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Seznam použitých zkratek
FR – fixní retainer
DH – dentální hygienistka
např. – například
apod. – a podobně
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1. CÍL PRÁCE
Cílem teoretické části je shrnout poznatky o retenční fázi ortodontické
terapie, konkrétně o fixních retainerech, zdokumentovat vliv fixních
retainerů na orální zdraví a parodont a popsat správný postup provádění
dentální hygieny fixního retaineru jak v domácím prostředí, kde pacient
vykonává zubní hygienu sám, tak i v ordinaci dentální hygienistky, která fixní
retainer ošetřuje.
Cílem praktické části je zhodnotit úroveň dentální hygieny u
pacientů s lingválním fixním retainerem a posoudit vliv retaineru na
parodont a orální zdraví pacienta. V dotazníkovém šetření zjišťuji, zda
dentální hygienistky, na území České republiky, ošetřují fixní retainer a
zuby na které je fixován správně.
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2. ÚVOD
Tématem mé bakalářské práce jsou ortodontické fixní retainery.
Retenční fáze ortodontické terapie navazuje na aktivní léčbu. Fáze retence je
velmi důležitá, stabilizuje dosažené výsledky a zabraňuje vzniku relapsu [32].
V roce 2011 byl proveden průzkum v USA, který ve svých výsledcích
poukazuje na vzrůstající frekvenci indikace fixních retainerů. Během
posledních pěti let zvýšilo četnost indikace fixních retainerů 36 % z
dotázaných amerických ortodontistů [64]. V Nizozemsku je v současnosti
situace taková, že 64 % ortodontistů využívá retence u téměř každého
pacienta po aktivní ortodontické léčbě a 97 % dotazovaných pak indikuje
retainery fixní. 5 % lékařů indikuje pouze retainery fixní, kvůli nemožnosti
kontroly pravidelního nošení snímatelného retaineru [73].
Chrup bez vady má podle MUDr. Petra [61] pouze 15 % lidí. Aktivní
ortodontickou léčbu potřebuje 85 % lidí, k léčbě se ale rozhodnou jen ti,
kterým ortodontická anomálie vadí. V České republice je dnes situace taková,
že zájem o rovnátka prudce roste, zejména mezi dospělými. Vzrůstající
indikace rovnátek

zvyšuje i počet fixních retainerů. Také dentální

hygienistka se s fixními retainery dnes setkává ve své ordinaci častěji.
Dokonce ji může ortodontista oprávnit k převzetí pravidelných kotrol
retainerů [42]. Proto musí fixní problematiku retainerů dobře znát a umět je
správně ošetřit [40].
Tato práce dokumentuje orální hygienu vyšetřených pacientů s fixním
retainerem, popisuje i postup ošetření retaineru dentální hygienistkou.
Téma fixních retainerů jsem si také vybrala protože čištění retaineru
je pro pacienty většinou komplikovanou záležitostí. Můžeme se setkat s
parodontopatiemi nebo kariogenními lézemi, za které může nedůsledná péče
o tento aparát. Chci proto vyzdvihnout významnou roli dentální hygienistky
při kontrolách pacientů s fixním retainerem.
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3. TEORETICKÁ ČÁST
3.1.

Ortodoncie a ortodontická terapie

Obr. 1 Ortodontická terapie
Zdroj: www.centrumalma.cz/ortodoncie

Ortodoncie je důležitý medicínský obor, který je nedílnou součástí
zubního lékařství. Název ortodoncie je odvozen z řečtiny (orthos = rovný,
odons = zub). Tento obor se zabývá rozpoznáním anomálie, stanovením
etiologie, terapií a neméně důležitou otázkou prevence. Ortodoncie zkoumá
vývoj a růst maxilly, mandibuly a crania, vývoj okluze, anomálie polohy zubů,
vztahy zubních oblouků a vztahy čelistí. Ortodontická terapie spočívá v použití
sil aparátů, stimulací nebo usměrněním funkčních sil systému lebky a obličeje s
cílem dosáhnout harmonických okluzních vztahů po stránce fyziologické i po
stránce estetické [32].
Výsledkem úspěšné ortodontické terapie je pravidelný, estetický a
funkční chrup, který koreluje s obličejem pacienta. Pravidelný chrup má
nepochybně lepší mastikační schopnost a negativně neovlivňuje artikulační
pohyby chrupu. Zuby bez anomálie se navzájem chrání tak, aby nedošlo k
přetížení některého z nich.
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3.1.1. Faktory ovlivňující výsledek ortodontické terapie
Při aktivní fázi ortodontické léčby dojde k mírnému rozšíření
periodoncia a kolagenní vlákna, která upevňují zub v zubním lůžku
podléhají přestavbě [66]. Zároveň dochází k resorpci a apozici kosti
alveolárního výběžku a zub se přemísťuje. Periodoncium je během
ortodontické terapie fyziologické, jeho funkce není nijak narušena. Kolagenní
vlákna připojená k cementu zubního kořene se přemisťují do nově vzniklé
kosti [32]. K obnovení stavby tkání parodontu dojde, až když má zub možnost
reagovat na mastikační síly. Přestavba kolagenních vláken periodoncia tak
nastává přibližně po 3 až 4 měsících léčby. V době, kdy se periodoncium
přizpůsobuje nové pozici zubu, jsou kolagenní vlákna stále natažená a táhnou
zub do původního postavení [66]. Dokud se periodoncium nepřizpůsobí nové
pozici zubu, mají natažená vlákna tendenci vracet zub do původní pozice.
Nejvyšší sklon k recidivě mají vlákna supraalveolární a transseptální.
Supraalveolární vlákna periodoncia probíhají od radixu zubu k periostu
alveolární kosti a gingivě. Jejich přestavba trvá minimáně 4-6 měsíců. Vlákna
transseptální se reorganizují po dobu přibližně jednoho roku [50].
Dalším ovlivňujícím faktorem je interkuspidace a artikulace.
V pravidelném chrupu, je každý zub stabilizován v zubním oblouku
sousedními zuby a zároveň antagonisty v protilehlé čelisti. Pokud je na konci
aktivní fáze ortodontické terapie chrup pečlivě vyartikulován, dosažený
výsledek je kvalitnější a dlouhodobější [32].
Měkké tkáně mají také vliv na postavení zubů. Z orální strany na
zubní oblouk tlačí poměrně silný sval jazyka (musculi linguae) a
z vestibulární strany svaly rtů (musculus orbicularisoris) a tváří (musculus
masseter) [32]. Tlak jazyka je však vyšší než tlak tváří a rtů. Tento nepoměr
sil dokáží vyrovnat pružná vlákna zdravého

periodontia. Pro stabilitu

výsledku je úkolem ortodontisty zajistit mezi těmito třemi svaly a polohou
zubů rovnováhu [29].
Růst čelistí je dalším faktorem ovlivňující výsledek ortodontické
10

léčby. Při terapii některých ortodontických anomálií může pomoci, v době po
skončení aktivní fáze ortodontické terapie však může na dosažený stav
působit i negativně, hovoříme o tzv. zbytkovém růstu dolní čelisti [32]. Dokud
organismus stále roste, skeletální anomálie mají tendenci recidivovat. Retenci
nemůžeme ukončit, dokud není dokončen růst [50]. Pokud jsou zuby ve
stabilní pozici a další růst již nenásleduje, retence je stále velmi důležitá,
vyčkáváme dokud se gingivální a periodontální vlákna nepřestaví [65]. Pokud
hodnotíme význam role růstu čelistí, soustředíme se především na směr a
intenzitu růstu. Kosti obličeje se vlivem růstu mění ve třech rovinách:
v rovině transverzální, sagitální a vertikální [32]. Stadium vývoje skeletu
člověka se zjišťuje na rtg snímku ruky a zápěstí, kde se hodnotí jejich
osifikace [32, 65, 89]. Před obdobím puberty se nejvíce projevuje růst
v rovině transverzální. Změny v tomto směru nebývají výrazné. Během
puberty je ukončen sagitální růst čelistí. Ve vertikálním směru čelisti rostou i
ve třetím deceniu života, růst se týká především dolní čelisti [32].
Pokud porovnáme intenzitu růstu čelistí u obou pohlaví, u děvčat
dosahuje nejvyšších hodnot kolem 12. roku, u chlapců kolem 14. roku. Potom
růst rychle klesá. S ústupem puberty sice končí růst obličejových kostí,
během života ale dochází k dalším, třebaže minimálním změnám. Malé
růstové změny čelistí se podílejí například na stěsnání dolních řezáků [67].

3.2.

Retenční fáze ortodontické terapie

Název retenční fáze může být nahrazen názvem stabilizační či
udržovací fáze. Retenční fáze navazuje na aktivní část ortodontické léčby,
stabilizuje tak dosažené výsledky a zabraňuje relapsu konečného stavu.
Relaps či recidiva původní anomálie, tedy navrácení zubů do původní
polohy, je většinou jen částečná. Po aktivní léčbě k ní nejvíce inklinují zuby
rotované a zuby extrudované směrem k okluzní rovině [88]. Tendence
posunu zubu do původní pozice je přímo úměrná rychlosti a dráze
11

ortodontického posunu [32].
Protože chrup po aktivní léčbě není vždy ve funkční rovnováze, je
nutné odlišit recidivu od vzniku nové vady [66, 71].
Stupeň změn je velmi variabilní a do značné míry nepředvídatelný
[91].
Retenční aparáty ortodontista nasazuje většinou ihned po sejmutí
fixních rovnátek. Retenční aparáty rozdělujeme na snímatelné a fixní. Fixní
retainer je většinou lokalizován ve frontální části chrupu. Podmínkou pro
fixní retenci je výborná orální hygiena pacienta [40]. Přítomná gingivitis
projevující se po depuraci zubů nebo po odstranění pigmentů a kamene
krvácením, znemožňuje přípravu suchého pracovního pole a tak nasazení
retaineru [46].
Aby byla umožněna přestavba vláken parodontu a nedošlo při tom
k recidivě celého chrupu, měl by pacient současně s fixním retainerem nosit
snímací aparát (retenční deskový aparát nebo retenční fóliový aparát), který
by měl dostat co nejdříve po sejmutí fixního aparátu [66, 21, 32, 65]. Kvůli
možnosti recidivy musí ortodontista, pacient i jeho praktický zubní lékař znát
důležitost dodržování pravidelného nošení snímacích ortodontických
retainerů [29].
Pacienti, kteří podceňují lékařem stanovený režim a nedochází na
kontroly, brzy pozorují obnovení původní nepříznivé vady. Bohužel se často
mylně domnívají, že jde o selhání léčby, nikoliv selhání jejich vlastní péče [38,
71]. Pacient si musí uvědomit, že část zodpovědnosti za výsledek terapie v
retenční fázi je v jeho vlastních rukou [42].
I po ukončení retenční fáze terapie musí pacienti docházet na
pravidelné kontroly do ordinace ortodontisty, kde se ověřuje stabilita
výsledků [32]. Kontroly by měly být prováděny minimálně dvakrát ročně [88,
38, 42]. Při špatných výsledcích, tedy za přítomnosti zubního plaku, zubního
kamene, zánětu dásní, parodontálních kapes nebo gingiválních recesů, i
víckrát [88].
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Ortodontista se může se stomatologem nebo s dentální hygienistkou
domluvit na převzetí pravidelných kontrol [42]. V Nizozemí až polovina
ortodontistů žádá zubní lékaře pacientů o kontrolu retaineru při
pravidelných prohlídkách [73].
Co se týče délky retenční fáze, přibližně odpovídá délce aktivní fáze
ortodontické terapie. Aktivní fáze léčby trvá několik měsíců

a

déle,

průměrně dva roky [32]. Pravidlo o délce retenční fáze samozřejmě nemůže
zahrnout všechny pacienty, závisí na věku, dalším růstu čelistí, na původní
anomálii a spolupráci pacienta. Typ ortodontických aparátů a délku retenční
fáze

tedy

přizpůsobujeme

individuálním

požadavkům

pacienta.

V

indikovaných případech může být fixní retainer ponechán i patnáct let a více,
nezbytné jsou však jeho pravidelné kontroly [88]. Podle Kamínka et al. [32]
by měla být retence: „Tak dlouhá jak je potřebné a tak krátká, jak je možné“.
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3.2.1. Ortodontické retainery
Ortodontické retainery rozdělujeme na snímatelné (a) a fixní (b)
(obr.2) [50].

Obr. 2

Tři hlavní typy ortodontických retainerů

Zdroj: www.ennisbraces.com/braces-care

a) Snímatelné retainery
Mezi snímatelné aparáty zajišťující retenci jsou řazeny retenční
desky, retenční aktivátory, foliové retenční aparáty a pozicionátory
[70].
Výhodou snímatelných aparátů je možnost jejich vyjmutí z úst a
následné důkladné očištění chrupu. Nevýhodou pak je, nemožnost
kontrolovat pravidelnost nošení aparátu [50].
Pacient tyto zařízení nosí dle individuálních pokynů podle potřeby
zajištění stability výsledku aktivní terapie, podle typu původní anomálie a
tendence k recidivě. Ideální variantou je kombinace fixního retaineru a
snímatelného retenčního aparátu [32].
Retenční desky či fólie se zhotovují pacientovi na míru a to tak, aby šly
nasadit přes již umístěný fixní retainer [87].
Retenční desky jsou monomaxilární aparáty. Pryskyřičná 2-4mm
silná báze (se šroubem či bez), kterou jsou tvořeny, slouží k zakotvení
14

retenčních a stabilizačních prvků a umožňuje plošné kotvení aparátu. Je
maximálně redukovaná a kopíruje reliéf patra a částečně i orální plošky zubů
[39]. Mezi konstrukční prvky takového aparátu patří ortodontické spony a
labiální oblouk. Spony v tomto případě zajišťují retenci a stabilitu, nejčastěji
používané jsou Adamsovy spony [32]. Labiální oblouk plní převážně funkci
stabilizační, ovlivňuje frontální úsek chrupu. Retenční deskový aparát je
nejčastějším typem snímacího retenčního aparátu i v České Republice [87].
Celosvětově nejznámějším typem tohoto retaineru je Hawleyho retainer
(obr.3).

Obr. 3

Hawleyho retainer

Zdroj: https://www.premiersmilesortho.com/treatment

Dalším běžně používaným snímatelným typem ortodontického
retaineru je retainer fóliový (obr.4) [42]. Tento typ retaineru je znám pod
obchodními

značkami

Essix

a

Zendura.

Retainer je tvarován z

transparentních plastových folií. Zjevnou výhodou foliových aparátů je jejich
estetický vzhled. Pro pacienty je přijatelnější kvůli jeho menší nápadnosti a
lepší estetice. Dalšími výhodami jsou snadná a rychlá výroba a menší omezení
řeči. Nevýhodami jsou menší retenční schopnost zejména u rotovaných zubů,
výrazně rychlejší opotřebování folie a zabraňování přirozenému kontaktu
zubů (Mitchell, Laura, 2013).
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Obr. 4

Retenční fólie

Zdroj: https://www.lamanskyortho.com/retainers

Efektivita zajištění stability fóliového aparátu a Hawleyho retenční
desky je v horní čelisti srovnatelná. V dolní čelisti jsou fóliovému aparátu
přisuzovány dokonce lepší výsledky [50]. Dalším přístrojem je snímací
retenční monoblok (aktivátor) (obr.5). Tělo přístroje v sobě spojuje
elasticky nebo rigidně bázi pro horní a dolní čelist. Spojení bází je provedeno
podle konstrukčního skusu, který odpovídá změnám mezičelistního vztahu
podle léčebného plánu [39]. Tento typ retaineru používáme především u
pacientů s výraznými odchylkami ve vertikálním směru nebo u pacientů po
ortognátních operacích. Je dostatečně rigidní, aby bránil případným
recidivám [42].

