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Abstrakt 

 

Název: Kraniofaciální epitézy 

 

Cíle:  Cílem práce je pomocí systematické rešerše dostupných zdrojů zhotovit 

ucelený přehled informací týkající se kraniofaciálních epitéz včetně indikací, 

historie, materiálů, popisu výroby a nových technologií používaných v oboru 

epitetika. 

 

Metody:  V práci je použita metoda systematické rešerše publikovaných zdrojů 

v dostupných databázích. Byly použity především odborné články  

ze zahraniční produkce. 

      

Výsledky: Výsledná práce popisuje indikace epitéz, jako jsou nádory, traumatické 

změny a vrozené anomálie. Dále popisuje historii kraniofaciálních epitéz, 

používané materiály a systémy kotvení. Obsahuje popis konvenční výroby 

a také se zaměřuje na stále se zdokonalující digitální technologie aplikované 

do výroby. Práce může být přínosem nejen pro studenty oboru  

ortotik-protetik, ale i oboru zubní technik či pracovníkům setkávajícím 

se s touto problematikou. 

 

Klíčová slova: kraniofaciální epitézy, anaplastologie, defekty obličeje, silikonové 

protézy, cad-cam, materiály, retence epitéz 



Abstract 

 

Title: Craniofacial epitheses 

 

Objectives: The purpose of the work is to make a comprehensive overview 

of information about craniofacial epitheses including indications, history, 

materials, description of manufacturing and new technologies used 

in epithetics, using a systematic search of available sources. 

 

Methods:  The work uses the method of systematic search of published sources 

in available databases. Professional articles articles mainly from foreign 

production were used. 

 

Results: The result of the work describes indications for epitheses, such as tumors, 

traumatic changes and congenital anomalies. It also describes the history 

of craniofacial epitheses, materials used for manufacturing and retention 

systems. It contains a description of conventional manufacturing and also 

focuses on the improving digital technologies applied to manufacturing. 

The work can be useful for students of orthotics-prosthetics, for dental 

technician students and also workers meeting this issue. 

 

Keywords:  craniofacial epitheses, anaplastology, facial defects, silicone prostheses, 

cad-cam, materials, retention of epitheses 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

3D  trojrozměrný  

a.  arteria 

AAA  American Anaplastology Association  

CAD  computer aided design  

CAM  computer aided manufacturing 

CPE chlorovaný polyethylen 

CT computed tomography (výpočetní tomografie) 

FDM  fused deposition modeling  

FRC Fiber Reinforced Composite (skelná vlákna s pryskyřicí) 

HTV high temperature vulcanizing 

IAA  International Anaplastology Association 

MJM multijet modeling 

n. nervus 

PVC polyvinylchlorid 

RP rapid prototyping 

RTV room temperature vulcanizing  

SLA stereolitografie 

SLS selective laser sintering  

UV ultrafialové záření (ultraviolet) 

v. vena 

VSP virtual surgical planning (virtuální chirurgické plánování) 
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1 ÚVOD 

Tvář je významnou součástí lidské anatomie a je klíčová pro každodenní interakce 

jedince s ostatními lidmi, komunikaci, pocit identity a vlastní jistoty. Znetvoření 

a defekty obličeje jsou pro člověka nejen funkčním a kosmetickým ale také 

psychologickým hendikepem. Mohou způsobit ztrátu sebevědomí až úplnou sociální 

izolaci.  

Dnešní moderní plastická chirurgie dokáže řešit určité defekty v oblasti obličeje, 

ale stále jsou situace, kdy je nutné defekt řešit proteticky. Velkou výhodou protetiky 

(epitetiky) oproti plastické chirurgii je, že není invazivní a nevede k nevratným 

změnám.  

Pro úspěšnou „léčbu“ je nezbytná úzká mezioborová spolupráce na, které se podílejí 

zejména odborníci z oborů maxilofaciální chirurgie, traumatologie, plastické chirurgie, 

onkologie, stomatologie a psychologie.  

Epitetika je podle spousty autorů řazena jako obor do ortopedické protetiky, 

ale existuje i další skupina autorů, kteří jí řadí do stomatologické protetiky. Přestože je 

epitetika zařazena ke dvěma oborům u každého je to pouze okrajové odvětví o kterém je 

v české odborné literatuře jen velmi málo informací. 

Proto se někdy setkáme s tím, že epitézy zejména obličejové vyrábí ortotici protetici 

v rámci klasických protetických pracovišť a jindy zubní technici v rámci 

stomatologických laboratoří. Pracovišť, kde se epitézy v ČR vyrábí je velmi málo.  

Docílení přirozeného vzhledu kraniofaciálních protéz je velice náročné a vyžaduje 

zkušenosti, značnou manuální zručnost i v detailech a velké estetické cítění. Tato práce 

by se dala přirovnat k umělecké tvorbě. Odměnou za tuto náročnou práci je velký přínos 

pro pacienta. 

Cílem této práce je vypracování systematické rešerše dostupných zdrojů v oblasti 

kraniofaciálních epitéz a sestavení ucelené práce. Tím předat čtenáři informace 

o problematice kraniofaciálních epitéz včetně jejich indikací, materiálů, historii, výrobě 

a nových technologií používaných v této oblasti.  
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2 CÍLE, ÚKOLY A METODIKA PRÁCE 

2.1 Cíle a úkoly 

Cílem této bakalářské práce je zpracování systematické rešerše dostupných zdrojů 

v oblasti epitetiky, zejména kraniofaciálních epitéz a jejich výrobu. Vyhledané 

informace zpracovat do systematické práce.  

V první části práce je definováno odvětví epitetiky a je stručně popsána 

kraniofaciální oblast a její struktury pro uvedení do problematiky obličejových epitéz. 

V další části se práce zabývá indikacemi pro obličejové epitézy, zejména nádory. Dále 

je v práci pojednáno stručně o historii, dokreslující vývoj tohoto oboru. 

Následuje popis používaných materiálů pro výrobu, postup výroby a způsoby kotvení 

náhrad. Důraz je kladen především na nové technologie používané pro výrobu. 

V poslední části práce je popsána péče o náhradu a význam náhrady pro pacienta. 

Závěr je shrnutím práce s cílem zhodnocení celé práce. 

2.2 Metodika práce 

Pro vytvoření této práce byla zvolena metoda systemické rešerše dostupných zdrojů. 

Zdroje byly vyhledávány v databázích Science Direct, Research Gate, Wiley Online 

Library, PubMed, Scopus dálev databázích Národní lékařské knihovny. Další zdroje 

zejména odborné články a studie byly vyhledány v odborných časopisech zabývajících 

se epitézami. 

Při hledání byla hlavním kritériem klíčová slova (případně jejich kombinace) 

jako epitetika, anaplastologie, kraniofaciální epitézy, materiály, historie, indikace, 

CAD/CAM, kotvení epitéz, výroba.  

Většina neknižních odborných zdrojů byla vyhledávána v anglickém jazyce, 

vzhledem k velmi omezeným zdrojům v jazyce českém. Pro vyhledávání nebylo 

stanoveno kritérium roku vydání, jelikož obecně zdrojů v této oblasti není mnoho 

a tímto kritériem by se ještě zúžily a také z důvodu toho, že se práce zabývá i historií 

oboru epitetiky. 

Tato práce může být přínosem pro studenty oboru ortotik-protetik a diplomovaný 

zubní technik i odborníkům, kteří si chtějí rozšířit obzory o tomto okrajovém oboru.  
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3 EPITETIKA 

Epitetika je jak uvádí Dungl odvětví ortotiky protetiky, které se zabývá náhradou 

ztracené části těla. Tyto náhrady kompenzují pouze ztrátu tvaru nikoli funkce. 

Nejčastěji nahrazovanými částmi těla jsou náhrady očí, nosu a ušních boltců. 

(Dungl a kol., 2014, str. 115) 

V zahraničí se častěji používá termín anaplastologie, který vytvořil Walter G. Spohn. 

Ten také v roce 1980 založil na Stanfordově univerzitě v Kalifornii americkou 

anaplastologickou organizaci (AAA – American Anaplastology Association), která 

sloužila především pro výměnu informací, zkušeností a komunikaci mezi specialisty 

zabývajícími se epitetikou. V roce 2008 se z této organizace stala organizace 

mezinárodní s názvem International Anaplastology Association (IAA).  

(web International Anaplastology Association) 

4 KRANIOFACIÁLNÍ OBLAST 

Kraniofaciální oblast zahrnuje lebku a obličej včetně veškerých struktur jako jsou 

kosti, svaly, tepny, žíly a nervy. 

4.1 Kostra 

Lebku lze rozdělit na část, která ukrývá a chrání mozek, zrakové, sluchové 

a rovnovážné ústrojí (neurocranium) a část podkládající obličej a chránící části trávicího 

a dýchacího systému (splanchnocranium). 

Neurocranium se skládá z baze a klenby. Bazi neboli spodinu tvoří kost čichová 

(os ethmoidale), kost klínová (os sphenoidale), párová kost spánková (os temporale). 

Klenbu tvoří párová kost temenní (os parietale), kost čelní (os frontale) a kost týlní 

(os occipitale). Kosti klenby jsou spojeny švy (suturae). 

Splanchnocranium se skládá z párové kosti slzní (os lacrimale), párové kosti nosní 

(os nasale), radličné kosti (vomer), párové dolní nosní skořepy (concha nasalis inferior), 

párové lícní kosti (os zygomaticum), párové patrové kosti (os palatinum), párové horní 

čelisti (maxilla), dolní čelisti (mandibula) a jazylky (os hyoideum). 

(Hudák, 2013, str. 21-35) 

V kosti čelní, čichové klínové a v horní čelisti jsou dutiny, které jsou spojeny s nosní 

dutinou a dohromady tak tvoří systém vedlejších dutin nosních (sinusy). 
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Spojením různých kostí vznikají v lebce dutiny jako očnice (orbita) a dutina nosní 

(cavum nasi). Dutina nosní je dále pomocí nosní přepážky (septum nasi) rozdělena 

na pravou a levou polovinu. (Naňka, Elišková, 2015, str. 11-18) 

4.2 Svaly 

Svaly hlavy dělíme na mimické svaly a žvýkací svaly. Mimické svaly jsou svaly, 

které začínají na kostech a upínají se na kůži. Pohyby těchto svalů vytváříme různé 

výrazy tváře. Svaly žvýkací se upínají na dolní čelist, kterou pohybují a tím zajišťují 

rozmělňování potravy. 

4.2.1 Mimické svaly 

Mimické svaly dále můžeme rozdělit na svaly klenby lební(týločelní sval – 

musculus occcipitofrontalis, spánkotemenní sval – musculus temporoparietalis), svaly 

oční štěrbiny (oční kruhový sval – musculus orbicularis oculi, úžlabní sval – musculus 

procerus, svrašťovač obočí – musculus corrugator supercilii a stahovač obočí – 

musculus depressor supercilii), svaly nosu (nosní sval – musculus nasalis, zdvihač 

horního rtu a nosního křídla – musculus levator labii superioris alaeque nasi, stahovač 

nosní přepážky – musculus depressor septi nasi), svaly boltce (přední, horní a zadní 

boltcový sval – musculus auricularis anterior, superior, posterior) svaly kolem ústní 

štěrbiny (ústní kruhový sval – musculus orbicularis oris, zdvihač horního rtu – 

musculus levator labii superioris, malý a velký lícní sval – musculus zygomaticus minor 

et major, smíchový sval – musculus risorius, stahovače ústního koutku a dolního rtu – 

musculi depressores anguli oris et labii inferioris, bradový sval – musculus mentalis 

a tvářový sval – musculus buccinator). 

4.2.2 Žvýkací svaly 

Mezi žvýkací svaly patří velký žvýkací sval (musculus masseter), spánkový sval 

(musculus temporalis), vnitřní a vnější křídlový sval (musculi pterygoidei medialis 

et lateralis). (Hudák, 2013, str. 102-109) 

4.3 Cévní zásobení 

Tepenně je oblast hlavy zásobena větvemi arteria carotis externa. Větve ventrální 

jsou a. thyreoidea superior, a- lingualis a a. facialis. Dorzální větve jsou 

a. sternocleidomastoidea, a. occipitalis a a. retroauricularis. Větve mediální jsou 
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a. pharyngea ascendens a větve terminální jsou a. maxillaris a a. temporalis 

superficialis. 

Odtok krve z oblasti mají za úkol žíly vena jugularis externa a v. jugularis interna. 

Kromě krevních cév najdeme na hlavě také velké množství lymfatických (mízních) 

cév, na které jsou napojeny lymfatické uzliny, jejichž úkolem je filtrovat toxické látky. 

(Mazánek, 2018a, str. 38 – 42) 

4.4 Inervace 

Senzitivní inervaci zajišťuje v oblasti hlavy trojklanný nerv (nervus trigeminus) 

větvící se na n. ophtalmicus (inervující kůži čela, horních víček a nosu), n. maxillaris 

(inervující kůži dolních víček, horní ret, gingivu a zuby horní čelisti) a n. mandibularis 

(inervující kůži ucha spánkové oblasti, dolní ret, gingivu a zuby dolní čelisti). Senzitivní 

inervaci jazyka zabezpečuje n. lingualis (inervující přední dvě třetiny jazyka) 

a n. hypoglossus (inervující kořen jazyka). 

Motorickou inervaci tvářových svalů zajišťuje n. facialis, který se větví na ramus 

temporalis, zygomaticus, buccalis, mandibularis a cervicalis). Žvýkací svaly jsou 

inervovány z n. trigeminus. Motorickou inervaci jazyka obstarává n. hypoglossus 

a n. glossopharyngicus. 

