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POUČENÍ PACIENTA 

o zdravotním výkonu – ZAVEDENÍ ZUBNÍHO IMPLANTÁTU 

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: 

Zubní implantát je umělá náhražka vlastního zubu, která je vpravena do ústní dutiny na místo původního 

zubu a plní jeho funkci. V zásadě se implantáty používají k náhradě jednotlivých zubů, jako pilíře pod fixní 

nebo snímatelné zubní náhrady nebo pro ortodontické účely.  Zubní implantát zavedený do čelisti tvoří 

náhražku kořene, do kterého se po vhojení fixuje korunka nebo můstek. Zubní implantát dovoluje nahradit 

chybějící zub nebo zuby, aniž musíme brousit okolní zdravé zuby. 

 

 

II. Popis výkonu: 

Výkon je prováděn v lokální anestezii, kdy po nadzvednutí sliznice vrtáme do kosti lůžko a do něj poté 

implantát zavedeme. Ránu zašíváme a po 7 dnech odstraňujeme stehy. V situacích, kdy je kost 

nedostatečná, musíme během stejného výkonu kolem implantátu doplnit biokompatibilní umělou kost se 

vstřebatelnou kolagenní membránou. Při doplnění kostí, se hojení prodlouží na cca 3-6 měsíců. 

 

 

III. Možné komplikace a doporučení po výkonu: 

Každý operační výkon je zatížen pooperačním obdobím, které je spojeno s projevy jako je otok, bolest, 

omezené otvírání úst, ale i krevní podlitina, zvýšená teplota. Tyto projevy jsou velmi individuální. 

V ojedinělých případech může dojít k odhojení implantátu, ke vzniku zánětu v operovaném místě nebo 

k poranění trojklanného nervu vedoucímu ke snížené citlivosti či absenci čití v operované oblasti. 

Kouření zvyšuje riziko nepřijetí/odhojení implantátu! 
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IV. Garance ošetření: 

Garance ošetření se vztahuje na přijetí zavedeného implantátu a trvá po dobu 2 let od implantace. 

Garance implantátu je daná výrobcem, více informací Vám v rámci konzultace poskytne náš implantolog. 

V případě nepřijetí/odhojení implantátu Vám bude zdarma zaveden implantát nový. Garance ošetření se 

nevztahuje na pacienty, kteří zatají důležité informace o svém zdravotním stavu, na pacienty, kteří 

nedochází na pravidelné kontroly k zubaři (2x ročně), který provedl protetickou náhradu na implantáty 

nebo nedodržují pravidelnou ústní hygienu (pravidelná návštěva 2x ročně u naší zubní hygienistky).  

 

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: 

 