Obr. 5

Retenční monoblok

Zdroj: Kamínek et al., Ortodoncie, 2014
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Pozicionátor (obr.7) je mezičelistní aparát, který můžeme označit jako
modifikaci monobloku (obr.6). Pomáhá dokončit detailní pohyby zubů. Pro
správné zhotovení musíme vytvořit set-up model s pomocí artikulátoru. Cílem je
zachytit optimální postavení jednotlivých zubů a jejich vzájemný vztah. Na set-up
modelu chrupu se pozicionátor zhotovuje obvykle z elastického plastu (Mitchell,
2007). Nakusováním tohoto aparátu je urychlena reorganizace parodontu a kosti.
Příznivě působí i na svaly, které jsou nuceny ke správnému funkčnímu zatížení
[62]. Po ustálení pohybů zubů je pozicionátor schopen zajistit retenci, pokud ho
pacient nosí pravidelně přes noc [70].

Obr. 6

Pozicionátor

Zdroj: Kamínek, Ortodoncie, 2014

b) Fixní retainery
Druhou významnou skupinou jsou retainery fixní. Celá následující
kapitola (3.3.) je jim věnována.
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3.3.

Fixní retainery

Fixní ortodontické retainery můžeme definovat jako spojení několika
zubů pro podporu stabilizace dosaženého stavu. Na zuby jsou fixovány
adhezivním materiálem. Ukázalo se, že fixní retainery jsou účinným prostředkem
udržení předních zubů v rovině i s dlouhodobým výhledem [91].
Fixní retainery se zhotovují přímo nebo nepřímo. Přímo retainer zhotovuje
ortodontista v ordinaci pomocí drátů fixovaných na zuby (obr.7). Nepřímo zhotovuje fixní
retainery zubní laboratoř, která zhotovuje retainery lité (obr.8).
Výhodou fixních retainerů je oproti snímatelným retainerům menší velikost,
neviditelnost při pohledu zepředu, větší komfort pro pacienta a jsou navíc ušetřeni
zodpovědnosti za pravidelné vkládání retaineru do úst.
Nevýhodou je jejich komplikované čištění a fakt, že působí jako retenční místo pro
ulpívání zubního povlaku. Známé jsou i jejich nežádoucí účinky (viz 3.3.4.) [42].

3.3.1. Historie fixních retainerů
První ortodontický fixní retainer byl zhotoven v roce 1970 [36].
Nejstarší představenou variantou byl retainer z rigidního a monofilního
ocelového drátu, kotvený na špičácích pomocí kovových kroužků [42]. Až s
rozvojem adhezivních technik, byl retainer od neestetických kroužků
oproštěn. Pomohl tomu i tehdejší rozkvět kompozitních materiálů. Kovové
kroužky byly nahrazeny v místě dolních špičáků drátem stočeným do
retenční smyčky.
Po necelých dvaceti letech po zavedení adhezivních technik Knierim
poprvé popsal retainer bez kroužků na špičácích. Knierimova technika
spočívala v pasivním tvarování ocelového drátu. Ve výsledku naléhal na
lingvální plochy řezáků a jeho konce na špičácích byly ohnuty do pravého
úhlu okluzním směrem, kde zůstaly ponechány o délce 0,5mm. Knierim radil
používat silnější drát pro svou vyšší odolnost vůči silám vzniklých při
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mastikaci [42].
V roce 1975 byl na mezinárodním symposiu ve Švýcarsku, na
přednášce ,, The Acid Etching Technique,, , přednesen překvapivý návrh, že
sealary a kompozitní pryskyřice by mohly být dostatečně pevné a odolné ke
spojení kontaktních plošek řezáků a špičáků bez použití drátu. Bohužel se
však potvrdilo, že tento postup nedokáže zajistit dostatečnou pevnost vazby
mezi zuby [42].
Ortodontické dráty se společně s adhezivními materiály ke
zhotovování fixních retainerů používají dodnes [95].

3.3.2. Typy fixních retainerů
Fixní retainery mohou být lokalizovány v celé dutině ústní, nejvíce
používané jsou fixní retainery v dolním frontálním úseku, o něco méně často
v horním frontálním úseku. S fixními retainery se můžeme setkat i v úseku
laterálním.
Ve frontálním úseku nejčastěji vídáme retainery z pružných
vícepramenných drátů. V horní čelisti v rozsahu 12-22 nebo 13-23, v dolní
čelisti pak 33-43 nebo 34-44 (případně 35-45 u extrakčních případů). V
laterálních úsecích chrupu jsou fixní retainery zhotovovány ze silných
hranatých ocelových drátů, nebo z drátů vícepramenných, pokud jsou
kratšího rozsahu [42].
1. ROZDĚLENÍ PODLE TYPU FIXACE
Nejčastěji se setkáváme s fixací retaineru na povrch zubu,
nicméně

v některých případech je možné retainer připevnit přímo do

skloviny. Do zubu či přítomných kvalitních výplní se předem vyfrézuje
drážka, do které se retainer zapustí. Následně je drážka překryta adhezivním
materiálem [35].
V současné době jsou indikovány dva základní typy retainerů. Prvními
jsou retainery fixované pouze ke špičákům (a), druhými jsou retainery
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fixované na všechny zuby v řezákovém segmentu (b), někdy zahrnují i
premoláry [65].
a) Retainery fixované na špičáky
Tyto retainery zhotovuje ortodontista ze silného ocelového drátu,
nebo je zhotoví zubní laboratoř jako lité (obr.7), jsou také k dostání i v
prefabrikované variantě [20].
Opírají se o ploché lingvální plošky řezáků v místě nad cingulem.
Předchází tak lingválnímu sklonu řezáků a jsou velmi efektivní v prevenci
rotací zubů frontálního úseku [65]. Nevýhodou těchto retainerů mohou být
malé změny v postavení zubů ve směru vestibulárním [93].

Obr. 7

Litý lingvální retainer fixovaný pouze

na špičáky
Zdroj: www.askanorthodontist.com/braces/lowerpermanent-fixed-retainer

Rigidní retainer ze silného ocelového drátu (0,6 - 0,9 mm), kotveného
na špičácích, je typ který známe nejdéle. Drát na koncích tvarovaný do
kontaktu s lingválními ploškami řezáků musí být pevný, aby byl odolný vůči
zkroucení na poměrně dlouhé vzdálenosti mezi špičáky. Obvykle se používá
0,71 mm nebo 0,76 mm ocelový drát, jehož konce se ohnou do smyčky, čímž
zvýšíme retenci [65]. Zachrisson [93] upřednostňoval tento typ retaineru z
chromkobaltových slitin. Také zkoušel možnost použít třípramenný ocelový
drát o průměru 0,9 mm, v praxi se ale neujal kvůli nižší rezistenci vůči
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mastikačním silám a vyšší kumulaci zubního plaku.
b) Retainery fixovaný na špičáky i řezáky
Tyto retainery zhotovuje ortodontista většinou z tenkých splétaných
drátů. Adhezivním materiálem jsou fixovány na všechny zuby dolního
řezákového segmentu, setkáme se i s variantou prodlouženou na premoláry
(obr.8).

Obr. 8 Lingvální retainer fixovaný na
všechny zuby frontálního úseku
Zdroj: archiv autorky

Retainer fixovaný na špičáky i řezáky je indikován hlavně u původně
rotovaných zubů. Pnutí retaineru se dá redukovat právě jeho připevněním k
jednotlivým zubům nebo použitím více flexibilního drátu. Pro retainer
fixovaný na všechny zuby v dolním frontálním úseku Proffit [65] doporučuje
splétaný ocelový drátěný oblouk o síle 0,68mm. Velkou výhodou spleteného
drátu je vysoká mechanická retence pro adhezivní materiály. Není tedy
nutností jeho tvarování do retenčních kliček. Vynikají také svojí pružností - ta
je výhodná tím, že tento typ retaineru nebrání fyziologickým pohybům zubů
[10]. Zachrisson [92] doporučuje adhezivní materiál aplikovat na všechny
zuby zavzaté do retaineru, přibližně uprostřed klinické korunky. Mezi
lepidlem má zbýt dostatečné množství volného drátu a umožnit tak
fyziologickou pohyblivost zubů. Vícepramenné dráty se tvarují podobně jako
ty monofilní, pasivně na lingvální plochu zubů, následně se fixují adhezivními
materiály [42].
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2. ROZDĚLENÍ PODLE DRUHU RETAINEROVÉHO DRÁTU
V ortodontické praxi je využíváno mnoha druhů retainerových drátů.
Jsou vyráběny z rozdílných materiálů, mající rozdílné mechanické vlastnosti.
Dráty pro výrobu fixních retainerů si ortodontista vybírá také podle
průměru, jejich povrchové úpravy, počtu vláken a jejich uspořádání.
V současnosti je nejčastěji používaným materiálem pro fixní retainery
austenitická korozivzdorná chromniklová ocel 18-8, nebo-li ocel 304.
Populární se stala díky svým dobrým mechanickým vlastnostem, nízké ceně a
výborné formovatelnosti. Je velmi silná a málo elastická, dokáže tedy odolat
deformačním mastikačním silám v dutině ústní. Chrom ve slitině tvoří tenkou
vrstvičku zabraňující korozi. Další variantou je bezniklová chrommanganová
ocel, vyrobená speciálně pro alergiky. Neméně známým typem oceli, je tzv.
ocel 302. Zastupuje skupinu pasivních neboli mrtvých drátů [42].
Dalším používaným materiálem jsou zlaté slitiny, které jsou méně
elastické [9]. Zlato má velmi silné antibakteriální účinky, oproti stříbru, které
oxiduje, se navíc může pyšnit svými antikorozivními vlastnostmi [76]. Zlaté
retainery jsou k dostání u firmy Gold'n Braces Inc [22].
Dráty z titanových slitin jsou považovány za alternativu ke klasickým
vícepramenným ocelovým retainerům, ačkoliv zdaleka nejsou tak elastické.
Zároveň jsou tenčí, dovolují mírné pohyby fixovaných zubů a jsou výborně
tvarovatelné [52].
Převládajícím materiálem retainerových drátů je v současnosti stále
nerezová ocel [42].
Fixní retainery se vyrábí i z nekovových materiálů. Významným
materiálem jsou skleněná vlákna, které jsou vyztužená kompozitními
pryskyřicemi (fiber reinforced composite – FRC) nebo plasty (fiber
reinforced plastic -FRP) (obr.9). Skleněná vlákna bývají různého složení.
Existuje elektrické sklo, tvrzené sklo, které nebo kevlarová vlákna. Skleněná
vlákna jsou orientovaná jedním směrem a jejich množství udává mechanické
vlastnosti budoucího retaineru. Čím více vláken retainer tvoří, tím rigidnější
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je. V ortodoncii se většinou používá 500 až 1500 vláken [42].

Obr. 9

Fixní retainer ze skleněných vláken

Zdroj: www.dentapreg.com/Patients/Ortho-Retention

Tacken et al. [84] odrazuje od jejich používání v denní praxi, kvůli
neakceptovatelné míře selhání 51 %, oproti 12% míře selhání u retainerů z
vícepramenných drátů. Pacienti se sklovláknovými retainery podle Tackena
také vykazují signifikantně vyšší kumulaci zubního plaku a s ním spojený
zánět gingivy. Jiní autoři vyzdvihují jejich přijatelnou estetiku, nízké
opotřebení protilehlých zubů a výbornou schopnost fixace k opěrným zubům,
avšak i oni přiznávají nízkou schopnost retence [54].
Ve vývoji jsou nyní i retainery keramické, jsou vyrobeny jako
jednotlivé prefabrikované díly, které do sebe snadno zapadnou. Lepí se ke
sklovině adhezivními materiály. Jejich velkou předností je, že jsou velmi
estetické a pacientům umožňují čištění dentální nití [5].
Co se týče počtu vláken, rozlišujeme retainerové dráty monofilní
nebo splétané. Monofilní retainerové dráty jsou rigidní, čehož se dá využít
pro poměrně rychlou přestavbu tkání parodontu. Dnes se používají jen
zřídka, kvůli míře selhávání vazby mezi drátem a adhezivní vrstvou [6].
Oblíbenou variantou současnosti jsou pružné vícepramenné ocelové
dráty (obr.10). Nejsou tak silné jako dráty monofilní. Variantou je například
spletený drát ze tří, z pěti nebo z osmi pramenů. Vícepramenné dráty jsou
však spojeny s vyšší kumulací plaku a tím pádem i s gingivitis [30].
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Obr. 10

Nejčastější formy uspořádání ortodontických vícepramenných drátů

Zdroj: Product catalog 2017-2018, American Orthodontics

Dráty se liší také svou povrchovou úpravou. Povrch může být
pozlacen či postříbřen. Bylo zjištěno, že postříbřené dráty mají negativní
efekt na bakteriální růst. U většiny vzorků s postříbřenou vrchní vrstvou se
vytvořila tzv. rezistentní zóna, která bránila prostupu kariogenním

i

parotontopatogenním bakteriím. Zóna byla více než 2 mm široká, na
kariogenní mikroorganismy působila výrazně silněji. Buněčná cytotoxicita
stříbra nebyla potvrzena [52].
Průřez drátu ortodontista při výrobě retaineru také hodnotí. Dráty na
průřezu mohou být kulaté nebo hranaté.
Při výrobě retainerů fixovaných ke špičákům se nejvíce využívá kulatý
ocelový drát nebo chrom-kobaltové slitiny, obě varianty drátu o průřezu 0,60,9 mm.
Co se týče vícepramenných drátů, které se fixují na všechny zuby
frontálního segmentu, jejich průřez se pohybuje od 0,35 mm do 0,8 mm.
Nejčastěji vídáme variantu 0,45 mm a 0,55 mm.
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3.3.3. Požadavky a indikace fixních retainerů
Požadavkem fixního retaineru je schopnost stabilizovat dosažený
výsledek aktivní ortodontické léčby, tedy zamezit posunu zubů a recidivě
původní vady. Musí však tkáním parodontu umožnit jejich přestavbu kolem
zubů, které nabyly nového postavení. Požadavkem zubního lékaře je, aby
retenční drát nebránil fyziologickým pohybům všech zubů v retaineru, ale
zamezil změnám polohy zubů a zuby tak částečně dlahoval. Mezi další
požadavky

patří

jednoduchá

tvarovatelnost

drátu,

bezpečnost,

biokompatibilita, odolnost materiálu vůči zevním silám a vůči zevním vlivům,
jako je např. koroze. Drát retaineru musí být pasivní, jinak se objeví riziko
nežádoucích posunů zubů i během retenčního období. Nesmí zasahovat do
roviny okluze, musí pacientovi umožnit správnou artikulaci a provádění
dentální hygieny [23, 65].
Indikace musí vycházet z komplexní diagnózy pacienta, ze znalosti
anomálií postavení zubů a postavení čelistí, ze znalosti fyziologického vývoje
stomatognátního systému a jeho vlivu na recidivu výchozího postavení zubů.
Fixní retainer může být indikován pouze v případě, že pacient chápe
nutnost retenční fáze, je motivován a plně spolupracuje v rámci dentální
hygieny [42].
Fixní

retainery

jsou

také

indikovány

v

případě

optimálně

formovaného zubního oblouku s pravidelným postavením řezáků, kde vlivem
následujícího růstu může vzniknout stěsnání [77].
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Fixní retainery jsou indikovány:
•

po léčbě stěsnání, nebo při lingvální/vestibulární erupci jednotlivých
zubů

•

pro zajištění retence zubů před léčbou výrazně rotovaných zubů

•

pro udržení zubů bez mezer, diastema a tremata mají velký sklon k
recidivě (obr.12)

•

jako prevence uzavření mezery po extrakci (obr.11), nebo pro
zabránění znovuotevření mezery po extrakci

•

pro udržení místa na fixní protetickou náhradu či dentální implantát
(obr.11)

•

pro udržení místa pro palatinálně prořezané či retinované špičáky

•

jako dentální dlaha, pro udržení polohy zubů v oslabeném parodontu s
resorbovanou alveolární kostí, rigidní dlahování je zde žádoucí

•

pro zajištění retence v případě, kdy snímací retenční aparát
nevyhovuje nebo nedostačuje [42].