Senzorická inervace je zajišťována n. facialis a n. glossopharyngicus (inervují příušní 

slinnou žlázu, subandibulární a sublinguální slinnou žlázu). Senzorickými nervy jazyka 

jsou chorda tympani a n. glossopharyngicus. (Mazánek, 2006, str. 19) 

4.5 Slinné žlázy 

Slinné žlázy produkují sliny, které zvlhčují sliznici dutiny ústní, obalují a tvoří sousto, 

pomáhají při polykání a natravují škroby. Mezi slinné žlázy patří drobné slinné žlázky 

na sliznici dutiny ústní (rty, tváře, jazyk, patro) a velké párové slinné žlázy ležící mimo 

dutinu ústní (příušní žláza, podčelistní žláza a podjazyková žláza). 

4.5.1 Příušní žláza (glandula parotis) 

Příušní žláza je největší slinnou žlázou v těle a je uložena v zadní části tváře jako klín, 

který se směrem dozadu rozšiřuje. Vývod žlázy vystupuje z předního okraje žlázy 

a prochází pod jařmovým obloukem k tvářovému svalu (m. buccinator), kterým 

prochází a ústí do předsíně dutiny ústní v oblasti 2. horního moláru. 
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4.5.2 Žláza podčelistní (glandula submandibularis) 

Je to oválná oploštělá žláza, která je uložena v zadní části vnitřní plochy dolní čelisti. 

Její vývod se spojuje s vývody podjazykové žlázy a společně ústí na spodní straně 

jazyka (po stranách uzdičky jazyka) na slizničních jahůdkách (caruncula sublingualis). 

4.5.3 Podjazyková žláza (glandula sublingualis) 

Je podlouhlá, zaoblená, trojboká žláza, která leží na horní ploše musculus mylohyoideus 

pod sliznicí dutiny ústní. Žlázy obou stran se vpředu sbíhají. Mají vyústění vepředu 

společně s podčelistní žlázou a také drobné vývody na řase (plica sublingualis) v zadní 

části. (Naňka, Elišková, 2015, str. 150 - 151) 

5 INDIKACE EPITÉZ 

5.1 Nádory v kraniofaciální oblasti  

Výhodou nádorů v oblasti hlavy a obličeje je poměrně velká šance si nádoru 

všimnout, jelikož jsou tyto oblasti dobře viditelné. Nevýhodou projevů na kůži je, 

že snadno dochází k záměně projevů nádoru za banalitu. Nádory dnes jsou nejčastější 

z indikací k epitéze v oblasti obličeje. 

5.1.1 Benigní nádory 

5.1.1.1 Benigní mezenchymové nádory 

Benigní (nezhoubné) mezenchymové nádory jsou v oblasti hlavy poměrně časté. 

Charakteristický je pro ně pomalý a expanzivní růst. Vznikají z pojivových tkání 

a do okolních tkání nevrůstají, ale destruují a utlačují je. Rostou na místě svého vzniku, 

nezakládají metastázy, nemění celkový stav organismu a po úplném odstranění, které 

se provádí chirurgicky, nerecidivují. 

Fibrom 

Fibrom vzniká z vazivových buněk a vláken. Může být vrozený nebo získaný. Pravé 

fibromy je potřeba odlišit od nepravých, které jsou pouze hyperplaziemi (zmnožení 

buněk tkáně). Pravé fibromy rostou z měkkých tkání nebo z kosti. 

Lipom 

Lipom vzniká z tukové tkáně nebo tukových buněk. Jsou to nádory velikosti fazole 

až švestky a tvaru nejčastěji vejčitého nebo hruškovitého. Na hlavě je nejčastější 

lokalizace na tváři. Výskyt lipomů je častější u mladších jedinců speciálně u žen. 
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Chondrom 

Chondrom vzniká z chrupavčité tkáně. V oblasti obličeje je tento typ nádoru méně 

častý. Chondrom se nalézá vždy v kosti nebo k ní přisedá, neobjevuje se v měkkých 

tkáních. Vyskytuje se častěji u mladších jedinců. 

Osteom 

Osteom vzniká z kostní tkáně. Je charakteristický velmi pomalým vývojem, tudíž 

klinické příznaky zpočátku chybí. Objevují se především na dolní čelisti a to na dolní 

hraně těla nebo na úhlu čelisti. Postihuje nejčastěji jedince mezi 11. a 30. rokem života. 

Hemangiom 

Hemangiom vzniká z krevních cév, je tvořen nadměrně endotelizovanými cévami 

vyplněnými krví. V oblasti dutiny ústní a obličeje je velmi častý výskyt. Vyskytují 

se převážně v kůži a podkoží, méně často v kostech. Postihují jak novorozence, děti 

i dospělé jedince. Růst hemangiomů je buď pomalý a ohraničený nebo rychlý 

a expanzivní. 

Lymfangiom 

Lymfangiom vzniká z lymfatických cév. Je založen vrozeně, ale projevuje 

se až postnatálně. Od hemangiomu se liší absencí erytrocytů.  

Myom 

Myom vzniká ze svalové tkáně. Zpravidla bývá opouzdřený a na povrchu hrbolatý. 

Uložen je nejčastěji submukózně (pod sliznicí). Vyskytují se na jazyku, patře nebo 

na čípku. (Mazánek, 2018b, str. 140 – 194) 

5.1.1.2 Benigní epitelové nádory 

Benigní epitelové nádory vycházejí z krycího nebo žlázového epitelu. Skládají 

se z epitelu a vazivového stromatu. 

Papilom 

Papilom je exofytický (zevně rostoucí) nádor vycházející z epitelu ústní sliznice. 

Je bělavě růžový a objevuje se na patře, patrových obloucích a sliznici tváří a rtů. Jeho 

růst je velmi pomalý, může však být urychlován dlouhodobou traumatizací nebo 

zánětem. Terapií je chirurgické odstranění.  

Moluscum contagiosum (keratoakantom) 

Vyskytuje se na kůži obličeje jako jednotlivé nebo mnohočetné papulky, uprostřed 

se vkleslinou, ze které lze vytlačit sýrovitá hmota. Výskyt je častější u dětí a odstraňuje 

se chirurgicky. (Mazánek, 2018b, str. 224 – 226) 
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5.1.2 Maligní nádory 

5.1.2.1 Maligní mezenchymové nádory – sarkomy 

Sarkomy jsou maligní (zhoubné) nádory vycházející z pojivové tkáně. Vyskytují 

se častěji u kojenců, dětí a mladších lidí. Metastazují krevní cestou do plic a jiných 

orgánů. Způsobují destrukci okolní tkáně a rostou velmi rychle. 

Sarkomy měkkých tkání 

Vyrůstají na sliznici (jazyk, patro, tvář), na gingivě nebo v hloubce měkkých tkání. 

Upozornit na sebe mohou viklavostí až vypadáváním zubů a silnými bolestmi. Větší 

nádory zvředovatí a krvácí. Nádory uložené v hloubce měkkých tkání jsou příčinou 

čelistní kontraktury, ztěžují polykání a mluvení. Terapie těchto nádorů je komplexní 

podílí se na ní chirurgické odstranění, ozařování i chemoterapie. 

(Mazánek, 2018b, str. 195 - 199) 

Sarkomy čelistních kostí 

Vznikají z periostu (sarkom periostální), z kosti samotné (sarkom osteogenní) nebo 

z retikula kostní dřeně (Ewingův sarkom). Sarkom kostí je buď osteolytické formy 

(způsobující úbytek kostní hmoty) nebo osteoblastické formy (způsobující novotvorbu 

kostní tkáně). Nádory nejprve vyvolávají napětí v kosti, později bolesti promítající 

se do zubů. Léčba je komplexní, ale prognóza není dobrá. Nádory často recidivují 

i po radikálním chirurgickém výkonu a metastazují, často do plic. 

(Mazánek, 2018a, str. 263) 

Hemoblastózy a hemoblastomy 

Mohou se vyskytovat v měkkých tkáních obličeje i čelistních kostech. Vycházejí 

z krevních buněk kostní dřeně. Obě skupiny nádorů se vyznačují velkou morfologickou 

pestrostí a jsou mezi nimi plynulé přechody. Řadíme k nim leukózy (leukemie), 

mnohočetné myelomy a maligní lymfomy. (Mazánek, 2018b, str. 204 – 2012) 

5.1.2.2 Maligní epitelové nádory – karcinomy 

Karcinomy jsou zhoubné nádory vycházející z krycího (kůže nebo sliznice) nebo 

žlázového epitelu. Jejich výskyt je poměrně častý a vzhledem k jejich biologickým 

vlastnostem jsou nejzávažnějšími typy nádorů postihující oblast hlavy. Na rozdíl od 

nádorů nezhoubných prorůstá epitel do hloubky porušenou bazální membránou. Dále je 

pro ně charakteristická atypie buněk, destruktivní a invazivní růst, rychlé metastazování 

a rychle nastupující kachexie (ztráta hmotnosti a svalové hmoty) nemocného. 
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Karcinom kůže  

V oblasti obličeje je častý výskyt. Histologicky se vyskytují dvě odlišné formy 

nádoru – bazocelulární (ze stratum basale epidermis) a spinocelulární (ze stratum 

spinosum epidermis). Při terapii převažuje chirurgické odstranění v některých případech 

doplněné radioterapií a chemoterapií.  

Karcinom rtu  

Z maligních nádorů v obličeji a dutině ústní je karcinom rtu nejčastější. Vyskytuje 

se většinou ve vyšším věku (mezi 50 – 70 lety) a častěji u mužů. V 90% případů 

je lokalizován na dolním rtu a to zejména ve středu nebo v oblasti ústních koutků. 

Objevuje se ve dvou formách – exofytické formě (povrchové), kdy se vytvoří 

hyperkeratotické ložisko, které se postupně zvětšuje, až zvředovatí, a endofytické formě 

(hluboké), kdy se vytvoří tuhý infiltrát, který zvředovatí a nabývá charakteristického 

vzhledu kráterovitého vředu s navalitými okraji a zarudlou spodinou. Po delším růstu 

karcinom rtu prorůstá do tváře i čelisti. Metastazuje nejčastěji do podčelistních mízních 

uzlin. 

Karcinom tvářové sliznice 

Karcinom tvářové sliznice má verukózní (bradavičnatý) charakter. Predilekčním 

místem výskytu je sliznice tváře v úrovni okluzní linie, zvláště v zadních partiích dutiny 

ústní nebo u ústních koutků. Zpočátku je nebolestivý, v dalším stadiu vyvolává bolest 

dráždivá strava a tabákový kouř. Léčba je chirurgické odstranění a radioterapie. 

Karcinom dolní čelisti  

Nejčastěji postihuje jedince mezi 50 – 60 lety. Častěji vzniká povrchově na sliznici, 

méně často centrálně uvnitř čelistních kostí. Lokalizace je nejčastěji v bradové oblasti, 

v těle, větvi dolní čelisti nebo na dásňovém výběžku. Karcinom dásňového výběžku 

se projevuje jako vřed nebo jako květákovitý nárůstek, jehož příčinou vzniku 

je nejčastěji chronická traumatizace sliznice nevyhovující zubní protézou, nakusujícím 

zubem z protilehlé čelisti nebo chronickým zánětem pod fixní zubní náhradou. 

Centrální karcinom se projevuje vystřelující bolestí podél nervus alveolaris inferior 

nebo bolestivou anestezií bradovou. Bolesti vystřelují také do ucha, spánku a do brady. 

Zuby se začínají viklat a po odstranění zubu se lůžko velmi rychle zaplní nádorovou 

tkání, postižená čelist zduří a karcinom prorůstá do okolních tkání. Terapie závisí na 

lokalizaci, velikosti nádoru a celkovém zdravotním stavu. Dominantní je radikální 

chirurgické odstranění, chemoterapie a radioterapie se využívají jako podpůrná léčba. 
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Karcinom horní čelisti a patra 

Nejčastěji se vyskytuje na sliznici dásňového výběžku čelisti, sliznici tvrdého 

a měkkého patra nebo vychází ze sliznice čelistní dutiny. Na dásňovém výběžku má 

nádor podobný vzhled jako u nádoru dolní čelisti. Na tvrdém a měkkém patře rostou 

nádory většinou endofyticky. Růstové vlastnosti nádorů jsou různé, často se šíří plošně 

a postihují velké části tvrdého i měkkého patra, patrových oblouků a patrové mandle. 

Karcinom čelistní dutiny je dlouho skrytý, první příznaky jsou stejné jako u zánětu 

čelistní dutiny – nepříjemný tlak, ucpaná polovina nosu a bolesti příslušné poloviny 

obličeje a hlavy, následuje slzení a výtok hnisu a krve z nosu. V dalším průběhu 

se objevují parestezie a bolesti v oblasti 2. větve trojklanného nervu, nádor se začíná 

propagovat i od okolí, prorůstá kostními stěnami, do tváře, do nosní dutiny nebo 

čichových sklípků, nebo do očnice (při zasažení způsobuje dvojité vidění). Terapií je 

chirurgické odstranění (rozsah resekce se řídí velikostí kostních změn a změn okolních 

měkkých tkání). 

Karcinom jazyka 

Karcinom jazyka je závažná prognóza vzhledem k časnému a častému 

metastazování. Postihuje častěji ženy, většinou mezi 50 - 70 lety (ale v současnosti 

přibývá i mladších nemocných). Vyskytuje se ve formě endofytické (tuhý infiltrát šířící 

se do hloubky a zvředující), exofytické (výrůstek vyčnívající nad povrch v podobě 

květákovitého útvaru), skirhotické (nádorem je infiltrován celý jazyk, který je fixovaný 

ke spodině ústní dutiny). Terapie je komplexní. 

