotazníků. Dotazníky 
byly vloženy na stránky Odborné diskuse stomatologů (s počtem členů 4 807), 
Odborného Dentálního Institutu (3 675 členů), Diskuze dentálních hygienistek (s 323 
členy) a Dentálních hygienistek diskuze (510 členů).  Zubními lékaři bylo doporučeno 16 
přístrojů a dentálními hygienistkami 6 přístrojů. Do dalšího hodnocení vstoupilo 9 
přístrojů pro zubní lékaře, 7 přístrojů bylo pro nesplnění kritéria vyloučeno. Kritériem 
pro použití v ordinaci praktického zubního lékaře byla možnost použití přístroje k 
endodoncii, preparaci kavit, úpravu pahýlu pro protetiku a odstranění zubního kamene. 
Dotazníky vyplnilo pouze 90 zubních lékařů a 73 dentálních hygienistek, důvodem mohla 
být velká vytíženost zubních lékařů a dentálních hygienistek současně s časovou 
náročností potřebnou na vyplnění dotazníku. Protože byly dotazníky umístěny na 
webových stránkách, mohou být hodnocení dotazníků zkreslená. Starší generace zubních 
lékařů i dentálních hygienistek, až na výjimky, tyto stránky nenavštěvují. Nejčastěji se 
při výběru přístroje zubní lékaři a dentální hygienistky rozhodovali podle toho, zda jim 
přístroj usnadní a urychlí práci, zda je snadno použitelný, dalšími kritérii byla cena 
přístroje, urychlení hojení, komfort pro pacienta, opotřebení ultrazvukových hrotů, cena 
ultrazvukových hrotů, rychlost servisu, velký výběr hrotů a efektivita. Pro hodnocení 
v této diplomové práci byla kritéria konzultována se členy expertní skupiny a kritéria pro 
další hodnocení byla zvolena cena, cena hrotů, osvětlení, výběr hrotů a u dentální hygieny 
navíc technologie No pain, regulace vody a regulace výkonu. Těmto kritériím byly 
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přiřazeny váhy bodovací metodou, byla provedena analýza TOPSIS a CCA. Je obtížné 
vydat konkrétní doporučení pro výběr přístroje. Výběr přístroje by měl být 
individualizovaný dle potřeb zubního lékaře nebo dentální hygienistky. Pro usnadnění 
tohoto individualizovaného výběru přístroje byl sestaven v Excelu nástroj pro výběr 
přístroje, který si každý uživatel nastavuje dle svých potřeb. 

Dalším faktorem může být, zda si přístroj bude pořizovat zubní lékař s nižší nebo s 
vyšší minutovou kalkulací ordinace. Výběr přístroje u dentální hygienistky může být 
ovlivněn tím, zda pracuje na jedné zubní soupravě se zubním lékařem, který volí spíše 
víceúčelový ultrazvukový přístroj, nejčastěji handpiece nebo zda pracuje v ordinaci 
samostatně a volí pak spíše kombinovaný ultrazvukový přístroj s technologií Air-flow. 
Po konzultaci s expertní skupinou je nejlépe hodnocena technologie od švýcarské firmy 
EMS Master Piezon, který kombinuje piezo ultrazvuk a technologii leštění Air flow. 
Tento přístroj poskytuje možnost supragingiválního i subgingiválního ošetření, obě 
koncovky mají tvar pera, se kterým se lze dostat do těžko přístupných míst, jsou lehké a 
tím minimálně zatěžují ruku dentální hygienistky. Tento přístroj je vybaven NO PAIN 
technologií, kterou je zaručeno šetrné a bezbolestné ošetření pacienta. Další velkou 
výhodou je osvětlení násadce LED světlem, který pomáhá ke zlepšení viditelnosti 
v ústech pacienta. Přístroj umožňuje jednoduchou regulaci intenzity výkonu i vody a 
pomocí nášlapného pedálu je možné použít ultrazvukovou i air flow koncovku k oplachu 
nebo osušení zubů, tento přístroj ohřívá vodu do koncovky air flow, bohužel u 
ultrazvukové koncovky k ohřevu vody nedochází. Současně experti ze skupiny 
dentálních hygienistek uvádějí, že tato švýcarská firma přichází na trh s novou variantou 
přístroje, který kombinuje piezoelektrický ultrazvuk s air flow, tento přístroj pro 
koncovku ultrazvuku i air flow ohřívá vodu až na 40° C a tak výrazně dochází k omezení 
nepříjemných pocitů pacientů, hlavně těch, kteří se léčí s parodontózou nebo mají citlivé 
odhalené krčky. V dotazníkovém šetření uvedlo 54 dentálních hygienistek ze 73 
tázaných, že právě citlivost zubů pacienta vede k nepoužití ultrazvuku při ošetření. 
V současné době nabízí takový ohřev vody pouze nejnovější přístroj od EMS Air-flow 
prophylaxis master, který nyní stojí 260 000 Kč. EMS je dle dotazníkového šetření 
značkou nejpoužívanějších přístrojů v ordinacích dentálních hygienistek. 