Obr. 11

Retainer bránící uzavření

Obr. 12

Retainer bránící znovu otevření

mezery

mezery

Zdroj: Kučera, 2015, disertační práce, s80

Zdroj: Kučera, 2015, disertační

práce, s80
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Po uzavření diastematu s výhodou využíváme retainer fixovaný pouze
na horní či dolní střední řezáky (obr.13). Snímatelné retainery jsou při léčbě
diastematu méně efektivní, po jejich sejmutí dochází k otevření mezery
poměrně rychle [66].

Obr. 13

Fixní retainer pro udržení

uzavřeného diastematu
Zdroj: Shaughnessy et al, 2016

Drát fixního retaineru je také možné tvarovat do obloučků (obr.14).
Ohbí drátu jsou fixována kompozitní pryskyřicí k zubu. Tento typ fixního
retaineru jako jediný umožňuje čištění zubní nití [66].

Obr. 14

Fixní retainer umožňující flossování

Zdroj: Contemporary Orthodontics, Proffit et al., 2007a
s628

Základní kontraindikací fixních retainerů je stav, kdy pacient léčbu
fixním retainerem odmítá. Kontraindikací je i nedostatečná orální hygiena
pacienta [42]. Podle usnesení České radiologické společnosti z roku 2010
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fixní ortodontické retainery dnes již nejsou kontraindikací pro vyšetření
magnetickou rezonancí. Síly vyvolávající magnetizmus jsou výrazně nižší
než síly ortodontického aparátu a žvýkací síly. Zvýšení teploty kovu je
minimální, jedná se o 1-2 °C, což nepředstavuje riziko ohrožení pulpy zubu
nebo struktury skloviny, ani jejích optických vlastností. Kovové části
retainerů mohou kolem retaineru způsobit artefakty MRI obrazu, u většiny
vyšetřovaných orgánů se však vlivu artefaktů lze vyhnout změnou roviny
skenování, což většinou platí i pro vyšetření mozku a báze lební.
Fixní retainer by mohl vadit pouze při MRI vyšetření v oblasti čelistí
[11], na což poukazuje i studie Shalish et al. [78]. Z jejich výzkumu vyplynulo,
že fixní retainery Ortho Flex Tech nezpůsobily na MRI snímku žádné
zkreslení. Retainery Twistflex však při využití 3-T magnetických polí a T1sekvence spinálního echa, způsobily v blízkém okolí retaineru (jazyk, čelisti)
zkreslení až u 46 % testovaných subjektů. Pokud budou při mri snímkování
dodrženy tyto podmínky Shalish et al. doporučuje retainer Twistflex sejmout.
Pokud je retainer fixován v horní i dolní čelisti, riziko se zvyšuje [78].
U pacientů se zdravotními problémy, kde lze v budoucnosti očekávat
častější vyšetřování magnetickou resonancí, je vhodnější použít fixní
retainery sklovláknové, keramické nebo ortodontické dráty z titanu [11].

3.3.4. Rizika a komplikace
Délka retenční fáze je diskutabilní. Fixní retainery jsou často
využívány k dlouhodobé retenci nebo retenci celoživotní. To s sebou však
nese otázku bezpečnosti jejich použití a odpovědnost za případné
komplikace. Na počátku retence by měli pacienti na kontroly chodit jednou za
půl roku. Bohužel pacienti často přichází do ordinace ortodontisty až s
komplikacemi. Fixní retainer by měl při kontrolách monitorovat i praktický
zubní lékař či parodontolog a dentální hygienistka [46]. Povinností dentální
hygienistky je informovat pacienty o možnostech vzniku komplikací. Po
poučení musí být pacient schopen rozpoznat projevy selhání retaineru,
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kterým může být prasknutí či deformace drátu. Pacient může zaregistrovat
uvolnění retaineru z kompozitní vazby nebo si všimnout nově vzniklých
ostrých okrajů. Může tak změny na retaineru kontrolovat sám při každodenní
péči. Pokud si všimne zvýšené viklavosti u zubů s retainerem, nebo znovu
otevření mezer mezi zuby, musí co nejdříve navštívit ortodontistu kvůli
opravě [46].

a) Běžné komplikace
Mezi takovéto komplikace řadíme selhání adhezivní vazby na
rozhraní skloviny a kompozitního materiálu, uvolnění drátu z adhezivní
vazby, nebo zlomení drátu retaineru (obr.15).

Obr. 15

Zlomený drát retaineru mezi

středními řezáky
Zdroj: archiv autorky

Ke zlomení drátu může dojít jeho mechanickým poškozením nebo také
únavou drátu. Nejčastěji zaznamenané zlomeniny jsou mezi postranními
řezáky a špičáky v horní čelisti, zjevně kvůli nákusu dolního špičáku. Příliš
rigidní dráty brání fyziologické pohyblivosti zubů a tím zvyšují míru selhání,
protože přenos napětí drátu do kompozitního materiálu není kompenzován
[12], to platí zejména u retainerů fixovaných na všechny zuby. Pokud jsou
retainery fixované pouze na špičáky, míra selhání s rigidním ocelovým
drátem není tak vysoká. Co se týče délky volného drátu, kratší úseky jsou
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méně exponovány a jsou tak méně náchylné k poškození při žvýkání (obr.16).
Nejméně vhodné lepení retaineru se jeví v krčkové třetině korunky,
kde jsou úseky volného drátu nejdelší (obr.19) [45].

Obr. 16

Rozdíl ve vzdálenosti volného

drátu při lepení v incizální třetině (červená)
a v gingivální třetině řezáků (žlutá)
Zdroj: Kučera, 2015, dizertační práce, s 112

Selhání retaineru neznamená úplnou ztrátu jeho funkce. Uvolnění
drátu z kompozitní vazby se objevuje hlavně v prvních šesti měsících
stabilizační fáze, kdy se projeví chyby provedené při fixování retaineru, např.
když je drát překryt pouze tenkou vrstvou fixačního materiálu [12]. Dále se
objevují v pozdních fázích stabilizační fáze, kdy bývá vrchní vrstva kompozitu
již značně opotřebená vlivem mastikace, abrazivními složkami stravy nebo
zubní pasty či neopatrným pískováním [45]. Obecným doporučením je při
každé kontrolní návštěvě oslabenou vrstvu doplnit [12].
Selhání vazby mezi kompozitem a zubem, pravděpodobně vzniká
nedodržením technologického postupu při lepení retaineru, což může být
způsobeno nedostatečným očištěním povrchu zubu nebo kontaminací
povrchu zubu slinou. Na chyby při lepení upozorňuje i Katsaros [33]. Podle
studie Pandise [58], tento typ selhání tvoří většinu případů. Jako příčinu
dalšího typu neočekávaných komplikací autoři uvádějí nedostatečnou
pasivitu drátu při jeho adaptaci na povrch zubu (aktivní přitlačení vedoucí k
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aktivaci drátu).
Důvody proč komplikace vznikají nejsou jasné a pravděpodobně se
jedná o multifaktoriální záležitost. Příčiny se dělí na mechanické, kam řadíme i
lidský faktor, a příčiny biologické. Síla potřebná k pohybu zubů může být
generovaná samotným retenčním drátem. Biologické síly jsou zodpovědné za
recidivy polohy řezáků nebo recidivy mezišpičákové vzdálenosti. Myslí se
jimi

anteriorní

vektor okluzní

síly,

síly okolních měkkých

tkání,

interkuspidace, mastikační síly, vliv erupce třetích molárů nebo pokračující
růst dolní čelisti [12].
Další faktor, který by mohl mít vliv na nestabilitu retaineru je způsob
tvarování retaineru. Mezi špičáky a postranními řezáky je problematické
místo, kde kvůli konvexitě zubního oblouku často vznikne ostrý ohyb, čímž se
drát může zdeformovat, nebo se změní jeho průřezový modul. Vzhledem k
relativně dlouhodobé přítomnosti drátu v nepříznivém prostředí dutiny ústní,
musíme zmínit i korozi. Únava materiálu a koroze významně zhoršuje
mechanické vlastnosti materiálu [45].
Chyba samozřejmě může nastat i při výběru adhezivních materiálů.
Například autory doporučované hybridní kompozitní pryskyřice jsou sice
odolnější v otěru, ale zároveň jsou křehčí [45].
b) Neočekávané komplikace
Vzácně byly u pacientů zaznamenány i komplikace neočekávané,
klinicky závažnější. Jejich spojujícím rysem jsou nečekané pohyby zubů, což je
překvapivé především v případech, kdy nedošlo k porušení integrity fixního
retaineru. Tyto komplikace se objevují často až po několika letech retence
[74]. Dochází k pohybům i v jiném směru, než v jakém bychom pohyb
očekávali. Pohyb zubu je někdy natolik výrazný, že dojde ke ztrátě lamely
alveolární kosti ze strany vestibulární nebo lingvální a to se projevuje
gingiválními recesy (obr.17).
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Tento stav je neestetický a pacienta ohrožuje citlivostí a viklavostí
zubů.

Obr. 17

Gingivální recesy způsobené fixním

retainerem
Zdroj: Shaugnessy et al., 2016

První zmínku o neočekávaných komplikacích ve spojení s fixními
retainery přednesl Dahl se Zachrissonem roku 1991 [12]. Popisují vznik
malých nepravidelností nebo otevírání malých mezer v řezákovém
segmentu u pacientů, kde v minulosti neproběhlo selhání adhezivní vazby,
ani selhání drátu samotného. Změny torze jednoho z řezáků horní čelisti
popisuje Branchley [8]. Pizzaro a Jones [63] na stejný problém, jen v horní
čelisti, upozorňují na dvou kazuistikách, viní třípramenný drát z
nedostatečné stability.
Renkema [72, 74] upozorňuje na fakt, že u nemalého procenta
pacientů je pozorovatelné malé až střední stěsnání v dolním řezákovém
segmentu a to jak v případě silných monofilních drátů fixovaných pouze na
špičáky, tak i v případě tenkých vícepramenných drátů fixovaných na
všechny zuby frontálního úseku. Zatím největší skupinu pacientů s
neočekávanými komplikacemi v oblasti ortodontických fixních retainerů
popsali Kučera a Marek [45]. U 3500 pacientů v retenční fázi ortodontické
terapie zdokumentovali 63 nežádoucích komplikací. Z toho 38 případů se
týkalo dolní čelisti.
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Často jsou projevy těchto komplikací závažné a vyžadují opakovanou
ortodontickou léčbu [33]. U těžších případů s poškozením parodontu a
gingiválními recesy je léčbu nutno doplnit o terapii parodontologickou [83].
Marek a Kučera [43] popsali dvě základní formy neočekávaných komplikací
prvně na větší skupině pacientů. První je změna torze u dvou sousedních
zubů (obr.18), druhou je vestibulární vyklonění pravého nebo levého
špičáku (obr.19 a 20). U žádného z pacientů tato změna nesměřovala ve
směru recidivy původní vady. Typ komplikace, při které se projevuje změna torze
dvou sousedních zubů, se nazývá X efekt.

Obr. 18 X-efekt
Zdroj: Neočekávané komplikace
fixních retainerů, Kučera et al., 2015

Tento název poprvé přednesl Raiman [69], ve snaze charakterizovat
postavení dlouhých os postižených zubů. Řezáky postiženy negativní torzí
mají kořen vykloněný mimo alveolární výběžek, což je většinou doprovázeno
i výskytem gingiválního recesu. Tuto komplikaci ve svém výzkumu potvrdil
Katsaros [33] u 86 % pacientů, Renkema [72] se s touto komplikací setkala ve
své studii u 50% pacientů, Kučera a Marek [45] u 32 % případů.
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Změna torze celého frontálního úseku se nazývá Twist-efekt.

Obr. 19 Twist-efekt
Zdroj: Kučera et al., 2015, disertační práce

Celý frontální úsek je překroucený podél horizontální osy. Je
charakterizován i opačným vestibulárním sklonem kontralaterálních špičáků.
Je to komplikace postihující celý úsek retaineru. Katsaros [33] jej definoval
pouze jako vestibulární sklon špičáku, který nalezl u 14 % pacientů. Renkema
[72] tento efekt zjistila u 33 % a Marek a Kučera [43] jej nalezli u 55,3 %
případů v dolní čelisti a 28 % v čelisti horní. Vestibulární vyklonění levého
špičáku pak nalezli u 89,5 % případů. Mezi nespecifikované efekty řadíme
nežádoucí pohyby zubů ve smyslu vertikální změny, které jsou součástí
intaktního retaineru. Patří sem extruze nebo intruze, rotace nebo otevření
mezery mezi zuby. Vznik malých tremat mezi řezáky popisují Dahl a
Zachrisson [12] u 5,7 % pacientů.
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3.4.

Fixní retainer a dentální hygiena

Dentální hygiena s fixními retainery je komplikovaná, ale celý dentální
tým může pacientovi během tohoto složitého období pomoci udržovat jeho
zuby a dásně zdravé [51].

3.4.1. Postup dentální hygienistky při ošetření pacienta s
fixním retainerem
Jak je již uvedeno v kapitole 3.2., podmínkou pro nasazení fixního
retaineru je dodržení optimální orální hygieny pacienta. Pravidelné návštěvy
dentální hygienistky pacientům velmi pomohou této podmínky dosáhnout.
Co nejdříve po nasazení fixního retaineru by pacient měl navštívit
ordinaci dentální hygienistky. Hygienistka pacienta seznámí s vhodnými
pomůckami k čištění retaineru, které pacienta následně naučí používat přímo
v jeho ústech [18]. Dentální hygienistka se zabývá i motivací pacienta k domácí péči.
Pokud je pacientem dítě, je nezbytné, aby rodiče dítěti s dentální hygienu
pomáhali. Dentální hygienistka v tomto případě motivuje i rodiče.
Při nedokonalé hygieně dochází v okolí retaineru a v gingivální části
dolních frontálních zubů k extenzivnímu hromadění zubního plaku, často se
proto u těchto zubů setkáváme s gingivitis. Dentální hygienistka při návštěvě
veškerý plak odstraní měkkým depuračním kartáčkem a jemnou depurační
pastou. Prostory v mezizubí pak dočistí mezizubními kartáčky nebo
Superflossem nebo flossthreaderem se zubní nití. Na závěr návštěvy může
na zuby s fixním retainerem aplikovat fluoridový lak či gel, který při
ortodontické léčbě pomáhá v prevenci demineralizací [53]. Z dlouho
nevyčištěného zubního plaku se časem stává zubní kámen. Pokud pacient do
ordinace přichází již s vytvořeným zubním kamenem, hygienistka šetrně kámen
odstraní manuálními nástroji a celou ošetřenou oblast pečlivě vyčistí depurací a
dočistí dentálními pomůckami. Použití ultrazvukových scalerů není u
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pacientů s fixními aparáty kontraindikováno, je ale třeba s nimi pracovat s
co největší opatrností. Stabilita retaineru nesmí být ohrožena, přejdeme tak i
poškození retaineru [2]. Práce s ultrazvukem v okolí fixního retaineru není
jednoduchá, výzkumy totiž prokázaly, že používání takovýchto instrumentů
snižuje pevnost a adhezivitu kompozitu ke sklovině [15].
Leštění povrchu zubu běžným depuračním kartáčkem a depurační
pastou může být také problematické, pokud je prováděno opakovaně v
krátké době a s hrubou depurační pastou, kvůli porušení povrchové vrstvy
adhezivního materiálu [15].
Za výhodnější považujeme přístroj airflow. Airflow je automatický,
práškový tryskací přístroj vyvinutý k odstranění nečistot. Výhodný je tím, že
se dostane i do těžko dostupných míst. K pískování fixního retaineru je nutné
použít jemnější směsy prášků, snížíme tak riziko uvolnění aparátu [1].
Pravidelné pískování je rizikové, ztenčuje vrstvu adheziva a způsobuje tím
větší pravděpodobnost komplikací.
Pokud dojde při ošetření k uvolnění retaineru, musí hygienistka či sám
pacient ihned kontaktovat oddělení ortodoncie a zajistit opravu, aby
uvolněný retainer pacienta neobtěžoval, například ostrým koncem [87].

