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v práci dentálnej 
hygieničky?
„Pre pacienta je dentálna hygiena 
to najlepšie, čo môže byť. Ani 
jeden zubný lekár totižto nemá 
dostatok trpezlivosti, aby sa 
venoval dentálnej hygiene. Bežná 
domáca hygiena je dôležitá pre 
tých, ktorí nemajú problémy so 
zubami. Ak však majú pacienti 
výplne, mostíky a podobne, 
bežná starostlivosť nestačí. 
Dochádza k tomu, že plôšky 
zubov nie sú samoočisťované 
slinami, vznikajú habituálne 
nečisté miesta, kde sa začína 
usadzovať patologická bakteriálna 
flóra a vzniká zápal. Dentálna 
hygienička, ktorá disponuje 
profesionálnymi prostriedkami na 
čistenie zubov, dokáže vyčistiť 
parodontálne vačky, miesta 
habituálne nečisté a plôšky, ktoré 
nie sú dostupné zubnou kefkou 
pri bežnej hygiene, a hlavne nie 
sú samoočisťované slinou. Pre 
človeka, ktorý má akékoľvek 
problémy so zubami, by mala byť 
návšteva dentálnej hygieničky 
absolútnou samozrejmosťou. 
Netýka sa to len pacientov 
s implantátmi alebo starších 
pacientov, ale hlavne mladých 
ľudí. Ak chcú mladí napredovať 
a byť v živote v pohode, tak 
by ich prvá cesta mala viesť 
k dentálnej hygieničke. Naša 
skúsená dentálna hygienička 
okrem toho, že urobí základné 
vyšetrenie, ohodnotí stav výplne, 
vie zhodnotiť, či náhodou niekde 
nevznikol nežiaduci kaz a aké 
dôsledky z toho plynú pre 
pacienta. Navyše, ošetrenie je na 
vysokej profesionálnej úrovni a je 
bezbolestné.“

Jana Pavlíková, dipl. DH začala svoju 
profesionálnu cestu ako pôrodná 
asistentka a inštrumentárka na 
operačnej sále. V stomatologickej 
ambulancii Starzyk, s.r.o. pôsobí od 
roku 2002. Najprv ako zdravotná 
sestra, neskôr ako diplomovaná 
dentálna hygienička, keďže si 
v rokoch 2005-2007 doplnila svoje 
vzdelanie o odbor dentálna hygiena. 
Svoju odbornú prax stavia práve na 
tomto vyššom odbornom štúdiu a na 
dlhoročných skúsenostiach v práci 
diplomovanej dentálnej hygieničky. 
Je členkou Asociácie dentálnych 
hygieničiek na Slovensku ako aj 
Slovenskej komory medicínsko-
-technických pracovníkov. Jej 
poslaním a nenahraditeľnou úlohou 
je nielen zuby odborne vyčistiť, 
ale hlavne naučiť, ako sa o ne 
v rámci prevencie správne starať 
počas celého života. Od tehotných 
mamičiek, zaneprázdnených oteckov, 
cez malé detičky predškolského 
veku, školákov, tínedžerov, až 
po dospelých. Bez rozdielu, či 
pacient je alebo nie je v ambulancii 
registrovaný.

Hlavnou témou tohto čísla je dentálna hygiena. 
Prečo je dôležitá?
Pretože vplýva na zdravie celého organizmu. Mimoriad-
nu úlohu zohráva pri prevencii a výchove. Naučí ľudí to, 
aby si zvykli na pravidelnosť, avšak nielen, aby si zuby 
čistili pravidelne, ale aj tomu, aby si ich čistili správne. 
Cieľom mojej práce je dosiahnuť, aby sa zuby nekazili, 
aby v ústach neboli zápaly ďasien, čomu sa dá správ-
nym postupom pri dentálnej hygiene predísť. Samozrej-
me, keď je už na zuboch zubný kameň alebo povlak, 
tak ich vyčistím, aby sa baktérie a infekcia nešírili ďalej 
do krvného riečiska a odtiaľ do celého organizmu. Tieto 
infekčné zápaly totižto môžu viesť k množstvu vážnych 
ochorení, od srdcových chorôb, až k mozgovej mŕtvici, 
či potratom. 

