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Protetická sanácia chrupu patrí do 
komplexnej stomatologickej starostlivosti 
aj v detskom a dorastovom veku. 
Má svoje špecifiká, ktorými sa odlišuje 
od protetiky v dospelosti. Sú to predovšetkým
dočasnosť a premenlivosť.

Protetické náhrady u detí sa delia na:

FIXNÉ NÁHRADY
Medzerníky – pri vynútenej indikácii predčasnej extrakcie mliečneho zuba 
v zadnom úseku chrupu je potrebné zabezpečiť udržanie medzery pre pre-
rezanie trvalého zuba.

Gropperové zariadenie – dokáže nahradiť jeden alebo viac zubov po pred-
časnej strate rezákov.

SNÍMATEĽNÉ NÁHRADY
Ide o zvláštny typ snímateľnej náhrady – doskové náhrady.  Sú rozšírené na
celé podnebie, teda majú plný rozsah podnebnej, príp. linguálnej (jazykovej)
dosky. Ich súčasťou nie sú žiadne drôtené spony. Spomínaný rozsah doskových
náhrad zabezpečuje tzv. retenciu (udržanie náhrady na svojom mieste tak, 
že sa nebude uvoľňovať, padať). Pre zvýšenú retenciu náhrady je vhodné
odporučiť aj jej podlepenie niektorým z komerčne dostupných lepidiel.
Snímateľné náhrady môžu byť v spolupráci s ortodontistom doplnené o orto-
dontické prvky. 

Hlavné zásady k indikácii zhotovenia zubných náhrad u detí:

ý vek pacienta aspoň 3 roky, prípadne viac – pre potrebu bazálnej spolupráce
pri odtlačkoch, ľahšie zvykanie si na náhradu

ý schopnosť dodržiavať zásady správnej dentálnej hygieny v zostatkovom 
chrupe a špeciálnej starostlivosti o zubnú náhradu

ý schopnosť rodiča chodiť s dieťaťom na pravidelné prehliadky a kontroly pre 
nutnosť výmeny náhrady v dôsledku zmenených pomerov pri raste čeľustí. 
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základné funkcie
detskej zubnej
náhrady:

Detské zubné náhrady majú byť
konštruované tak, aby ich bolo
možné nahradiť/vymeniť, nesmú
brzdiť vývin a rast zubných oblúkov.

rehabilitačná (odhrýzanie 
a rozmeľňovanie potravy)

estetická

napomáha správnej fonácii 
a výslovnosti

napomáha optimálnemu
vývinu zubov a ich prerezaniu

podporuje rast zubných
oblúkov

vytvára podmienky pre
správny vzťah medzi čeľusťou
a sánkou

podporuje rast čeľustných kostí

zabezpečuje miesto pre 
trvalý chrup

vytvára podmienky pre 
protetiku v dospelosti

Medzerník Gropperové zariadenie Snímateľná detská náhrada

Nitrianska zubná ambulancia
STOMAHOL

sa venuje aj stomatologickej
protetike, ktorá sa zaoberá

náhradou chýbajúcich alebo
poškodených zubov.
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V nasledujúcom článku sa dozviete, kedy je vhodné poradiť 
sa s lekárom alebo lekárnikom o dopĺňaní (suplemen-
tácii) vápnika v tele v dôsledku jeho nedostatočného 
vstrebávania, zvýšených strát alebo nadmerných potrieb 
v organizme.

n DETI A ADOLESCENTI
Najvyššia spotreba vápnika v organizme prebieha u detí 
a dospievajúcich, to znamená v období rastu. V tejto dobe
dochádza k rastu a predlžovaniu kostí, čím stúpa aj potreba
prísunu vápnika.
Odporúča sa dlhodobá suplementácia vápnika v dávke 200-
300 mg u detí do 10 rokov, 400-800 mg vo veku 10 až 18 rokov.