Karcinom ústní spodiny 

Nejčastěji je lokalizován na sliznici pod hrotem jazyka nebo v laterálních partiích 

při kořeni jazyka (u většiny nemocných vzniká z leukoplakie). Nejčastěji se vyskytuje 

ve formě plošně exofytické s jemně zrnitým nebo hlubokými ragádami rozbrázděným 

povrchem. Typický je pomalý růst, pomalá infiltrace okolních tkání a časné a časté 

metastazování. Terapie je u menších nádorů většinou jen chirurgická, u větších 

předchází chemoterapie a radioterapie. (Mazánek, 2018b, str. 276 – 319) 

5.1.3 Odontogenní nádory 

Odontogenní nádory vznikají z jednotlivých zubních tkání a tudíž jsou lokalizovány 

výhradně v orofaciální oblasti. Z embryonálního hlediska je můžeme rozdělit na nádory 

epitelové, mezenchymové a smíšené. Představitelem epitelových odontogenních nádorů 

je ameloblastom, pocházející ze skloviny. Nejčastější výskyt ameloblastomu 
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je ve středním věku a obvykle se nachází v úhlu dolní čelisti. Z mezenchymálních 

odontogenních nádorů je nejčastější cementom, který se zpravidla nachází v těsné 

blízkosti kořenu jednoho nebo více zubů. Smíšeným odontogenním nádorem 

je odontom, který je opouzdřeným nádorem schopným vytvářet sklovinu, dentin 

a cement nebo malé zoubky. (Mazánek, 2018a, str. 267 – 269) 

5.1.4 Nádory slinných žláz 

Nádory jsou mezi chorobami slinných žláz velmi častým onemocněním. Jsou 

to nádory epiteliální nebo mezenchymální, z čehož jsou epiteliální častější (asi u 90 – 95 

% postižených). Vzhledem k značné morfologické i histologické variabilitě je obtížná 

kategorizace nádorů slinných žláz. Nádor může zasáhnout jakoukoli slinnou žlázu, 

ale nejčastěji (až 90 % případů) je zasažena příušní žláza potom podčelistní žláza. 

Prvním symptomem bývá nebolestivé zduření v oblasti zasažené žlázy, které se pomalu 

zvětšuje a nemocný jej zpozoruje, až když dochází k deformaci tváře nebo krku. 

Nejčastěji se objevují mezi 40. – 60. roky. 

Pleomorfní adenom 

Je nejčastěji se vyskytující benigní epiteliální nádor slinných žláz. Nejčastěji 

se vyskytuje v příušní žláze (jako nádory slinných žláz obecně), méně častý je výskyt 

v podčelistní a podjazykové žláze nebo vyrůstá z malých slinných žlázek měkkého 

či tvrdého patra, tváře nebo rtů. Bývá dobře ohraničený, opouzdřený, elastický 

až polotuhý. Roste pomalu řadu let bez toho, aby způsoboval pacientovi jakékoli potíže. 

Může dorůst značných rozměrů, kdy deformuje tvář. Léčbou je chirurgické odstranění. 

Adenoidně cystický karcinom (cylindrom) 

Je nejčastějším maligním nádorem slinných žláz. Ve většině případů má nepříznivou 

prognózu. Nejčastěji se vyskytuje na patře, dále v příušní a podčelistní žláze. Je dobře 

ohraničený, hrbolatý, polotuhý až elastický. Růst je pomalý a dorůstá se různých 

velikostí od velikosti oříšku až do velikosti dětské pěsti. Větší nádory provází bolest 

a podle umístění i periferní paréza lícního nervu. Pokud není nádor radikálně odstraněn, 

recidivuje a prorůstá do okolních tkání, destruuje kosti a metastazuje do regionálních 

lymfatických uzlin i hematogenně do plic, kostí a mozkové tkáně. Terapií je radikální 

chirurgický výkon v časném stádiu doplněný radioterapií i chemoterapií. 

(Mazánek, 2018b, str. 227 – 236) 
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5.1.5 Nádory z nervové tkáně 

Nádory z nervové tkáně nejsou v oblasti hlavy a obličeje vzácné. Vychází 

z gangliových buněk a z gliové tkáně. Dělí se na nádory periferních nervů a z podpůrné 

tkáně, nádory z nervových buněk, nádory u nichž se neurogenní původ předpokládá 

a nádory centrálního nervového systému s lokalizací extrakraniální.  

(Mazánek, 2018b, str. 339) 

5.1.6 Pigmentové nádory 

Řadí se k nádorům z nervové tkáně, ale pro jejich značné specifity se většinou uvádí 

v samostatné kapitole. Do této skupiny se řadí melanocytární névy vrozené a získané, 

dysplastické névy, melanosis precancerosa a melanom. Vyskytují se především na kůži, 

ale mohou se vyskytovat i na sliznici ústní dutiny. Obsahují pigmentotvorné buňky 

a tvoří melanotický pigment, často v nadměrném množství.  

(Mazánek, 2018b, str. 351 - 356) 

5.1.7 Nádory očnice 

Dnes vlivem používání nových zobrazovacích metod (sonografie, CT, MR) a 

mezioborové spolupráci se zrychlila diagnostika i léčba chorob očnice. Nádory očnice 

postihují více muže nad 60 let. Nejčastější nádory v očnici jsou hemangiomy, 

lymfangiomy a cévní malformace. Léčba těchto nádorů je chirurgická. 

(Mazánek, 2018b, str. 376 – 378) 

 

5.2 Traumatické změny 

Úrazy v oblasti obličeje mají nejčastěji kriminální příčinu. Do této skupiny úrazů 

patří úrazy vzniklé při agresivních fyzických konfliktech (rvačky, napadení druhou 

osobou). Další častou příčinou jsou dopravní nehody. V posledních letech se díky 

zvyšujícím se rychlostem, zvyšujícímu se celkovému provozu a počtu nákladních 

automobilů na silnicích, zvyšuje počet polytraumat. Další příčinou poranění v oblasti 

obličeje mohou být různé domácí činnosti a nehody při jejich vykonávání (pády, 

uklouznutí, poranění při řemeslných pracích atd..). Mezi méně časté se potom řadí úrazy 

vzniklé při sportu (nejčastěji dochází k úrazům při kontaktních nebo adrenalinových 

sportech, poté například při jízdě na kole, kolečkových bruslích nebo skateboardech 

zvláště v případech kdy sportující nepoužil ochranné pomůcky jako je přilba 
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a různé chrániče). Dále může dojít k pracovnímu úrazu, který je ve většině případů 

zaviněn nedodržením bezpečnosti práce. Zvláštní kategorií příčin úrazů obličeje jsou 

válečná, střelná poranění a poranění vzniklá výbuchem zábavní pyrotechniky. 

(Mazánek, 2007, str. 20 – 22) 

Úrazy v oblasti hlavy a obličeje mají určitá specifika oproti úrazům jiných částí těla. 

Je zde poměrně malé rozhraní mezi bezpečím pacienta a ohrožením života poraněného 

pokud by nebyl neodkladně a odborně ošetřen. Další odlišností je citlivost a bolestivost, 

což způsobuje horší psychickou situaci. Dále Naopak pozitivním jevem je dobrá 

hojivost tkání obličeje způsobená bohatým krevním zásobením. 

(Mazánek, 2018a, str. 213) 

5.2.1 Poranění měkkých tkání obličeje 

Poranění, která vedou k následné potřebě epitézy, jsou nejčastěji poranění měkkých 

tkání obličeje a to vážnějšího charakteru. Jsou to rány spojené se ztrátou měkkých tkání. 

U menších ztrát se nahradí posunem nebo rotací kůže z okolí, při větších ztrátách 

se používá ke krytí defektu štěp z jiné oblasti těla nebo použitím metod rekonstrukční 

chirurgie a poté případně indikace epitézy. U rozsáhlých poranění měkkých tkání 

spojených s poranění čelistí, zubů či obličejových kostí se nikdy měkké tkáně neošetřují 

definitivně, dokud nejsou ošetřena poškození ostatních struktur. 

(Mazánek, 2018a, str. 218 – 220) 

5.2.2 Válečná a střelná poranění  

Ve válečných podmínkách dochází k hromadnému výskytu mechanických poranění 

často také v kombinacích s poškozením chemickým, termickým nebo radiačním (tyto 

smíšená poranění se nazývají mixty). Poranění jsou různá podle druhu použitých zbraní. 

Specifická je ve válečných podmínkách léčebná péče, která je časově i místně rozdělena 

podle akutnosti.  

Základní zdravotnická pomoc je poskytnuta hned na místě zranění, další část 

na tzv. praporním obvazišti a dále na speciálním obvazišti. Na divizním obvazišti je již 

prováděna pomoc chirurgická a stomatologická a v případě potřeby je v pohyblivé 

chirurgické nemocnici poskytnuto specializované ošetření stomatochirurgem 

nebo maxilofaciálním chirurgem, kde je provedeno definitivní ošetření. Péče 

je přizpůsobena bojovým podmínkám a stavu raněného, například některé etapy 

se vynechávají – na shromaždištích raněných se provede první lékařská pomoc, 
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protišoková opatření, eventuálně zavedení náhradních tekutin a ranění jsou dále 

převezeni nejčastěji pomocí vrtulníků do specializovaných nemocnic. 

Střelná poranění jsou specifická silou, která působí při zásahu, jež je podstatně větší 

než při jiných mechanismech úrazu. Podle toho vypadá rozsah a závažnost poškození 

tkání, kde dochází často k významné ztrátě. Střelná poranění lze rozdělit na průstřely, 

zástřely a postřely (tečná poranění). Při průstřelu je menší vstřel a postupně 

se rozšiřující kanál s velkým výstřelem z těla. Při zástřelu je různě dlouhý střelný kanál 

končící slepě a střela zůstane uvnitř těla. Při postřelu je kanál krátký a otevřený v celém 

rozsahu na povrch těla. 

Poškození tkání při střelných poraněních nezpůsobí pouze průnik střely, který hrubě 

rozdrtí tkáně a zanese bakterie do rány. Okolí střelného kanálu je poškozeno 

zhmožděním, také se zde mohou nacházet jako tzv. sekundární projektily úlomky kostí, 

zubů, zubních výplní nebo náhrad. Tyto projektily vytváří sekundární střelné kanály 

a je i zde přítomná infekce. Okolní tkáně se makroskopicky jeví jako nepoškozené, 

ale životaschopnost a regenerace buněk je zde značně snížená, kvůli otřesu tkání 

způsobeném silou střely uplatněné i v bočním směru. V tkáni se na zlomky sekund 

vytvoří dutina mnohonásobně větší, než je průměr střely. Tlaková vlna je následována 

vlnou podtlaku v místě vstřelu i výstřelu a tak může dojít k cévním spasmům, porušení 

cévních stěn, trombóze nebo porušení nervů či kostí i ve značné vzdálenosti 

od střelného kanálu. Pokud byla hlaveň zbraně přiložena přímo na kůži nebo 

ve vzdálenosti 10 – 15 cm, dochází také k devastaci tkání spalnými plyny, 

k popáleninám kůže a zástřelům střelného prachu. 

První lékařská pomoc zahrnuje především opatření proti dušení, zastavení krvácení, 

podání antibiotik proti infekci, tetanická profylaxe, monitorování a doplnění tekutin 

a minerálů. Součástí ošetření je také tlumení bolestí a opatření k omezení psychického 

stresu poraněného.  Po stabilizaci celkového stavu se provedou vyšetření rentgenem 

případně výpočetní tomografií a v případě potřeby se provedou vyšetření dalšími 

specialisty. Podle závažnosti a rozsahu poranění se ve spolupráci s dalšími odborníky 

stanoví léčebný plán a strategie specializovaného ošetření. Specializované ošetření 

probíhá po etapách, nejprve se provede revize střelného kanálu a odstranění cizích těles, 

silně zhmožděných a nekrotických částí tkáně. Zlomeniny jsou řešeny osteosyntézou 

nebo v případě defektní zlomeniny ošetřením pro zajištění co nejlepších podmínek pro 

pozdější rekonstrukci. Nedostatek měkkých tkání při ztrátě se řeší posunem nebo rotací 

kožních laloků z okolí, při větších defektech se ošetří pouze okraje a defekt se nahrazuje 
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až s časovým odstupem. Prognóza u střelných poranění obličeje je pravidla příznivá, 

ale u velkých ztát tkání jsou horší funkční a kosmetické výsledky. Trvalé následky 

je ovšem snaha minimalizovat uváženou indikací rekonstrukčních operací, rehabilitační 

léčbou a protetickým ošetřením. (Mazánek, 2007, str, 157 -161) 

5.3 Vrozené anomálie 

Vrozené anomálie se dnes vzhledem k širokým možnostem plastické chirurgie 

již většinou řeší chirurgicky, ovšem stále se vyskytují případy řešené epitézami. 

V obličeji jsou to zejména anomálie ucha, nosu či očnice. 

U ucha se objevuje hypoplazie  neboli zmenšený ušní boltec nazývaný též mikrocie. 

Mikrocie může postihnout jeden nebo oba ušní boltce. Dělí se na 3 stupně, u prvního 

stupně je pouze zmenšení. U druhého a třetího stupně je připojeno i například 

překlopení nebo jiné tvarové anomálie. U třetího stupně se vyskytuje pouze zbytek 

boltce různých tvarů (např. tvar burského oříšku). Další anomálií vyskytující se u ucha 

je aplazie, která se v tomto případě nazývá anocie, což je úplné chybění ušního boltce. 

Ucho je postiženo i některými specifickými syndromy jako je například Treacher-

Collinsův syndrom, při kterém je ucho malformováno. 

(Jakubíková, 2012, str. 191 – 206) 

Podobně jako u ucha se i u nosu objevuje aplazie nazývaná v tomto případě arhinie. 

Je to kompletní chybění nosu. Často se vyskytuje také s dysplazií nebo hypoplazií části 

tváře a různými očními anomáliemi. Absence nosu může být i částečná (partial arhinia). 