Aké sú najčastejšie prípady zanedbania starostli-
vosti o zuby a o ústnu dutinu? S akými problémami 
prichádzajú pacienti do ambulancie?
Najčastejšie sú to pacienti s krvácaním ďasien, ktorí už 
počuli, že  im vieme pomôcť práve u nás alebo pacienti 
odporúčaní zubnými lekármi. Jednoznačne môžem 
povedať, že ľudia si nevedia čistiť zuby. Nikto ich to 
nenaučil. Nevedia, že existuje niekoľko techník čistenia 
zubov. Nemôžeme si predsa všetci čistiť zuby jednou 
technikou. Pre každého platí niečo iné. Prirovnala by 
som to k odtlačkom na prstoch. Tak ako ich máme kaž-
dý iné, takisto i zuby máme každý stavané inak. Každá 
starostlivosť o zuby začína správnym a pravidelným 
čistením, kedy nedáme povlaku šancu, a teda nemá 
z čoho vzniknúť zubný kaz a zubný kameň. Avšak, keď 
si zuby nečistíme správne alebo máme vyššiu tvorbu 
slín, vtedy sa zubný kameň ľahko vytvorí.

Položme teraz otázku takpovediac obrátene. 
S akými problémami by mohli a mali prichádzať, no 
neprichádzajú?
Niektorí pacienti nevedia, že majú v ústach práve 
spomínaný zubný kameň a že tam nemá byť. Napríklad 
tehotné budúce mamičky ani len netušia, že by mali 
u nás absolvovať dve preventívne prehliadky už počas 
tehotenstva v záujme zdravia svojich zubov a zubov 
svojho dieťatka. Mnohí sa boja, že ošetrenie bolí, čo nie 
je pravda. Ku každému jednému pacientovi pristupuje-
me citlivo a používame najkvalitnejšie prístroje.

V praxi sa stretávame aj s pojmom preventistka. 
Je to to isté ako diplomovaná dentálna hygienička 
alebo je v tom rozdiel?
Je v tom podstatný rozdiel. Preventistka po zaškolení, 
resp. kurze, môže začať vykonávať preventívnu činnosť 
v zubnej ambulancii. Jej činnosť sa však obme dzuje 
len na určité úkony, ako poradenstvo, resp. motivácia 
pacienta. V praxi sa často stáva to, že vykonáva čin-
nosti, na ktoré nebola školená, a tým vlastne zasahuje 
do kompetencií diplomovaných dentálnych hygieničiek. 
Pre porovnanie, pri diplomovanej dentálnej hygieničke 
je podmienkou pre prijatie na trojročné odborné štúdium 
dentálnej hygieny predchádzajúca dvojročná prax v zub-
nej ambulancii, absolvovanie prijímacích skúšok, atď.

Jana Pavlíková, dipl. DH:
„Dentálna hygiena nie je strata času“

Mojou snahou je, aby Vás 
a Vaše deti nikdy neboleli zuby 
a aby ste žili plnohodnotný život 
so zubami aj v dôchodku.
Jana Pavlíková   

„
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Pečatenie zubov je jednoduchá procedúra, 
ktorá redukuje výskyt zubného kazu 
v ryhách žuvacích plôch a v jamkách 
skloviny zadných zubov. Tie sú podľa 
odborníkov najviac náchylné na vznik 
zubného kazu.

Vykonáva sa u malých detí, približne od 
ich šiestich rokov, keďže tie si samé ešte 
nevedia vykonať dôkladnú hygienu ústnej 

dutiny. Často aj napriek veľkému úsiliu 
rodičov. Je to jedna z možností prevencie, 
ako eliminovať vznik zubného kazu na 
minimum. 

