
Jak probíhá zavedení zubního implantátu?  

Tento zákrok spadá do kategorie dento-alveolární chirurgie. Zákrok je prováděn ambulantně na 

stomatologickém křesle v maximálně možném aseptickém – čistém prostředí a pracovních 

podmínkách. Zákrok je zpravidla prováděn u ležícího pacienta, který má hlavu zakrytou operační 

rouškou. Před výkonem si pacient vyplachuje dutinu ústní desinfekčním prostředkem. Zákrok je 

zahájen aplikací lokální anestezie (infiltrační, svodné, kombinace), která příslušnou oblast znecitliví a 

umožní tak bezbolestné a plynulé provedení implantace. Následně je oblast chirurgicky zpřístupněna 

odklopením měkkých tkání, které kryjí kost čelisti v příslušném místě a je zahájena preparační část, 

která je prováděna sterilními rotačními chirurgickými nástroji. Sadou speciálních kostních fréz 

dochází k vytvoření lůžka v kosti, kam bude implantát zašroubován. Do implantátu je následně 

zašroubován krycí šroubek nebo vhojovací váleček. V závislosti na typu výkonu a rozhodnutí lékaře, 

ale vždy po souhlasu pacienta, je možné tento výkon rozšířit o další chirurgické zákroky – augmentaci, 

sinus lift nebo plastickou úpravu měkkých tkání. 

Jak vybrat zubní implantát? 

Výběr zubního implantátu, jeho typu, značky atp., je vhodné ponechat na indikaci lékaře, který by 

měl být schopen vhodný implantát vybrat v závislosti na dané situaci. Implantolog je za svoje 

rozhodnutí odpovědný. Kvalita implantologických systémů, tedy i implantátů, je v ČR na vysoké 

úrovni, proto bych mnohem větší důraz kladl na zkušenosti implantologa s daným systémem a 

podmínky zavedení implantátu samotného. Dalším faktorem výběru může být zajištění kontinuity 

následného ošetření. V případě, že implantologický systém „zmizí“ z trhu, nebo nemá kvalitní 

subdodavatelské zázemí, může dojít ke ztrátě uživatelské podpory a v budoucnu vzniku komplikací při 

osazení implantátu suprastrukturou. 

Kvalita zubních implantátů. 

Nerad bych problematiku zjednodušoval, ale „značka“ implantátu je ten poslední článek řetězu. Pro 

výběr zubního implantátu, resp. implantologického systému, je vhodné se řídit také jeho 

spolehlivostí, klinickými zkušenostmi, které by měly být podepřeny příslušnými ověřovacími studiemi. 

Dalším významným faktorem je zkušenost zubní laboratoře s daným systémem a zaručení kvality 

finálního protetického výrobku, který nese komponenty daného systému. Problematika „značky 

implantátu“ je často přeceňována a často velký finanční rozdíl mezi prémiovými značkami a ostatními 

nevyváží přínos pro pacienta. Jinými slovy může zubní implantát u rozdílných systémů sloužit stejnou 

dobu, ale cena může být zcela odlišná. Určitou analogii můžeme hledat např. v automobilovém nebo 

módním průmyslu.  

Analgosedace v rámci implantologického zákroku. 

Analgosedace je farmakologicky navozený stav řízeného bezvědomí, které je prováděno odborníkem-

anesteziologem, který je u výkonu přítomen. Tohoto výkonu není třeba se obávat, je zcela bezpečný. 

Implantaci je ale vhodné, z mnoha důvodů, provádět pouze v lokální anestezii. Podstatným 

momentem je totiž práce s chladícím médiem – chlazením vodou při preparaci.  V rámci 

analgosedace je práce s vodou velmi nesnadná kvůli riziku aspirace při výkonu. Nicméně ve 

speciálních případech a indikacích je možné výhody sedace u pacienta využít. 

Možnosti anestezie u zavedení zubního implantátu. 

Nejčastější formou znecitlivění oblasti implantace je lokální anestezie. Na výběr jsou k dispozici 

anestetika s různou formou složení a koncentrace. Použití injekční anestezie zcela postačuje pro 

provedení i složitějších výkonů nejen v implantologii, ale i běžné ústní chirurgii. V případě, že je 
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zvolena vhodná anestezie ve vhodném objemu a současně je správně umístěna, lze garantovat 

bezbolestný průběh zákroku a není třeba se jej obávat. Pro pacienty, kteří mají obavy či strach 

z ošetření, je možné využít služby farmakologie a klienta na výkon „připravit“ – premedikovat, aby 

pro něj zákrok nebyl stresující. 

Časová náročnost zavedení zubních implantátů. 

Zavedení zubního implantátu není časově náročný úkol. Je velmi ovlivněn předchozí analýzou situace 

a připraveností k zákroku. I zde platí, když dva dělají totéž, není to totéž. Velmi záleží na „sehranosti“ 

celého týmu, který v případě chirurgických nebo implantologických zákroků, přesně ví, co má dělat. 

Velkou roli hraje také „pohoda“ pacienta při výkonu. Zavedení jednoho implantátu do ideální pozice 

v ideálních podmínkách probíhá do dvaceti minut. 

V případě složitější situace, potřebě připojených chirurgických zákroků, většího množství implantátů, 

potřebě augmentace atp., se výkon adekvátně prodlužuje. Zavedení např. šesti zubních implantátů 

v horní čelisti s potřebou sinus liftu může trvat i dvě hodiny. Posouzení každé situace je velmi 

individuální a vždy by měla proběhnout před zákrokem konzultace, která situaci objasní. 

Zubní implantát a paradentóza. 