Zde jsou zařazeny anomálie od chybění pouze některých struktur nosu až po chybění 

celé poloviny nosu. (Jakubíková, 2012, str. 1- 3) 

U oka se může vyskytnout anoftalmus což může být aplazie (chybění orgánu, 

ale zachován nějaký zbytek nebo základ) nebo ageneze (úplné chybění orgánu včetně 

základů). Postižení může být jednostranné nebo oboustranné. Bývá postižena i očnice 

a víčka jsou výrazně zkrácena. Anoftalmus se řeší oční protézou. U očnice se také 

mohou vyvinout jiné malformace, které mohou být indikací k epitéze. 

(Kuchynka, 2016, str. 753)  
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6 HISTORIE 

První náhrady obličeje byly nalezeny již u mumifikovaných Egypťanů. Byly 

to posmaltované stříbrné oči s bronzovými víčky a nosní či ušní protézy. Není 

však jasné, zda byly tyto náhrady používány už za života oněch jedinců. Další 

primitivní náhrady umělých nosů, uší a očí vyrobených z vosků, hlíny a dřeva byly 

archeology nalezeny ve starověké čínské kultuře. V některých dalších starověkých 

kulturách byly objeveny oči vytvořené ze slonoviny, kamene či křemene. 

(Ramesh Reddy, 2015; de Caxias, 2019) 

6.1 Ambroise Paré  

Tento francouzský chirurg jako první zdokumentoval použití obličejové protézy 

v 16. století. Popsal také výrobu různých typů protéz. Jeho protézy byly vyrobeny 

z různých materiálů jako je papírmaš (směs drceného papíru, vody a lepidla), kůže, 

slonovina, zlato a stříbro. Nosní protézy držely pomocí různých lepkavých látek, tří 

plátěných proužků zavázaných kolem pacientovy hlavy. Ušní protézy byly upevněny 

pomocí kovového pásku kolem hlavy (viz Obrázek 1). Oční náhrady držely buď 

vložením do očnice, nebo podobně jako uši. Paré také zhotovoval obturační protézy, 

které byly vytvořeny z nasákavého materiálu, což umožňovalo jejich dobrou retenci 

ve správné pozici. (de Caxias, 2019) 

 

Obrázek 1 Protézy zhotovené od A. Paré (zdroj Roberts, 1967) 

6.2 Tycho de Brahe  

Dánský astronom 16. století přišel o nos a zhotovil si umělý ze stříbra a zlata. 

Pravděpodobně si nejprve vytvořil voskový model a formu. Následně formu odlil 
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kovem. Výslednou protézu nabarvil, aby napodobila barvu jeho kůže. Protézu měl 

upevněnou lepidlem, které si nosil s sebou v malé krabičce. (Gupta, 2017) 

6.3 Pierre Fauchaurd  

Francouzský chirurg 17. století navrhl palatální obturátor, který držel pomocí 

zasunutí speciálních křídel do vady v patře. Fauchaurd také zlepšil estetiku umělých 

zubů v protézách. Slonovinové umělé zuby pokrýval tenkou vrstvou kovu a tato vrstva 

byla ještě překryta smaltem.  

6.4 19. Století 

V 19. století zhotovil William Morton nosní protézu z porcelánu pro lepší zachycení 

barvy. Nos byl pacientovi upevněn k brýlím. Některé protézy byly zhotovovány 

z nitrátové celulózy. Tento materiál byl zcela nevyhovující pro kuřáky, protože časem 

hnědnul a vzplál. Na konci 19. století se začal používat pro výrobu obličejových náhrad 

kaučuk, který z velké části nahradil materiály hojně používané do té doby (celulózu, 

kovy, keramiku a další). Upham v roce 1900 zhotovil a popsal výrobu nosní a ušní 

protézy z kaučuku. Kaučuk byl také hojně využíván za 1. světové války. Někteří však 

používali i jiné materiály například termoplastický materiál na bázi vosku vyztužený 

pryskyřicí nebo materiál na bázi želatiny a glycerinu. Želatinový materiál měl sice 

uspokojující estetický výsledek, ale náhrada vydržela pouze několik dní maximálně 

týden. (de Caxias, 2019) 

6.5 Anna Coleman Ladd 

Anna Coleman Ladd byla americká sochařka, která po 1. světové válce za pomoci 

Červeného kříže zhotovovala náhrady částí obličeje pro vojáky se znetvořenými tvářemi 

v důsledku válečných zranění. Náhrady zhotovovala pomocí galvanického pokovování 

z mědi nebo z cínové fólie. Tenká vrstva kovu byla následně posmaltována podle tónu 

pleti daného vojáka. K vytvoření řas, obočí a kníru používala skutečné vlasy. Tyto 

náhrady byly uchyceny na obličej pomocí pásků, které byly často kryté falešnými 

brýlemi. V roce 1932 byla za svou odvedenou práci oceněna francouzskou vládou 

Řádem čestné legie. (Lubin, 2008) 
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6.6 20. století 

Mezi první a druhou světovou válkou se vědci pokoušeli vyvinout lepší materiály pro 

výrobu obličejových protéz. Velké množství válečných zranění vedlo k vytváření 

specializovaných pracovišť plastické a maxilofaciální chirurgie. (de Caxias, 2019) 

V roce 1937 byla představena akrylátová pryskyřice. Tylman představil odolnou 

vinylovou kopolymerní pryskyřici určenou k autopolymeraci, nabarvenou olejovými 

barvami. Mezi roky 1960- 1970 byly představeny silikonové elastomery. Banhart byl 

prvním, kdo používal silikonovou pryž k výrobě a barvení obličejových náhrad. Jiní 

tvůrci ve stejné době používali přírodní pigmenty rozmíchané v bezbarvé akrylové 

pryskyřici k vnitřnímu barvení silikonové náhrady nebo olejové barvy vytetované 

do povrchu silikonové náhrady simulující pihy a cévy. Mezi roky 1970 a 1990 byl ještě 

představen adhezivní silikon typu A pro výrobu obličejových epitéz. Od roku 1990 

se zlepšují vlastnosti polymerů a vyvíjejí se nové materiály pro obličejové epitézy. 

(Reddy, 2015) 

V roce 1979 byly poprvé použity implantáty pro držení ušní protézy. Od té doby 

se implantáty používají k retenci náhrad ve větším měřítku.(Woolfaardt a kol., 2003)  

7 MATERIÁLY 

Všechny materiály používané k výrobě obličejových epitéz by měly splňovat určité 

požadavky. 

7.1 Požadavky 

7.1.1 Estetika 

Jedním ze zásadních požadavků na všechny materiály pro výrobu epitéz je estetika. 

Výsledná epitéza by měla velmi věrně napodobovat ztracenou část obličeje. 

Aby náhrada co nejvíce splývala se sousední tkání, musí mít co nejvíce podobnou 

barvu, texturu, tvar a průsvitnost. Estetika je totiž u epitéz nejdůležitějším faktorem 

k úspěchu celé náhrady. (Abraham, 2018a) 

7.1.2 Biologické a chemické vlastnosti 

Používané materiály by samozřejmě měly být biokompatibilní, neměly by dráždit 

okolní tkáně, nesmí být toxický či karcinogenní. Dále by měly být čistitelné 

a dezinfikovatelné aniž by ztratily tvar, povrchovou texturu či barvu. Měly by být 

stálobarevné a odolné vůči slunečnímu záření (ultrafialovým paprskům), bakteriím 
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a jiným mikroorganismům, sekreci mazu, potu a slin. Protéza by měla být použitelná 

alespoň půl roku bez významných kompromisů estetiky a fyzikálních vlastností. 

(Mitra, 2014) 

7.1.3 Výroba 

Materiály by měly mít snadné a dostupné zpracování a dostatečně dlouhou dobu 

zpracovatelnosti. Je také žádoucí, aby je bylo možné barvit jak uvnitř tak vně náhrady. 

Též je výhodné, pokud polymerizace probíhá za nižších teplot a je tak možné použít 

formu opakovaně. 

7.1.4 Fyzikální a mechanické vlastnosti  

Z fyzikálních vlastností je důležitá pružnost. Dostatečná flexibilita materiálu 

je vhodná pro použití na pohyblivých tkáních. Dalšími důležitými vlastnostmi jsou 

rozměrová stabilita a dostatečná pevnost i v tenké vrstvě, což u okrajů zajišťuje plynulý 

přechod z náhrady na zdravou tkáň. Hmota by měla být odolná proti roztržení, otěru 

a neměla by být nasákavá. Nízká hmotnost umožňuje pohodlné nošení a pomáhá 

v držení protézy na svém místě. Střídání teplot by nemělo ovlivnit fyzikální vlastnosti 

materiálu a tepelná vodivost materiálu by měla být nízká, aby umožňovala pohodlné 

nošení pomůcky i v chladu či horku. (Abraham, 2018a) 

7.2 Kovy  

Kovy a jejich slitiny se dnes již nepoužívají na náhrady samotné (estetickou 

viditelnou část), jelikož existují mnohem lepší materiály pro imitaci chybějících 

měkkých tkání, ale přesto se ještě v epitetice využívají. Používají se především ve formě 

implantátů, attachmentů na implantáty a jiných kotevních prvků. 

(Hubálková, Krňoulová, 2009, str. 113) 

7.2.1 Požadavky na materiály pro implantáty 

Materiál by měl být především dostatečně mechanicky odolný a zároveň musí mít 

povrch, který umožní stabilní vhojení do okolní kostní tkáně. Z mechanických vlastností 

je důležitá především pevnost implantátu, která je dána jak vlastnostmi použitého 

materiálu, tak i jeho tvarem. Dalším důležitým požadavkem na materiál použitý 

na implantát je biokompatibilita, jelikož je implantát určený pro dlouhodobé umístnění 

uvnitř těla. 
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7.2.2 Materiály pro implantáty 

Nejčastěji se v současnosti vyrábí implantáty z titanu nebo jeho slitin.  Slitiny titanu 

jsou lépe mechanicky odolné, a proto jsou používány zejména v místech s velkým 

zatížením (šrouby nebo suprakonstrukce). Titan se vyznačuje vynikající 

biokompatibilitou a také byly popsány pouze ojedinělé případy hypersenzitivních reakcí 

na titan. Relativní novinkou jsou implantáty zirkonium oxidové, které však nejsou 

mnoho rozšířeny. (Strub a kol., 2016, str. 939 – 943) 

7.2.3 Materiály pro kotevní prvky na implantátech 

Pro výrobu kotevních prvků jako jsou různé třmeny a attachmenty se také používá 

titan a jeho slitiny a dále je možné použít i slitiny dalších obecných kovů. Nejčastěji 

to jsou chromkobaltové nebo chromniklové slitiny, které vynikají především svými 

mechanickými vlastnostmi. Některé tyto kotevní prvky jsou již dodávány 

prefabrikované nebo je dvojí možnost jejich zhotovení a to klasická metoda ztraceného 

vosku (lití do formy) nebo za pomocí počítačových technologií frézováním nebo 

laserovým sintrováním. (Hubálková, Krňoulová, 2009, str. 63 – 68) 

7.3 Plasty  

Ve větší míře se používají pružné plasty díky jejich dobrým estetickým i dalším 

vlastnostem. Rigidní plasty se používají spíše na obturátory či náhrady vyplňující určitý 

defekt i v dutině ústní.  

7.3.1 Akrylátová pryskyřice 

Akrylátová pryskyřice se používá jak při výrobě náhrad v dutině ústní, tak zevně 

na obličeji. Může být vstřikována do formy nebo ve formě těsta lisována v sádrové 

formě. Materiál se skládá z akrylátového prášku (polymeru) a tekutiny (monomeru). 

Teplota a způsob polymerace závisí na použitém monomeru. Z hlediska kvality 

budoucího výrobku je vhodnější polymerace za tepla, jelikož zde není téměř žádný 

zbytkový monomer a materiál není dráždivý a je více stabilní, na rozdíl 

od autopolymerace, která je sice jednodušší a rychlejší, ale na úkor kvality. Lze 

zde použít vnitřního i vnějšího barvení. Povrchové barvy přispívají k delšímu zachování 

povrchu. Výhodou tohoto plastu je odolnost, barevná stálost a relativně snadné opravy. 

Nevýhodou je tuhost, poměrně značná hmotnost, tendence absorbovat vodu. Vzhledem 
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k velmi malé pružnosti materiálu se používá v případech, kde je minimální pohyb 

tkáňového lůžka. (Alqutaibi, 2015) 

7.3.2 Akrylátový kopolymer 

Akrylátový kopolymer je měkký a elastický, ale příliš se neujal kvůli spoustě 

nežádoucích vlastností. Nemá pevné okraje, má krátkou trvanlivost, podléhá změnám 

při vystavení slunečnímu záření, obtížně se zpracovává a barví. Hotové protézy se často 

stávají lepkavými, sbírají prach a zabarvují se.  

7.3.3 Polyvinylchloridové kopolymery 

Polyvinylchlorid (PVC) je rigidní plast, z něhož se přidáním změkčovadla stal 

flexibilní materiál. Polymerace zde probíhá za vysoké teploty, což vyžaduje použití 

kovových forem. Výhodou PVC kopolymerů je pružnost a možnost vnitřního i vnějšího 

barvení a také přijatelný počáteční vzhled. Nevýhodou je postupná ztráta změkčovadla 

a tuhnutí, které se projevuje především u okrajů, které jsou poté náchylné na odtržení. 

