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registrace, zastavení pracovních modelů v artikulátoru
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40.15 Ordinace: zkouška hotových náhrad, odevzdání náhrad, 
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40.16 Ordinace: kontrolní intra- a extraorální registrace čelistních 
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44.1 Úvod
44.2 Příčiny periimplantační destrukce tkáně
44.3 Mikrobiologické aspekty
44.4 Diagnostické parametry pro zhodnocení periimplantační 

situace
44.5 Četnost periimplantitidy u pacientů s parodontitidou
44.6 Prevence periimplantitid
44.7 Úprava povrchu implantátu
44.8 Léčebné možnosti mukózních zánětů a periimplantitidy
44.8.1 Počáteční fáze
44.8.2 Druhá fáze: chirurgická léčba
44.9 Souhrn

45 Následná péče v protetice
45.1 Úvod
45.2 Anamnéza a profesní vlivy v rámci následné protetické péče
45.2.1 Anamnéza
45.2.2 Klinický nález a jeho záznamy
45.3 Léčba v rámci následné protetické péče
45.3.1 Poučení pacienta
45.3.2 Ústní hygiena – remotivace a reinstruktáž
45.3.3 Odstraňování zubního povlaku, zubního kamene 

a konkrementů
45.3.4 Očištění chrupu a přeleštění
45.3.5 Fluoridace
45.3.6 Další opatření
45.3.7 Pevné stanovení intervalů následné péče

46 Spokojenost pacienta a kvalita jeho života ovlivněná 
ústním zdravím

46.1 Koncept spokojenosti pacienta
46.2 Kvalita života a ústní zdraví
46.2.1 Celkový zdravotní stav
46.2.2 Kvalita života a ústní zdraví
46.3 Hodnocení věrohodnosti pacientových sdělení
46.3.1 Základy psychologie
46.3.2 Hodnocení spokojenosti pacienta a kvality jeho života
46.3.3 Hodnocení kvality života v závislosti na ústním zdraví
46.4 Studie využívající pacientem udané měrné faktory v zubním 

lékařství
46.4.1 Spokojenost
46.4.2 Kvalita života
46.5 Souhrn

Rejstřík 3. dílu
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Předmluva k 4. vydání

Trvalý úspěch předchozích tří vydání přivedl pana Wolterse, obchodního 
ředitele vydavatelství Quintessenz, k dotazu, zda může počítat s novým, 
přepracovaným vydáním našeho díla. Nabídl nám renomovanou ilustrátor-
ku, která by se věnovala grafickému ztvárnění nových objevů a impulzů 
v oboru pro potřeby naší knihy. Samozřejmě jsem nabídku okamžitě přijal 
a spojil se s autorským týmem.

Zde bych chtěl nejprve srdečně poděkovat Prof. Dr. M. Hülzelerovi 
a Prof. Dr. H. Kappertovi za jejich letitou úspěšnou spolupráci. Pro jejich 
velkou zaneprázdněnost nebylo možné, aby s námi dále spolupracovali. 
Přemýšleli jsme, koho z mladých, dynamických vysokoškolských učitelů 
oslovit a požádat o spolupráci v autorské skupině. Prof. Dr. G. Heydec-
ke, Hamburg, Prof. Dr. S. Wolfart, Aachen, a PD Dr. Dr. J. Fischer, Bad 
Säckingen, odpověděli na naši výzvu a podpořili intenzivní proces pře-
pracování díla.

Díky tomu vám v tomto vydání můžeme předložit současný stav vědy 
v oblasti synoptického zubního lékařství a zubní techniky. Studující, zubní 
lékaři a zubní technici se mohou nechat nakazit naším nadšením pro špič-
kovou zubní medicínu.

Přáli bychom si, abyste při četbě přepracovaných témat a technik uve-
dených v „Curriculum Prothetik“ nalezli to, co ve vás vzbudí zvědavost 
a ducha pro vědu.

Jörg R. Strub
Freiburg, červen 2010

Redakční poznámka:
Přehledy literatury za každou kapitolou byly přejaty z originálu knihy bez 
redakčních úprav.
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15 Artikulátory

15�1 Úvod
Artikulátory jsou mechanické přístroje, které – spolu s modely v nich za-
fixovanými – registrují vzájemné vztahy čelistí a simulují pohyby dolní 
čelisti.