Svoju skúsenosť s pečatením, 
v ambulancii Jany Pavlíkovej, má i pani 
Janette Komorová (na fotke so svojimi 
deťmi). Ako sama hovorí, jej prvá 
skúsenosť s pečatením sa začala pred 

rokom so stredným synom: 
„Vtedy mal 11 rokov. Pre 
pečatenie som sa rozhodla 
preto, lebo si myslím, že 
je dobré, keď sa zub takto 
ochráni, čím sa moje deti 
v budúcnosti vyhnú väčším 
problémom so zubami. 
Zub podľa môjho názoru 
vydrží dlhšie, keďže takto 
zapečatený neprichádza do 
styku priamo s potravou.“

Dipl. DH Jana Pavlíková 
k pečateniu objasňuje: 
„Jedná sa o preventívny 

Pečatenie detských zubov. Jedna z možností,
ako ochrániť deti pred traumouMDDr. 

Ferenc 
Ivancso
Ako často 
odporúčate 
navštíviť 
dentálnu 

hygieničku?
„Ja osobne odporúčam aspoň dvakrát, 
minimálne však raz za rok. Pravdaže, 
u každého  pacienta je to individuálne. 
Pacienti s problematickým 
parodontom, t.j. s častými zápalmi 
ďasien (z mojej doterajšej praxe 
môžem povedať, že je to približne 
85 až 90 % všetkých pacientov), 
rýchlou tvorbou zubného kameňa, 
ale aj ženy v tehotenstve, by mali 
absolvovať dentálnu hygienu častejšie 
po konzultácii so svojim zubným 
lekárom alebo so samotnou dentálnou 
hygieničkou.“

ODBORNíČKA RADí: „Nepodceňujte zápal ďasien. 
Môže viesť k vážnym zdravotným problémom“

Pani Pavlíková, čo vlastne spôsobuje 
zápal ďasien?
Zápal ďasien vzniká v dôsledku 
nedostatočného alebo nesprávneho 
čistenia zubov. Na zuboch tak ostáva 
zubný povlak, a ten je ideálnym prostredím 
pre množiace sa baktérie, spôsobujúce 
podráždenie ďasien. Dlhodobo neliečený 
zápal prechádza do ochorenia parodontu 
-  spojenia medzi zubom, ďasnom 
a zubným lôžkom, odborne nazývaného 
parodontitída (ľudovo paradentóza).

Podľa čoho spozná pacient, že má 
zápal ďasien?
Podľa krvácania ďasien, ktoré nás na 
zápal upozorňuje. Ľudia si často myslia, 
že keď ďasná krvácajú, je nutné prestať 
s čistením zubov. To je však to najhoršie, 
čo môžu v danej chvíli urobiť. Zuby treba 
ďalej dôkladne čistiť, aby sa zabezpečilo 
odstránenie povlaku a nežiaducich 
baktérií. 

Čo v prípade, ak krvácanie a zápal 
neprestávajú? 
V takomto prípade by mal pacient vyhľadať 
odbornú pomoc. Ak sa rozhodne navštíviť 
našu ambulanciu, najprv mu vysvetlím, 
prečo zápal vznikol a čo 
môžeme spoločne urobiť, 
aby sme ho vyliečili. To 
znamená, že povlak a zubný 
kameň odborne odstránim 
profesionálnymi čistiacimi 
prístrojmi, pretože tu si už 
pacient sám so svojou zubnou 
kefkou nevystačí. Následne 
naučím pacienta správne si 
čistiť zuby. Ďalší osud jeho 
zubov a ďasien je už potom 
viac menej v jeho rukách. 
Dôležitá je však opätovná 
kontrola, aby sme spoločne 
posúdili, či postupuje pri čistení 
a liečbe správne. Najväčšiu 
spokojnosť na pacientovi 
vidieť, keď mu na najbližšej 
návšteve oznámim, že stav 

jeho chrupu a ďasien je v poriadku. Je to 
aj pacientova zásluha, že sme dosiahli 
zdravie v jeho ústach.