3.4.2. Instruktáž pacienta – metody čištění a pomůcky
Pacientovi s fixním retainerem doporučujeme používání měkkého
manuálního kartáčku (obr.20), hustě osazeného s rovně zastřiženými
vlákny. Pacienta instruujeme k provádění Bassovy metody tak, aby vlákna
manuálního kartáčku směřovala do gingiválního sulku, pod úhlem 45°.
Kartáčkem pak vytváříme malé kroužky po celém úseku fixního retaineru
(obr.21). Incizeální/okluzní plošky zubů vyčistíme technikou horizontální.
Jako alternativu manuálního kartáčku můžeme použít kartáček elektrický.
K důkladnému dočištění retaineru a jeho okolí slouží jednosvazkový
kartáček (obr.23), používá se bez zubní pasty. Provádíme s ním velmi
drobné krouživé pohyby, dočistíme gingivální sulkus zubů s retainerem, drát
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retaineru (obr.22), okolí kompozita a částečně i interdentální prostor, jež
působí jako predilekční místa retence plaku [3].

Obr. 20

Manuální kartáček

Zdroj: archiv autorky

Obr. 21

Čištění fixního retaineru

manuálním kartáčkem

Obr. 22

jednosvazkovým kartáčkem

Zdroj: archiv autorky

Obr. 23

Čištění fixního retaineru

Zdroj: archiv autorky

Jednosvazkový kartáček

Zdroj: archiv autorky
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Ke kvalitnímu odstranění zubního plaku ze zubních prostor použijeme
mezizubní kartáčky (obr.24).

Obr. 24 Interdentální kartáčky
Zdroj: archiv autorky

Obr. 25

Čištění aproximálních

ploch zubů s retainerem
Zdroj: archiv autorky

Obr. 26

Čištění prostoru pod drátem

retaineru
Zdroj: archiv autorky

Mezizubní kartáčky jsou výhodné svým deštníkovým efektem, při
kterém se vlákna kartáčku v mezeře rozprostřou a zasáhnou tak i hlubší
místa [56]. Velikost kalibrace mezizubních kartáčků vybírá stomatolog nebo
dentální hygienistka. Pacient kartáček zasune do mezizubí z vestibulární
strany a vyčistí prostor pod drátem (obr.25). Poté dentální hygienistka
pacienta učí vyčistit prostory mezi lingvální plochou zubu a volným kusem
drátku retaineru (obr.26). V případě retaineru umístěného lingválně,
mezizubní kartáček směřuje od incize kaudálně.
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Variantou mezizubních kartáčků jsou long-stem mezizubní kartáčky
(obr.27), které mají prodlouženou
drátěnou

část

bez

vláken.

Manipulace s těmito kartáčky
může být pro některé pacienty
snažší [13].

Obr. 27

Long-stam interdentální kartáčky

Zdroj: http://www.curaproxinterdentalbrushes.co.uk

Ráda bych zdůraznila, že ortodontista je zodpovědný za správné
umístění retaineru při jeho fixaci. Pokud bude umístěn příliš blízko gingivy,
zamezí tak provádění interdentální hygieny [19].
Na závěr fixní retainer dočistíme zubní nití. Jak už jsem uvedla, fixní
retainer tvarovaný do obloučků čištění zubní nití nebrání, není však běžnou
variantou. U ostatních retainerů, které zubní niti brání, můžeme použít
Superfloss, jehož předností je vyztužený začátek, který přechází v porézní
nit zakončenou obyčejnou dentální nití [55].

Obr. 28 Čištění aproximálních
prostorů Superflossem
Zdroj: archiv autorky

Obr. 29 Čištění drátu fixního
retaineru Superflossem
Zdroj: archiv autorky
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Při čištění zubní nití, nit nejprve zavedeme pod retainerem z
vestibulární strany směrem do dutiny ústní a očistíme obě aproximální
plošky (obr.28). Nit nevytahujeme, koncem se vrátíme zpět do vestibula a
obejmeme drát retaineru, který také očistíme (obr.29). Pokud se jedná o fixní
retainer kotvený pouze na špičácích, drát můžeme pilovitými pohyby očistit v
celé jeho šíři [19].
Další možností

je produkt

Floss

threader

(obr.30).

Je

to

univerzální nylonová smyčka, jejiž funkcí je protáhnout zubní nit pod
ortodontickým drátem a umožňuje tak prostor kolem drátku vyčistit [24]. Po
provlečení zubní niti je postup čištění stejný jako u Superflossu.

Obr. 30

Flossthreader

Zdroj: www.dental-health-advice.com

Obr. 31 Zavádění zubní niti
Zdroj: www.fairview.org/patient-education

K provádění dentální hygieny neodmyslitelně patří i chemické
pomůcky. Je nutné připomenout, že slouží pouze k doplnění mechanické
očisty chrupu [41]. Usnadňují odstranění. zubního plaku, některé přípravky
zubní plak navíc usmrcují. Tyto prostředky jsou k dostání v různých formách
jako roztoky, pasty, gely, laky či ústní vody. Obsahují účinné látky jako jsou
například baktericidní Chlorhexidin, Triklosan, Sanguinarin nebo látky, které
zodolňují sklovinu jako fluoridové, vápenaté nebo fosfátové ionty.
U pacientů s fixním ortodontickým aparátem byl prokázán pozitivní
vliv aminfluoridů obsažených v zubních gelech. Pro pacienty s fixními aparáty
a vysokou kazivostí chrupu je aplikace fluoridových gelů vhodná [59].
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3.5.

Vliv fixního retaineru na stav parodontu

3.5.1. Mikroflóra dutiny ústní u pacienta s
retainerem

fixním

Běžná mikroflóra dutiny ústní se skládá z aerobních a anaerobních
mikroorganismů. Jejich zastoupení ovlivňují faktory jako je věk, skladba
potravy, užívání léků apod. [82].
Do narození dítěte je dutina ústní sterilní. Teprve po porodu dochází k
její první kontaminaci střevní a vaginální mikroflórou matky. Složení
mikroorganismů se

do prořezání mléčných zubů výrazně

nemění

(Streptococcus salivarius, Staphylococcus epidermidis a veilonely zaujímají
vedoucí pozici). Po prořezání zubů se objevují další mikroorganismy. Patří
mezi ně hlavně kvasinky, aktinomycety, laktobacily, nokardie, Streptococcus
mutans a Streptococcus sanguis a řada anaerobních bakterií. Toto složení
zůstává v podstatě stálé až do úplné ztráty zubů. Pak se sníží celkové
množství mikroorganismů, udává se až o 20 % [82].
Změna mikroflóry po nasazení fixního retaineru bývá nejčastěji
spojena s nedostatečným dodržováním ústní hygieny [17]. Pokud pacient
dentální hygienu provádí správně a pravidelně, žádné změny mikroflóry ve
spojitosti s nošením fixního retaineru nemusíme očekávat. Nošení fixního
retaineru některé pacienty dokonce motivuje ke zlepšení dentální hygieny,
tím se pozitivně mění i ústní mikroflóra pacienta [48]. Ortodontické dráty
samotné mohou mít na mikroflóru dutiny ústní vliv. Byl popsán rozdílný
efekt adheze biofilmu na monofilní a splétaný retainerový drát (obr.32), kdy
dráty monofilní vykazují menší přilnavost bakteriálního biofilmu.
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Obr.

32

Rozdíl

množství

biofilmu

na

monofilním

(a-c) a splétaném (d-f) retainerovém drátu
Zdroj: Jongsma et al, 2015

Již zmíněné postříbřené či pozlacené dráty (viz 3.2.2) mají také
významný vliv. Vykazují značnou antibakteriální a antifugální aktivitu a na
svém povrchu dokážou vytvořit zónu rezistentní vůči bakteriím, staví růst a
aktivitu orálních patogenních bakterií [52].
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3.5.2. Následky selhání dentální hygieny

Obr. 33

Zvýšená kumulace plaku na

lingválních plochách zubů s retainerem
Zdroj: archiv autorky

Fixní retainer je považován za iatrogenní nosič zubního plaku [10].
Fixní ortodontické retainery nemají samy o sobě negativní vliv na stav
parodontu, jak většina odborné literatury udává [48, 14]. Záleží na spolupráci
pacienta a jeho dodržování orální hygieny. Pacient musí důsledně
odstraňovat zubní plak a zbytky jídla [25]. Ve studiích, kdy zavzatí pacienti
měli velmi dobrou orální hygienou nebyly pozorovány žádné změny na
zdraví parodontu mezi skupinou pacientů s fixními retainery a skupinou bez
retaineru [31]. Výsledky studie Tiché a Bóhmové [85] a dalších [27, 16]
prokázaly, že při adekvátní úrovni ústní hygieny doplněné pravidelnými
kontrolami, instruktážemi hygieny a užíváním antibakteriálních prostředků,
nezpůsobuje fixní aparát trvalé poškození zubů a parodontu, naopak může
změnou hygienických návyků pacienta pozitivně působit na stav tvrdých i
měkkých tkání dutiny ústní. Některé studie hodnotí stupeň gingivitis po 4
měsíční přítomnosti fixního retaineru v ústech jako nižší, než u pacientů bez
retence. Výsledek je možné vysvětlit tím, že pacienti s retainerem dokázali z
dlouhodobého hlediska čistit lépe než skupina pacientů bez retaineru. Tento
výsledek potvrzují i Booth, Edelman a Profitt [48, 7].
Není důvod nenechat fixní retainery umístěny v dutině ústní na dobu
neurčitou, pokud je pacient správně instruován, motivován a dodržuje režim
pravidelných kontrol [65].
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Stav orálního zdraví v průběhu retenční fáze někteří autoři považují za
zhoršený [86, 75]. Ve většině studií je však negativní vliv na parodont spíše
přisuzován zvýšené kumulaci plaku a zubního kamene v okolí retainerů než
například bránění retaineru fyziologické pohyblivosti zubů [57, 26].
Parodontologická literatura také jasně udává, že zubní plak, kámen a
gingivitis ne vždy způsobují parodontální onemocnění [49, 37]. Samozřejmě,
že malhygiena vede ke vzniku zubních kazů a k poškození tkání parodontu,
ale toto riziko není vyšší v souvislosti s fixním retainerem, než kdekoliv jinde
v dutině ústní bez něj [73].
Většina studií z této oblasti se zabývá pouze gingiválními indexy a
kumulací plaku a kamene. Tyto studie nepotvrzují ohrožující vliv na parodont
[94];[6]. Studie Levina et al. [47] bohužel naznačuje opak. Objevuje zvýšené
množství zubního plaku a zvýšenou incidenci krvácení po sondování.

Obr. 34

Kumulace zubního plaku, kamene

a pigmentací po sejmutí fixního retaineru
Zdroj: www.laurenboutella.over-blog.com

Další výsledky provedených studií, které se zabývají i úrovní
alveolární kosti a výskytem gingiválních recesů se rozchází. V klinické studii
Årtuna et al. [6] a v 10- leté studii autorky Westerlund [90] používající CBCT
pro získání přesnějších dat, autoři nezjistili žádné změny v úrovni kosti a
ztrátě attachmentu u fixních retainerů. Výskyt gingiválních recesů taktéž
nebyl zvýšený. Naopak výsledky studie Levina et al. [47] vyhodnocují fixní
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retainery jako příčinu zvýšené incidence gingiválních recesů. Pandis et al.
[57] také zaznamenal vyšší přítomnost marginálních recesů a hlubších
parodontálních kapes. V diskuzi této studie porovnávající dlouhodobý (9,5
let) a krátkodobý (3-6 měsíců) vliv fixních retainerů na tkáně parodontu se
autoři zabývali přímou souvislostí mezi umístěním retainerů a recesy, která
se zdá být nepravděpodobná. Zvýšená hloubka sondáže může být vyvolaná
dlouhodobým drážděním tkání, které způsobuje fixní retainer. Úroveň kosti v
tomto výzkumu na rtg snímcích snížená nebyla. Na pitevním materiálu se
však později odhalila kostní dehiscence a fenestrace. Podobných závěrů došel
i Pazera et al. [60].
Jak můžeme vidět na obr.35 a 36. Tyto komplikace se vyskytují
poměrně ojediněle.

Obr. 35

Kostní dehiscence způsobená

Obr. 36

fixním retainerem, CT snímek
Zdroj: Pazera et al., 2012

Kostní dehiscence způsobená

fixním retainerem, CT snímek
Zdroj: Pazera et al., 2012

Co se týče kariogenity retainerů, studie autorů Huda et al. [96] zjistila
kazivou lézi u 17 ze 240 zubů zavzatých pod fixní retainer. Vyšetření bylo
klinické i radiografické. Tyto data naznačují nízké riziko kariogenity a dalších
škodlivých vlivů fixních retainerů. Obvyklým místem demineralizací bývá
rozhraní mezi adhezivním materiálem a sklovinou. Z tohoto důvodu je
povinností lékaře během lepení ortodontických retainerů vždy pečlivě
odstranit přebytky adhezivního materiálu. Demineralizace a hyperplastická
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gingivitis narušují sebelepší výsledek ortodontické léčby a mohou nevratně
poškodit pacienta [85].

Obr. 37

Kariézní léze po sejmutí fixního retaineru

Zdroj: www.orthodontisteenligne.com/en/orthodontic-retention

Zvýšený nárůst incidence kazů nepotvrdili ani Butler a Dowling [10].
Gorelick et al. [97] také nenašli křídové skvrny na lingválních ploškách
špičáků a řezáků v dolní čelisti, kde byl použit fixní retainer se špičákovým
vedením. Výsledky rozličných studií nejsou jednotné, proto jak udávají autoři
Al-Moghrabi et al. [4] je potřeba dalších odborných studií k objasnění výhod a
potenciálního škodlivého vlivu retainerů.
Závěrem této kapitoly je nutno dodat, že pokud pacient nedodržuje
zásady správného čištění zubů po delší dobu a zubní plak zůstává v okolí
retaineru bez pacientovy snahy ho vyčistit, je pacient ohrožen nejen
kariogenními lézemi, ale i plakem podmíněnými parodontopatiemi [17], jako
je například gingivitis akutní či chronická, parodontitis agresivního typu,
nebo parodontitis chronická [81].
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4. PRAKTICKÁ ČÁST
4.1.