Artikulátory používáme jak v diagnostice a při plánování léčby 
(např. k analýze statické a dynamické okluze, pro zhotovení tzv. wax-up, 
tedy k voskovým modelům chrupu, k postavení zubů, k určení místa zábrusů 
apod.), tak jako pomocný prostředek pro terapeutické účely (při výrobě 
orálních dlah, litých výplní, protetických náhrad, snímatelných ortodon-
tických aparátů).

Artikulátory musí mít dobrou stabilitu a možnost spolehlivé aretace 
centrální okluze, která zajistí reprodukovatelnou pozici modelů.

Žádný artikulátor není schopen stoprocentně reprodukovat individuální 
pohyby dolní čelisti ve všech jejích funkčních fázích. Možnosti artikulátoru 
vycházejí z hodnot, které se skutečnosti pouze blíží. Při reprodukci pohybů 
čelistního kloubu vznikají geometrické reciproční chyby: Čím menší je 
rozdíl vzdálenosti mezi kondylem u pacienta a odpovídajícím kloubem 
na artikulátoru a čím menší je rozdíl vzdálenosti osy rotace (šarnýrového 
pohybu) kloubní hlavice od osy rotace kloubu artikulátoru, tím je reálná 
situace v čelistních vztazích simulována přesněji a tím menší je i celková 
odchylka. Reálnou pozici horní čelisti vůči poloze temporomandibulárních 
kloubů lze přesně registrovat a jejich vzájemný vztah přenést do artikulátoru 
s použitím obličejového oblouku.

Předchůdci artikulátorů jsou okludory. Tyto přístroje umožňují pouze 
simulaci šarnýrového pohybu dolní čelisti (otvírání a zavírání), který je 
prováděn kolem pevně dané osy. Okludory již nejsou pro použití v pro-
tetice žádoucí. Již první artikulátory umožňovaly nejen šarnýrový pohyb 
modelů, ale i exkurze ve všech směrech. Ani tyto staré typy artikulátorů 
nedokázaly přesně simulovat situaci v ústech, protože nepřenášely reálnou 
situaci jak postavení horní čelisti vůči čelistním kloubům, tak i pohybů 
dolní čelisti.

15�2 Rozdělení artikulátorů
Artikulátory je možné rozdělit podle různých principů ve vztahu k obliče-
jovým strukturám (Szentpétery 1999):
zz podle principu vodicí plochy

 – artikulátory s dominancí kloubního vedení
 – artikulátory s dominancí vodicí plochy žvýkací dráhy
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zz podle principu kloubního vedení
 – artikulátory bez kloubního vedení
 – artikulátory s kloubním vedením

 � s pevným kloubním vedením
 � s volným kloubním vedením

zz podle orientace k různým referenčním rovinám
 – k protetické rovině
 – k frankfurtské horizontále
 – k rovině orbitální osy
 – k horizontále pacienta

zz podle nastavitelnosti
 – artikulátory bez možnosti nastavení
 – částečně seřiditelné artikulátory
 – plně seřiditelné artikulátory

zz podle toho, která čelist je pohyblivá
 – artikulátory typu arcon
 – artikulátory typu non-arcon

V praxi se osvědčily artikulátory průměrné, částečně a plně seřiditelné 
a typu arcon i non-arcon.

15�2�1 Rozdělení artikulátorů podle 
nastavitelnosti

15�2�1�1 Artikulátory bez možnosti nastavení, tedy průměrné

Průměrné artikulátory mají přední (řezákový bod = vodicí bod) a dva zadní 
vodicí prvky (kondyly), které umožňují řízené pohyby.

Pohybové možnosti artikulátoru
zz Šarnýrový pohyb (otvírání a zavírání)
zz Klouzavé pohyby = protruzní a lateropulzní pohyby podle pevně zabu-

dovaných vodicích drah

Průměrné artikulátory jsou vyrobeny podle průměrných hodnot a neu-
možňují individuální nastavení přístroje podle konkrétních hodnot pacienta. 
Podmínkou jejich použití je upevnění modelu horní čelisti do artikulátoru 
v souladu s hodnotami přenesenými obličejovým obloukem.

Protetické indikace
Maximálně úsporné řešení v rámci sociálně pojatého protetického ošetření 
pro diagnostiku, zhotovení dlah a zubních náhrad s průměrným řezákovým 
a špičákovým vedením.