Při použití ultrazvukové technologie při dentální hygieně, jak vypověděly výsledky 
dotazníku, k odstranění zubního kamene a biofilmu supragingiválně, k odstranění 
pigmentací nebo v parodontologii k výplachu parodontálních kapes a odstranění zubního 
kamene subgingiválně se výrazně zkrátí čas ošetření, experti uvádějí, že tento čas je až o 
½ času kratší než je tomu při ošetření ručními nástroji. Avšak po použití ultrazvukové 
technologie, je ve většině případů nutné dokončit ošetření ručními nástroji, ultrazvukové 
koncovky se pro svůj tvar a robustnost nedostanou do úzkých mezizubních prostor, do 
fisur nebo furkací kořenů. V dotazníkovém šetření uvedla více než polovina dentálních 
hygienistek, že ultrazvuk vždy kombinuje s ručními nástroji, pokud probíhá ošetření na 
obnažených krčcích nebo subgingiválně, je nutné kontrolovat tlak na nástroj, aby 
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nedocházelo k odstraňování povrchových hmot kořene, jak je uvedeno ve studii o 
nadměrném působení sil u ručních nástrojů [25]. 

Ačkoliv jsou informace o ultrazvukové technologii i to na jakém principu pracuje 
snadno dostupné, odpověděli 3 respondenti, že piezoelektrický ultrazvuk nepoužívají u 
pacientů s implantovaným kardiostimulátorem. Tato skutečnost vychází z nedostatečné 
znalosti technologie. 

Zubní lékařka z expertní skupiny si vybrala ultrazvukovou technologii Piezon 250 
EMS pro jeho multifunkční využití. S tímto přístrojem může upravovat kavity při 
preparaci, připravit zub na protetické ošetření až po endodontické ošetření. Ve své praxi 
nepotřebuje přístroj pro chirurgické ošetření. Přístroj si dle dotazníkové studie vybralo 26 
zubních lékařů. 

Při použití v endodoncii lékaři z expertního týmu používají ultrazvukovou 
technologii v primární endodoncii (k prvotnímu ošetření kořenového kanálku) 
k preparaci, hlavně k rozšíření vstupů (takzvaný koronární flaring) do kořenových 
kanálků. Velkou předností lékaři uvádějí, že pomocí ultrazvuku dokáží najít MB2 
(2. mesio bukální) kanálek, nenalezení tohoto kanálku bývá častou příčinou ztráty 
prvního horního moláru. Při tomto ošetření členi expertní skupiny hovoří o úspoře času a 
zvýšení efektivity práce až o 50 %. Studie přibližující další použití ultrazvuku, kdy 
dochází k lepší dezinfekci kanálku a urychlení hojení periapikálního zánětu, je aktivace 
dezinfekčního roztoku chlórnanu ultrazvukem, tímto způsobem se ultrazvuk úspěšně 
používá již několik let a v dotazníkovém šetření takové využití uvedlo 68 respondentů z 
90. Nezastupitelná úloha ultrazvukové technologie je v odstranění zalomených nástrojů, 
ať už ručních nebo rotačních, nebo odstranění výplně u nedostatečně zaplněných 
kořenových kanálků (takzvaná reendodoncie, ReRCT), které způsobují reinfekce (laicky 
váček u zubu) [8]. Studie, která se zabývala ReRCT, odstranění zalomených nikl-
titanových nástrojů uvádí 80% míru úspěšnosti [10]. Při takovém ošetření nelze mluvit o 
úspoře času, naopak čas se při tomto ošetření prodlužuje. Přes to, je možnost ošetřit 
takový zub zásadní, zvyšuje pravděpodobnost záchrany tohoto zubu před extrakcí a tím 
ušetřit bolest, snížení kvality života a v neposlední řadě i finance, dle druhu následného 
ošetření často i nemalé. V primární endodoncii a reendodonci uvedlo 69 respondentů 
dotazníku, že používá ultrazvuk k preparaci.  

