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POUČENÍ PACIENTA 

o zdravotním výkonu – LÉČBA INVISALIGN 

ve smyslu ustanovení §31 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  

a §94 odst. 1 a §2638 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 

I. Informace o léčebném výkonu: 

Rovnátka Invisalign sestávají ze série plastových snímatelných dlah, které pohybují se zuby po malých 

krůčcích. Invisalign jsou vyrobeny pro Vás na míru na základě diagnózy a plánu léčby Vašeho ortodontisty 

a počítačem zhotoveného modelu pohybu zubů. Vlastní léčba se skládá ze dvou částí, aktivní léčby 

(nošení aparátu) a fáze retence neboli stabilizace. 

Hlavní výhodou Invisalign je, že jsou rovnátka téměř neviditelná a není nutné omezení ve výběru stravy, 

jelikož se rovnátka na jídlo sundávají, stejně tak i na čištění zubů.   

 

II. Popis výkonu: 

Na začátku se zhotoví rentgeny, fotografie zubů a obličeje a otisky zubů, které se posílají do laboratoře v 

USA. Technici na základě plánu ortodontisty připraví „ClinCheck“ - vizualizaci pohybu zubů k detailní 

korekci lékařem. Po vytvoření definitivního digitálního plánu Vaším lékařem technici v USA zhotoví sérii 

individuálních fólií označených pořadovými čísly, jejichž počet se liší dle náročnosti léčby. Pacient je nosí 

20-22 hodin denně a vyjímají se z úst pouze na jídlo a čištění zubů. Za další v pořadí se mění po 10 - 14 

dnech nebo dle individuální dohody s lékařem. Při výměně za další fólii v řadě se může vyskytnout 

krátkodobý zvýšený tlak na zuby. Fólie mohou přechodně cca na 1 týden ovlivnit výslovnost a tvorbu slin.  

Celková doba léčby závisí na její komplikovanosti, tj. na počtu fólií. Kontroly v ordinaci jsou přibližně po 3 

měsících. Pacienti mají na některých zubech průhledné attachmenty zajišťující přesnější pohyby zubů, 

případně nosí mezičelistní tahy. Nedostatečné nošení fólií, nedodržování termínů kontrol a ztráta rovnátek 

může prodloužit léčbu nebo neumožní dosažení žádaného výsledku. 

Před koncem léčby se většinou zhotoví otisky pro doladění pozice zubů, tzv. refinement. Po ukončení 

aktivní fáze nošení aparátů je důležitá fáze retence. Retenční neboli stabilizační fáze léčby je důležitou 

etapou, kdy se výsledek aktivní léčby snažíme uchovat co nejdéle, nejlépe až do konce života pacienta. 

Je třeba podporovat výsledný stav retenčními aparáty dlouhou dobu, někdy po celý život. Retenční aparáty 

jsou povětšinou snímací, nosí se na noc a pacienta výrazně neobtěžují. Na retenční aparáty se vztahuje 

záruka 1 rok od ukončení ortodontické léčby. 

Attachmenty nalepené na zubech se po ukončení léčby odstraní. Při jejich spadnutí v průběhu léčby je 

vhodné informovat lékaře a nalepit je zpět. 
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Invisalign           Invisalign s attachmenty na pacientce 

                     
 

Stripping         Mezičelistní tahy 

        
 

 

Pacient je oprávněn klást otázky a svobodně se rozhodnout, zda na základě všech výše uvedených 

informací s navrženým zdravotním výkonem souhlasí. 

 

V Praze dne: 

Podpis klienta nebo zákonného zástupce: 

 