Hypotézy

Nulové hypotézy byly definovány následovně:
Hypotéza č. 1: ,,Předpokládám rozdíl v měření indexů QH, PBI, API a CPI-TN,
v 5. sextantu chrupu z orální strany, mezi skupinou pacientů s fixním
retainerem a skupinou pacientů bez retaineru“.
Hypotéza č. 2: ,,Předpokládám, že 90 % ortodontických pacientů bylo po
nasazení fixního retaineru instruováno ohledně jeho správné péče“.
Hypotéza č. 3: ,,Předpokládám, že přes 75 % pacientů s fixním retainerem
2x ročně absolvuje kontrolu retaineru“.
Hypotéza č. 4: ,,Předpokládám, že více než 50 % dentálních hygienistek v ČR
ohrožuje fixní retainer nesprávným postupováním při ošetření“.

4.2.

Materiál, soubor a metodika

Do studie jsem zahrnula soubor 50 respondentů, které jsem rozdělila
do dvou skupin. První skupina obsahuje 25 pacientů, kteří absolvovali
ortodontickou terapii a po jejím ukončení jim byl nasazen fixní retainer. U
všech pacientů se jednalo o lingvální fixní retainer. Doba uplynulá od
nasazení fixního retaineru se u pacientů liší (od půl roku do 9 let). Těmito
pacienty byli jedinci po ortodontické léčbě z mého blízkého okolí a a pacienti
paní doktorky Samsonyan, která mi se získáním dalších pacientů pomohla.
Vyšetření byla prováděna od září 2017 do března 2018.
Druhá skupina, referenční, obsahuje 25 pacientů ve věku 18-35 let,
kteří ortodontickou léčbu nikdy neabsolvovali a fixní retainer nemají.
Referenční

skupinu

jsem

vyšetřila
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ve

výukových

prostorách

Stomatologického pracoviště 3.lf, v čase od září do prosince 2017.
Na souboru 50 pacientů bylo provedeno jednorázové měření
plakového indexu dle Quigleye a Heina, PBI indexu, API indexu a CPI-TN
indexu v rozsahu zubů 33-43. Vyšetřovány byly plochy lingvální (QH),
aproximální (PBI, API) a parodont zubu (CPI-TN).
Součástí vyšetření 25 respondentů s fixním retainerem bylo vyplnění
dotazníku, který jsem připravila. Dotazník obsahuje 20 otázek týkajících se
nošení fixního retaineru, z toho 6 otázek vyžaduje odpověď ano - ne, u 6
otázek je možnost označit pouze jednu odpověď, u 2 otázek je možné vybrat
více než jednu odpověď a zbylých 6 otázek je doplňovacích (viz Příloha č.1).
Průběh vyšetření byl následující, nejprve byl pacientův chrup v dolní
čelisti z orální strany obarven plak indikátorem (Curaprox plaque finder) a
hodnoty množství plaku byly zaznamenány stupnicí indexu QH a indexu API.
Poté jsem posuzovala zánětlivé změny gingivy indexem PBI, respektive
krvácivost gingiválních papil u zubů s lingválním fixním retainerem z orální
strany. Dále jsem indexem CPI-TN hodnotila sulcus gingivalis opět kvůli
projevu krvácení, přítomnosti zubního kamene nebo možnosti nálezu
parodontálních kapes u zubů, kde je retainer fixován. K indexům PBI, API a
CPI-TN bylo zapotřebí parodontologické sondy a zrcátka. Každý pacient byl
vyšetřen stejnou osobou za stejných podmínek. Odečtené výsledky byly
zaznamenány do diagnostického protokolu (viz Příloha č.3).
Cílem této části výzkumu bylo zjistit, zda fixní retainer, fixovaný na
frontální zuby dolní čelisti lingválně, vede ke zhoršení stavu orálního zdraví
parodontu v této lokalizaci.
POUŽITÉ INDEXY

Plaque-index dle Quigley a Heina
Tento index hodnotí pokrytí povrchu korunky plakem. Před
vyšetřením se obarví vyšetřované plochy zubů plaque indikátorem. Při
vyšetření rozlišujeme šest stupňů:
•

stupeň 0: žádný plak
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•

stupeň 1: ojedinělé ostrůvky plaku

•

stupeň 2: jednoznačná, souvislá linie u okraje gingivy do 1 mm šířky

•

stupeň 3: plak je rozšířen v cervikální třetině korunky

•

stupeň 4: plak zasahuje až do střední třetiny korunky

•

stupeň 5: plak zasahuje do koronární třetiny korunky. Výsledný součet
hodnot se dělí počtem vyšetřovaných plošek [68].

PBI ( papilla bleeding index)
Patří mezi indexy hodnotící stav gingivy. Hodnotí se stupeň zánětu
interdentální papily po mechanickém podráždění parodontologickou sondou,
která je zakončena kuličkou. Posuzuje se intenzita krvácení.
Vyšetřuje se po kvadrantech vestibulárně i orálně. Intenzita krvácení se
odečítá po vyšetření jednoho kvadrantu, což odpovídá 20-30 vteřinám.
Index PBI jsem pro účely mé studie modifikovala. Vyšetřovala jsem pouze
chrup dolní čelisti a to pouze z orální strany. Papila mezi středními řezáky
byla to vyšetření zahrnuta.
•

stupeň 0: krvácení není přítomné

•

stupeň 1: ojedinělé krvácející body

•

stupeň 2: krvácející linie v gingiválním sulku

•

stupeň 3: přítomnost krvácejícího trojúhelníku na papile

•

stupeň 4: krev se vylévá mimo prostor papily

Výsledný součet hodnot se vydělí počtem vyšetřovaných mezizubních
prostorů [44].
Vyhodnocení výsledků PBI je následující:
0 -10 výborná hygiena
11 -25 vyhovující hygiena
26 -69 špatná hygiena
70 a více velmi špatná hygiena, malhygiena [28].
Počet bodů se může pohybovat v rozmezí 0−112. Optimální PBI by se mělo
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blížit k nule, ale i hodnoty do deseti jsou výborné [80].
CPI-TN (community periodontal index of treatment needs)
Tento index hodnotí postižení parodontu zánětem. Index má 2 složky:
CPI hodnotí stav parodontu a TN značí doporučující typ léčby. Vyšetření se
provádí sondou WHO po jednotlivých sextantech, každý zub se vyšetří na
šesti místech a hodnota se zapíše do schématu. Zuby moudrosti se nehodnotí.
V mé studii jsem vyšetřovala pouze 5.sextant.
stupeň 0: zdravý parodont

•

TN doporučuje se pouze prevence
stupeň 1: krvácení při sondáži

•

TN provádí se motivace pacienta a instruktáž orální hygieny
stupeň 2: krvácení po sondáži + zubní kámen + převislé výplně,

•

nepřesné uzávěry korunek
TN doporučuje se motivace a instruktáž, odstranění zubního kamene,
úprava výplní, výměna korunek, leštění
stupeň 3: krvácení gingivy + zubní kámen + převislé výplně, nepřesné

•

uzávěry korunek + parodontální chobot hluboký 3,5-5,5mm
TN je nutné odstranění subgingiválního zubního kamene, úprava
výplní, výměna korunek, leštění
•

stupeň 4: dtto jako v předchozím případě + parodontální chobot hloubky nad
5,5mm
TN doporučuje se komplexní terapie parodontitidy [44].
API index (Approximalraum-plaque-index)
Tento index je dichotomní, hodnotí pozitivně přítomnost zubního
plaku v interdentálním prostoru po obarvení plak indikátorem. Za
standardních podmínek, hodnotíme orální stranu pravého horního a levého
dolního kvadrantu a vestibulární stranu levého horního a pravého dolního
kvadrantu. Pro účely mé studie jsem tento index modifikovala. Vyšetřila jsem
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pouze zuby dolní čelisti a to pouze ze strany orální.
Pozitivní nálezy pak dělíme počtem vyšetřených interdentálních
prostorů, následně výsledek vynásobíme stem, čímž ho vyjádříme
v procentech.
Hodnocení indexu je následující:
100-70 % - nedostatečná hygiena
70-35 % - vyhovující hygiena
35-25 % - výborná hygiena
25 a méně – optimální hygiena [34].
Po vyšetření jsem využila obarveného zubního plaku pacienta v okolí
fixního retaineru k motivaci v péči o orální zdraví parodontu.
Následně jsem pacienta

ošetřila. Přítomný zubní kámen

byl

odstraněn manuálními ručními nástroji. Obarvený plak a pigmentace jsem
odstranila depurací (jemná depurační pasta + měkký depurační kartáček).
Poté byl retainer i jeho okolí přeleštěn leštící pastou.
Poté jsem provedla instruktáž čištění fixního retaineru vhodnými
pomůckami a nácvik s pacientem přímo v jeho ústech. Dentálními
pomůckami, které jsem k nácviku použila byl manuální kartáček, mezizubní
kartáček, jednosvazkový kartáček a Superfloss.
Některým pacientům byla na základě jejich individuálních požadavků
doporučena domácí lokální fluoridace.
Cílem druhé části bylo zjistit zda-li umí dentální hygienistky fixní
retainer a zuby na kterých je fixován správně ošetřovat a retainer a adhezivní
vazbu při ošetření nepoškozují. Zjišťovala jsem jaké přístroje a nástroje
k ošetření používají a zda-li pacienty instruují správně a správnými
pomůckami.
Vytvořila jsem online dotazník (viz Příloha č.2) určený dentálním
hygienistkám na téma ,,Dentální hygienistka a fixní retainer“. Tento dotazník
obsahuje 11 otázek, 6 otázek vyžaduje odpověď ano – ne, u 4 otázek je možno
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označit pouze 1 odpověď, u 1 otázky je možno označit více možností či nějaké
doplnit. Dotazník byl rozeslán dentálním hygienistkám v ČR formou 160
emailů. Kontakty na dentální hygienistky jsem čerpala z internetových
stránek www.orbitklub.cz. Návratnost činila 77 odpovědí.

4.3.

Výsledky

4.3.1. Výsledky
dotazníkového
šetření
pacientům s fixním retainerem

určeného

Otázka č.1: Kolik je Vám let?
Graf zahrnuje první i druhou skupinu vyšetřených pacientů, čítá tedy
50 respondentů. Znázorňuje porovnání věku obou vyšetřovaných skupin.
Skupinu s fixními retainery tvoří pacienti od 17 do 37 let, průměrný věk této
skupiny činí 23,7 let. Ve druhé skupině, která ortodontickou léčbu nikdy
nepodstoupila, je nejmladšímu respondentovi 18 let, nejstaršímu 35 let.
Průměrný věk druhé skupiny činí 24,6 let (graf č.1).

Porovnání věku respondentů obou
vyšetřovaných skupin
Věk pacientů

40
35
30

1.skupina Pacienti s fixním
retainerem

25
20
15

2. skupina Pacienti bez
fixního retaineru

10

5

0
porovnání věku skupiny 25 pacientů s fixním retainerem a
skupiny 25 pacientů bez retaineru
Graf č. 1

Věk vyšetřovaných pacientů
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Otázka č.7: Byl Vám fixní retainer nasazen ihned po sejmutí fixního
aparátu?
Otázka č.8: Byl Vám zhotoven snímatelný retenční aparát?
Tento graf zahrnuje 25 respondentů s lingválním fixním retainerem.
Většině pacientů (96 %), což je 24 odpovědí, byl retainer fixován ihned po
ukončení aktivní fáze ortodontické terapie, tedy po sejmutí fixního aparátu
(otázka č.7). Stejnému počtu pacientů byl pro retenční fázi zhotoven krom
fixního retaineru snímací retenční aparát (otázka č.8). Z toho 18 (75 %)
respondentů obdrželo snímací retenční deskový aparát a 6 (25 %) pacientů
obdrželo snímací retenční fólie. Podle studie 21 (84 %) respondentů nosilo

Počet pacientů vyjádřený procenty

retenční aparát dle instrukcí ortodontisty a pravidelně (graf č.2).
Pacient obdržel fixní
retainer
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100% 96%
84%
71%

Fixní retainer byl nasazen
ihned po sejmutí fixního
aparátu
Pacient obdržel snímací
retenční deskový aparát
Pacient obdržel snímací
retenční fólie

29%

Pacient nosil snímací
retenční aparát pravidelně
Aparáty retenční fáze

Graf č. 2

Fixní a snímatelné aparáty retenční fáze

Otázka č. 16: Jaké pomůcky k čištění retaineru používáte?
Tento graf se týká 25 respondentů s fixním retainerem. Většina
pacientů (96 %) odpověděla, že k čištění retaineru používá běžný manuální
kartáček, elektrický kartáček jako alternativu používá 36 % pacientů. 76 %
respondentů čistí retainer zubní pastou. Jednosvazkový kartáček na dočištění
gingiválního sulku, mezizubí a drátku retaineru používá necelá polovina
(48%). Na hygienu interdentálních prostorů a na čištění drátku retaineru
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pacienti používají mezizubní kartáčky (72 %) nebo Superfloss (8 %).
Flossthreader, neboli zavaděč zubní nitě nepoužívá nikdo z tázaných. Na
závěr procesu čištění fixního retaineru 32 % respondentů vyplachuje ústní

Dentální pomůcky

vodou (graf č.3).

Flossthreader ,
0%
Superfloss, 8%
fluoridový gel,
20%
ústní voda , 32%
elektrický
kartáček, 36%
jednosvazkový
kartáček, 48%

0%

20%

40%

60%

mezizubní
kartáčky, 72%
zubní pasta,
76%

80%

manuální
kartáček, 96%
100%

Procentuální vyjádření počtu respondentů

Graf č. 3

Pomůcky používající dotazovaní pacienti k čištění fixního retaineru

Otázka č.10: Absolvoval(a) jste po nasazení retaineru odbornou
instruktáž ohledně péče o fixní retainer s výběrem správných pomůcek?
Tento graf zahrnuje 25 respondentů s fixním retainerem. Vyjadřuje,
zda-li pacient absolvoval instruktáž péče o retainer. Instruktáž je náplní
práce dentální hygienistky. Podle výsledků 13 pacientů (52 %) instruktáž
ohledně péče o retainer absolvovalo, 12 pacientů (48 %) nikoliv (graf č.4).
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48%
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Graf č. 4

ne, neabsolvoval

Absolvování odborné instruktáže ohledně péče o fixní retainer

Otázka č.15: Shledáváte čištění fixního retaineru komplikovaným?
Tento graf zahrnuje 25 respondentů s fixním retainerem. Vyplývá
z něj, že necelá polovina, 11 (44 %) pacientů, shledává dentální hygienu
fixního retaineru komplikovanou záležitostí. Ostatních 14 (56 %) pacientů
toto tvrzení nesdílí (graf č.5).

ano, shledávám
44%
ne, neshledávám

56%

Graf č. 5

Názor pacientů na komplikovanost péče o fixní retainer

Otázka č.11: Kdy naposledy jste byl ošetřen dentální hygienistkou?
Tento graf se týká 25 respondentů s fixním retainerem. Většina
pacientů (64 %) podstoupila dentální hygienu v posledním roce. V průběhu
posledních dvou let bylo hygienistkou ošetřeno 16 % pacientů, 4 % pacientů
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navštívila dentální hygienistku před více než 5 lety. Ostatních 16 %
respondentů nikdy v ordinaci dentální hygieny nebylo (graf č.6).
4%

16%

16%
nikdy

0-1 rok
1-2 roky
více než 5 let
64%

Graf č. 6

Doba poslední návštěvy v ordinaci dentální hygienistky

Otázka č.12: Máte v důsledku nošení fixního retaineru nějaké potíže?
Tento graf se týká 25 respondentů s fixním retainerem. Nikdo
z vyšetřovaných si v důsledku nasazení fixního retaineru nestěžuje na citlivé
zuby, změnu skusu nebo ústup dásní u zubů s retainerem. Změnu výslovnosti
po nasazení retaineru udávají 4 % respondentů. Zvýšené prskání obtěžuje 8
% pacientů. Stejný počet pacientů se kvůli fixnímu retaineru omezuje v jídle.
Zvýšené kumulace plaku v lokalizaci fixního retaineru si všimlo 40 %
pacientů, z toho 16 % pacientů udává krvácení dásní, jež vyjadřuje přítomnou
gingivitis. 20 % vyšetřených pacientů zaznamenalo uvolnění retaineru 1x,
24 % pacientům se retainer uvolnil více než 1x. Další komplikací, která
obtěžuje pacienty s retainerem je zasekávání jídla o drát retaineru, tuto
skupinu tvoří 32 % pacientů (graf č.7).
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Potíže udávající pacienti v souvislosti s nošením fixního retaineru

Otázka č.9: Chodíte s fixním retainerem na pravidelné kontroly?
Tento graf se týká 25 respondentů s fixním retainerem Většina
respondentů, kterou tvoří 16 pacientů (64 %), uvedla, že na kontroly fixního
retaineru dochází. Zbylých 9 (36 %) přiznalo, že na kontroly nedbá (graf č.8).

ano, chodím
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36%

64%

Graf č. 8

Absolvování kontrol fixního retaineru
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Otázka č.9: A) Pokud ano, jak často?
Tento graf se týká 16 respondentů, kteří na kontroly s retainerem
dochází. Graf znázorňuje četnost kontrol fixních retainerů. Většina pacientů,
10 (62 %), dochází na kontrolu retaineru méně než 2x ročně. Přibližně 2x
ročně je retainer zkontrolován 4 (25 %) respondentům. Zbývající 2 (12 %)
dotazovaní dochází na kontrolu více než 1x za půl roku (graf 9).
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Graf č. 9

Četnost kontrol fixního retaineru

Otázka č.9: B) Pokud ano, kdo kontroly provádí? Na výběr :
a) ortodontista, b) zubní lékař, c) dentální hygienistka
Tento graf zahrnuje 16 respondentů, kteří dochází na kontroly
fixního retaineru. Graf znázorňuje kdo kontroly provádí. Pacienti udávají, že
69 % provedených kontrol vede ortodontista, ve 13 % provádí kontroly
stomatolog, až 18 % respondentů uvedlo dentální hygienistku, jako osobu,
která retainer kontroluje (graf 10).