Při použití ultrazvukové technologie k úpravě kavit při preparaci dochází 
k odstranění sklovinných prizmat a díky tomu k vyšší životnosti kompozitních výplní pro 
hladší povrch pro adhezi. V dotazníku 44 respondentů odpovědělo, že používají ultrazvuk 
k úpravě kavit pro fotokompozitní výplň a 27 pro úpravu povrchu pahýlu zubu pro 
protetiku. Při úpravě kavity ultrazvukem lékaři pozorovali přibližně 10 % úsporu času 
oproti konvenční metodě. Důležitým důvodem pro použití ultrazvuku při ošetření je 
ochrana okolních zubů při preparaci II. a III. třídy dle Blacka. 
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Při periapikální chirurgii ultrazvukem studie uvádějí 78% úspěšnost, avšak toto 
ošetření je výkon je spíše výkonem specializovaného pracoviště stomatochirurgie. Při 
ošetření ultrazvukem při extrakci, dochází k prodloužení času výkonu ve srovnání 
s klasickou chirurgickou extrakcí, opět zde je nutné myslet na efekt nebo důsledky, které 
použitím této technologie vzniknou. Hlavním přínosem je, jak bylo zmíněno výše, že 
dochází k výrazně menší ztrátě kostní hmoty bukální stěny alveolu čelisti, dochází tak 
k zachování dostatečného množství kosti pro následnou implantaci. V případě, že alveol 
nenabízí dostatečné množství kosti, je nutné toto místo nahradit umělým kostním 
materiálem a provést augmentaci. Augmentační materiál a samotný výkon augmentace 
pak pacienta obvykle v průměrných pražských cenách stojí 10 000 – 15 000 Kč. Cena 
tohoto zákroku se pak odvíjí od rozsahu defektu a minutových nákladů ordinace. Studie 
zaměřená na chirurgickou extrakci zubů se zánětem a okamžitou implantaci, uváděla 
94%  úspěšnost u akutních vzplanutí a 100% u chronických zánětů, přesto dle dotazníků 
respondenti v implantologii používají ultrazvuk pouze 1 z 90 a tento 1 respondent 
odpověděl, že technologii využívá ke zvedání Schneiderské membrány při sinus liftu. 

Při dotazování zubních lékařů expertní skupiny na to, zda postrádají nějakou funkci 
u ultrazvukových přístrojů, byla odpověď negativní. Pro jejich využití mají přístroje 
dostatečné funkce. 

Při dotazu na tvar ultrazvukového hrotu, odpověděl člen expertní skupiny, že 
postrádá pro úpravu kavity II. a III. třídy u Piezon 250 meziální a distální koncovku 
menšího rozměru, kterou ale například SONICflex vyrábí. 

Od členů expertních skupin dentálních hygienistek i zubních lékařů nevzešel žádný 
námět na zlepšení ultrazvukových přístrojů. 

Dentální hygienistka, členka expertní skupiny, kladla velký důraz na technologii NO 
PAIN. Uváděla, důvody používání, jak uvádí studie Substance Loss and Root Surface 
Structure Effected by 10 Deep Scaling Instruments [42], že nedochází k porušení 
povrchu kořene zubu, zubního cementu. Další výhodou použití této technologie je, že se 
výrazně snižuje citlivost ošetřovaných zubů, aniž by se snížila efektivita odstraňování 
zubních povlaků – zubního kamene a biofilmu. 

Proto, aby nebyla snížena efektivita ošetření a zároveň nedocházelo k nadměrnému 
zahřívání zubní nebo kostní tkáně, je důležité sledovat opotřebování ultrazvukových 
hrotů. Nejrychleji se opotřebovávají hroty v endodoncii, nejméně, podle dat poskytnutých 
z centra zubní péče, po 3 letech, v piezochirurgii. Pro sledování opotřebování hrotů pro 
odstraňování zubního kamene existují papírové nebo plastové měrky, kde snadným 
přeměřením, přiložením, zjistíme opotřebování hrotu. Dalším signálem opotřebování 
ultrazvukového hrotu může být zahřívání handpiecu při práci. Další faktor, který může 
zvyšovat opotřebování hrotů a zároveň citlivost zubů pacienta při ošetření je nedodržení 
doporučené intenzity ultrazvuku. 
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Při výběru ultrazvukového přístroje je potřeba nejdříve si uvědomit, na jaké ošetření 
a výkony bude ultrazvuk používán. Pokud tak nebude učiněno, může být do ordinace 
pořízen nadměrně finančně náročný přístroj s více funkcemi, než zubní lékař nebo 
dentální hygienistka potřebuje, nebo naopak může být technologie po pořízení 
nedostatečná a může vést k potřebě pořídit další přístroj, který nebude dostatečně vytížen, 
ale bude zvyšovat minutovou kalkulaci ordinace. 