Paradentóza je nejčastější formou onemocnění v dutině ústní u dospělých pacientů. Může mít mnoho 

forem a příčin, ale v každém případě je ovlivnitelná vhodnou léčbou. Postup poškození kosti a 

měkkých tkání touto formou onemocnění lze výrazně zpomalit a téměř zastavit mnoha způsoby. 

V případě, že pacient má určitou formu parodontitidy, která je zaléčená a pod pravidelnou kontrolou 

zubního lékaře nebo parodontologa, je možné implantát zavést. Riziko selhání implantátu je oproti 

zcela zdravému parodontu vyšší, ale řádově pouze o jednotky procent. Rozhodnutí, zda je možné 

v daném případě implantovat nebo ne, náleží zkušenému implantologovi, který např. zákrok 

neprovede v případě, kdy pacient nebude na implantaci připraven, nebo nebude schopen se o 

zavedený implantát s korunkou náležitě starat. 

Kolik implantátů je třeba zavést, pokud mi chybí všechny zuby? 

Implantologie se jako podobor zubní chirurgie často řídí aktuálními poznatky a závěry současné vědy 

a výzkumu. Pro určité situace tak vznikají tzv. koncepty, které navrhují, jak řešit určité situace. 

V případě bezzubých čelistí je nejčastější koncept „all on six“. Často je tak pro rekonstrukci chrupu 

v bezzubé čelisti použito celkem šesti implantátů tak, aby výsledná protetická práce byla podpořena 

racionálně umístěnými pilíři, které nesou určitou formu můstku od šestky po šestku. V určitých 

případech je možné v dolní čelisti využít koncept „all on four“, kdy stejný rozsah protetické práce je 

nesen pouze čtyřmi implantáty. Zde je opět nejdůležitější podmínkou konkrétní posouzení vstupní 

situace, která je u každého člověka jiná a zcela specifická. Není tedy vhodné posuzovat vlastní situaci 

se situací např. souseda, který má zcela odlišné parametry pro implantaci i finální rekonstrukci 

chrupu ve srovnání s Vámi. 

Snášenlivost zubních implantátů. 

Drtivá většina selhání zubních implantátů není způsobena odmítavou - alergickou reakcí těla na něj, 

ale jeho nesprávným zavedením, nebo nesprávnou indikací k zákroku. Alergická reakce na titan – kov, 

z kterého je zubní implantát zhotoven, je mimořádně vzácná a ve své praxi jsem ji dosud 

nezaznamenal. 

 

 



Jaký je rozdíl mezi implantátem a miniimplantátem. 

Rozdíl, jak už vyplývá z názvu, je ve velikosti implantátu. Miniimplantátem se často nazývají 

implantáty – tzv. fixtury, které mají v průměru okolo 2 mm. Často jsou to fixtury-šrouby, které jsou 

jednodílné a část, kterou vystupují nad dáseň, nelze měnit. V určitém období byly i pro mne 

ekonomickou alternativou pro fixaci snímatelných náhrad. Jejich použití je v určitém směru 

jednodušší, nicméně zcela prokazatelně mají vyšší míru selhání, než klasické implantáty. 

V současné době miniimplantáty používám pouze jako dočasnou formu retence snímatelných náhrad 

u pacientů, kteří žádají u klasické implantace na přechodnou dobu maximálně možný komfort při 

fixaci dočasné snímatelné náhrady. 

Další formou miniimplantátů jsou tzv. ortodontické kotevní minišrouby. Tyto se používají k usnadnění 

pohybu zubů v rámci ortodontické léčby a po jejím skončení se následně vybaví. Ortodontické 

miniimplantáty mají proto odlišný povrch fixtury v rámci titanové slitiny. 

Životnost implantátů. 

Doba funkční spolehlivosti zubních implantátů je ovlivněna mnohými faktory. Nejdůležitější je 

racionální zavedení implantátu a jeho správné zatížení suprakonstrukcí – protetickou prací. Dalším 

z faktorů je správná péče o zubní náhradu, která je na implantát fixována. Pravidelné kontroly u 

zhotovitele a domácí - správně prováděná ústní hygiena, výrazně prodlužuje životnost práce, která je 

na implantáty fixována. Jinými slovy, funkce a stav implantátů je po odevzdání protetiky hlavně 

v rukou samotného pacienta. Záruku na práci zhotovenou na implantátech reflektuje občanský 

zákoník, nicméně práce fungují mnohem déle. Často dříve selže práce, která je na ně fixována, než 

implantát samotný. V případě, že dojde k primárnímu vhojení implantátu, tzv. oseointegraci a je 

dodržován protokol péče, je možné očekávat službu implantátu na desetiletí. 

Kontraindikace zubních implantátů. 

Vhodným kandidátem pro zavedení zubních implantátů opravdu není každý. Existují doporučení, kdy 

je vhodné se implantaci vyhnout, nebo kdy je v rámci výkonu nutné počítat s rizikem. Tato 

doporučení vydávají odborné společnosti, nebo jsou přijaty jako výsledek dlouhodobého zkoumání. 

Mezi nejčastější kontraindikace k implantaci se řadí celková onemocnění, která nějakým způsobem 

ovlivňují imunitu a kostní metabolismus. Rizikovým faktorem je užívání medikamentů určitých 

lékových skupin např. kortikoidů nebo bisfosfonátů. Rizikovými pacienty jsou nesprávně léčení 

diabetici nebo kuřáci cigaret. U tzv. relativních kontraindikací je míra rizika posouzena lékařem, který 

bude zákrok provádět. Dlužno dodat, že nejčastější kontraindikací k implantaci je předpoklad 

nevhodné následné péče o implantáty po zákroku a zanedbání péče následné. Zubní implantáty jsou 

poslední možností fixní náhrady zubů, proto úroveň ústní hygieny hraje ústřední roli.  


