
Pokyny pro výuku předmětu Léčba zubního kazu 

 

Výuka předmětu Konzervační zubní lékařství I (Léčba zubního kazu) cvičení probíhá v prostorách 

Simulačního centra LF MU v Brně – Bohunicích (SIMU)  a na výukovém sále Stomatologické kliniky LF 

MU a FN u sv. Anny v Brně (STK).  

Skupina studentů majících praktika v daný týden se dělí na dvě části  – skupiny 1 a 2. Vždy jedna 

skupina stážuje na STK a jedna v SIMU, v jeden den ( letos je jím úterý)   jsou obě skupiny v SIMU. 

Studenti plní zadané úkoly a o jejich splnění je veden písemný záznam – protokol. Na konci cvičení 

příslušný vyučující  protokoly zkontroluje a podepíše, studenti jsou povinni protokoly svázat do slohy 

a mít je k dispozici ke kontrole kdykoli na požádání vyučujících. Protokoly si student archivuje ve 

svém Záznamníku praxe  do konce studia. (Běžná kancelářská sloha, kam se dají listy svázat) 

Organizační pokyny:  

 Výuka začíná v 7:30. 

 V 7:30 jste již připraveni k práci  - převlečeni a na svých místech buď v SIMU nebo na výukovém 

sále STK 

Klinická výuka   (Výukový sál STK) 

Na výukovém sále jste kompletně oblečeni v bílém oděvu (kalhoty košile, popř. plášť), přezůvky. 

Povinností jsou rukavice, respirátor typu FFP2 a štít,  popř. ochranné brýle, pokud máte ochranné 

brýle, je nanejvýš vhodná rouška přes respirátor.  

Mějte s sebou pracovní protokol (viz výše) 
 

Na výukovém sále budete provádět ošetření objednaných pacientů. Krátký úvod s opakováním je od 

7.30 do 8.00. V 8.00 začíná ošetření prvního pacienta. Studenti, kteří neošetřují pacienta a neasistují 

plní další zadání vyučujících (řeší případové studie, popisují RTG snímky apod.). Chovají se podle 

zásad pobytu na výukovém sále. 

 

Simulovaná výuka  (SIMU) 

 Od p. Chvílové si můžete zakoupit zuby, které potřebujete na cvičení.   

 

 Vypreparujete lege artis předepsané kavity a zhotovíte výplně (dle pokynu ošetřujících, 

někdy se jen preparuje kavita) 

 

 Plníte další úkoly 

 

 

 Samozřejmostí jsou přezůvky, plášť, nástroje (ruční nástroje, preparační nástroje, matrice, 

klínky, napínač), psací potřeby, obyčejná tužka, rukavice, teflonová páska.  

 

 Dbejte dalších pokynů vyučujících a instruktorů.  



 

Hodnocení preparace:  

 

 Během preparací se hodnotí pravidla preparace (preventivní extenze, retence, rezistence, 

harmonická preparace). 

  

 Utěsnění matrice klínkem.  

 

 Okluzní modelace. 

 

 Kvalita preparace  aproximální stěny, gingivální uzávěr.  

 

 

Budete také zapisovat status a popisovat rtg snímky.  

 

 Vyučující jednotlivé úkony klasifikují pomocí škály 0 – 5 nebo splnil-nesplnil 

Studenti mohou své chyby podle pokynu vyučujícího opravovat nebo začít preparaci znovu (v tom 

případě musí zakoupit nový zub).  

Studenti mohou své nedostatky podle pokynu vyučujícího opravovat. Mohou být vyzváni k opakování 

preparace.  

Potřebujete tyto zuby: 21 nebo 11, 16 nebo 26, 36, 46, 14 nebo 24, 35 nebo 45.  

 


