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Základní informace a rady pro pacienty 

Ortodoncie je obor zabývající se řešením nepravidelností zubů a čelistí, které způsobují estetické a často i funkční 
obtíže. Rovnat zuby je možné pomocí snímacích nebo fixních (pevných) rovnátek.

Na 1. návštěvě – konzultaci Vám ortodontista vysvětlí, jak vadu léčit, jakým typem rovnátek (snímacími nebo
pevnými), a seznámí Vás s předběžným rozpočtem léčby, dále se domluvíte na konkrétním postupu, zhotovení
dokumentace (RTG, otisky chrupu) a začátku léčby.

Detailní léčebný plán ortodontista vytvoří podle výsledků vstupního vyšetření, otisků chrupu a změřených rentgenů. 

Snímací rovnátka jsou ty, které si může pacient vyjmout sám z úst. Většinou slouží k léčbě lehčích vad nebo
k udržení, tzv. retenci již srovnaných zubů po fixním aparátku. Kontroly u snímacích aparátů jsou většinou jednou 
za 2 – 3 měsíce, je nutné toto rovnátko vzít vždy sebou, aby lékař viděl rozdíl od minulé kontroly. 

Fixní rovnátka jsou složena ze zámků, kroužků a drátů, pomocí kterých se rovnají zuby. U fixních aparátků mohou být 
kovové nebo keramické (estetické) zámky. Kontroly u fixních aparátů jsou jednou za měsíc. Průměrná doba léčby fixním 
aparátkem je 2 roky plus minus několik měsíců.

Retence znamená udržení výsledku léčby. Po ukončení léčby se zuby mají tendenci vracet do původního postavení, 
proto je potřeba nosit podle pokynů ortodontisty retenční snímací rovnátko (cca 5 let).

Spolupráce pacienta je nezbytnou součástí úspěšné léčby, tedy docházet na pravidelné kontroly, dodržovat hygien-
ická pravidla a řídit se pokyny ortodontisty, například při léčbě fixním rovnátkem jíst opatrně a vyhnout se tvrdým jídlům.

Časté dotazy pacientů

Co se snímacím rovnátkem, když se rozbije?
Ihned zatelefonujte do ordinace a  domluvte se na opravu. 
Přineste s sebou sádrový pracovní model, který dostanete 
při odevzdání rovnátka. Dle rozsahu poškození se buď 
opraví a nebo se bude muset vyrobit rovnátko nové. 

Jak mám točit se snímacím aparátkem?
Ve směru šipky, která je na rovnátku točit dle instrukcí 
ošetřujícího ortodontisty. V případě nejasností
zatelefonujte do ordinace.

Co když začne rovnátko padat?
Šrouby na rovnátku otočit proti směru šipky o několik 
otáček, pokud to nepomůže zatelefonujte do ordinace.

Co když se šrouby na rovnátku vrací?
Je možné se pokusit zajistit šroub pomocí nitě,
pokud to nepomůže, zatelefonujte do ordinace.

Co dělat, když se mi rovnátko ztratí?
Ihned zatelefonovat do ordinace a domluvit se výrobě 
nového rovnátka podle otisků chrupu.

Co dělat když mě rovnátko tlačí na dásně?
Sponu na rovnátku opatrně odehnout,
pokud to nepomůže, zatelefonujte do ordinace

Co dělat, když mi začaly krvácet dásně?
Většinou to znamená vznik zánětu dásní a proto je potřeba 
se tomuto místu více věnovat při čištění zubů a odstranit 
veškerý zubní plak v oblasti dásní.

Může aparátek poškodit sklovinu?
Aparátek NE, ale zubní plak ANO. Proto je potřeba 
dodržovat hygienu a chodit pravidelně na kontroly, 
na kterých lékař upozorní na případné nedostatky v hygieně.

Co s poškozeným fixním rovnátkem?
Ihned zatelefonujte do ordinace a domluvte se na termínu 
návštěvy.

Pokud nastanou jakékoliv problémy či nejasnosti při léčbě je potřeba se telefonicky
objednat a přijít na kontrolu do ordinace!

Toto doporučení je pouze informační. 
Vždy je potřeba dodržovat aktuální pokyny lékaře! 
V případě jakýchkoliv dotazů či obtíží zavolejte do ordinace!