58

18%
ortodontista
13%

zubní lékař
dentální hygienistka
69%

Graf č. 10

Osoby provádějící kontroly fixního retaineru

4.3.2. Výsledky vyšetření pacientů s fixním retainerem
Následující graf č.11 znázorňuje výsledky vyštření indexu CPI-TN
v lokalizaci 33-43, tedy v 5.sextantu. Do vyšetření bylo zahrnuto 50
respondentů, z toho 25 s fixním retainerem a 25 bez retaineru. Průměr
výsledků indexu CPI-TN jednotlivých skupin pacientů je vyjádřen modrým
sloupcem, součet získaných hodnot indexů CPI-TN všech 25 vyšetřených
pacientů vyjadřuje červený sloupec (graf č.11).
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Výsledky vyšetření indexu CPI-TN
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Následující graf č.12 zahrnuje 50 respondentů, levý sloupec
znázorňuje 25 pacientů s fixním retainerem a pravý sloupec 25 pacientů bez
retaineru. Graf znázorňuje výsledky indexu PBI u gingiválních papil
vyšetřených v 5. sextantu lingválně. Hodnotu indexu vypočtenou na jednu
papilu, v rámci 25 pacientů (25 pacientů x 5 papil), znázorňuje modrý
sloupec. Součet získaných hodnot indexu PBI, jednotlivých pacientů skupiny
dohromady (nedělený počtem vyšetřených papil), je znázorněn červeným
sloupcem. Součet získaných hodnot indexu PBI jednotlivých pacientů skupiny
dohromady (dělený počtem vyšetřených papil), je znázorněn zeleným
sloupcem (graf 12).
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Výsledky vyšetření indexu PBI

Následující graf č.13 zahrnuje 50 respondentů, levý sloupec
znázorňuje 25 pacientů s fixním retainerem a pravý sloupec vyjadřuje 25
pacientů bez retaineru. Graf znázorňuje vyšetření indexu API (approximal
plaque index) mezizubních prostorů zubů 33-43 z orální strany. Jednotlivý
procentuální výsledek API indexu u všech 25 pacientů je zprůměrován a
vyjádřen procenty v modrém sloupci. Součet obarvených interdentálních
papil vyšetřených pacientů je znázorněn červeným sloupcem (graf 13).
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Výsledky vyšetření indexu API

Následující graf č.14 zahrnuje 50 respondentů, levý sloupec
znázorňuje 25 pacientů s fixním retainerem a pravý sloupec vyjadřuje 25
pacientů bez retaineru. Graf znázorňuje vyšetření plakového indexu dle
Quigleye a Heina v rozsahu zubů 33-43, tedy v 5. sextantu, z orální strany.
Součet hodnot indexu QH orálních ploch zubů 33-43, dělený počtem
vyšetřených ploch, vyjadřuje sloupec modré barvy. Součet hodnot indexu QH
orálních ploch zubů 33-43, nedělený počtem vyšetřených ploch, znázorňuje
sloupec červené barvy. Průměrný výsledek indexu QH na 1 vyšetřenou
lingvální plochu znázorňuje sloupec zelený (graf č.14).
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Výsledky vyšetření indexu QH
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4.3.3. Výsledky
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šetření
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Otázka č.1: Kolik je Vám let? (odpovědělo 77 respondentů, pouze 1 odpověď možná)
35,1 % respondentů zahrnutých do mé studie je ve věku 20-30 let,
39 % dentálních hygienistek uvedlo svůj věk v rozmězí 31-40 let , 19,5 %
tázaným je mezi 41-50 lety, 6,4 % tvoří skupinu hygienistek ve věku 51 let a
více let (graf č.1)

Graf č. 15

Věk dentálních hygienistek zahrnutých do studie

Otázka č.2: Jak dlouho již pracujete jako DH? (odpovědělo 77 respondentů, pouze
1 odpověď možná)

Nejkratší dobu, tedy méně než 5 let, vykonává svou odbornou praxi
22,1 % respondentů, po dobu 5-10 let pracuje 39 % tázaných, 11-20 let je již
v oboru 33,8 % dentálních hygienistek, 21 a více let je pouze 5,1 %
dotazovaných.

Graf č. 16

Délka praxe dentálních hygienistek zahrnutých do studie
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Otázka č.3: Navštěvují Vás pacienti s fixním retainerem? (odpovědělo 77
respondentů, pouze 1 odpověď možná)

57,1 % dentálních hygienistek udává, že pacienty s fixním retainerem ve své
ordinaci vídá jen nepravidelně, 42,9 % tázaných tyto pacienty ve své ordinaci
vídá často. Žádný z respondentů neuvedl poslední možnost a to že ho pacienti
s fixním retainerem nikdy nenavštěvují.

Graf č. 17 Pravidelnost návštěv pacientů s fixním retainerem v ordinaci
dentální hygienistky

Otázka č.4: Víte jak fixní retainer a zuby na které je fixován správně
ošetřit? (odpovědělo 77 respondentů, pouze 1 odpověď možná)
Celých 92,2 % respondentů odpovědělo, že ví jak fixní retainer
správně ošetřit. Zbylých 7,8 % hygienistek si s ošetřením fixního retaineru
neví rady.

Graf č. 18

Znalost správného postupu ošetření fixního retaineru
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Otázka č.5: Bojíte se fixní retainer ošetřovat? (např. z důvodu uvolnění
nebo poškození) (odpovědělo 77 respondentů, pouze 1 odpověď možná)
Většina dentálních hygienistek, jenž tvoří 85,7 % respondentů, že
strach z ošetření pacienta s fixním retainerem nemá, zbytek tázaných, tvořící
14,3 %, strach při ošetření pacienta s fixním retainerem pociťuje, bojí se
poškození či uvolnění aparátu.

Graf č. 19

Strach z ošetření fixního retaineru

Otázka č.6: Stalo se Vám, že se pacientovi při DH retainer uvolnil?
(odpovědělo 77 respondentů, pouze 1 odpověď možná)
,,Při ošetření pacienta s fixním retainerem se retainer nikdy neuvolnil“, takto
odpověděla většina (72,7 %) dentálních hygienistek. 14,3 % respondentů,
udává jeden případ uvolnění retaineru při ošetření ve své ordinaci, 13 %
tázaných přiznalo, že se fixní retainer vlivem jejich ošetření uvolnil více než
jedenkrát.

Graf č. 20

Uvolnění fixního retaineru vlivem ošetření
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Otázky č.4-6
Grafy č.21-24 znázorňují souhrn výsledků otázek č4, č.5 a č.6.
Výsledky grafů jsou rozděleny podle délky praxe respondentů.
Graf č.21 zahrnuje 17 respondentů. Z výsledků vyplývá, že 41 %
dentálních hygienistek s délkou praxe od 1 roku do 5 let má strach z ošetření
pacienta s fixním retainerem, 29 % z tázaných má již zkušenost s uvolněním
fixního retaineru během ošetření, 12 % hygienistek odpovědělo, že neznají

Počet DH vyjádřený procenty

správný postup ošetření fixního retaineru (graf 21).
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Neznalost správného postupu ošetření fixního retaineru, strach z ošetření

a zkušenost s uvolněním retaineru při ošetření u hygienistek s délkou praxe 1-5 let

Následující Graf (č.22) zahrnuje 30 respondentů. Dentální hygienistky
pracující 5-10 let v oboru mají z ošetření fixního retaineru menší strach než
skupina předchozí, 24 % z nich má již zkušenost s uvolněním fixního
retaineru během ošetření, 10 % udává, že nezná správný postup ošetření
fixního retaineru a stejné procetno respondentů udává, že se bojí ošetřovat
fixní retainer. Výsledky jsou podobné grafu předchozímu, pouze odpovědi na
otázku č.5 : ,,Bojíte se fixní retainer ošetřovat?”se liší o celých 31 % hygienistky s kratší délkou praxe mají větší strach (graf 22).
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Neznalost správného postupu ošetření fixního retaineru, strach z ošetření

a zkušenost s uvolněním retaineru při ošetření u hygienistek s délkou praxe 5-10 let

Následující graf (č.23) znázorňuje hygienistky s délkou praxe od 11 do
20 let. Tuto skupinu tvoří 26 respondentů. Fixní retainer se bojí ošetřovat
pouhá 4 % tázaných. stejné procento respondentů udává, že nezná správný
postup ošetření fixního retaineru. 19 % tázaných má zkušenost s uvolněním
fixního retaineru. Oproti grafům předchozím se snížily výsledky v každém
sloupci. Například strach z ošetření retaineru je oproti grafu č.25 třetinový a
oproti grafu č.26 poloviční. Znalost správného postupu ošetření fixního
retaineru je hodnocena stejně. Počet případů, kdy se retainer uvolnil při
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ošetření je oproti grafům přechozím nižší (graf č.23).
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Neznalost správného postupu ošetření fixního retaineru, strach z ošetření

a zkušenost s uvolněním retaineru při ošetření u hygienistek s délkou praxe 11-20 let
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Následující graf (č.24) znázorňuje neznalost správného postupu
ošetření fixního retaineru, strach z ošetření a zkušenost s uvolněním
retaineru při ošetření. Zahrnuje pouze 4 respondentky. Žádná z hygienistek s
praxí 21 let a více se nebojí fixní retainer ošetřovat, všechny znají správný
postup ošetření fixního retaineru. Retainer se při ošetření uvolnil pouze 14 %
respondentů. Výsledky značí, že delší praxe dentálních hygienistek koreluje s

Počet DH vyjádřený procenty

nižsími výsledky ve všech kategoriích (graf 24).
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Neznalost správného postupu ošetření fixního retaineru, strach z ošetření

a zkušenost s uvolněním retaineru při ošetření u hygienistek s délkou praxe 21 a více
let

Otázka č.7: Používáte při čištění fixního retaineru přístroj airflow?
(odpovědělo 77 respondentů, pouze 1 odpověď možná)

Celých 78 % respondentů proces airflow k ošetření retaineru využívá,
z toho 33,8 % pískuje fixní retainer hrubším typem prášku- Bikarbonátem
sodným a zbylých 44,2 % používá jemnější prášek typu Erytritol. Zbylých
22,1 % tázaných dentálních hygienistek nikdy fixní retainer nepískuje (graf
č.25).

Graf č. 25

Ošetřování fixního retaineru přístrojem airflow
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Otázka č.8: Používáte při čištění fixního retaineru ultrazvukový přístroj?
(odpovědělo 77 respondentů, pouze 1 odpověď možná)

Většina tázaných (75,3 %) běžně používá ultrazvukový přístroj
k ošetření fixního retaineru a jeho okolí. Manuální nástroje při ošetření
retaineru upřednostňuje 24,7 % respondentů (graf č.26).

Graf č. 26

Ošetřování fixního retaineru ultrazvukem

Otázka č.9: Depurujete fixní retainer? (odpovědělo 77 respondentů, pouze 1
odpověď možná)

Na tuto otázku odpovědělo až 74 % dentálních hygienistek, že proces
depurace u pacienta s fixním retainerem využívá, 26 % respondentů nikoliv
(graf č.27).

