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POUČENÍ PACIENTA 

o zdravotním výkonu – FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLNĚ 

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: 

Fotokompozitní výplň (bílá plomba) je nejžádanější způsob ošetření zubního kazu. Provádí se pomocí 

speciální dentální pryskyřice vytvrzované ozářením polymerizační lampou.  Při správném technologickém 

postupu a výběru vhodných barev lze zhotovit výplně barvou velmi blízké vlastním zubům. Proto se 

fotokompozitní materiály staly nenahraditelnými zejména při léčbě zubního kazu a dalších defektů u 

předních zubů. Výhodou je, že oproti amalgámovým výplním je vrtání zubu šetrnější – stačí odvrtat jen 

zkaženou část zubu, kompozitní výplň proto může být menšího rozsahu. Zub s výplní je navíc možné 

okamžitě po ošetření zatěžovat. 

 

II. Popis výkonu: 

V první fázi aplikace je nutné ošetřit zubní kaz. Výhodou těchto výplní je možnost postupovat velmi šetrně 

a odvrtat pouze tkáň postiženou zubním kazem. Ošetření zubu se provádí v lokální anestezii, takže 

ošetření není bolestivé. Lékař dutinu po zubním kazu mechanicky vyčistí, upraví hrany dutiny a provede 

dezinfekci. Pomocí speciálních gelů pak lékař připraví povrch dutiny na nanášení výplňového materiálu. 

Při jeho aplikaci postupuje po vrstvách, jednotlivé vrstvy vždy vytvrdí polymerační lampou, čímž dojde ke 

ztuhnutí materiálu. 

Nanášení materiálu po vrstvách je nezbytné pro zajištění dostatečné pevnosti a trvanlivosti výplně. Při 

vrstvení může navíc lékař kombinovat různé barevné odstíny, a tak lépe napodobí přirozenou barvu zubu. 

Po vytvrzení celé výplně je bílá plomba upravena do skusu a vyleštěna. 

 

III. Možné komplikace a doporučení po výkonu: 

Ošetřený zub může být po zhotovení nové výplně po určitou dobu citlivý na termické podněty, tzn. na 

studené a teplé. Citlivost postupně ustupuje a zpravidla vymizí po několika dnech. V případě, že se citlivost 

zubu naopak stupňuje, zub bolí sám od sebe, v noci, nebo na skus, kontaktujte svého lékaře. 

 

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: 

 