Poučení pro pacienty léčené
snímacím ortodontickým aparátkem

Při léčbě snímacím ortodontickým aparátem je potřeba dodržovat určité zásady, především: 

Poučení pro pacienty léčené fixním ortodontickým aparátem

Noste snímací rovnátko podle pokynů ortodontisty, většinou je potřeba rovnátko více nosit, jak nenosit,
tedy 13 – 14 hodin denně. 

Pokud není rovnátko v ústech, ukládejte ho do pevného obalu (krabičky). Pozor na domácí zvířata, především psy, 
rádi rovnátka rozkoušou!

Pokud dojde k poškození rovnátka nebo situaci, že nelze aparátek nasadit (po nemoci, v důsledku prořezávání 
zubů atd.), co nejdříve si sjednejte termín návštěvy mimo běžný interval kontrol. 

Na opravy snímacího aparátku přispívá zdravotní pojišťovna pouze jednou za určitou dobu, dle typu aparátku 
(netýká se mechanického poškození a ztráty!). 

Výroba nového aparátku je zdravotní pojišťovnou hrazena částečně a rovněž  jednou za určitou dobu podle typu 
aparátku.

V případě nemoci dítěte nebo jiného důvodu nedodržení termínu kontrol z vaší strany, sjednejte si zavčas nový 
termín (čím dříve zavoláte, tím lépe). 

Nelze-li dodržet termín z naší strany, budete o tom, pokud to bude možné, včas informováni telefonicky
(prosíme pravidelně aktualizovat vaše telefonní číslo).

Čištění snímacího aparátu 
Aparát čistíme zubním kartáčkem a běžnou pastou, nejlépe při každém vyjmutí z úst. Každé ráno je potřeba 
aparátek vyčistit, aby se zabránilo zasychání slin a usazování zubního kamene na povrchu aparátku.

• Před zahájením léčby vás lékař seznámí s plánem léčby, 
předpokládaným výsledkem, časovým rozvrhem a přibližným 
rozpočtem nákladů. Během léčby je nutné dodržovat léčebný 
režim dle instrukcí ošetřujícího lékaře a dostavovat se 
pravidelně na kontroly v dohodnutém termínu. 

• Během léčby je nezbytně nutné dodržovat hygienický režim 
důkladného čištění zubů. Nejlépe ráno a po každém jídle, 
večer je potřeba vyčistit zuby opravdu dokonale. Za případné 
poškození skloviny a dásní v důsledku špatné hygieny lékař 
neručí, zároveň velmi špatná úroveň ústní hygieny může být 
důvodem k předčasnému sundání fixních aparátků. 

• S fixním ortodontickým aparátem nelze jíst některé 
především tvrdé a lepivé druhy potravin, které mohou 
poškodit fixní aparát, (tvrdé ovoce a zelenina, tvrdé pečivo, 
ořechy apod.), ostatní potraviny jíst velmi opatrně 
(po kouskách, žvýkat na zadních zubech), aby nedošlo 
k poškození ortodontického aparátku. Pokud přece jen 
dojde k poškození aparátu nebo jiné závažné situaci 
(uvolnění zámku, kroužku, otlaky, poranění sliznice ostrým

koncem drátu atd.), zavolejte a dostavte se v co nejkratší 
době k ošetření. 

• Na fixní aparátek je třeba si zvyknout, z počátku vadí 
v ústech a zuby mohou bolet. Po několika dnech citlivost 
nebo bolest pomine. Proto je třeba v prvních dnech zuby 
nedráždit, například nejíst nebo nepít nic příliš studeného 
nebo teplého.

• Je potřeba dodržovat dohodnuté termíny kontrol, 
doporučení lékaře, používat doporučené ortodontické 
pomůcky – např. gumové tahy, nákusné desky, zevní tahy 
apod. , jinak nemůže ortodontista nést odpovědnost 
za neúspěch léčby. 

• Po ukončení léčby mají zuby vždy tendenci se vracet 
do původního postavení a to po dlouhou dobu. Proto 
je nutné k udržení výsledků léčby nosit retenční snímací 
rovnátko podle pokynů ortodontisty. Pokud dojde 
k poškození retenčního rovnátka, je nutné co nejdříve 
zavolat do ordinace a domluvit se na opravě rovnátka, 
aby zuby neměly čas se vracet.

Děkujeme za důvěru a těšíme se na spolupráci s Vámi!


