
DENT sro MDDr Lukáš Halás

Liečebný plán :  

Vstupné vyšetrenie:

Pacientka prichádza s prosbou o 
náhradu strateného ľavého predného 
rezáka.


Po vyšetrení chrupu zistujeme horší 
stav zostávajúcich zubov, 
zlyhávajúce plomby a prítomné 
sekundárne kazy. Prítomná nízka línia 
úsmevu, široká medzera spôsobená 
putovaním zubov  a nutnosť ošetrenia 
niektorých zubov korunkami dovoľuje 
liečbu aj bez zavádzania 
vnútrokostných implantátov so 
zachovaním konceptu minimálnej 
invazivity pre pacienta.


Návrh ošetrenia: 
Ošetrenie bude rozdelené na dve 
fázy:


1:komplexné konzervačné 
ošetrenie: 


znamená opravu všetkých kazov a 
výmenu nepresných starých plomb.


2: protetické ošetrenie: 

Zhotovenie  celokeramických a 
zirkónových koruniek a mostíkov v 
rozsahu :


Horná čelusť: od 6 po 6

Dolná čelusť: doplnenie dvoch 
chýbajúcich zubov  pomocou 
mostíkov. 
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Rontgenologické vyšetrenie a legenda ošetrenia: 

Ošetrenie kazu alebo nepresnej výplne bielou plombou


Ošetrenie koreňového kanálika z dôvodu prítomnosti chronického 

zápalu pod zubom


Ošetrenie zirkónovou alebo keramickou korunkou


Ošetrenie pomocou zirkón keramického mostíku / náhrada strateného     

zubu
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Rozpočet ošetrenia:  

Konzervačné ošetrenie: Ošetrenie Cena

Wax up horná aj dolná čelusť

Zhryzové šablony a študijné 
modely

Stiahnutie koruniek 

ošetrenie koreňov

Ošetrenie nepresných výplní a 
kazov:

cena:

Protetické ošetrenie :

Horná čelusť Mock Up: vizualizácia:

Horná čelusť Provizórne korunky HČ

Horná čelusť Odtlačky/rekonštrukcia zhryzu HČ

Horná čelusť Definitívne korunky a mostíky:

cena:

Dolná čelusť Provizórne korunky

Dolná čelusť Definitívne mostíky:

cena:

Nepredvídateľné náklady: Ošetrenie koreňov zubov v dolnej 
čelusti: 500 eur

Celková cena ošetrenia
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Rozdelenie termínov: 

1: Odtlačky na študijne modely, zhotovenie zhryzových valov a 
wax up. Oprava kazov v hornej aj dolnej čelusti.: Celé 
konzervačné ošetrenie. 

1 deň   

2: Estetická vizualizácia hornej čelusti. Preparácia dolných 
zubov a horných predných zubov. Zhotovenie provizórií.

1 deň   

3: Preparácia zvyšných zubov a definitívne odtlačky

1 deň 2 T pauza na zhotovenie koruniek v zubnej technike 

4: Fixácia definitývnych  koruniek a mostíkov

4 hod 

SVOJIM PODPISOM SÚHLASÍM S NAVRHNUTÝM LIEČEBNÝM PLÁNOM:


……………………………………….


V : Banskej Bystrici	 	 	 	 	 DŇA:……………………………………


VYHOTOVIL:


………………………………………..

MDDr Lukáš Halás