Příklady
zz Artex® BN, Artex® CN
zz Denar® Automark, Denar® Mark 310
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zz Gerber-Condylator „Simplex“
zz Protar®evo 2, Protar®evo 3
zz Whip Mix Model 100 Articulator

15�2�1�2 Částečně seřiditelné artikulátory
Možnosti pohybu
zz Šarnýrový pohyb (otvírání a zavírání)
zz Klouzavé pohyby (protruze a lateropulze)

Charakteristika
zz Podmínkou úspěšného použití je montáž modelů dle umístění horní 

čelisti v lebce a dle polohy kondylů (registrace a přenesení situace ob-
ličejovým obloukem do artikulátoru).
zz Mají nastavitelný sagitální (podélný) sklon kloubní dráhy podle hodnot 

naměřených u pacienta.
zz Podélná kloubní dráha (dráha kondylu) probíhá přímo (= lineárně) nebo 

zaobleně.
zz Bennettův úhel je nastavitelný a umožňuje Bennettův pohyb.
zz Řezákové vedení může být nastaveno individuálně pomocí vyměnitelné 

nebo nastavitelné destičky.
zz Částečně seřiditelný artikulátor může být také typický tím, že má pevný 

kloubní obal. Ten je vyfrézovaný tak, aby v něm mohly být prováděny 
propulzní a lateropulzní pohyby pomocí kuličky, simulující pohyby 
kondylu.

Protetické indikace
Při standardním protetickém ošetření se používá v diagnostice, určení zá-
brusů, zhotovení dlah a zubních náhrad s řezákovým, špičákovým nebo 
skupinovým vedením.

Příklady
zz Artex® CT, Artex® CP, Artex® CR
zz Combitec-Artikulator
zz Denar® Anamark plus, Denar® Combi, Denar® Combi II Articulator, 

Denar® D5A, Denar® Mark 320, Denar® Mark 330, Denar® Mark II, 
Denar® Track II
zz Dentatus Articulator ARA
zz Protar®evo 5, Protar®evo 5B, Protar®evo 7, Protar®evo 9
zz SAM 1, SAM 2, SAM 3

15�2�1�3 Plně seřiditelné artikulátory
Možnosti pohybu
zz Šarnýrový pohyb (otvírání a zavírání)
zz Skutečnosti se maximálně blížící individuální nastavení hraničních po-

hybů dolní čelisti ve smyslu propulze a lateropulze a všechny pozice 
mezi nimi ležící dle třírozměrné registrace na pacientovi



Kapitola 15

336 Artikulátory

Charakteristika
zz Podmínkou použití je montáž modelů podle umístění horní čelisti v leb-

ce a podle polohy kondylů (registrace a přenesení situace obličejovým 
obloukem do artikulátoru).
zz Je reprodukovatelná sagitální kloubní dráha (včetně zakřivení).
zz Je reprodukovatelný Bennettův pohyb („immediate side shift“ [ISS]).

Příklady
zz Denar® D5A
zz Stuart Articulator
zz TMJ Articulator

Ke stanovení hodnot, nastavených v artikulátoru, mohou být použity 
různé (převážně finančně náročné) registrační metody Využíváme např. 
následující registrační zařízení:
zz Axiograph (obr. 15-1)/Axiotron/AxioQuickRecorder (Heinz Mack)
zz Gnathoscop (Anthony J. de Pietro)
zz Masticator (Roland Weber)
zz Panthograph (Charles Stuart)
zz Stereognathograph (Rainer Burkhardt)

15�2�2 Rozdělení podle toho, která 
čelist je pohyblivá

15�2�2�1 Artikulátory typu arcon, tedy s pohyblivou dolní čelistí

Název arcon je odvozen od slov articulator (artikulátor) a condylus 
( kondyl). Jsou vybaveny na horním dílu artikulátoru vodicí umělohmotnou 
ploškou a nastavenými kondylárními kuličkami na spodním dílu artikuláto-
ru (obr. 15-2). Vedení kloubní dráhy je realizováno podle skutečné situace 

Obr. 15-1 AXIOGRAPH III. 
Kolineární registrační přístroj 
na diagnostiku systému 
čelistního kloubu a pro exaktní 
umístění modelů do artikulátoru. 
Jde o mechanicky pracující 
základní přístroj, ke kterému 
je možné připojit elektronický 
přídavný přístroj AXIOTRON® 
a ultrazvukový AXIOGRAPH®.
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u pacienta horním dílem artikulátoru. U některých artikulátorů lze horní 
a spodní díl od sebe oddělit.