Při konzultaci se servisním technikem našeho centra, byl směřován rozhovor na 
poruchovost ultrazvukových přístrojů. Uváděl, že nejmenší počet oprav a zároveň delší 
životnost přístroje pozoruje u technologií značky LM a EMS. 

Zajímavými tématy, kterými by se mohla další práce zabývat je výzkum přínosů 
účinku No pain technologie v dalších oborech stomatologie nejen v parodontologii a 
dentální hygieně. Možnost vylepšení použitelnosti této technologie vidím v tvarově 
propracovanějších koncovkách hlavně pro použití v parodontologii, konkrétně pro čištění 
furkací kořenů zubů. Zpracování těchto témat by vyžadovalo i rozsáhlý klinický výzkum 
a bylo by tedy vhodnější jako téma disertační práce. 
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5 Závěr 
Zařazením ultrazvukových technologií do každodenní praxe zubního lékaře 

významně přispívá k přesnějšímu, efektivnějšímu a v některých případech i rychlejšímu 
ošetření. V teoretické části diplomové práce byly popsány efekty použití ultrazvukové 
technologie v různých oborech zubního lékařství a dentální hygieny. Technologie má 
nezanedbatelný význam pro pacienta, a to v rychlosti hojení a snížení komplikací po 
zákrocích, ve srovnání s konvenční metodou méně traumatizuje tkáně. Nebo vůbec 
umožňuje provedení výkonu, jak je tomu například při odstraňování zalomených nástrojů. 

Po analýze nákladů a důsledků, výsledných efektů, jak bylo uvedeno v tabulce 9 a 
10, byl určen nejvhodnější ultrazvukový přístroj, který byl vybírán ze seznamu přístrojů, 
které používají respondenti. Nejvhodnějšími přístroji byly Satelec SP Newtron LED pro 
zubní lékaře a KaVo SONICflex quick 2008 L pro dentální hygienistky. 

Pro zubního lékaře nebo dentální hygienistku je zcela zásadní identifikovat potřeby, 
zvážit jaké funkce by měl přístroj mít, kdo přístroj bude používat. Dalším důležitým 
hlediskem je, jakou váhu má pro ošetřujícího vybraná funkce nebo parametr. Cílem této 
práce bylo vytvořit nástroj pro usnadnění objektivního výběru ultrazvukového přístroje 
dle individuálních potřeb zubního lékaře nebo dentální hygienistky. Tento nástroj lze 
použít pro i výběr dalších přístrojů. Nástroj byl sestaven v Excelu a každý uživatel si 
nastavuje kritéria a boduje je dle svých potřeb. 
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Přílohy 

Příloha 1: Dotazník pro dentální hygienistky 

 



 

95 
 

 



 

96 
 

 



 

97 
 

 



 

98 
 

 



 

99 
 

 
  



 

100 
 

Příloha 2: Dotazník pro zubní lékaře 
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Příloha 3: TOPSIS, přístroj pro dentální hygienistky 

Tabulka 25: Kriteriální matice dle členů expertní skupiny dentálních hygienistek [zdroj: vlastní] 

Přístroj Cena Cena hrotů LED světlo NO pain Regulace vody Regulace výkonu Výběr 
hrotů 

T 18 838 2 959 Ne Ne Ne Ano Ano 

U 41 777 2 941 Ano Ne Ne Ano Ano 

V 52 541 2 554 Ano Ne Ne Ano Ano 

X 12 500 1 979 Ne Ne Ne Ano Ano 

Y 25 664 1 953 Ano Ne Ne Ano Ne 

Z 5 990 1 190 Ne Ne Ne Ano Ne 

max/min min min max max max max max 

 

Tabulka 26: Kriteriální matice, dle členů expertní skupiny dentálních hygienistek, převod na 
číselné hodnoty [zdroj: vlastní] 

Přístroj Cena Cena 
hrotů LED světlo NO pain Regulace vody Regulace 

výkonu 
Výběr 
hrotů 

T 354 870 244 8 755 681 0 0 0 1 1 

U 1 745 317 729 8 649 481 1 0 0 1 1 

V 2 760 556 681 6 522 916 1 0 0 1 1 

X 156 250 000 3 916 441 0 0 0 1 1 

Y 658 640 896 3 814 209 1 0 0 1 0 

Z 35 880 100 1 416 100 0 0 0 1 0 

Váha kritéria 0,151 0,170 0,189 0,132 0,094 0,094 0,170 
Povaha 
kritéria min min max max max max max 