n TEHOTNÉ A DOJČIACE ŽENY
Počas tehotenstva a následne v období dojčenia extrémne
narastá spotreba vápnika v ženskom organizme. Vápnik je
spolu so železom tým minerálom, ktorý sa počas gravidity 
a v dobe laktácie stáva v organizme nedostatkovým z dôvodu
zvýšeného dopytu.
Po porade s lekárom sa vápnik obvykle suplementuje v dávke
600-1000 mg denne počas tretieho trimestra tehotenstva
a počas celej doby laktácie.

n ŽENY VO VEKU DO 30 ROKOV
Ženy v strednom veku sú prirodzene náchylnejšie na ochore-
nia ako je osteoporóza, kedy sa kosti stávajú menej odolnými
voči záťaži, čím sa zvyšuje riziko zlomenín. Medzi najzá-
važnejšie zlomeniny v dôsledku osteoporózy patria zlome-
nina krčka stehennej kosti, resp. poškodenia stavcov chrbtice.
Jedinou cestou je dostatočný prísun vápnika vo veku 25 až
30 rokov. Po tomto veku už telo nie je schopné v takej
miere obohacovať kosti o vápnik.
V prípade nedostatočného prísunu vápnika v potrave sa
odporúča denná suplementácia v dávke 600-1000 mg.

n SVALOVÉ KŔČE PRI FYZICKEJ AKTIVITE
Vápnik je nesmierne potrebný pri kontrakcii svalov. V prípade
nedostatku vápnika sa môžu objavovať svalové kŕče, ktoré sa
vyskytnú primárne pri zvýšenej záťaži, čím klesá fyzická
výkonnosť. 

V prípade vykonávania pravidelnej fyzickej aktivity sa
odporúča suplemenátcia vápnika vždy po záťaži v nárazovej
dávke 1000-1500 mg.

n PODPORA HOJENIA ZLOMENÍN
V prípade poškodenia kostí (najčastejšie pri zlomeninách)
vzniká zvýšený dopyt organizmu po vápniku. Ide o dôsledok
procesu zrastania, kedy je spotreba vápnika vyššia ako bežne.
V rámci rekonvalescencie sa odporúča suplementovať váp-
nik počas celej doby v dávke 1000 mg na deň.

n OSTEOPORÓZA
Pri osteoporóze dochádza k postupnému znižovaniu hustoty
kostnej hmoty. Ide o nerovnovážny stav, kedy procesy
odbúravania kostí prevyšujú novotvorbu kostnej hmoty.
Osteoporóza významne postihuje viac ženy ako mužov. 
Liečba patrí do rúk lekára, pričom celkový manažment by mal
(až na malé výnimky) zahŕňať aj dlhodobú suplementáciu
vápnika v dávke 600-1000 až mg denne.

Ako správne užívať vápnik
Pri bežnej suplementácii postačuje jedna dávka vápnika
denne. Vzhľadom na lepšie vstrebávanie sa odporúča
vápnik podávať v podvečerných alebo večerných hodi-
nách. V prípade potreby rýchlejšieho účinku sa prednost-
ne odporúčajú rozpustné liekové formy (napr. šumivé
tablety alebo granuláty). Vápnik je lepšie podávať spolu
s jedlom alebo po jedle.
Káva, alkohol a fajčenie významne obmedzujú vstrebá-
vanie vápnika. K zníženému vstrebávaniu vápnika dochá-
dza aj pri súčasnom podávaní liekov alebo potravín 
a nápojov s vyšším obsahom magnézia, zinku a podobne
(odporúča sa odstup aspoň 2 hodiny). V prípade potreby
je možné podporiť dopĺňanie vápnika aj suplementáciou
vitamínu D, magnézia a zinku.
O správnom dávkovaní vápnika a obmedzeniach pri jeho
použití sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

vápnik
prvok dôležitý pre zdravie

V tele tvorí vápnik okolo 1,5 % celkovej 
telesnej hmotnosti, pričom je ho viac ako 
99 % uloženého v kostiach a zuboch. 

Vápnik je nevyhnutný pre správnu činnosť 
svalstva (vrátane srdca), správnu činnosť nervov,
za správne zrážanie krvi a mnoho ďalších
dôležitých dejov v tele.

PharmDr. Peter Stanko
lekárnik

protetická sanácia chrupu
detské zubné náhrady