Nebolo by jednoduchšie vyskúšať 
niektorý z prípravkov proti krvácaniu 
ďasien? K dispozícii je ich dnes veľké 
množstvo. Sú vôbec účinné?
Pokiaľ sa neodstráni príčina krvácania, 
žiadny prípravok nepomôže. Odstráni síce 
krvácanie, ale nie samotný zápal. Ľudia 
by sa nemali spoliehať iba na terapiu, 
ale by sa mali vážne začať zaoberať aj 
prevenciou. Ak napríklad, dokážu denne 
venovať dve hodiny sledovaniu televízie, 

Zápal ďasien sa podľa odborníkov v súčasnosti týka až deviatich z desiatich 
pacientov stomatologických ambulancií. O príčinách jeho vzniku, prevencii, ako 
aj o tom, aké vážne následky môže spôsobiť, sme sa rozprávali s diplomovanou 
dentálnou hygieničkou Janou Pavlíkovou.

„
Neustálymi zápalmi ďasien sa 
vyčerpáva obranyschopnosť 
organizmu človeka.
Stanislav Starzyk   
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zákrok, trvajúci cca päť minút na každom 
zube. Zub sa najprv vyčistí, potom krátko 
naleptá kyslým agensom a nakoniec zaleje 
tekutým kompozitom. Takto je na ďalšie 
roky chránený a už sa iba pravidelne 
kontroluje pri preventívnej prehliadke.“

Pečatenie je najúčinnejšie ihneď po 
prerezaní zuba, alebo do 6 mesiacov od 
prerezania. Samozrejme, je bezbolestné. 
Preto má pečatenie v nemalej miere 
psychologický efekt – dieťa zažije 
v ordinácii bezbolestné ošetrenie.

Pani Komorová záverom k pečateniu 
s vážnosťou dodáva: „Každý sa obáva 
stomatológa a moje deti nie sú v tomto 
výnimkou. Preto chcem jednoducho 
predísť ich ďalšej traume.“ 

NA NÁVŠTEVE
Rozhovor s MDDr. Janou Bednárovou
Na zdravé zúbky svojej dcérky som myslela, keď bola ešte v brušku

Pani doktorka, koľko má malinká mesiacov?
Lucka má sedem mesiacov.

Objavili sa už aj nejaké problémy s prvými 
zúbkami?
Zatiaľ sa malej zúbky neprerezali, ale už začína 
mať typické prejavy pri prerezávaní zúbkov, ako 
slinenie, mrzutosť a hryzenie všetkého, čo sa 
jej dostane do ručičiek.

Máte ako mamička nejaký recept  nato, aby 
prerezávanie prvých zúbkov bolelo dieťa čo 
najmenej?
Ja osobne mám ako prvú voľbu pripravené 
hryzadlo z neškodného materiálu, odolné voči 
slinám, s rôzne členeným povrchom, aby si 
moja dcérka našla ten svoj úsek, ktorý práve 
potrebuje. Nachádza sa na ňom aj jemná kef-
ka, ktorou si zároveň privykne na prvú hygienu. 
Napríklad aj géliky, ktorých je dnes na trhu 
veľa, poskytujú zmiernenie bolesti pomocou 
lokálneho znecitlivenia danej oblasti ďasna. Pri 
ich aplikácií však treba byť opatrný. Paradoxom 
je, že zúbky sa často začínajú prerezávať pri 
niektorých ochoreniach sprevádzaných zvýše-

nou teplotou, a vtedy rodič mylne pripisuje horúčku zúbkom. 