Suma 
sloupců 5 711 515 650 33 074 828 3 0 0 6 4 

Odmocnění 75 574,570 5 751,072 1,732 0 0 2,449 2,000 

Tabulka 27: Normalizovaná kriteriální matice, přístroj pro dentální hygienistky [zdroj: vlastní] 
Přístroj Cena Cena hrotů LED světlo NO pain Regulace vody Regulace výkonu Výběr hrotů 

T 0,249 0,515 0,000 0,000 0,000 0,408 0,500 

U 0,553 0,511 0,577 0,000 0,000 0,408 0,500 

V 0,695 0,444 0,577 0,000 0,000 0,408 0,500 

X 0,165 0,344 0,000 0,000 0,000 0,408 0,500 

Y 0,340 0,340 0,577 0,000 0,000 0,408 0,000 

Z 0,079 0,207 0,000 0,000 0,000 0,408 0,000 

Povaha kritéria min min max max max max max 

Váha kritéria 0,151 0,170 0,189 0,132 0,094 0,094 0,170 
 



 

106 
 

Tabulka 28: Vážená kriteriální matice, přístroj pro dentální hygienistky [zdroj: vlastní] 

Přístroj Cena Cena 
hrotů 

LED 
světlo NO pain Regulace 

vody Regulace výkonu Výběr 
hrotů 

T 0,038 0,087 0,000 0 0 0,039 0,085 

U 0,083 0,087 0,109 0 0 0,039 0,085 

V 0,105 0,075 0,109 0 0 0,039 0,085 

X 0,025 0,058 0,000 0 0 0,039 0,085 

Y 0,051 0,058 0,109 0 0 0,039 0,000 

Z 0,012 0,035 0,000 0 0 0,039 0,000 
Povaha 
kritéria min min max max max max max 

Tabulka 29: Vážená kriteriální matice, přístroj pro dentální hygienistky, maximalizace, 
minimalizace [zdroj: vlastní] 

Přístroj Cena Cena hrotů LED světlo NO pain Regulace vody Regulace výkonu Výběr hrotů 

T -0,038 -0,087 0,000 0 0 0,039 0,085 

U -0,083 -0,087 0,109 0 0 0,039 0,085 

V -0,105 -0,075 0,109 0 0 0,039 0,085 

X -0,025 -0,058 0,000 0 0 0,039 0,085 

Y -0,051 -0,058 0,109 0 0 0,039 0,000 

Z -0,012 -0,035 0,000 0 0 0,039 0,000 

H -0,012 -0,035 0,109 0,000 0,000 0,039 0,085 

D -0,105 -0,087 0,000 0,000 0,000 0,039 0,000 

 

Tabulka 30: Vážená kriteriální matice expertní skupiny DH, vzdálenost od bazální varianty 
[zdroj: vlastní] 

Přístroj Cena Cena 
hrotů 

LED 
světlo NO pain Regulace 

vody 
Regulace 
výkonu 

Výběr 
hrotů 

Suma 
řádků 

Odmocnina 
sumy řádků 

T 0,005 0,000 0,000 0 0 0 0,007 0,012 0,108 

U 0,000 0,000 0,012 0 0 0 0,007 0,020 0,140 

V 0,000 0,000 0,012 0 0 0 0,007 0,019 0,139 

X 0,006 0,001 0,000 0 0 0 0,007 0,014 0,120 

Y 0,003 0,001 0,012 0 0 0 0,000 0,016 0,125 

Z 0,009 0,003 0,000 0 0 0 0,000 0,011 0,107 
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Tabulka 31: Vážená kriteriální matice expertní skupiny DH, vzdálenost od ideální varianty 
[zdroj: vlastní] 

Přístroj Cena Cena 
hrotů 

LED 
světlo NO pain Regulace 

vody 
Regulace 
výkonu 

Výběr 
hrotů 

Suma 
řádků 

Odmocnina 
sumy řádků 

T 0,001 0,003 0,012 0 0 0 0,000 0,015 0,124 

U 0,005 0,003 0,000 0 0 0 0,000 0,008 0,088 

V 0,009 0,002 0,000 0 0 0 0,000 0,010 0,101 

X 0,000 0,001 0,012 0 0 0 0,000 0,013 0,112 

Y 0,002 0,001 0,000 0 0 0 0,007 0,009 0,096 

Z 0,000 0,000 0,012 0 0 0 0,007 0,019 0,138 
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Příloha 4: Endosonor 

 
Obrázek 26: Endosonor [40] 
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Příloha 5: StartX 

 
 

Obrázek 27: Hroty StartX [35] 
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Příloha 6: Přehled ultrazvukových hrotů  

 
Obrázek 28: Přehled ultrazvukových hrotů [41] 