Také se časem zbarvují při vystavení slunečnímu záření a mají tendenci nasáknout 

mazové sekrety nebo například kosmetiku. Byly zaznamenány snahy o prodloužení 

životnosti, ale stále u těchto kopolymerů přetrvávají problémy s tmavnutím a špatnou 

rozměrovou stabilitou. (Abraham, 2018a) 

7.3.4 Chlorovaný polyethylen (CPE) 

CPE je materiál podobný polyvinylchloridu. Polymerace vyžaduje vysokou teplotu, 

a proto se provádí v kovových formách. Zpracování spočívá ve vytvrzování 

jednotlivých pigmentových vrstev polymeru v kovové formě, je tak možné opakované 

lisování i barvení. Nedráždí sliznici a u obličejových protéz může být použit jako 

náhrada silikonu v případech, kdy jsou náklady na silikon moc vysoké. (Mitra, 2014) 

7.3.5 Polyuretanové elastomery 

Tyto elastomery mohou být syntetizovány s různými fyzikálními vlastnostmi. Mají 

řadu vynikajících vlastností jako je vysoká elasticita i v okrajích což umožňuje plynulý 

přechod v okolní tkáň. Z důvodu velké flexibility jsou náhrady z těchto materiálů 

vhodné především na pohyblivá lůžka. Mohou být barveny vnitřně i zevně. Mají ovšem 

i značné nedostatky. Především obtížné zpracování kvůli důkladnému dehydrování 

forem a zajištění suchého pracovního prostředí, jelikož pokud dojde ke styku s vodou, 

dochází v materiálu ke vzniku bublin a špatnému vytvrzení. Barva náhrady není příliš 
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stabilní a vnější barvení má tendenci se rychle opotřebovat. Další značnou nevýhodou 

je  špatná kompatibilita s adhezivními systémy – čištění lepidla z protézy je dost 

obtížné. (Abraham, 2018a) 

7.3.6 Silikony 

Silikony jsou molekuly s dlouhými řetězci, které se skládají z atomů křemíku 

a kyslíku. Úpravou délky řetězce, připojením různých organických skupin 

nebo zesíťováním molekulárních řetězců lze u těchto látek měnit jejich formu 

a vlastnosti. Vyrábí se ve formě kapaliny, pryskyřice nebo elastomeru. Mimořádné 

vlastnosti silikonů jsou způsobeny zvláštními vlastnostmi vazeb křemíku a kyslíku 

v anorganickém základu řetězce. Díky vazbám postranních skupin, jež jsou tvořeny 

řetězci křemíku a uhlíku, jsou silikony velmi flexibilní, mají nižší viskozitu a nižší 

povrchové napětí. Silikony se staly používanějšími než jiné materiály, kvůli řadě 

dobrých fyzikálních vlastností jako jsou vynikající odolnost proti roztržení a tahu, díky 

vysoké flexibilitě, snadnější manipulace, vysoká chemická inertnost, nízký stupeň 

toxicity a velká tepelná a oxidační stabilita. Mohou být barveny zevnitř i z vnějšku, 

aby bylo dosaženo co nejpřirozenějšího vzhledu. Po dostatečném vytvrzení odolávají 

absorbujícím organickým látkám, které vedou k růstu bakterií, jsou proto při 

jednoduchém čištění více hygienické v porovnání s jinými materiály. (Reddy, 2015) 

Silikony se podle typu polymerace dělí na polymerující za vysoké teploty 

(HTV – high temperature vulcanizing) a polymerující za pokojové teploty 

(RTV – room temperature vulcanizing).  

Dále se dělí podle použití do čtyř kategorií: 

1. třída – tyto silikony se používají jako implantáty (např. prsní implantáty) a proto 

vyžadují nejvyšší požadavky na biokompatibilitu a netoxicitu 

2. třída – tato třída se používá pro epitézy neboť je určena pro vnější použití na těle 

3. třída - tyto materiály jsou používané pro balení a krytí potravin  

4. třída – průmyslové použití  

7.3.6.1 RTV silikony 

Silikony polymerující při pokojové teplotě jsou složeny z poměrně krátkých řetězců. 

Ke zvýšení jejich pevnosti se používají různá plniva. Polymerace je rychlá, ale díky 

nízké teplotě je v již hotové náhradě zbytkový monomer, který poté může vyvolávat 

například slzení. K výrobě náhrad z RTV silikonů se používají sádrové formy. 
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Jsou snadno zpracovatelné a umožňují barvení. Jejich nevýhodou je špatná pevnost 

okrajů, pokud se trhlina postupně rozšíří přes tělo náhrady, vyžaduje to odbornou 

opravu silikonovým lepidlem nebo výztuží s tkaninou. (Abraham, 2018b) 

Silastic 382, 399 

Viskózní silikonové polymery, u nichž se ke zvýšení pevnosti používají plnidla, 

obvykle křemelina. Jsou barevně stabilní, biologicky inertní a udržují si fyzikální 

a chemické vlastnosti v širokém teplotním rozsahu. Jsou průsvitné a umožňují 

tak výrobu průsvitných náhrad. Silastic 399 je snadno rozmíchatelný špachtlí, 

ale neteče. Při smíchání s 1. katalyzátorem se stává mléčný a lze jej zpracovávat 

až několik hodin. Po přidání 2. katalyzátoru se tává gumou během 10- 15 minut. Toto 

zpracování bylo vyvinuto speciálně na žádost protetiků zabývajících se výrobou 

maxilofaciálních protéz. Nevýhodou je špatná pevnost hran a ne příliš dobrý estetický 

výsledek. (Alqutaibi, 2015; Abraham, 2018b) 

MDX4-4210 

Tento silikon vykazuje zlepšené vlastnosti v pevnosti hran, také je mnohem lépe 

barvitelný. Neobsahuje příliš mnoho plniv, proto je průsvitný. Je dostatečně pevný 

v tahu, což umožňuje ztenčení okrajů protézy, aniž by se zvýšilo riziko jejich roztržení. 

Má navíc povrchovou strukturu a tvrdost odpovídající lidské kůži. Je možné upravovat 

jeho fyzikální vlastnosti přidáním silikonové tekutiny. Je netoxický, barevně stabilní 

a biokompatibilní. Také je kompatibilní s většinou adhezivních systémů. Zpracování 

je jednoduché, používají se formy ze sádry, jako izolace se používá roztok mýdla. 

Silikon je pro další manipulaci vytvrzen po 24 hodinách při 23°C a úplného vytvrzení 

dosáhne za 3 dny při pokojové teplotě. Lze však použít zrychlené schéma polymerace. 

Jedním ze zrychlených schémat je, že se připravená forma se nejprve předehřeje v peci 

na 50 °C přibližně 30 minut. Zahřátí všech částí formy pomůže v zachycení pozice 

barev použitých pro vnitřní stínování. Poté co se reprodukují povrchové detaily, naplní 

se stříkačka a dovyplní se zbytek formy. Forma se uzavře a zajistí svorkou a navrací 

se do pece za teploty zvýšené na 80 °C, kde zůstává hodinu. Povrchového barvení lze 

dosáhnout pomocí pigmentů smíchaných se silikonovým lepidlem. Především díky 

dobrým kosmetickým výsledkům je tento materiál velice oblíbený.  

A–2186 

Tento silikon je v obličejové protetice často používaný. Je to tekutý dvousložkový 

silikon, polymerující díky platinovému katalyzátoru. Nevýhodou ovšem je krátká doba 

zpracovatelnosti a díky hydrofobní povaze špatná přilnavost k nesilikonovým lepidlům. 
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Zpočátku vykazoval lepší fyzikální a mechanické vlastnosti oproti MDX 4–4210 

avšak po testování v proměnlivých prostředích si tyto zlepšené vlastnosti nezachoval.  

Silastic 891 

Je to průsvitná, netekoucí pasta, která polymeruje za pokojové teploty při kontaktu 

se vzdušnou vlhkostí. Může být také zpracovávána v sádrové formě. Výhodu tohoto 

materiálu je, že není potřeba žádný katalyzátor a je kompatibilní s širokou škálou barev. 

Zlepšení mechanických vlastností lze dosáhnout směsí Silastic 891 základního 

elastomeru MDX 4–4210 bez katalyzátoru.  

Pěnové silikony 

Základní silikon má přísadu, která při polymeraci vytváří bubliny uvnitř materiálu. 

Po vytvrzení vzniká houbovitá hmota. Díky tvorbě bublin uvnitř materiálu dochází 

až k sedminásobnému zvýšení objemu. Účelem tohoto silikonu je snížení hmotnosti 

náhrady. Velkou nevýhodou však je snížení pevnosti materiálu a náchylnost k trhání. 

Tento problém lze částečně vyřešit potažením pěnové hmoty jiným silikonem. Povlak 

zajistí pevnost, ale také zvyšuje tuhost. Kvůli těmto problémům se materiál příliš neujal. 

(Abraham, 2018b) 

Cosmesil 

Cosmesil lze zpracovat v různých stupních tvrdosti. Vyniká vysokou flexibilitou 

a velmi vysokou pevností v roztržení. (Reddy, 2015) 

Polyfosfazeny 

Byly vyvinuty jako měkký podkladové rebazovací materiály pro celkové zubní 

protézy. Modifikací fyzikálních a mechanických vlastností mají tyto elastomery 

potenciál pro využití i pro obličejové náhrady. 

7.3.6.2 HTV silikony 

Tyto silikony polymerují za vysoké teploty, jsou vysoce viskózní, bílé a neprůhledné. 

Jsou dostupné jako jednosložkový nebo dvousložkový tmel. Katalyzátorem 

je dichlorbezoová kyselina (pro kondenzační polymeraci) nebo soli platiny (pro adiční 

polymeraci. Vyžadují složitější zařízení pro zpracování a kovové formy. Obecně mají 

HTV silikony lepší fyzikální a mechanické vlastnosti než RTV silikony, ale nevýhodou 

je neprůhlednost, obtížné vnitřní zbarvení, vysoká tvrdost na povrchu a obtížnější 

zpracování.   
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Silastic 370, 372, 373, 4–4514, 4–4515 

Tyto materiály jsou obvykle bílé a opákní. Mají vysokou viskozitu, konzistence 

je podobná tmelu. Přidáním různého množství plniva lze modifikovat tvrdost a pevnost. 

Obecně platí, že čím více je plniva tím tvrdší a méně pružná hmota bude. Plnivem 

je obvykle velmi jemný oxid křemičitý s velikostí částic okolo 30 μm. Kopolymerací 

s malým množstvím dalších látek (metylvinyl nebo metylfenylsiloxan) lze modifikovat 

i měkkost a pevnost v roztržení. Zpracování těchto vysokoteplotně polymerujících 

plastů vyžaduje speciální přístrojové vybavení. Vykazují vynikající barevnou stálost při 

vystavení ultrafialovému záření a jsou biologicky inertní. Mezi nevýhody patří 

nedostatečná pružnost, aby bylo možné použít náhrady na pohyblivých tkáních, nízká 

pevnost hrany, což vyžaduje zesílení okraje a v neposlední řadě neprůhlednost a neživý 

vzhled výsledné náhrady. 

PDM siloxan 

Má zlepšené fyzikální a mechanické vlastnosti. Ovšem jako u předchozích zástupců 

je nevýhodou neprůhlednost, obtížné vnitřní i zevní barvení, povrchová tvrdost 

a obtížné zpracování. 

Q7-4635, Q7-4650, Q7-4735, SE-45250 

Nová generace HTV silikonů má zlepšené fyzikální i mechanické vlastnosti 

ve srovnání s MDX4-4210 (RTV silikon). Příznivější je i zpracování a to díky 

jednosložkovému systému. (Abraham, 2018b) 

Silikonové blokové kopolymery 

Jsou nové materiály vyvinuté ke zlepšení některých slabých stránek silikonů, jako 

je nízká pevnost v roztržení nebo potencionální bakteriální či plísňový růst. Bylo 

prokázáno, že mají větší odolnost proti roztržení než běžně zesíťované silikonové 

polymery. Bloky jiných polymerů jsou umístěny s tradičním siloxanem ve snaze 

modifikovat vlastnosti konvenčního silikonu. Příkladem je například propletení 

polymetylmetakrylátu do řetězců siloxanu pro zlepšení bioadhezivních vlastností. Mají 

lepší smáčivost a tím kompatibilitu s tkání. (Deepthi, 2015) 

7.4 Ostatní materiály 

7.4.1 Barvy 

Odpovídající realistická barva je u obličejových epitéz důležitou vlastností 

pro spokojenost a maximální přijetí pomůcky pacientem. Existují tři techniky barvení 

epitéz: vnitřní, vnější a kombinace obou.  
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Bylo popsáno mnoho typů barviv, jako je smalt, porcelán, keramika, umělecká barva, 

vodou ředitelná barviva, barvy z akrylátové pryskyřice, potravinářské olejové barvy, 

kaolin, přírodní pigmenty a komerční kosmetika. Výběr barev závisí na preferenci 

epitetika a druhu materiálu použitého pro výrobu náhrady. 

Při vnitřním barvení se barvy a pigmenty přidávají do základního materiálu 

před přidáním katalyzátoru. V současnosti jsou podle průzkumu upřednostňovány 

silikonové pasty a barvy před olejovými barvami a přírodními pigmenty. Základní 

odstín náhrady by měl být vždy o něco světlejší než je kůže pacienta, protože 

individuálním dobarvením barva protézy lehce ztmavne. Vnitřní barvení je složitější a 

trvá delší dobu, je ovšem výhodnější než vnější, jelikož nehrozí jeho odření z povrchu.  

Vnější barvení může být provedeno malováním, stříkáním nebo tetováním. Nejčastěji 

se používá silikonová pasta nanášena přímo na povrch protézy. Toto barvení je 

pak ohroženo každodenní manipulací a čištěním.  

Aby byla protéza barevně, co nejvěrnější je nejideálnější kombinace vnitřního 

i lehkého vnějšího barvení, jelikož barva kůže není tvořena pouhými pigmenty 

na povrchu, ale barvou krve a pigmentů uvnitř tkáně. (Deepthi, 2015; Alqutaibi, 2015) 

K dosažení ještě více přirozeného vzhledu je možné použít termochromický pigment 

jak popisují Kantola a kol. Tento pigment, objevuje pouze při nižších teplotách. 