Ako sa staráte o to, aby mala Vaša dcérka v budúcnosti zdravé zúbky?
Na to, aby mala moja dcérka v budúcnosti zdravé zúbky som myslela, keď bola ešte 
v brušku, zdravým stravovaním, prísunom potrebných minerálov a stopových prvkov. 
Po narodení sa o zdravie jej zúbkov starám dojčením, ktoré jej zabezpečuje správny 
prísun látok pre tvorbu a mineralizáciu tvrdých zubných tkanív. Keď sa zúbky prerežú, 
pre udržanie hygieny budem používať „prstáčik“- malý návlek na ukazovák s jemnými 
gumovými štetinkami, potom gumové kefky, ktoré slúžia k nácviku uchopenia. Neskôr 
detské klasické kefky a fluoridovanú zubnú pastu. Prvé zúbky budem umývať aspoň 
raz denne, hlavne pred spaním. Na začiatku bez zubnej pasty, aby si dieťatko zvyklo na 
čistenie. Neskôr s minimálnym množstvom pasty s obsahom fluóru, vhodnej pre daný 
vek. Samozrejmosťou u mňa je vylúčenie pitia sladkých nápojov, kyslých nezriedených 
ovocných štiav a namáčania cumlíka do medu. Pretože práve toto je spôsob vzniku 
rýchlo sa šíriaceho zubného kazu, postihujúceho predovšetkým predné zuby, s ktorým sa 
najčastejšie stretávam u najmenších detí.

Malá dcérka našej zdravotnej sestričky Martiny Gergőovej 
Sárinka má už 1 rok. Okrem toho, že v tomto veku dieťa 
začína samo chodiť, o slovo sa hlásia už aj prvé mliečne 
zúbky. A Sárinka ich má momentálne na konte už štyri. 
Zaujíma nás to, čo trápi v tomto veku dieťaťa asi všetkých 
rodičov. Či má mamička nejaký návod na to, aby prerezá-
vanie prvých zúbkov bolelo dieťa čo najmenej. „Myslím si, 
že neexistuje žiadny zázračný návod. Výborným pomoc-
níkom je chladivé hryzátko. Používame taktiež gél s ob-
sahom lidokaínu, a samozrejme, láskavé náručie mamy 
pomáha tiež (smiech),“ odpovedá naša hostiteľka.
Pri téme starostlivosť o zúbky malých detí sa mamička 
Martinka rozhovorí: „Každý rodič si musí uvedomiť, že 
zdravie zubov spočíva v každodennej hygiene. Aj star-
ší Sárinkini súrodenci nie sú výnimkou a zuby si musia 
umývať dvakrát denne mäkkou kefkou, zubnou pastou 
prislúchajúcou ich veku a medzizubné priestory dentálnou 
niťou. Na prevenciu zubného kazu je vhodný gél s obsa-
hom aminfluoridov. Solíme soľou s obsahom fluóru a deti 

absolvujú dvakrát ročne preventívnu prehliadku. Sárinke zúbky len vykúkajú, ale čistíme 
si ich aj tak mäkkou kefkou.“
Ako je to so sladkými nápojmi? „Sladké džúsy jej vôbec nedávam a čajík len cez deň.“ 
Na záver našej milej návštevy je tu upozornenie pre mamičky: „Dávajte si veľký pozor na 
sladené mliečko a čaj podávaný v noci. Je to istá cesta k vzniku zubného kazu. Takisto 
sa v poslednej dobe stretávam s tým, že rodičia olizujú deťom cumlík, a vôbec si neuve-
domujú, že im tak ‚darujú‛ zubný kaz.“

...u Martiny Gergőovej
Sladké džúsy vôbec nedávam  

malo by byť v ich záujme, nájsť si desať 
minút na dôkladné vyčistenie zubov.

Týka sa zápal ďasien len dospelých 
alebo aj detí?
Väčšinou sa objavuje už veľmi skoro, a to 
v detskom veku. Deti majú totižto drsnejšiu 
zubnú sklovinu ako dospelí, a preto sa 
im na ňu aj ľahšie zachytáva povlak 
a vzniká zubný kameň. Odtiaľ je už len 
krôčik k zápalu. Môj najmladší pacient so 
zápalom ďasien mal len 5 rokov.