Graf č. 27

Ošetřování fixního retaineru depurací
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Otázky č.7-10
Grafy č.28-31 znázorňují souhrn výsledků otázek č.7, č.8, č.9 a č.10.
Výsledky grafů jsou rozděleny podle délky praxe respondentů.
Graf č.28 zobrazuje dentální výkony provádějící dentální hygienistky
s praxí v délce 1-5 let. Tato skupina zahrnuje 17 respondentů. 30 %
respondentů proces pískování vůbec nepoužívá. 41 % používá při airflow
jemnější směs prášku typu Erytritol a 29% respondentů pískuje hrubší směsí
prášku jako je Bikarbonát sodný. Ultrazvuk při ošetření fixního retaineru
používá 82 % tázaných, 70 % hygienistek retainer depuruje, 59 %
dotazovaných doporučuje pacientům s fixním retainerem domácí fluoridaci
(graf č.28).
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Výkony provádějící dentální hygienistky při ošetření fixního retaineru s

délkou praxe 1-5 let

Následující graf č. 29 znázorňuje výkony provádějící dentální
hygienistky pracující v oboru 5-10 let. Tato skupina zahrnuje 30
respondentů. 17 % respondentů udává, že proces airflow nepoužívá nikdy,
27 % pískuje jemnější směsí prášku typu Erytritol. Vyšší počet respondentů
pískuje hrubší směsí prášku (57 %). Ultrazvuk při ošetření fixního retaineru
používá 76 % tázaných, 83 % hygienistek retainer depuruje, 50 %
dotazovaných doporučuje pacientům s fixním retainerem domácí fluoridaci.
Z výsledků vyplývá, že hygieniskty

s praxí 1-5 let airflow při ošetření

retaineru nevyužívají v takové míře, jako hygienistky s praxí delší. Ty které
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airflow používají, upřednostňují prášek Erytritol. Bikarbonát sodný používají
raději hygienistky s praxí 5-10let, o celých 28 % hygienistek více.
Ohledně používání ultrazvuku, procesu depurace či doporučování domácí
fluoridace nejsou mezi oběma skupinama signifikantní rozdíly (graf č.29).
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Výkony provádějící dentální hygienistky při ošetření fixního retaineru s

délkou praxe 5-10 let

Následující graf č.30 znázorňuje výkony provádějící dentální
hygienistky s praxí v délce 11-20 let. Tato skupina zahrnuje 26 respondentů
19 % respondentů udává, že proces pískování nepoužívá nikdy, výsledek se
tak podobá grafu předchozímu. 65 % respondentů pískuje pouze jemnější
směsí prášku a 15 % respondentů pískuje hrubší směsí prášku. Ultrazvuk při
ošetření fixního retaineru používá 65 % tázaných, stejný počet hygienistek
retainer depuruje, 42 % dotazovaných doporučuje pacientům s fixním
retainerem domácí fluoridaci. Tato skupina převažuje svými výsledky, co se
týče počtu hygienistek, které pískují jemnými prášky. Oproti hygienistkám
s délkou praxe 5-10 let používá hrubší směsy o 42% méně respondentů.
Tato skupina nepoužívá ultrazvuk, proces depurace ani domácí fluoridaci
v takové míře jako skupiny předchozí (graf č.30).
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Výkony provádějící dentální hygienistky při ošetření fixního retaineru s

délkou praxe 11-20 let

Následující graf č.31 znázorňuje výkony provádějící dentální
hygienistky s praxí v délce 21 let a více. Soubor této skupiny tvořily pouze 4
dentální hygienistky. Polovina respondentů udává, že proces pískování
nepoužívá nikdy. Druhá polovina pískuje jemnější směsí prášku Erytritol,
žádný z respondentů nepískuje hrubší směsí, ultrazvuk při ošetření fixního
retaineru používají všichni z této skupiny, 75 % hygienistek retainer
depuruje, 75 % dotazovaných doporučuje pacientům s fixním retainerem
domácí fluoridaci. Tato skupina zaznamenává nejvyšší počet odpovědí, co se
týče

nevyužívání

procesu

airflow,

také

nejnižsí

počet

hygienistek

používajících Bikarbonát sodný. Výrazný je výsledek v oblasti používaná
ultrazvuku, který všichni respondenti k ošetření retaineru používají. Zvýšil se
počet respondentů, kteří doporučují domácí fluoridaci (graf č.31).
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Výkony provádějící dentální hygienistky při ošetření fixního retaineru s

délkou praxe 21 a více let

Otázka č.10: Doporučujete pacientovi s fixním retainerem domácí
fluoridaci? (odpovědělo 77 respondentů, pouze 1 odpověď možná)
Téměř polovina hygienistek (50,6 ) doporučuje pacientům s fixním
retainerem domácí fluoridaci, zbylá procenta (49,4 %) dentálních hygienistek
pacienty s domácí floridací neseznamuje.

Graf č. 32

Doporučování domácí fluoridace

Otázka č.11: Při instruktáži a nácviku čištění fixního retaineru u většiny
pacientů používám tyto pomůcky: (odpovědělo 77 respondentů, možnost označit
více odpovědí a doplnit další)

92,2 % respondentů provádí nácvik čištění fixního retaineru v ústech
pacienta s manuálním kartáčkem, 2,6 % tázaných namísto manuálního
kartáčku k nácviku používá elektrický kartáček. Větší procento respondentů
používá jednosvazkový kartáček na dočištění retaineru (98,7 %), nácvik
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čištění aproximálních prostorů mezizubními kartáčky zajišťuje stejný počet
respondentů (98,7 %). Čištění mezizubních prostorů a čištění drátku
retaineru pomůckou Superfloss nacvičuje s pacientem v ordinaci až 44,2 %
hygienistek, 10,4 % provádí totožnou činnost s pomůckou Flossthreader.
Růžovou barvou označeny možnosti elektrický kartáček a gumová párátka

Počet DH doporučujících danou pomůcku

byly doplněny respondenty.

92.20%
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98.70%

44.20%
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Graf č. 33

Dentální pomůcky doporučující DH při nácviku čištění fixního retaineru
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5. DISKUZE
Retenční fáze navazuje na aktivní část ortodontické léčby, stabilizuje
tak dosažené výsledky a zabraňuje relapsu konečného stavu [88]. Celá tato
práce pojednává o fixních retainerech, které jsou účinným nástrojem právě
zmíněné retenční ortodontické terapie. Zabývá se rozdělením retainerů,
indikacemi, možnými komplikacemi, vlivem na parodont a jejich péčí.
Abychom předešli komplikacím, musí být retainer do dutiny ústní
správně fixován. Musí být umístěn na klinické korunce frontálních zubů,
v optimální pozici, a adhezivní materiál, kterým je fixován drát k zubům musí
být perfektně ohlazen [19]. Dále je nutné, aby pacient docházel na pravidelné
kontroly, jak k ortodontistovi, tak na kontrolu orální hygieny k dentální
hygienistce [88, 38, 42]. Lingvální retainery leží v kritické oblasti u vývodů
slinných žláz, častěji se zde proto setkáme se zubním kamenem v jejich okolí
[87]. Po celou dobu retenční fáze musí být dodržována optimální dentální
hygiena. Pokud tomu tak není, fixní retainer se stává retenčním místem pro
zubního plak a přímo tak ohrožuje zdraví parodontu pacienta [10, 25].
Malhygiena

je

přímou

kontraindikací

fixace

retainerů.

Ideálním

předpokladem je, že pacient dochází k dentální hygienistce již před
samotným započetím ortodontické léčby, umí se o svoje orální zdraví starat a
je motivován. Na pravidelné kontroly dochází i během celé ortodontické
terapie a umí se o fixní retainer postarat.
Praktická část mé práce se zabývá zjištěním negativního vlivu fixních
retainerů na parodont pacienta. Do mé prospektivní studie jsem zapojila 50
respondentů, 25 pacientů s fixním retainerem a 25 pacientů bez retaineru.
Vyšetřila jsem 3 pacienty s fixním retainerem v horní čelisti, v rámci
zachování relevantnosti dat jsem však tyto pacienty ze studie vyřadila a
vyšetřovanou skupinu tak tvoří 25 pacientů s retainery v dolní čelisti.
Skupina pacientů bez fixního retaineru byla záměrně vybrána tak, aby věkově
co nejvíce odpovídala vyšetřovaným pacientům s retainerem a bylo tak
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možné skupiny porovnat.
Všichni pacienti z první vyšetřované skupiny měli nasazen fixní
retainer v rámci retenční fáze ortodontické terapie. U většiny pacientů byl
retainer fixován neprodleně po sejmutí fixního aparátu. Pouze jeden pacient
uvedl, že mu byl retainer nasazen přibližně po měsíci od ukončení aktivní
fáze terapie. Téměř všichni pacienti obdrželi současně s fixováním retaineru
snímací retenční aparát, který podle výsledků nosilo pravidelně a dle
instrukcí ortodontisty celých 84 %. Někteří pacienti obdrželi snímací retenční
desku (74 %, 19), jiní snímací retenční fólii (25 %, 6). Všichni pacienti v mé
studii, kteří obdrželi retenční fólie pochází od MUDr. Samsonyan. Snímací
retenční desky v praxi běžně převládají.
Fixní retainery vyžadují správnou péči z hlediska orálního zdraví, což
je nezbytné pro zajištění dlouhodobého fungování retaineru v ústech
pacienta bez komplikací. Nutností jsou i pravidelné kontroly, které případné
komplikace odhalí. Kontroly absolvuje 64% vyšetřených tázaných pacientů,
v pravidelných intervalech 2x ročně však na kontroly dochází pouze 25%
pacientů. Touto problematikou se zabývá třetí hypotéza, která se bohužel
nepotvrdila. Předpokládala jsem, že kontroly retaineru 2x ročně absolvuje 75
% pacientů. 25 % pacientů s pravidelnými kontrolami 2x ročně je velmi
nedostačující počet, takto nemůže ortodontista předcházet komplikacím.
Mezi nejčastější komplikace patří uvolnění retaineru z kompozitní vazby,
některým jedincům se retainer uvolnil opakovaně. Bylo by zapotřebí větší
spolupráce

pacientů,

parodontologů

a

případně

dentálních

plošnější

hygienistek

zapojení
do

zubních

kontrol

lékařů,

retainerů.

Ve

vyšetřovaném souboru kontroly provádí u 13 % (2) pacientů zubní lékař a u
18 % (3) pacientů

dentální hygienistka, u zbytku retainer kontroluje

ortodontista.
Dolní frontální úsek z orální strany dělá obecně při čištění problém,
fixní retainer situaci jenom komplikuje. Téměř polovina pacientů považuje
péči o fixní retainer za komplikovanou záležitost. Pacienty trápí zvýšená
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kumulace plaku a krvácení při čištění, které dokazuje přítomnou gingivitis.
Tyto údaje potvrzují i výsledky první hypotézy, které jsem získala z vyšetření
pacientů pomocí indexů QH, API, PBI a CPI-TN. API index jsem použila pro
doplnění indexu QH, co se týče výsledků aproximálních ploch. Index PBI jsem
mohla nahradit indexem OHI, ten je však dichotomní, hodnocení množství
plaku v okolí retaineru by bylo nepřesné.
Hodnocení všech indexů vyšlo ve prospěch pacientů bez fixního
retaineru. Praktickou instruktáž s pomůckami vhodnými k čištění fixního
retaineru absolvovala po nasazení retaineru přibližně polovina respondentů,
v hypotéze č.3 jsem předpokládala, že instruktáž podstoupilo 90% pacientů,
hypotéza tedy nebyla potvrzena s výrazným rozdílem hodnot.
Pacienti měli v dotazníku možnost odpovědět, jaké pomůcky k čištění
fixního retaineru používají. Téměř všichni respondenti čistí fixní retainer
manuálním kartáčkem, mezizubní kartáčky používá pouze 72% pacientů,
jednosvazkovým kartáčkem čistí méně než polovina a pomůcku Superfloss
používá malé procento pacientů. Zubní nit se zavaděčem (Flossthreader)
nepoužívá nikdo z tázaných. Méně než čtvrtina pacientů používá po vyčištění
chrupu fluoridový gel. Tyto údaje korespondují s horšími výsledky dentální
hygieny u pacientů s retainerem – za nedostatečné výsledky indexů dentální
hygieny tak nemůže přímo fixní retainer nasazený v dolním frontálním
úseku, ale neadekvátní péče o něj.
Vyšetřovaní pacienti měli v dotazníku také možnost uvést problémy,
které

je

doprovází

v souvislosti

s fixovaným

retainerem.

Nikdo

z vyšetřovaných si nestěžoval na citlivé zuby, změnu skusu nebo ústup dásní
u zubů s retainerem. Častým problémem je zasekávání jídla o drát retaineru,
více než čtvrtina pacientů se kvůli fixnímu retaineru omezuje v jídle. Méně
častými problémy pak jsou změna výslovnosti po nasazení retaineru nebo
zvýšené prskání.
V praktické části se zabývám i problematikou fixních retainerů
v ordinaci dentální hygienistky. Popsala jsem správný postup ošetření fixního
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retaineru a pomocí dotazníků jsem zjišťovala zda-li české hygienistky při
vyšetření jedinců s retainerem postupují správně.
43 % (33) dentálních hygienistek uvedlo, že je pacienti s fixním
retainerem navštěvují často a 57 % (44) vídá tyto jedince ve své ordinaci
pouze občas. Nikdo z tázaných neuvedl možnost, že pacienty s retainerem
neošetřuje. Z toho vyplývá, že všechny hygienistky přijímají pacienty s fixním
retainerem a musí proto znát správný postup ošetření. Z dotazovaných však
8 % (6) odpovědělo, že vůbec neví jak retainer ošetřit.
Ačkoliv dentální hygienistky pacienty s retainerem většinou instruují
správně a vhodnými pomůckami, poměrně velké procento hygienistek
ohrožuje retainer špatným postupem ošetření. Tímto problémem se zabývá
hypotéza č.4 - předpokládá, že více než 50 % českých hygienistek neošetřuje
fixní retainery správně. Tato hypotéza se potvrdila v otázce používání
ultrazvuku. 75,3 % (58) dotazovaných běžně používá k ošetření retaineru a
jeho okolí ultrazvukový přístroj. Ultrazvukové vlnění snižuje retenci
adhezivní vazby kompozitu ke sklovině. Hypotéza č.4 však byla vyvrácena
v otázce používání hrubého prášku při procesu airflow. 34 % (26) tázaných
hygienistek používá k očištění plaku a pigmentací v oblasti retaineru airflow
s hrubým pískem (typ Bikarbonát sodný). Hrubší typ prášku abraduje
povrchovou vrstvu adheziva a přispívá tak komplikacím s uvolněním
retaineru. 44 % (34) používá jemný písek (typ Erytritol), pokud tak činí
nepravidelně, retainer neohrožuje. Poslední složka, která hypotézu tvoří je
bohužel nehodnotitelná, popisuje otázku používání depurace při ošetření
retaieneru. 74 % (57) tázaných fixní retainer depuruje, bohužel jsem otázku
v dotazníku dále nerozvedla, zda-li hygienistky depurují pastami s vysokým
či nízký RDA. Na základě nedostatku informací tak nemohu učinit
jednoznačný závěr ohledně adekvátního čištění depuračními pastami. Pasty
s vysokým RDA mohou abradovat povrchovou vrstvu kompozita, pokud tak
činí depurační pastou s nízkým RDA a s jemným kartáčkem, vazbu retaineru
neohrožuje.
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Při porovnání skupin dentálních hygienistek s odlišnou délkou praxe
(1-5 let, 5-10 let, 11-20 let a 21 a více let) jsem zjistila, že se zvyšující se
délkou praxe a více zkušenostmi v oboru se zmenšuje i strach hygienistek
z ošetření pacienta s retainerem. Hygienistky s nejkratší délkou praxe mají
strach až ve 41 % (32), naopak hygienistky s nejdelší praxí nemají strach
z ošetření vůbec. Neznalost správného postupu ošetření klesá s přibývající
délkou praxe. Co se týče uvolnění retaineru hygienistkou při ošetření,
skupina s nejdelší praxí má nejmenší zkušenost, skupina s nejkratší praxí
uvedla s uvolněním největší zkušenost. Nabízí se zde souvislost neznalosti
správného postupu ošetření a velkého počtu uvolněných retainerů při
ošetření. Airflow používají nejvíce hygienistky s délkou praxe 5-10 let,
nejméně pak skupina s praxí 21 let a více. Erytritol používá nejvíce skupina
s praxí 11-20 let, nejméně hygienistky, které jsou v oboru 5-10 let.
Bikarbonát používají ve velké míře hygienistky ze skupiny s délkou praxe 510 let, hygienistky s nejdelší praxí Bikarbonát nepoužívají vůbec. Za to
všechny z této skupiny používají při ošetření ultrazvuk, ten používají
nejméně hygienistky s praxí 11-20 let. Co se týče depurace, nejvíce tohoto
procesu využívá skupina s délkou praxe 5-10 let, nejméně ji využívá skupina
s praxí 11-20 let. Nejvíce hygienistek, které doporučují pacientům s fixním
retainerem domácí fluoridaci je ve skupině s délkou praxe 21 let a více,
nejméně doporučuje fluoridaci skupina s praxí 11-20 let.
Co se týče dentálních hygienistek, nejčastěji k praktické instruktáži
používají jednosvazkový kartáček a kartáčky interdentální, nácvik čištění se
Superflossem probíhá u méně než poloviny dentálních hygienistek. Zubní nit
se zavaděčem překvapivě používá 10 % (8) hygienistek. Podle mnou
získaných informací tuto pomůcku doporučují hlavně americké dentální
hygienistky. V Evropě tato pomůcka není příliš rozšířená, ani dostupná.
Vzhledem

