
Poučení pro pacienty léčené snímacím 

aparátkem, nebo snímatelnou dlahou 

Byl Vám vydán snímací ortodontický aparátek/dlaha a je nutné dodržovat následující pokyny: 

- Aparátek/dlahu noste _____ hodin denně. S nasazeným snímacím aparátkem/dlahou 

nelze jíst, je lépe ho nenosit na míčové hry, bojová umění a sporty, při kterých hrozí 

úder na oblast rtů, nebo vypadnutí aparátku během sportovní aktivity. 

- Aparátek otáčejte klíčkem po směru šipky _____ za týden/ob den, jednou týdně 

kápněte do oblasti šroubu kapku jedlého oleje (olivový, řepkový). 

- Mimo dobu nošení uchovávejte aparátek/dlahu na sucho v pevné plastové krabičce, 

která Vám byla vydána s novým aparátkem. 

- Snímací aparátek/dlahu je nutné ráno a večer očistit zubním kartáčkem se zubní 

pastou, opláchnout vlažnou vodou a vložit do úst, nebo otřít ubrouskem a ponechat 

na sucho v krabičce. V případě nedodržení hygieny rovnátka/dlahy, dochází 

k zasychání slin a tvorbě zubního povlaku a kamene na povrchu aparátku/dlahy. 

K novému aparátku/dlaze Vám byly vydány čistící tablety: návod na použití – 1 

tabletu rozpustit ve ___ ml vlažné vody (do 40 °C) a vložit aparátek/dlahu na ___ min. 

Poté aparátek/dlahu vyjměte, opláchněte vlažnou vodou a otřete ubrouskem. 

- Poškozený aparátek/dlahu, nebo aparátek/dlahu, který vypadává z úst a nedrží pevně 

na zubech, nenasazujte a ihned zavolejte do ordinace. Je nutné aparátek/dlahu 

opravit a pokračovat v nošení. 

- Nový snímací aparátek hradí zdravotní pojišťovny jen částečně, a to pouze jeden 

aparátek na jednu čelist 1x za dva roky. Je-li snímací aparátek indikován mimo toto 

omezení, je plně hrazen pacientem dle ceníku ordinace. Opravy aparátku jsou 

částečně hrazeny pacientem, opravy mimo frekvenční omezení jsou plně hrazeny 

pacientem v ordinaci dle aktuálního ceníku. V případě mechanického poškození 

aparátku jsou opravy plně hrazeny pacientem. Léčba snímacím aparátkem je 

pojišťovnami hrazena po dobu 4 let, poté je léčba plně hrazena pacientem. Léčba 

snímatelnými dlahami není pojišťovnami hrazena. 

- V případě jakéhokoli dotazu, nebo problému volejte ihned do ordinace, nečekejte na 

smluvený termín, může být dohodnutý nový termín z důvodů nutnosti úpravy, nebo 

opravy aparátku/dlahy. Zuby rovná pouze správně nasazený aparátek/dlaha, který je 

správně a dle pokynů lékaře pravidelně otáčen/nošena. 

- Další pokyny k používání aparátku/dlahy: 

Byl/a jsem lékařem poučen/a o nošení a správném používání snímacího aparátku. Rozumím 

principu léčby a používání aparátku. Byla mi vydána jedna kopie poučení o používání 

snímacího aparátku. 

Podpis pacienta (zákonného zástupce): 



 