Na začiatku nášho rozhovoru ste 
spomenuli pre mňa tak trochu 
strašidelné slovo parodontitída. Mám 
dôvod sa jej obávať?
Parodontitída je chronické ochorenie 
s nezvratnými následkami, ktoré sa vo 
vážnych prípadoch končí stratou zubov. 
Vyskytuje sa približne už od tridsiateho 
roku života. Pokiaľ sa podchytí na 
začiatku, dá sa zastaviť a takýto stav je 
možné udržať počas celého ďalšieho 
života. Je však dôležité, aby pacient 
s parodontitídou absolvoval pravidelné 
odborné vyčistenie zubov od zubného 
povlaku a kameňa, v trojmesačných až 
polročných intervaloch. Samozrejmosťou 
je dodržiavanie ústnej hygieny v domácom 
prostredí. Parodontitídy sa netreba obávať, 
pokiaľ dodržíte všetko, o čom sme hovorili. 

Mohli by sme záverom zhrnúť to 
najpodstatnejšie, na čo by si mali 
čitatelia dávať pozor?
Nepodceňujme závažnosť prvých 
príznakov zápalu ďasien! Ústna dutina 
je začiatok nášho tráviaceho traktu. 
Ak stratíme zuby, strácame aj zdravie. 
K tomu, aby sme včas zachytili akýkoľvek 
problém v ústnej dutine, slúžia preventívne 
prehliadky, ktoré by sme mali absolvovať 
pravidelne.

ukážka zapečateného zuba

facebook.com/dentalnahygienajanapavlikova
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Pán doktor, pred pár 
dňami ste prednášali 
na odbornom 
stretnutí zubných 
lekárov. O čo 
konkrétne išlo?
Áno, mal som tú 
česť prednášať 
stomatológom na 
medzinárodnom 

implantologicko-parodontologickom 
seminári v Terchovej. Témou prednášky 
bolo využívanie CT (Computer Tomograph) 
prístroja v implantológii a v každodennej 
stomatologickej praxi. Moja prednáška 
bola vyslovene z praxe. Keďže používanie 
tohto prístroja je u nás na každodennej 
báze (v priemere vyhotovujeme jednu až 
dve snímky denne), o nové skúsenosti, ale 
i zaujímavé prípady skutočne nie je núdza. 

Môžete čitateľom prezradiť, aké sú Vaše 
najnovšie poznatky z tejto oblasti a čím 
je tento prístroj pre vás v ambulancii, 
a teda v konečnom dôsledku aj pre 
pacienta, prínosný?
Pre nás má CT veľmi široké využitie, ako 
pri endodoncii, lokalizácii nálezov, tak aj 
pri chirurgii. Napríklad pri komplikovaných 

MDDr. Ferenc Ivancso prednášal stomatológom

MUDr. 
Rastislav  
Dráč
V čom 
vidíte riziká, 
z pohľadu 
zubného 

lekára, ak mamička do 
veku šiestich, resp. 
siedmich rokov dieťaťa 
nenavštívi dentálnu 
hygieničku?
„Ak má dieťa zanedbanú dentálnu 
hygienu, často u neho dochádza 
k zápalu a krvácaniu ďasien, a potom 
je ošetrenie komplikovanejšie. Dieťa 
ho môže prežívať ako bolestivý výkon 
a môže sa viac báť. Dentálna hygiena 
má preto pozitívny a motivačný 
význam z liečebno - preventívneho 
hľadiska. Ďasná sú zdravé, a keď sa 
dieťa naučí správnej metodike čistenia 
zubov už v ranom veku, je to pre neho 
veľké plus do budúcna.“

Vďaka CT prístroju sa nám 
úspešnosť liečby a zákrokov 
výrazne zvýšila.
Ferenc Ivancso   

