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Dentavia Group s.r.o. 
Implantologie, stomatochirurgie, praktické zubní lékařství 

Slovanská 1362/160, Plzeň, 326 00, IČ 03607291 
Tel. +420 377 310 475, +420 607 775 407 

www.dentavia.cz 

 

Informovaný souhlas pacienta 
(dle z.č. 372/2011 Sb., ust. § 28 odst. 1) 

 

Typ výkonu: léčba kořenových kanálků, endodoncie, reendodoncie 

 

Příjmení ……………………….…. Jméno ……………………………. RČ ………………/………. Kód ZP ………… 

Bydliště  ………………………………………………………… Tel. ……………………….. e-mail .……………………………….. 

 

 Popis výkonu – V případě, že u zubu není možné zachovat jeho vitalitu nebo v případě, že zub není 

živý již delší dobu, je nutné ošetřit jeho kořenové kanálky – dále pouze kanálky. Tento zákrok 

nazýváme endodoncie. Léčba kanálků se provádí také tam, kde předchozí plnění a léčba kanálků 

zubu nebyla úspěšná, tento výkon nazýváme reendodoncie – opakovaná léčba kanálků.  

Jednotlivé zuby mají různý počet kořenů a různý počet kanálků. Cílem léčby je kanálky vyplnit 

inertním materiálem tak, aby veškerý prostor uvnitř kořene zubu byl zaplněn a uzavřen. Kořenové 

kanálky zubu mohou být součástí velmi komplikovaného kořenového systému. 

Zákrok je prováděn ambulantně na stomatologickém křesle v maximálně možném aseptickém – 

čistém prostředí a pracovních podmínkách. Zákrok je zpravidla prováděn u ležícího pacienta.  

Zákrok může být zahájen aplikací lokální anestezie (infiltrační, svodné, kombinace), která 

příslušnou oblast znecitliví a umožní tak bezbolestné a plynulé provedení léčby. 

 Techniky zpřístupnění operačního pole – dále jen techniky přístupu. 

Tak, aby bylo možné zajistit suché a maximálně čisté pracovní pole, je vhodné použití silikonové 

blány, která se nazývá kofferdam. Výkon může být prováděn za použití zvětšovací optiky (lupové 

brýle nebo operační mikroskop). O použití techniky v každém konkrétním případě rozhodne lékař. 

Následně je kořenový systém zubu opracován sterilními rotačními kořenovými nástroji nebo 

ultrazvukovými kořenovými nástroji. Součástí výkonu je stanovení pracovní délky, která vymezuje 

hloubku opracování kanálků kořenovými nástroji. Tato délka se stanovuje přístrojem, který se 

nazývá apexlokátor. Sadou speciálních nikl-titanových kořenových nástrojů dochází k postupnému 

opracování jednotlivých kanálků na takové prostorové parametry, které umožní pozdější zaplnění 

zubu. Během opracování kanálků dochází k častým výplachům desinfekčním roztokem. Po 

opracování kořenového systému a jeho dokonalé desinfekci dojde následně k zaplnění zubu. 

 Techniky zaplnění kořenových kanálků – dále jen techniky plnění 

Nejčastějším bioinertním materiálem používaným k plnění kanálků je guttapercha a kořenový 

sealer. Nejčastější technikou k zaplnění zubu je laterální nebo vertikální kondenzace. Kanálky 

mohou být také zaplněny přístrojem nahřátou guttaperchou, tzv. metodou jednoho čepu. 

Výplňovým materiálem může být také MTA – tzv. portlandský cement. O použití jednotlivé 

techniky plnění v každém konkrétním případě rozhodne lékař. Zaplněný (endodonticky ošetřený 

zub) je nutné dále konzervačně či proteticky ošetřit. Postup dalšího ošetření zubu po endodontické 

či reendodontické léčbě je nutné konzultovat s lékařem. 

Během zákroku je nutná maximální spolupráce pacienta pro zajištění hladkého průběhu výkonu. 

Během zákroku je možné obousměrně komunikovat. 

   

http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-6-listopadu-2011-o-zdravotnich-sluzbach-a-podminkach-jejich-poskytovani-zakon-o-zdravotnich-sluzbach-18611.html
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 Účel výkonu – Zachování zubu(ů) 

 

 Rizika výkonu 

 

 Rizika spojená s podáním injekční anestezie 

a) Komplikace celkové – (projevují se velmi vzácně) alergická reakce, anafylaktický šok 

b) Komplikace místní – poranění okolních anatomických struktur v okolí vpichu, poranění cévy, 

poranění nervu, poranění měkkých tkání v okolí aplikace anestezie 

 

 Rizika spojená se samotným endodontickým, reendodontickým výkonem 
a) Komplikace celkové – změna zdravotního stavu vyvolaná nejčastěji zhoršováním zánětlivých 

projevů a měřitelných parametrů. Jako celkovou komplikaci je možné považovat polknutí či 
vdechnutí cizího tělesa. Velmi vzácné jsou komplikace, které vyžadují hospitalizaci. 

b) Komplikace místní – nejčastěji vychází z mechanismu samotného zákroku. V souvislosti 
s komplikovanými anatomickými podmínkami kořenového systému může dojít k odlomení 
části kořenového nástroje v průběhu celé délky kořenového kanálku. Možnosti jeho 
odstranění jsou limitovány umístěním odlomeného nástroje a jeho délkou. Pokud není 
technicky možné ponechaný nástroj z kořenového kanálku odstranit, je možné jej takto 
ponechat. O tomto faktu a možnostech jeho řešení bude pacient informován. Další komplikací 
může být rozsáhlé přeplnění zubu kořenovou výplní. Tato komplikace může zasáhnout oblasti 
rizikových anatomických struktur. Tato komplikace je velmi vzácná. Další komplikací může být 
polknutí či podráždění okolí pracovního pole desinfekčním roztokem. 

 

 Možné projevy po endodontické či reendodontické léčbě – nejsou komplikací  
a) Bolest - lze zvládnout běžně dostupnými léky na bolest (Ibalgin, Panadol, Saridon…), při 

neúspěchu lze předepsat na recept silnější analgetika po konzultaci s lékařem. 
b) Otok – je méně častým projevem. Při zhoršení stavu či delším trvání je vhodné navštívit 

stomatologa. 
c) Zvýšená teplota – je méně častým projevem, trvá většinou 1-2 dny a lze ji korigovat běžnými 

antipyretiky (paralen).  

 Alternativy výkonu – pokud je lékařem indikována endodontická či reendodontická léčba, nemá 

výkon alternativu. 

 Úhrada výkonu  - tento typ výkonu ve výše popsaném rozsahu je plně hrazen pacientem. 

 

Měl(a) jsem možnost zeptat se na jakékoliv další informace, které nejsou v tomto přehledu uvedeny. 

Prohlašuji, že všem informacím před zákrokem rozumím a toto poučení o charakteru výkonu považuji 

za dostatečné.  

V případě, že jsem zákonný zástupce nezletilého pacienta, nebo pacienta zbaveného způsobilosti 

k právním úkonům potvrzuji, že zde uvedené informace byly v přiměřeném rozsahu poskytnuty také 

pacientovi. 

Na základě své svobodné vůle souhlasím s provedením daného zdravotního výkonu. 

 

 

V Plzni dne…………………………………………..   podpis:……………………………………………….. 

        (pacient, zákonný zástupce) 