Dochází tedy např. ke zčervenání náhrady ucha při nízkých teplotách, jako je tomu 

u zdravého ucha. (Kantola a kol., 2013) 

7.4.2 Adheziva 

Jednou z možností udržení obličejové epitézy na svém místě je použití speciálních 

lepidel. Obvykle jsou rozdělována podle konzistence, ve které jsou vyráběna. Jsou 

to kapaliny, emulze, spreje, pasty a oboustranné pásky. Nejpreferovanější typ adheziva 

je oboustranná páska a to díky snadné aplikaci a snadnému odstranění. Má ale také své 

nevýhody jako je nízká flexibilita a potřeba časté výměny kvůli relativně rychlé ztrátě 

lepivosti. Dalším často používaným lepidlem je jednosložkový RTV silikon. Vždy by 

měl být druh lepidla pečlivě vybrán s ohledem na použitý materiál pro protézu. Lepidla 

totiž mohou negativně ovlivnit fyzikální a optické vlastnosti použitých elastomerů.  

Použití lepidel má i své nevýhody. Mohou poškodit povrch protézy nebo pokožku, 

neposkytují dostatečnou přilnavost proti gravitaci, pocení a pohybu tkáně. Pokud 

se používají delší dobu, mohou způsobit kontaktní dermatitidu nebo změnu barvy 

protézy. (Diken a kol, 2019) 
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7.4.3 Primery 

Speciální tekutiny podporující spojení mezi silikonem a dalšími protetickými 

materiály. (Bansal a kol., 2009) 

7.4.4 Ostatní 

Materiály, které se používají k výrobě epitéz, jsou také materiály pro vlasy, vousy, 

obočí a řasy. Jsou buď předpřipravené na nylonové síťovině anebo jsou aplikovány po 

jednotlivých kusech ručně. Někdy se pro větší objem používá iluze, tak že se nejprve 

nabarví podklad v odstínu budoucího ochlupení a poté se teprve vkládají samotné části. 

(Alqutaibi, 2015) 

Dalšími materiály jsou například FRC materiály (skelná vlákna v pryskyřičné 

matrici), která se používají pro vyztužení náhrady. Je z nich zhotovena vnitřní kostra 

náhrady, která podepírá měkký silikon a do které jsou zabudovány retenční prvky. 

(Kantola a kol., 2017) 

8 VÝROBA 

Následný popis výroby je konvenčním způsobem zhotovení obličejových epitéz. 

Dnes se již v hojné míře, zejména na pracovištích, kde takovýchto náhrad zhotovují 

více, používají nové technologie, čímž jsou některé kroky konvenčního postupu 

zhotovení modifikovány či zcela vynechány. Tyto technologie budou popsány 

v kapitole 10. 

8.1 Situační otisk 

Nejprve se zhotoví situační otisk, který obsahuje nejen defekt, ale i zdravé části 

obličeje. Zdravé tkáně napomáhají doplnění symetrie obličeje. Otisk je zhotoven 

pomocí alginátových nebo silikonových otiskovacích hmot běžně používaných 

ve stomatologické praxi. 

Je vhodné také zhotovit fotografickou dokumentaci a v případě potřeby od pacienta 

vyžádat starší fotografie před defektem. Provede se také výběr barvy pomocí vzorníku 

a to jak základní pro vnitřní barvení tak pigmentů pro vnější dobarvení.  
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8.2 Zhotovení studijního modelu 

Odlitím situačního otisku sádrou se získá situační neboli studijní model. Tento model 

je možné použít při plánování náhrady, lze si na něm například vyznačit linie 

pro symetrii obličeje. Také může být společně s fotografickou dokumentací vodítkem 

pro budoucí modelaci epitézy. 

8.3 Příprava individuální otiskovací lžíce 

Na situačním otisku se vyhotoví individuální otiskovací lžíce z pevného materiálu. 

Individuální lžíce tvoří oporu otiskovací hmoty při otiskování. 

8.4 Hlavní otisk 

Provede se otisk protézního lože do individuální otiskovací lžíce (viz Obrázek 2) 

který je přesnější než situační otisk a v případě použití kotvení na implantáty, 

reprodukuje pomocí speciálních otiskovacích dílů typ implantátů a přesnou polohu. 

 

Obrázek 2 Otiskování do individuální otiskovací lžíce (zdroj intechopen.com) 

8.5 Zhotovení pracovního modelu 

Pracovní model je zhotoven odlitím hlavního otisku sádrou. V případě potřeby 

se provedou úpravy defektů vzniklých při otisku (neexistující bubliny nebo ostré hrany). 

8.6 Zhotovení konstrukce 

U rozsáhlejších náhrad je třeba epitézu vyztužit vnitřní konstrukcí, která je zhotovena 

nejčastěji z akrylátové pryskyřice nebo FRC vláken (viz Obrázek 3). Konstrukce 

je nutná i v případech, kdy je použita retence pomocí implantátů. V tomto případě 

konstrukce tvoří ochranu pro klipy používané na třmeny, spojuje pouzdra kulových 

attachmentů nebo spojuje magnety pro větší pevnost náhrady. 
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Obrázek 3 Konstrukce z FRC vláken (zdroj ars. els-cdn.com) 

8.7 Vosková modelace protézy 

Voskový model se vytváří na pracovním modelu. Výhodné je použití vosku v barvě 

kůže, kvůli lepšímu posouzení výsledného vzhledu modelu při zkoušce. Model 

se zhotovuje podle zdravé strany zaznamenané na studijním modelu nebo pomocí 

starších fotografií či použitím vlastní fantazie a estetického cítění v případě 

oboustranného defektu nebo náhrady nosu. Je třeba také vyhovět určitým požadavkům 

pacienta, které by měly být zjištěny při plánování náhrady. Model je zhotoven včetně 

detailů, jako je struktura kůže či vrásky.  

8.8 Zkouška modelu ve vosku 

Když je voskový model připraven provede se jeho zkouška na pacientovi. Kontroluje 

se především symetrie, celková harmonie obličeje a okraje protézy a to z různých úhlů. 

Pokud je to nutné provedou se na modelu úpravy. Je nutné brát v potaz přání 

a požadavky pacienta. 

8.9 Výroba formy 

Po úspěšně proběhlé zkoušce a schválení voskového modelu, se vytvoří dvoudílná 

sádrová forma (viz Obrázek 4). Odstraní se vosk a obě části formy se důkladně očistí 

a odmastí (pokud je použita vnitřní konstrukce je nutné očistit i ji). Na povrch obou 

částí formy se nanese speciální izolační lak, který zabraňuje spojení silikonu 

se sádrovou formou. 
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Obrázek 4 Dvoudílná forma (zdroj tandfonline.com) 

8.10 Přeměna modelu v silikonovou náhradu 

Dle vybraných barev se namíchají různé odstíny silikonu a začne se s nanášením 

do formy. Silikon se nanáší postupně ve vrstvách. První vrstva odpovídá budoucímu 

povrchu náhrady a je dost transparentní. Následuje tzv. jádro s větší opacitou. Mezi 

jednotlivé vrstvy lze přidat různé pigmenty imitující např. drobné cévky. Okraje epitézy 

jsou tenké a měly by být opět dost průsvitné, aby bylo umožněno prosvítání vlastní kůže 

pacienta a přechod nebyl nápadný. Po skončení nanášení jednotlivých vrstev se forma 

uzavře a silikon uvnitř se slisuje. Polymerace probíhá podle typu použitého materiálu 

a řídí se pokyny výrobce. Po ukončené polymeraci se náhrada vybaví z formy, odstraní 

se přebytky z lisování a zkontroluje se.  

8.11 Individualizace povrchu a dobarvení 

Je vhodné provést další zkoušku již silikonové náhrady. Zkontrolovat při ní správné 

umístění, retenci, stabilitu a estetiku epitézy. Pokud je to možné je dobré vnější 

dobarvení provádět na zkoušce s pacientem. Dobarvují se detaily, jako jsou zvýrazněné 

vrásky, pigmentové skvrny. Je také možné vnějšími barvami lehce doladit celkový tón. 

Nakonec se aplikuje, pokud je to potřeba, ochlupení (jako jsou vlasy, řasy, obočí, 

vousy).  

8.12 Odevzdání a poučení pacienta 

Při odevzdání hotové epitézy (viz Obrázek 5) se ještě jednou provede kontrola a dále 

se provede edukace pacienta o nasazování a sundávání. Dále je pacient informován 

o vlastnostech materiálů, ze kterých je protéza zhotovena, aby ji při používání 

nepoškodil. Nakonec je pacient poučen o čištění protézy i protézního lůžka a okolních 

tkání. (Šemberová a kol, 2008; Hubálková a kol., 2008) 
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Obrázek 5 Pacientka s defektem a po nasazení hotové epitézy nosu (zdroj ncbi.nlmnih.gov) 

 

9 KOTVENÍ KRANIOFACIÁLNÍCH EPITÉZ 

Úspěšnost protézy a celková spokojenost pacienta velmi závisí na kotvení systému 

protézy. Retence je závislá na řadě individuálních faktorů, jako jsou anatomické 

poměry, mechanická, chemická a chirurgická hlediska. (Klimczak a kol., 2018) 

9.1 Mechanické držení v podsekřivinách 

První možností retence faciálních protéz je využití podsekřivých prostorů v oblasti, 

kde bude protéza umístěna. Například po částečném odstranění nosu, může vzniknout 

řada podsekřivých míst v nosní dutině nebo v dutině horní čelisti. U částečného 

odstranění ucha, mohou být využity zakřivené zbytky ušní tkáně. U oka například 

u anoftalmu nebo po odstranění očního bulbu i s víčky (viz Obrázek 6). Tato možnost 

retence se dá použít pouze pro náhrady z pružných materiálů. Výhodami tohoto typu 

retence je malý pohyb protézy během funkčních pohybů okolní tkáně a neinvazivní 

zákrok. Pokud jsou k retenci využity podsekřiviny je nezbytně nutné důkladné zaškolení 

pacienta, jak přesně správně vkládat a vyjímat protézu. Správné uložení sníží možnost 

poškození okrajů protézy. V některých případech je nutné mechanickou retenci podpořit 

lepidlem. (Yeshwante a kol, 2014; Wadud a kol., 2015) 

 

Obrázek 6 a. podsekřivá dutina b. zadní část oční protézy (zdroj researchgate.net) 
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9.2 Kotvení pomocí externích aparátů  

Dříve byla možnost externí retence nejčastěji používaným typem retence, byly 

to různé pásky a šňůrky nejčastěji okolo celé hlavy. Byly popsány v kapitole 6 Historie 

a nejsou dnes již téměř využívány, proto zde již popsány nebudou. 

Z externích prostředků pro retenci obličejových epitéz se dnes nejčastěji používají 

brýle (viz Obrázek 7). Pokud pacient nenosí dioptrické brýle, používají se čočky 

bez dioptrií. Pomocí brýlí se nejčastěji upevňuje nosní či oční epitéza. Při použití brýlí 

s širšími obroučkami a z neprůhledného materiálu, dochází k značnému maskování 

okrajů protézy. Důležitá je i volba materiálu obrouček brýlí, pokud jsou vyrobeny 

z akrylátové pryskyřice, umožňují chemické spojení s většinou materiálů používaných 

pro epitézy obličeje. 

Voskový model protézy se v oblasti budoucího připojení k brýlím nahřeje, 

čímž se změkčí vosk, a nasadí se předem vybrané brýle. Po zchlazení a odstranění brýlí 

zůstává v modelu protézy lůžko pro brýle, což zjednoduší připevnění hotové náhrady. 

(Roberts, 1967) 

 

Obrázek 7 Kotvení pomocí brýlí (zdroj physiotherapyindia.in) 

9.3 Kotvení pomocí lepidel  

Použití některého druhu adheziva je další možností retence. Jejich použití je snadné 

avšak lepidlo s časem ztrácí svoji lepivost a je proto nutná častá výměna. Ke ztrátě 

lepivosti přispívá i vlhkost a pot. Zvýšená možnost uvolnění je i při častějším pohybu. 

Negativními vlastnostmi adheziv jsou možná podráždění kůže až alergické reakce. 

Lepidla také mohou poškodit protézu zejména odtržením okrajů.  

Jak již bylo uvedeno v kapitole o materiálech, adheziva jsou vyráběna v několika 

konzistencích. Lepidla na bázi akrylátové pryskyřice jsou rozpustná ve vodě a po jejím 

vypaření se stávají elastickými. Lze s nimi lepit náhrady ze všech druhů materiálů 

kromě polyuretanu. Silikonová lepidla jsou velmi odolná proti vlhkosti a nejsou 

ovlivněna chemikáliemi nebo slunečním svitem. Oboustranné pásky mají velmi 
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jednoduchou aplikaci, jsou přitlačeny prstem a s použitím kapky lepidla se zvýší 

pevnost lepení. Ke snížení vedlejších účinků lepidel na tkáň a zvýšení lepivosti 

se mohou použít tkáňové chrániče.  

Retence pomocí adheziv je pacienty přijímána dobře, vzhledem k jednoduchosti 

aplikace a ne příliš častým agresivním vedlejším reakcím. Pacienti by měli být poučeni, 

aby jednou za den čistili protézu i tkáň pod ní a okolo. Je také vhodné, aby umožnili 

tkáni odpočinek bez protézy. (Diken, 2019) 

9.4 Kotvení pomocí implantátů  

Zásadním objevem pro stomatologickou i kraniofaciální protetiku byl objev principu 

oseointegrace. Tento princip objevil v roce 1952 Švéd Per-Ingvar Brånemark. 

Oseointegrací rozumíme vhojení implantátu do kosti. Kostní implantáty jsou revolucí 

v kraniofaciální protetice, protože se pohodlně nosí, snadno nasazují, čistí a dobře drží 

ve správné poloze. 