Příklady
zz Artex® BN, Artex® CN, Artex® CT, Artex® CP, Artex® CR
zz Combitec-Artikulator
zz Denar® Anamark plus, Denar® Automark, Denar® Combi, Denar® 

Combi II Articulator, Denar® D5A, Denar® Mark 310/320/330, Denar® 
Mark II, Denar® Track II
zz Dentatus Articulator ARA/Articulator ARH/Articulator ARL/Articu-

lator ARD
zz Hanau™ 96H2 Articulator
zz Protar®evo 2/evo 3/evo 5/evo 5B/evo 7/evo 9
zz SAM 1, SAM 2 (obr. 15-3, 15-4, 15-6), SAM 3 (obr. 15-5, 15-6)
zz Whip-Mix 2000/3000/4000/8500 Series Articulator

Obr. 15-2 Artikulátor typu arcon: 
vodicí kloubní ploška je umístěna 
na horním dílu artikulátoru, 
kondylární kuličky na dolním dílu.

Obr. 15-3 Artikulátor typu arcon SAM® 2PX. Obr. 15-4 Pevný kloubní obal artikulátoru SAM® 2PX 
i přes princip arcon umožňuje při horizontálním držení 
kondylární kuličky plnohodnotnou šarnýrovou rotaci.
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15�2�2�2 Artikulátory typu non-arcon
Tyto artikulátory jsou konstruovány tak, že vodicí plochou je umělohmotná 
kloubní pánvička (otočný kloubní bubínek s vodicím zářezem nebo vodicím 
okrajem) v dolním dílu artikulátoru, zatímco kondylární kulička je umístěna 
na horním dílu (obr. 15-7). Kloubní vedení je v tomto případě realizováno na 
dolním dílu artikulátoru. Horní i dolní díl artikulátoru jsou pevně spojeny.

Příklady
zz Artex® BN, Artex® CN, Artex® CT
zz Dentatus Articulator ARH/Articulator ARL/Articulator ARD
zz Hanau™ 96H2 Articulator

Obr. 15-5 Artikulátor typu 
arcon SAM® 3 s kovovým 
kloubním obalem a přesnou 
kónickou aretací centrální 
okluze.

Obr. 15-6 Nastavovací atributy artikulátorů SAM® 3: stavitelný incizální stolek v horním 
dílu artikulátoru a vyměnitelná zakřivení. Tyto atributy dělají z artikulátorů SAM® 2PX 
a SAM® 3 plně nastavitelné přístroje.
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Gerberův kondylátor (Vario, Individual) je představitelem artikulátoru 
jak typu arcon, tak i non-arcon. V sagitálním směru je typu non-arcon, 
zatímco v transverzálních směrech je artikulátorem typu arcon (obr. 15-8).

Obr. 15-7 Artikulátor typu 
non-arcon: vodicí plocha kondylu je 
umístěná na dolním dílu artikulátoru. 
Kondylární kuličky jsou součástí 
horního dílu artikulátoru.

Obr. 15-8 Gerberův kondylátor.
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15�3 Rozdíly mezi artikulátory SAM 
a Gerberovým kondylátorem

15�3�1 Charakteristika artikulátoru SAM 2
(převzato od Heinz Mack 1971)
zz Artikulátor typu arcon.
zz Řídicí rovina: rovina orbitální osy.
zz Destička nastavení řezákového vedení (incizální stolek) je na horním dílu 

artikulátoru; stolek je konfekčně vyroben nebo individuálně nastavitelný.
zz Horní díl artikulátory je oddělitelný.
zz Vertikální rozměr je nastavitelný vpředu (vodicí tyčinka).
zz Pohyby v artikulátoru SAM jsou řízeny jednak vodicí tyčinkou vpředu 

a jednak zadními vodicími kondylárními prvky.
zz Norma pro SAM-P určuje o 15 mm vyšší pilíř kondylu než starší verze 

přístrojů, aby bylo více místa pro práci na modelech.
zz Je možné zaletování přístroje v pozici centrální okluze (vysoká stabilita 

polohy).
zz Retruzní pohyb odvisí od upevnění modelu dolní čelisti.
zz Polohování dolního dílu artikulátoru v definovaném protruzním postave-

ní lze za pomoci speciálních protruzních násadců (6 násadců umožňuje 
vybrat protruzní pohyb v rozmezí 1–6 mm) nebo pomocí cínových fólií, 
umístěných v distální partii kloubního obalu horního dílu za kondylární 
kuličkou dolního dílu.
zz Kloubní dráha (podélný – sagitální a horizontální pohyb) je konvexně 

