
CO JE PARADENTÓZA ?
Paradentóza je infekèní, tedy nedìdièné, onemocnìní zpùsobující destrukci závìsu zubu 
(parodontu). Infekci zpùsobují bakterie dutiny ústní pøemnožené na plaku. Dìdíme tedy pouze 
sklon k paradentóze, kdy máme horší odolnost èelistní kosti a dalších tkání parodontu vùèi 
infekci.

CO JE CÍLEM LÉÈBY ?
Pro celou dobu léèby se mus? pacienti obrnit trpìlivostí, protože léèba je dlouhodobá. Cílem celé léèby je 
zastavit postup destrukce parodontu, potlaèení zánìtlivých procesù  a odstranìní parodontálních 
chobotù, tedy hlubokých kapes mezi zubem a dásní. Je potøeba si uvìdomit, že nejvìtší díl práce musí 
opravdu udìlat pacient sám ! Základním léèebným opatøením je totiž redukce množství zubního plaku v 
ústní dutinì. Nastolení dokonalé ústní hygieny je tedy nejdùležitìjším protizánìtlivým opatøením.  

1) HYGIENICKÁ FÁZE
Dentální hygienista  provede úvodní 
vyšetøení, pouèí pacienta o pøíèinách 
onemocnìní, vybere správné pomùcky a 
techniku èištìní zubù a mezizubních 
prostorù, odstraní zubní kámen.  Zánìtlivì 
prosáklé, masivnì krvácející dásnì se 
mohou klidnit dezinfekèními pøípravky.

2)  KONZERVATIVNÍ OŠETØENÍ PARODONTU
Konzervativní ošetøení parodontu zahrnuje vyèištìní a 
ohlazení povrchu koøene pod okrajem dásnì a následné 
pøihojení poškozené dásnì k zubu. To se provádí pomocí 
ruèních kyret nebo moderních ultrazvukových pøístrojù. 
Klasickou kyretáž, nebo-li deep scaling, provádí vìtšinou 
dentální hygienista nebo lékaø-parodontolog. Ošetøení je 
èasovì nároènìjší a vìtšinou se provádí ve 2-3 návštìvách. Po 
ošetøení se citlivost dásní výraznì snižuje nebo je pøechodná. 
Mezitím mùže  citlivost pacient tlumit pomocí lékù (Aulin, 
Ataralgin, Brufen, Ibalgin, apod.).

3)  HOJENÍ OŠETØENÝCH TKÁNÍ
V této fázi, která trvá pøibližnì 2-3 mìsíce, pacient provádí co 
nejdokonalejší ústní hygienu technikou, kterou ho nauèil 
dentální hygienista. Poté se vyšetøí a vyhodnotí stav zhojení 
parodontálních tkání. 

Výsledky :

a) PARODONT  JE ZHOJEN a pacient má dobrou úroveò 
ústní hygieny; je tedy uveden do tzv. recall systému, tedy fáze 
podpùrné a udržovací léèby. 

b) PARODONT  NENÍ ZCELA ZHOJEN, aèkoli má  pacient  
dobrou úroveò ústní hygieny;  takový je vìtšinou urèen k 
chirurgické fázi léèby provádìné specialisty v oboru 
parodontologie.

c) PARODONT  NENÍ DOSTATEÈNÌ ZHOJEN, a zároveò 
pacientova domácí péèe o chrup a úroveò ústní hygieny není 
uspokojivá, tzn. že pøichází s nánosy zubního plaku a 
kamene, s krvácejícími dásnìmi nebo dokonce s hnisajícími 
defekty. Tito pacienti jsou zaøazeni zpìt na zaèátek do 
hygienické fáze nebo se léèba  ukonèuje.

4) CHIRURGICKÁ OŠETØENÍ PARODONTU 
Pro chirurgický zákrok jsou vhodní pouze ti pacienti, u kterých po 
konzervativním ošetøení parodontu došlo k urèitému zlepšení, ale nedošlo k 
vyøešení problému.  Pomocí operaèních postupù lékaø se eliminuje zbylé 
parodontální choboty.  Obecnou nevýhodou chirurgického ošetøení  je úbytek 
mìkkých tkání - ústupu dásní a obnažení krèkù zubù. Pouze výkony øízené 
tkáòové regenerace (dodání biomateriálu) jsou schopny do jisté míry tento jev 
zmírnit. Pacienti jsou poté  zaøazeni do fáze udržovací a podpùrné léèby.

5) REKONSTRUKCE
Cílem rekonstrukèní fáze je 
obnovení funkce a estetiky 
ch rupu .  Zho tovu j í  se  
korunky, mùstky, pøípadnì 
se provádí i ortodontické 
ošetøení (rovnání zubù) a 
zavádí se implantáty.

6) RECALL - UDRŽOVACÍ A PODPÙRNÁ LÉÈBA
Cílem recallu je udržení dosaženého stavu parodontu, zabránìní 
dalšímu postupu nemoci tak, aby chrup pacienta vydržel ve funkèním 
stavu po co možná nejdelší dobu. Základní podmínkou úspìchu v této 
fázi léèby je zase naprosto dokonalá domácí péèe. Tato fáze se skládá  z 
opakovaných kontrolních vyšetøení v intervalu 3–6 mìsícù a ošetøení u 
dentálního hygienisty a zubního lékaøe. Bìhem opakovaných návštìv 
se sleduje stav ústní hygieny a parodontu, postup onemocnìní, provádí 
se hloubkové èištìní mìkkých povlakù a odstraòování zubního kamene, 
který se i pøes dokonalou hygienu v ústech vždy tvoøí, a to hlavnì na 
místech obtížnì pøístupných èištìní.

ZÁVÌR
Léèba paradentózy je dlouhodobý a složitý proces, pøi 
kterém hraje zcela zásadní roli sám pacient – jeho 
schopnost dokonale provádìt hygienu dutiny ústní a 
spolupracovat pøi léèbì (vè. omezení èi zanechání 
kouøení). Právì pacient sám se rozhodující mírou podílí 
na (ne)úspìšnosti léèby. Za úspìch léèby se považuje 
tzv. stabilizovaný stav.  Úkolem lékaøe a dentálního 
hygienisty je provést pacienta úskalím této léèby a 
svými, zákroky, výkony a  pøístupem vytvoøit podmínky 
pro dobrou domácí péèi. 
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