Pro obličejové epitézy se používají uzavřené i otevřené implantáty. Z uzavřených 

implantátů  se používají magnetické implantáty, které jsou implantovány pod kůži 

nebo sliznici, nevyčnívají tudíž na povrch a jsou tak chráněny proti infekci 

a chemickému vlivu různých látek z vnějšího prostředí. Z otevřených implantátů 

se používají enoseální implantáty nejčastěji šroubové (viz Obrázek 8). Otevřené 

implantáty perforují kůži či sliznici. Pro kraniofaciální epitézy se používají buď klasické 

dentální implantáty, nebo speciální kožní implantáty, které jsou podobného tvaru, 

ale mají větší průměr a jsou kratší.  

 

Obrázek 8 Enoseální šroubový implantát - fixtura (zdroj implantaty-simunek.cz) 

U implantátů se zavedly pojmy, které se používají pro pojmenování jednotlivých 

částí implantátu. Je to fixtura (část, která je vhojena do kosti), krček implantátu (část, 

která je v kontaktu se sliznicí nebo kůží), attachment (pilíř či podpěra, který slouží jako 

spojovací část implantátu) a suprakonstrukce (vlastní náhrada). 

(Mazánek a kol, 2014, str. 420, 422) 
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9.4.1 Osseointegrace 

Úspěch vhojení je ovlivněn několika faktory. Na straně implantátu je to jeho tvar 

a chemické vlastnosti povrchu. Dalšími faktory jsou druh a trvání zatížení, technika 

implantace. Ze strany kosti je to její kvantita a kvalita. Pro úspěšné vhojení je potřebná 

tvorba fyziologické kosti na povrchu implantátu.  

Povrch implantátu je rozhodující pro úspěšné vhojení. Výzkumy prokázaly, že je 

mnohem výhodnější drsný povrch implantátu, jelikož je zvětšena kontaktní plocha 

s kostí a vhojování je rychlejší oproti hladkému povrchu. Povrch implantátů se proto 

obvykle pískuje, navíc bývá často aktivován například leptáním, ozářením UV světlem 

nebo hydroxyapatitem (viz Obrázek 9). (Strub a kol., 2016, str. 943-947)  

 

Obrázek 9 Aktivní povrch implantátu zvětšen elektronovým mikroskopem (zdroj Strub a kol., 

2016) 

Oseointegrace je definována jako přímé strukturální a funkční spojení mezi živou 

kostí a povrchem implantátu při zátěži. Jde o spojení, jak uvádí Mazánek, kdy kost 

přirůstá bezprostředně k povrchu implantátu bez mezivrstvičky vaziva. Biointegrace 

je vyšším stupněm vhojení, kdy kost přímo naléhá na implantát a je sním spojena 

i chemickými vazbami. K chemické vazbě dochází u implantátů s biokeramickým 

povrchem (hydroxyapatit) nebo u povrchově upravených titanových implantátů. 

Předpokladem biointegrace je bioaktivní povrch implantátu a kostní lože musí být 

shodné s povrchem implantátu. Důležitá je proto technika preparace kosti. Musí být 

provedena ostrými rotačními nástroji a nakonec ručními nástroji shodnými tvarem 

i velikostí s implantátem. Důležité je při používání rotačních nástrojů chlazení a počet 

otáček. (Již při 44 °C po dobu jedné minuty dochází k nevratnému poškození kostních 

buněk). Po preparaci implantačního lože se zavede fixtura. Implantát se poté vhojuje 

po dobu 3-6 měsíců. U dobře vhojených implantátů není časově omezena životnost 

jejich spojení s kostí.  
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9.4.2 Kontraindikace implantátů  

Kontraindikací implantátů jsou některé celkové nemoci (např. nekompenzovaný 

diabetes mellitus, tyreotoxikóza, některé hematologické choroby či těžké 

imunodeficientní stavy). U pacientů s těžkými psychologickými onemocněními 

je potřeba zvážit implantaci. U pacientů po ozařování bylo zjištěno častější selhávání 

implantátů, není to ale absolutní kontraindikace. Další kontraindikací může být 

osteoporóza, patologické nálezy v kosti a především nedostatečný objem kosti. 

Nedostatečný objem kosti lze vyřešit augmentací, což můžeme jednoduše vysvětlit jako 

dostavění kosti.  

9.4.3 Plánování implantátů  

Součástí léčebného plánu by měla být předoperační analýza, která je složena 

z několika částí. První částí je mapování nabídky kosti (využívá se například 3D CT 

analýza). Následuje naplánování lokalizace implantátu v kosti spolu se suprakonstrukcí 

a poté se plán přenese na místo implantace. Předoperační analýza má dát jasnou 

informaci o počtu, umístění, typu a velikosti implantátů. (Mazánek a kol., 2014, str. 423 

– 425) 

Zavedením trojrozměrných (3D ) technologií se rozšířily možnosti chirurgického 

plánování a tím i lepší výsledky rekonstrukcí kraniofaciální oblasti. Virtuální 

chirurgické plánování (VSP – virtual surgical planning ), výpočetní tomografie (CT) 

s kuželovým paprskem, počítačem podporovaný design (CAD – computer aided design) 

a počítačově podporovaná výroba (CAM – computer aided manufacturing) umožnily 

přesnější a vylepšené plánování umístění a sklonu implantátů. Díky těmto technologiím 

lze zajistit velmi přesnou operaci přenosem plánu do navigačního systému na operačním 

sále nebo vyrobit pomocí 3D tisku chirurgickou implantační šablonu. Tyto šablony jsou 

pak výrazně přesnější než konvenční šablony nebo šablony vyráběné od ruky. Materiál 

na chirurgickou šablonu by měl být přesný a odolný i po sterilizaci. S rostoucí 

popularitou 3D tisku se stále zvyšuje jeho přesnost, zlepšuje se výběr materiálů, 

zkracuje se doba tisku a snižují se náklady.   
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9.4.3.1 Zhotovení chirurgické šablony a její použití 

Ve virtuálním chirurgickém plánování si lze okopírovat měkké tkáně ze zdravé 

poloviny obličeje k dosažení co nejlepší estetiky a symetrie. Okopírováním se vytvoří 

návrh budoucí náhrady a podle jeho pozice a tvaru se naplánuje umístění implantátů. 

Při plánování pozic implantátů je nutné brát v potaz množství kosti, které si lze 

v programu pomocí nástrojů měřit. Po naplánování pozic implantátů, jejich délky, šířky 

a sklonu se vytvoří chirurgická šablona, která se následně ve formátu *.stl uloží a pošle 

do 3D tiskárny. Tato chirurgická šablona se poté použije při operaci (viz Obrázek 10) 

a výrazně tak usnadní a zrychlí práci chirurgů. Také díky přesnosti připívá 

k optimálnímu výsledku celé náhrady pro pacienta. (Huang a kol., 2016) 

 

Obrázek 10 A. Implantační šablona v orbitě (zdrojdovepress.com) B. Implantační šablona ucha 

(zdroj researchgate.net) C. Uchycení implantační šablony ucha (zdroj researchgate.net) 

9.4.4 Mechanismy spojení náhrady s implantáty 

Existuje několik mechanismů pro spojení implantátu s náhradou. Patří sem třmenové 

attachmenty, kulové attachmenty a magnety. (Klimczak, 2018) 

9.4.4.1 Třmenové attachmenty 

V oblasti uší jsou nejpoužívanějšími attachmenty. Typicky je to systém tří třmenů 

v různých úhlech upevněný na implantáty. Mezi třmeny a tkání by měla zůstat mezera 

asi 1,5 mm kvůli umožnění čištění oblastí kolem implantátů a celého protézního lože. 

V těle protézy se nachází relativně objemná konstrukce s klipy, které se nacvakávají na 

třmeny (viz Obrázek 11). 
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Obrázek 11 A. Zadní strana náhrady s integrovanými klipy B. Systém třemenů 

(zdroj ars.els-cdn.com) 

Komplikace zde mohou nastat zlomením výztuže náhrady, zlomením či ztrátou 

retence klipu nebo prasknutím třmenu (vzhledem k tomu, že se třmeny vyrábí z kovu, 

je zde malá šance zlomení). Třmeny ve srovnání s magnety vykazují lepší retenci, 

zejména při fyzické aktivitě, kdy může dojít k bočnímu pohybu náhrady což má za 

následek pocit nejistoty jedince a může vést až k omezení jeho fyzických aktivit. 

Nevýhodou oproti magnetům je obtížnější nasazování náhrady. Použití třmenů může 

snížit množství implantátů, na dvou implantátech totiž může být konstrukce se třemi 

třmeny. Na rozdíl od magnetů, kde každý magnet musí mít svůj implantát. 

(Brandão a kol., 2017; Sousa a Mattos, 2008) 

9.4.4.2 Magnety 

V orbitální oblasti jsou to nejvíce volené attachmenty. Jeden magnet je upevněný na 

implantátu a druhá část je integrována do náhrady (viz Obrázek 12). 

 

Obrázek 12 A. Zadní strana protézy s integrovanými magnety B. Magnety na implantátech (zdroj 

ars.els-cdn.com) 

Komplikací u tohoto typu spojení může být koroze či uvolnění magnetu 

ze silikonového těla náhrady. Magnety jsou oproti třmenům lépe čistitelné, umožňují 

totiž lepší přístup k tkáním okolo implantátů. Jejich nasazování je oproti náhradám 
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s třmenovou retencí snazší. Vzhledem k možnosti zapuštění magnetu přímo do silikonu, 

může být výroba magnetické náhrady snazší. Pokud, ale není magnet umístěn 

v pryskyřičné nebo jiné pevné bázi (viz Obrázek 13), může snadněji dojít k jeho 

vytržení ze silikonu. Při plánování umístění implantátů s magnetickou retencí by měl 

lékař zkoušet pohyby čelistí, jelikož při velkých pohybech může dojít k dislokaci 

protézy. (Brandão a kol., 2017;Visser a kol., 2019) 

 

Obrázek 13 Pryskyřičná konstrukce s magnety (zdroj ars.els-cdn.com) 

9.4.4.3 Kulové attachmenty 

Attachment v podobě kuličky je umístěn na implantátu a v protéze se nachází kovové 

pouzdro (viz Obrázek 14).V pouzdře je umístěn silikonový kroužek, který zajišťuje 

správné usazení. Tento systém je podobný patentce. Pouzdro je na rozdíl od pouzdra pro 

třmen mnohem menší a nedochází tak ke snížení estetického výsledku 

předimenzovanou náhradou. Tento mechanismus drží pevně pozici náhrady, mohou 

proto být použity pouze dva implantáty. Podobně jako u magnetů je zde velká výhoda 

dobře přístupného okolí implantátů pro snadné čištění. (Lovely a kol., 2010) 

 

Obrázek 14 Kuličkové attachmenty na sádrovém modelu (zdorj researchgate.net)  



 

50 

 

10 VYUŽITÍ PC TECHNOLOGIÍ PŘI VÝROBĚ EPITÉZ 

10.1 Plánování umístění implantátů  

Jak již bylo uvedeno v kapitole 9.4:3: nové technologie se používají již při plánování 

před implantací. Díky možnostem těchto technologií je dosaženo přesnějších 

a rychlejších výsledků implantace a následných lepších výsledků samotné náhrady. 

10.2 Skenování  

Dříve byly klasické otiskovací materiály, jako jsou silikony nebo nevratné 

hydrokoloidní otiskovací hmoty, a technologické postupy jednofázového 

či dvoufázového otisku jedinými metodami, jak získat negativní a následným odlitím 

i pozitivní model situace. V závislosti na použité otiskovací hmotě a pozici pacienta 

při otiskování může při konvenčním způsobu docházet k přemístění měkkých tkání. 

Dnes lze místo klasického otiskování použít 3D optické nebo laserové skenování. 

Reitemeier a kol. ve svém článku popisují 3D optické skenovací zařízení nazývané 

„kolibri mobile“. Objekt je osvětlen systémem zrcadel, snímán 4 kamerami z 5 směrů 

(viz Obrázek 15).Doba záznamu 3D bodů je přibližně 20 vteřin. Podle výrobce tohoto 

skenovacího zařízení je přesnost měření menší než 100 µm. 3D sestava bodů 

je vstupními daty pro počítač, kde následuje úprava digitálního modelu situace a návrh. 

Tato metoda je pro pacienta méně psychicky zátěžová a je podstatně rychlejší 

než klasické otiskování. (Reitemeier a kol., 2004) 

 

Obrázek 15 Skenování obličeje pomocí 3D skeneru „kolibri- mobile“ (zdroj ars.els-cdn.com) 
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10.3 CAD  

CAD (Computer Aided Design) neboli počítačem podporovaný návrh, jsou systémy, 

pomocí kterých lze vytvořit 3D model. CAD aplikace obsahují různé grafické, 

geometrické a matematické nástroje.  

Do počítače se nahrají data získaná skenováním, CT nebo magnetickou rezonancí. 

Nejdříve se virtuální model situace upraví. Odstraní se chyby vzniklé při skenování 

a oříznou se nepotřebné okraje. Následuje návrh samotné budoucí epitézy. Ten 

je možný dvěma základními postupy. 

První postup se používá u jednostranné ztráty, kdy se návrh zhotoví zrcadlením 

zdravé strany. Na modelu situace se určí střed a podle něj se automaticky překlopí 

zdravá strana. Poté se pozice zrcadleného návrhu může doopravit ručně. Kontroluje 

se z různých stran, aby byl obličej symetrický. Dále se definuje okraj protézy podle 

hranice defektu. Individualizace náhrady se provádí pomocí různých nástrojů v CAD 

softwaru, díky nimž se dají vytvořit vrásky a povrchová textura. (Bi a kol., 2013) 

Tato individualizace je však relativně časově náročná, lze proto, jak uvádí Unkovskiy 

a kol. vytvořit a použít digitální databázi, která obsahuje různé kožní detaily tříděné 

podle věku a pohlaví. Do takové digitální databáze, lze také uložit různé typy 

attachmentů používaných na implantáty. Nahráním konkrétního použitého attachmentu, 

poté usnadní práci při virtuální modelaci. V CAD aplikaci se zobrazí kolik je potřeba 

místa, pro pouzdro v těle náhrady a podle toho je možné například rychle a efektivně 

přidat sílu modelace, tam kde je potřeba. (Unkovskiy a kol., 2019) 

Druhý postup spočívá ve využití databáze celých nosů, které nelze vytvořit 

zrcadlením opačné strany nebo využití při oboustranných defektech. Tyto databáze lze 

vytvořit skenováním sádrových modelů nosů odebraných od „dárců“. Sádrové modely 

lze přesně skenovat ve vysokém rozlišení oproti přímému skenování pacienta. Při tomto 

postupu návrhu se vybere daná část z digitální knihovny a ohledem na pohlaví a přání 

pacienta nebo podle starší fotografie pacienta. Náhrada se umístí podle proporcí 

a symetrie obličeje. Opět se kontroluje z různých stran a provede se individualizace. 