„

extrakciách zubov múdrosti. Hlavné 
využitie je však v implantológii. Na snímke 
vidíme všetko do detailu - t.j. tvar a hustota 
kosti, anatomické útvary. A preto vieme na 
milimeter presne určiť, aký dlhý a široký 
implantát použijeme, rovnako aj to, aký 
smer a aký sklon bude mať. K tomu 
netreba zabudnúť poznamenať, že CT 
prístroj má minimálnu dávku radiačného 
žiarenia, takže organizmus pacienta nie je 
zaťažený, ani vystavený nebezpečenstvu. 

Takže tým pádom má úžitok hlavne 
pacient...
Presne tak. Vidíme to na tom, že sa 
nám výrazne zvýšila úspešnosť liečby 
a zákrokov. O tom, aký je tento prístroj 
dôležitý, svedčí aj fakt, že svojich 
pacientov k nám za účelom vyhotovenia 

Najmodernejšia technológia pre úžitok pacienta
„Nie každý zubný lekár je ochotný kúpiť 
svojej dentálnej hygieničke to najlepšie 
a najmodernejšie vybavenie,“ hovorí Milan 
Medňanský, konateľ spoločnosti HLS 
Body, s.r.o., ktorý práve nainštaloval do 
stomatologickej ambulancie doktora Starzyka 
najnovší model svetelného ultrazvukového 
prístroja a pieskovača s LED osvetlením.

Ako dodáva: „Tento švédsko-fínsky výrobok 
patrí medzi svetovú špičku. Pred uvedením 
na trh, bol niekoľko rokov testovaný, aby 
spĺňal najprísnejšie kvalitatívne kritériá 
z hľadiska spokojnosti užívateľa i zákazníka.“

Prístroj je určený dentálnej hygieničke, 
ktorej výrazne uľahčuje prácu. Slúži na 
odstraňovanie zubného kameňa, bakteriálnej 
patogénnej flóry a leštenie, resp. pieskovanie 
zubov (vyčistenie škvŕn a pigmentov). Podľa 
ďalších slov pána Medňanského, je prístroj 
taktiež veľmi obľúbený v parodontológii, 

endodoncii, chirurgii a v ďalších oblastiach 
stomatologických ošetrení.

MUDr. Stanislav Starzyk, CSc. o dôvode 
kúpy nového prístroja hovorí: „Rozhodli sme 
sa pre túto najmodernejšiu technológiu preto, 
aby sme zvýšili pohodlie našich pacientov 
a aby bol ich čas strávený v kresle čo 
najefektívnejšie využitý.“

Na otázku, aký úžitok plynie z ošetrenia 
týmto prístrojom pre pacientov, odpovedá bez 
váhania: „Okrem posilnenia zdravia pacienta, 
je to pocit osobnej istoty a sebavedomia.“

Pán doktor na investície do nových 
technológií nedá dopustiť. Po 
panoramatickom röntgene, laseri, CT 
prístroji, je ultrazvukový prístroj ďalšou 
investíciou, ktorá zefektívňuje prácu lekárov 
a dentálnej hygieničky a ktorá šetrí pacientov 
čas.

CT snímky posielajú aj iní zubní lekári zo 
širokého okolia.

Pán doktor, kto okrem Vás ešte 
prednášal na tomto seminári?
Podujatia sa zúčastnilo viacero 
prednášajúcich nielen zo Slovenska, ale 
i z Čiech a nechýbal ani prednášajúci 
z ďalekého Ekvádoru. Za všetkých by 
som rád spomenul pána Doc. MUDr. 
A. Šimuneka, CSc. z Hradca Králové.

Aký máte pocit z toho, že ste prvýkrát 
stáli na strane prednášajúceho?
(smiech) Veľmi dobrý. Je to nesmierne 
cenná skúsenosť.

Za redakciu prajeme pánovi doktorovi Ivancsovi 
veľa úspechov.