zakřivená (u SAM 1 je rovná).
zz Tři různá zakřivení jsou k výběru pro maximálně přesnou simulaci pa-

cientovy kloubní dráhy (obr. 15-9).
zz Rozsah tzv. „side shift“ (příčného – transverzálního – pohybu) je na-

staven pomocí Bennettových vložitelných destiček (obr. 15-9) a jeho 
rozšíření je možné nastavením úhlu („progressive side shift“ – příčné 
vedení kloubní dráhy).
zz Čtyři různě veliké Bennettovy vložitelné destičky barevně odlišené: bílá, 

zelená, modrá a červená. Určují různě intenzivní počáteční zakřivení, 
takže kondylární kulička při pohybu do strany je vedena rovně nebo po 
kloubní dráze zakřivené směrem dopředu, dovnitř a dolů.

Obr. 15-9 Protruzní násadce a Bennettovy vsádky s barevně označenými zakřiveními pro 
artikulátory SAM® 2PX a SAM® 3.
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15�3�2 Charakteristika Gerberových 
kondylátorů „Individual“ a „Vario“

(patentováno Albertem Gerberem 1956 a 1976)
zz V sagitálním směru (boční pohled) se jedná o artikulátor typu non-arcon 

(obr. 15-10): dolní okraj výřezu pro kondyl (= kondylární clona, dia-
fragma) je dole (fossa), osa (tělo kondylu) je nahoře.
zz V transverzálním směru (při pohledu zepředu) jde o artikulátor typu 

arcon (obr. 15-11): osa tvoří dvojitý kónus fossy podle François Acker-
manna (Genf 1953) a tvoří svým mediálním dílem automaticky Fische-
rův úhel; výřez v kondylární cloně odpovídá kondylu.
zz Tělo kondylu je dvojitě kónicky vytvarováno: sklon mediálního kónusu 

k horizontále je 17°, sklon laterálního kónusu 12° (obr. 15-11).
zz Řídicí rovinou je protetická Camperova rovina (pomyslná rovina pro-

cházející spina nasalis anterior a dolním okrajem pravého a levého 
porus acusticus externus).
zz Destička řezákového vedení (vodicí tyčinky) je umístěna na dolním 

dílu; deska je konfekčně zhotovená (15° pro standardní průběh kloubní 
dráhy, 5° a 10° pro plochý průběh kloubní dráhy, 20° a 40° pro strmý 
průběh kloubní dráhy) nebo individuálně nastavitelná pomocí plasto-
vých vsádek.
zz Vrchní část artikulátoru je otočná o 180°, ale není odnímatelná.
zz Vertikální rozměr je seřiditelný vepředu (vodicí tyčinka). (Na zadní 

straně je nastavitelný pouze v provedení „Vario“ od 0 do 1,2 mm; je to 
jediný rozdíl mezi Gerberovými kondylátory Vario a Individual.)

Obr. 15-10 Kondylátor. Boční pohled 
na tělo kondylu: poloha kondylu v sagitální 
rovině je nastavitelná individuálně 
v rozmezí 0–60°.

Obr. 15-11 Kondylátor. Pohled na tělo 
kondylátoru zepředu: dvojitý kónus osy 
kondylu vymezuje fossu v transverzálním 
směru.



Kapitola 15

342 Artikulátory

zz Pohyby v Gerberových kondylátorech jsou řízené zepředu (vodicí ty-
činka) a zadními vodicími elementy.
zz Možná je i aretace v centrální okluzi.
zz Retruze je umožněna malým pohybem, také dozadu a dolů, případně 

dozadu, laterálně a dolů.
zz Polohování dolního dílu artikulátoru ve smyslu protruze je možné vy-

užitím příslušenství.
zz Přemísťování modelů mezi artikulátory v ordinaci a v laboratoři je 

umožněno použitím Condy-Split destiček (součást příslušenství).
zz Kondylární clona má (při poloze v centrální okluzi) konkávní zaoblení 

podobné jamce (kulatý segment); na tuto krátkou křivku navazuje rovně 
jdoucí podélný pohyb kloubní dráhy.
zz Podélná kloubní dráha je individuálně situovaná k okluzní rovině a na-

stavitelná mezi 0 a 60° (v Gerberově kondylátoru „Simplex“ je nasta-
vena na pevno na 28°).
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