k výsledkům

dotazníkové

studie

mezi

dentálními

hygienistkami by bylo vhodné zvýšit povědomí o profesionální péči o fixní
retainer.
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6. ZÁVĚR
Fixní retainery hrají velmi důležitou úlohu ve stabilizaci dosažených
výsledků po aktivní fázi ortodontické terapie. Pokud je pacient schopen
správně se starat o své orální zdraví, je fixní retainer bezpečným a efektivním
způsobem retence i v dlouhodobém časovém horizontu. Nezbytné jsou však
pravidelné kontroly retaineru, jinak není možné případným komplikacím
předcházet.
Teoretická část se zabývala vlivem fixních retainerů na parodont
pacienta. Z dostupných literárních pramenů je zřejmé, fixní retainery samy o
sobě nemají negativní vliv na parodont. Jsou však považovány za iatrogenní
nosič zubního plaku a kladou na pacienta větší nároky na správné čištění
chrupu. Stupeň kumulace zubního plaku v okolí fixního retaineru záleží na
jeho spolupráci a dodržování pravidel orální hygieny. Mezi pacienty s
nasazeným fixním retainerem a bez retaineru bychom neměli pozorovat
žádný rozdíl, pokud obě tyto skupiny provádí orální hygienu správně a
pravidelně.
Cílem praktické části mé bakalářské práce bylo zhodnotit případný
negativní vliv retaineru i po stránce praktické, provedla jsem tedy vyšetření
pomocí plakových, gingiválních i parodontálních indexů na souboru 25
pacientů s fixním retainerem a 25 pacientů bez retaineru, kteří tvořili
referenční skupinu. Hodnocení všech indexů vyšlo v neprospěch pacientů
s fixním retainerem- zvýšená byla kumulace zubního plaku a kamene nebo
krvácení gingivy. Zjistila jsem, že pacienti často retainer neumí čistit nebo
mají nevhodné pomůcky. Důvodem může být, že nikdy neabsolvovali
instruktáž ohledně péče o fixní retainer a nedochází na pravidelné kontroly,
které by případnou nesprávnou techniku nebo nevhodné pomůcky odhalily.
Proto je vhodné, aby ortodontista spolupracoval s dentální hygienistkou.
Hned po nasazení retaineru, by měl být pacient odeslán k dentální
hygienistce, kde by byl instruován ohledně péče o fixní retainer s výběrem
vhodných pomůcek k domácí péči. Další pravidelné kontroly retaineru jsou
79

opravdu nutné, v některých případech je může převzít zubní lékař či dentální
hygienistka, pokud se s ortodontistou vzájemně domluví.
Praktická část byla dále směřována na znalosti dentálních hygienistek
ohledně péče o fixní retainer pomocí dotazníkového šetření. Dotazované
hygienistky uvedly, že pacienty s fixním retainerem ve své ordinaci vídají
často či občas, nikdo neuvedl, že se s takovými pacienty nesetkává. Je tedy
nezbytné, aby znaly správný postup ošetření a pacienty nijak neohrozily.
Podle výsledků stále velké množství hygienistek nepostupuje při ošetření
retaineru správně, používá k ošetření ultrazvuk, nebo pískuje retainer
hrubším pískem, jako je - například Bikarbonát sodný. To může vést
k poškození retaineru. Manuální nástroje při jeho

ošetření rozhodně

nepřevládají. Dokonce část dotazovaných hygienistek přiznala, že vůbec neví
jak fixní retainer ošetřit a část má z ošetření retaineru strach, kvůli možnosti
uvolnění.
Optimálním řešením této situace by bylo, zaměřit se v rámci
odborných konferencí na téma ošetření fixních retainerů a zařadit ho do
programu přednášek. Hygienistky by tak měli možnost se v této oblasti řádně
edukovat a pravidelně se dozvídat nové poznatky. Vhodné je také věnovat
problematice fixních retainerů dostatek času během jejich vzdělávání.
Dentální hygienistky mohou ve svých ordinacích využít instruktážního letáku
pro pacienty, nebo informačního letáku pro hygienistky, které jsou oba
výstupem této bakalářské práce.
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8. SOUHRN
Problematika fixních retainerů v ordinaci dentální hygienistky
Cíl: Cílem výzkumu bylo zjistit, zda lingvální fixní retainer, vede ke
zhoršení stavu orálního zdraví parodontu. Dále jsem zjišťovala zda-li české
dentální hygienistky ošetřují fixní retainer a zuby na kterých je fixován
správně.
Úvod: Retenční fáze jedůležitou složkou ortodontické terapie a fixní
retainery jsou její nedílnou součástí. Retainer však, při nedokonalém čištění
může představovat iatrogenní nosič plaku a ohrozit tak orální zdraví
pacienta.
Soubor a metodika: Soubor obsahoval 25 pacientů s fixním
retainerem, 25 pacientů bez fixního retaineru, dotazníkového šetření se
zúčastnilo 77 dentálních hygienistek. Na souboru 50 pacientů bylo
provedeno

vyšetření

plakových

(QH),

gingiválních

(PBI,

API)

a

parodontálních (CPI-TN) indexů na lingválních a aproximálních plochách
zubů 5. sextantu. Pro pacienty s fixním retainerem byl navíc připraven
dotazník s 22 otázkami týkající se přímo obtíží způsobených retainerem.
Dentálním hygienistkám byl prostřednictvím emailu rozeslán online
dotazník, který zahrnoval 11 otázek ohledně péče o pacienty s fixním
retainerem. Návratnost ze 160 rozeslaných dotazníků činila 77 odpovědí.
Výsledky: Hodnocení všech indexů vyšetřených pacientů vyšlo v
neprospěch pacientů s fixním retainerem. Pacienti shledávají čištění
retaineru komplikovaným, často neví, jak se o něj starat nebo nepoužívají
vhodné pomůcky. Část pacientů nikdy neabsolvovala odbornou instruktáž
ohledně péče o fixní retainer. Většina pacientů nechodí na pravidelné
kontroly k ortodontistovi, které by případné komplikace mohly odhalit.
Všechny oslovené dentální hygienistky se ve své ordinaci setkávají
s pacienty s fixním retainerem. Z odpovědí vyplývá, že však velká část
hygienistek neošetřuje fixní retainer správně a pacienta tím může ohrozit.
Závěr: Dentální hygiena většiny pacientů s fixním retainerem je
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nedostatečná, což napomáhá rozvoji komplikací. Těm bohužel nemůžeme
předcházet, pokud pacient nedochází na pravidelné kontroly ortodontistou,
ani nenavštěvuje dentální hygienistku. Nesprávný postup ošetřování fixních
retainerů dentálními hygienistkami je varující. Optimálním řešením by bylo,
zařazení problematiky fixních retainerů do programu odborných konferencí
a hygienistky by tak měli možnost se v této oblasti více edukovat. Výstupem
mé práce je informační leták pro dentální hygienistky a instruktážní leták pro
pacienty s fixním retainerem.
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9. SUMMARY
The Issue of Fixed Retainers in Dental Hygienist’s Office
Aim: The aim of the research was to find out whether a lingual fixed
retainer have negative influence of the periodontium and oral health. I also
checked if Czech dental hygienists care correctly for fixed retainers and teeth
on which they are fixed.
Introduction: The retention period is an important phase of
orthodontic therapy and fixed retainers are an integral part of it. In case of
imperfect cleaning the retainer may become an iatrogenic plaque carrier.
Then it could endanger the oral health of the patient.
Materials and methods: The investigated group included 25 patients
with fixed retainer, 25 patients without, then a online questionnaire survey
was distributed among 160 dental hygienists by an email, 77 responses
returned. The questionnaire included 11 questions about how hygienists care
about patients with fixed retainer. In a group of 50 patients, plaque index
(QH), gingival index (PBI, API) and periodontal index (CPI-TN) were
examined on lingual and approximal tooth surfaces of the 5th sextant. There
was another questionnaire prepared for patients with fixed retainer focused
on their problems associated with the retainer.
Results: The evaluation of all indexes of the investigated patients
turned out worse for patients with a fixed retainer. Patients often find
cleaning of the retainer complicated. They often do not know how to care for
them or do not use the appropriate aids. Some of the patients have never
received any professional instructions about how to care of their fixed
retainer. Most of the patients does not go to regular orthodontist checkups,
which could prevent any complications.
All of the dental hygienists which corresponded to the online
questionnaire have come to contact with patients with the fixed retainer.
However, the answers show that a large portion of the hygienists does not
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provide proper care to patients with the fixed retainer.
Conclusion: The dental hygiene of most patients with the fixed
retainer is

not

adequate,

which helps to

develop

complications.

Unfortunately, we can not prevent these complications if the patient does not
go to regular orthodontist checkups and does not visit a dental hygienist.
Incorrect care of fixed retainers by dental hygienists is a alarming. The
optimal solution would be to include the issue of fixed retainers in the
program of professional dental conferences and then the hygienists would
have the opportunity to learn more about this topic. The output of my work is
an information leaflet for dental hygienists and a instruction leaflet for
patients with a fixed retainer.
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PŘÍLOHY
Příloha č.1
ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO PACIENTY S FIXNÍM RETAINEREM
Dobrý den, jmenuji se Michaela Štellerová a jsem studentkou oboru Dentální
hygienistka na 3. LF UK. Získaná data budou použita anonymně pro účely mé
bakalářské práce na téma „Problematika fixních retainerů v oblasti dentální
hygieny“.
Děkuji za Váš čas.
1) Pohlaví

Muž - Žena

2) Věk

_____

3) Kuřák

Ano - Ne

4) Fixní retainer je umístěn

v horní čelisti - v dolní čelisti

5) Jakým typem rovnátek probíhalo rovnání zubů?

fixní - snímatelná

6) Jak dlouho probíhalo rovnání zubů?

______

7) Jak dlouho máte fixní retainer?

______

8) Byl Vám fixní retainer nasazen ihned po sejmutí rovnátek?
9) Byly Vám zhotoveny snímatelné retenční desky/fólie?
10) Chodíte na pravidelné kontroly?

ano-ne
ne- desky – fólie
Ano - Ne

A) Pokud ano, jak často?

______

B) Pokud ano, kdo kontroly provádí? : a) ortodontista
b) zubní lékař
c) dentální hygienistka
11) Kdy naposledy jste byl(a) na ošetření dentální hygienistkou?

______

12) Absolvoval jste po nasazení retaineru odbornou instruktáž ohledně péče o fixní
retainer s výběrem správných pomůcek?

Ano

13) Kdy naposledy jste byl na ošetření dentální hygienistkou?
14) Máte v důsledku nošení fixního retaineru nějaké potíže?


citlivé zuby pod retainerem



zvýšené množství plaku



krvácení dásní



ústup dásní



o retainer se zasekává jídlo
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-

Ne
______



změna skusu



změna výslovnosti



zvýšené prskání

15) Omezujete se kvůli fixnímu retaineru v jídle?
16) Uvolnil se Vám někdy fixní retainer?
17) Shledáváte čištění fixního retaineru komplikovaným?
18) Jaké pomůcky k čištění retaineru používáte?


manuální kartáček



elektrický kartáček



jednosvazkový kartáček



mezizubní kartáček



Superfloss



Flossthreader - zubní nit se zavaděčem



zubní pasta



ústní voda



fluoridový gel
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ano - ne
ne – jednou - víckrát
ano – ne

Příloha č.2
Dobrý den, jmenuji se Michaela Štellerová a píši bakalářskou práci s názvem
"Problematika fixních retainerů v oblasti dentální hygieny". Prosím o vyplnění
krátkého anonymního dotazníku, jehož účelem je zjistit, zda dentální
hygienistky fixní retainer ošetřují správně.Dotazník je určen dentálním
hygienistkám. Předem velice děkuji za spolupráci!
Pro tuto studii předpokládejme fixní retainer fixovaný na všechny řezáky i špičáky.

Zdroj: archiv autorky

1. Kolik je Vám let?


10-20



21-30



31-40



41-50

2. Jak dlouho již pracujete jako dentální hygienistka?


méně než 5 let



5-10 let



11-20 let



21 a více

3. Navštěvují Vás pacienti s fixním retainerem?


často



nepravidelně



nikdy

4. Víte jak fixní retainera a zuby na které je fixován správně ošteřit?


ano



ne
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5. Bojíte se fixní retainer ošetřovat? (např. z důvodu uvolnění nebo poškozené)


ano



ne

6.Stalo se Vám, že se pacientovi fixní retainer při DH uvolnil?


jednou



párkrát



nikdy

7. Používáte při čištění fixního retaineru přístroj airflow?


ano, jemný prášek typu Erytritol



ano, hrubší prášek typu Bikarbonát sodný



ne

8.Používáte při čištění fixního retaineru ultrazvukový přístroj?


ano



ne

9. Depurujete fixní retainer?


ano



ne

10. Při instruktáži a nácviku čištění fixního retaineru u většiny pacientů nejčastěji
používám tyto pomůcky:


manuální kartáček



jednosvazkový kartáček



mezizubní kartáček



Superfloss



Flossthreader – zavaděč zubní nitě

11. Doporučujete pacientovi s fixním retainerem domácí flouridaci?


ano



ne
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Příloha č.3
Záznamový arch odpovědí respondentů v dotazníku č.1
strana 1/2
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strana 2/2

*prázdná políčka značí odpoveď

- ne
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Záznamový arch odpovědí dentálních hygienistek z dotázníku č.2
strana 1/3

103

strana 2/3

104

strana 3/3
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ZÁZNAMOVÝ ARCH VÝSLEDKŮ VYŠETŘENÍ PACIENTŮ S FIXNÍM RETAINEREM
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Příloha č.4 Fotodokumentace – Selhání dentální hygieny

Kumulace zubního
plaku, zubního kamene
a pigmentací v okolí
fixního retaineru

Kumulace zubního
plaku v okolí fixního
retaineru -obarveno
plaque indikátorem

Kumulace zubního
plaku a zubního kamene
v okolí fixního retaineru
- obarveno plaque
indikátorem

Kumulace zubního
plaku v okolí fixního
retaineru – obarveno
plaque indikátorem
(pohled zrcátkem)
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Příloha č.5

Instruktážní leták pro pacienty s fixním retainerem

SPRÁVNÁ PÉČE O FIXNÍ RETAINER
ve 3 krocích
KROK 1
Když si ráno a večer čistím
zuby manuálním kartáčkem,
nezapomenu od zubního plaku
očistit i retainer.

KROK 2
Zuby musí být čisté ze
všech
stran,
proto
mezizubními
kartáčky
vyčistím i prostor mezi
zuby a pod drátkem.
Správnou velikost mi
pomůže vybrat zubní
lékař nebo dentální
hygienistka.

KROK 3

Jednosvazkový kartáček slouží
k dočištění drátku retaineru a
zubů na kterých je fixován,
používá se bez zubní pasty.
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Příloha č.6 Informační leták pro dentální hygienistky

DENTÁLNÍ HYGIENISTKA
A FIXNÍ RETAINER
•

použití ultrazvukového přístroje
snižuje retenci fixace retaineru

•

pravidelné pískování hrubým práškem (Bikarbonát sodný) ztenčuje
vrstvu adhezivní vrstvy

•

pravidelná depurace tvrdým kartáčkem a hrubou depurační pastou
ztenčuje vrstvu adheziva

SPRÁVNÝ POSTUP:
OZK ručními nástroji
Airflow pouze jemným práškem typu Erytritol
Depurace jemným kartáčkem a jemnou depurační
pastou
Motivace, instruktáž:
>manuální kartáček
>jednosvazkový kartáček
>mezizubní kartáčky
>Superfloss

Pokud se retainer při ošetření uvolní, musí hygienistka
neprodleně kontaktovat oddělení ortodoncie a zajistit, aby
uvolněný retainer pacienta neobtěžoval, například ostrým
koncem!!
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