Dalším možným postupem je zhotovení návrhu podle naskenovaného obličeje ještě 

před odstraněním určité části. Docílí se tak kopie individuálního tvaru. Tento postup 

však není ve většině případů možný. 

Nakonec je model náhrady uložen ve formátu *stl a následně exportován do výroby. 

(Palousek a kol., 2013) 
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10.4 CAM 

CAM (Computer Aided Manufacturing) neboli počítačem podporovaná výroba 

je systém programových nástrojů a výrobních strojů. Počítačový software plánuje a řídí 

celý proces výroby. Existují různé výrobní metody, obecně je lze rozdělit na dvě 

skupiny. První skupina zahrnuje metody, kdy se materiál ubírá (frézování) a druhá 

skupina, kdy se materiál přidává (Rapid prototyping). 

Po nahrání dat do softwaru CAD se vytvářený objekt rozdělí na jednotlivé vrstvy 

(u techniky Rapid prototyping) nebo se určí dráhy pohybu frézy. Software si také 

ke zhotovovanému objektu přidá podpěry nutné pro výrobu. (Mazher a kol., 2018) 

10.4.1 Rapid prototyping 

Rapid prototyping (RP) je metoda, kdy se vytváří fyzický objekt pomocí počítačem 

řízeného vrstvení materiálu.  

10.4.1.1  Vybrané technologie RP 

Stereolitografie (SLA) 

Stereolitografie je postavena na principu bodového vytvrzování kapalného polymeru 

laserem nebo UV lampou. Fotopolymer je umístěn v nádobě a objekt vzniká na desce, 

která se po každé vytvrzené vrstvě ponoří do kapaliny, aby se srovnala hladina, a proces 

se opakuje (viz Obrázek 16). Po dokončení tisku je třeba tištěný objekt očistit 

izopropylalkoholem, aby se z jeho povrchu odstranily veškeré zbytky nezpolymerované 

pryskyřice. V některých případech je nutné ještě dodatečné vytvrzení. Nakonec je třeba 

z hotového vytištěného objektu odstranit podpěry. 

Tato metoda vyniká vysokým rozlišením, přesností a hladkou povrchovou úpravou. 

Pomocí této technologie lze zpracovávat širokou škálu materiálů. (web Formlabs) 

 

Obrázek 16 Princip stereolitografie (zdroj tth.com) 
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Selective Laser Sintering (SLS) 

Metoda Selective laser Sintering je novější a nastupují po SLA. Při této technologii 

dochází ke spékání sypkého materiálu (např. plastový, kovový nebo keramický prášek) 

laserovým paprskem. Objekt se vytváří na základové desce. Proces začíná nanesením 

souvislé vrstvy prášku a pokračuje působením počítačově řízeného laseru, který cíleně 

spéká daná místa a vytváří tak vrstvu tištěného objektu. Poté se celý proces opakuje 

až do úplného vytištění objektu. Nespečený prášek tvoří podporu tisknoucího se objektu 

a je odstraněn až po dokončení tisku (viz Obrázek 17). 

Modely vzniklé touto technologií jsou velmi pevné a další výhodou je velké 

množství použitelných materiálů. (Gebrhart, 2012, str. 40 – 42) 

 

Obrázek 17 Princip SLS (zdroj ptiprototype.com) 

Fused deposition modeling (FDM) 

Pro tuto technologii se používá materiál ve formě vlákna, které je odmotáváno 

z cívky a prochází tryskou, kde je rozehříván na teplotu o 1°C vyšší než je teplota tavení 

materiálu. Roztavený materiál je nanášen z počítačem pohybované trysky na pracovní 

desku a po vrstvách je vytvářen tištěný objekt (viz Obrázek 18). Na tomto principu 

funguje většina komerčních tiskáren pro domácnosti a hobby použití.  

Tato metoda výroby je rychlá, má minimální materiálové ztráty, ale její nevýhodou 

je relativně velká hrubost povrchu. Díky hrubosti povrchu a malé detailnosti není příliš 

vhodná pro použití v epitetice. (Gebhart, 2012, str. 45 – 47) 
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Obrázek 18 Princip FDM (custompartnet.com) 

Multijet modeling (MJM) 

Multijet modeling využívá k nanášení vrstev materiálu speciální tlakovou pracovní 

hlavu, která je složena z velkého množství malých trysek, tryskajících kapičky 

stavebního a podpůrného materiálu. Každá tryska je samostatně řízena, což umožňuje 

nanášení různých množství materiálu z každé trysky. Tištěný objekt se vytváří 

na pracovní desce (viz Obrázek 19). K této technologii se používají fotopolymery, které 

vyžadují vytvrzení UV světlem. Velké množství trysek zaručuje rychlé nanášení 

materiálu.  

Výhodou této technologie je vynikající hladký povrch, jemné detaily a také rychlost 

zhotovení. (web 3D print tool) 

 

Obrázek 19 Princip multijet modeling (zdroj researchgate.net) 
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10.4.2 Výroba modelů situace 

V CAD se provedou úpravy nahraných dat ze skenování obličeje a pomocí některé 

technologie RP se model situace vyrobí. 

Model situace může být použit pro plánování náhrady. 

10.4.3 Výroba modelu náhrady  

V CAD se na virtuálním modelu situace navrhne model náhrady, jak bylo popsáno 

v kapitole 10.3 a poté se některou technologií RP vytiskne z plastu nebo vyfrézuje 

z vosku. Takto zhotovený model náhrady (pokud již není zhotoven z vosku)se zaleje 

do alginátového gelu a po ztuhnutí gelu se vyjme. Do vzniklé formy se nalije roztavený 

vosk. Po ztuhnutí vosku se voskový model vybaví z formy a v případě potřeby se ručně 

upraví. 

Voskový model se vyzkouší na pacientovi a provedou se případné úpravy. 

Po úspěšně proběhlé zkoušce se z voskového modelu vytvoří dvoudílná sádrová forma 

pro zhotovení definitivní náhrady ze silikonu. (Mazher a kol., 2018) 

10.4.4 Výroba negativních forem 

V CAD softwaru se navrhne model protézy. Rozšíří a zesilní se jeho okraje a pomocí 

softwaru je možné vytvořit negativní formu, která se skládá ze spodní a horní části 

(viz Obrázek 20) Obě části formy se uloží ve formátu *stl a zhotoví se nejčastěji 

některou z metod RP. Složením obou vytištěných částí formy dohromady vzniká dutina 

přesně odpovídající navrženému modelu, která se dále použije pro zhotovení protézy 

ze silikonu. (Bi a kol., 2013) 

 

Obrázek 20 Negativní forma – nahoře každá část samostatně, dole spojené dohromady 

s vyznačeným prostorem budoucí protézy (zdroj ars.els-cdn.com) 
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10.4.5 Výroba definitivní silikonové náhrady 

V softwaru CAD se navrhne model náhrady, která je následně zhotovena ze silikonu 

pomocí některé z technologií RP. Po vytištění lze provést některé úpravy a doladit 

povrch jemnou frézkou. Poté se náhrada zevně dobarví a natře silikonovým nátěrem 

(viz Obrázek 21). Výhodou tisku definitivní náhrady je přesnost a rychlejší zhotovení. 

(Unkovskiy a kol., 2018) 

 

Obrázek 21 A. Náhrada po vytištění B. Dobarvená a ošetřená silikonovým lakem C. Opracována 

jemnými brousky, natřena silikonovým lakem a dobarvena (zdroj ars.els-cdn.com) 

10.5 Color matching 

Vzhledem k tomu, že správná barva protézy je jedním z klíčových předpokladů 

pro přirozenou a estetickou náhradu, dochází i při výběru barvy protézy k vývoji 

nových technologií. Tyto technologie usnadní protetikovi práci a zlepšují celkový 

úspěch kraniofaciální náhrady.  

10.5.1 Spectromatch Pro 

Jednou z technologií pro výběr barvy kůže je technologie Spectromatch Pro. 

Tento systém se skládá ze spektrofotometru značky Konica Minolta, softwaru 

Spectromatch Pro, sady pigmentů a váhy.  

Nejprve se vytvoří v softwaru složka pacienta, poté proběhne měření barvy kůže 

pomocí spektrofotometru a nahrají se do softwaru požadované digitální snímky. Poté 

se vygeneruje receptura podle vlastních požadavků a provede se vážení a míchání barev 

a pigmentů podle dané receptury.  

Výhodou této technologie je vysoká přesnost a jednoduchost použití.  
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10.5.2 e- Skin 

Další technologií pro detekci odstínu kůže je přístroj e- Skin. Tento přístroj používá 

digitální knihovnu s přibližně 22 000 tóny pleti. Všechny odstíny z knihovny obsahují 

i přesnou recepturu pro míchání barev. Zařízení je lehké a snadno použitelné.  

Při přiložení přístroje ke kůži se změří odstín a vyhledá se z knihovny nejbližší 

shoda. Následně se zobrazí receptura na vybraný odstín, podle které je rychle a snadno 

možné konkrétní vybraný odstín namíchat. Lze použít tři velikosti měřené oblasti. 

K vybranému odstínu lze připojit hlasový nebo textový štítek pro lepší identifikaci 

měření s daným pacientem.  

K přístroji e-Skin je připojena webová služba v podobě kalkulačky, která je schopná 

například přizpůsobit jakýkoli recept dalším konkrétním požadavkům. Dále umožňuje 

přepočítání receptu na jiné množství, připojit k receptu poznámky nebo vytisknout 

či uložit recept ve formátu *pdf. (web Spectromatch) 

11 PÉČE O NÁHRADU 

Čištění a péče o protézu jsou zásadním předpokladem pro udržení její kvality a delší 

životnosti. Důležité je i náležité čištění protézního lože a sousedních tkání. Je nezbytné, 

aby byl pacient při předání pomůcky poučen o správném způsobu čištění. 

Kraniofaciální epitéza vyrobená ze silikonu či akrylátu může být dobrým bydlištěm 

pro bakterie a mikroorganismy. I z tohoto důvodu je nutné každodenní čištění 

obličejových náhrad. Nejjednodušší čištění obličejové protézy je pomocí kartáčku 

s měkkými štětinkami a mýdlem s neutrálním pH. Je však nutná opatrnost 

při mechanickém čištění kartáčkem, proto aby se nepoškodil povrch protézy. 

Isopropylalkohol lze použít k odstranění mastných zbytků kůže nebo kosmetiky. 

Pro udržení původní barvy protézy je nutné nevystavovat jí cigaretovému kouři, 

který způsobuje její zabarvení. 

Obličejové náhrady by měly být před spaním sundány, aby se umožnilo odpočinutí 

okolních měkkých tkání a protézního lože. Umožnění přístupu vzduchu ke tkáním 

zabraňuje hromadění vlhkosti a tím i množení bakterií a plísní. Spánek s protézou může 

vést k podráždění nebo zánětu pokožky v důsledku tlaku protézy. U protéz nesených 

implantáty jsou nejohroženější místa kolem implantátů, kde se mohou usazovat zbytky 

suché kůže a jiné nečistoty, které by mohly při nedůkladném čištění způsobit zánět. 

Okolí implantátů lze dobře vyčistit pomocí jemného mýdla a měkkého zubního kartáčku 
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nebo pomocí roztoku vody a peroxidu vodíku v poměru 1:1. Další možností čištění 

této náchylné oblasti je pomocí zubní niti používané pod zubní můstky (např. Superfloss 

od Oral-B). Rozšířenou částí nitě se dobře vyčistí prostory kolem implantátů, 

attachmentů nebo třmenů. Oblast by měla být vždy před čištěním navlhčena 

pro snadnější odstranění nečistot. Náhrada nesená implantáty vyžaduje náročnější 

údržbu. (Goiato a kol., 2010; Reisberg a kol., 1995) 

12 PSYCHICKÝ VÝZNAM PRO PACIENTA 

Lidé s defektem obličeje často trpí nízkým sebevědomím nebo jeho ztrátou, 

kvůli tomu se vyhýbají sociálním interakcím a komunikaci. 

Obličejové epitézy výrazně zlepšují kvalitu života lidí s určitým defektem obličeje. 

Zvyšují jim sebevědomí a pomáhají s opětovným začleněním se do společnosti. 

Na kladném přijetí pomůcky pacientem závisí její estetika – přirozený vzhled, 

schopnost retence na daném místě a způsob nasazení a sejmutí. 

(Nemli a kol, 2013; Dings a kol., 2018) 

Ze studie, kterou vypracoval Wondergem a kol. vyplývá, že více spokojeni 

s celkovým vzhledem, retencí a údržbou obličejových epitéz jsou uživatelé náhrad 

nesených implantáty. Tito pacienti dokonce ve většině uváděli, že protézu berou jako 

svoji součást. ( Wondergem a kol., 2015)  
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13 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo podat ucelený přehled informací o kraniofaciálních 

epitézách. Sjednotit všechny nalezené informace o této problematice včetně indikací, 

materiálů, výrobě a stručného popisu struktur kraniofaciální oblasti pro uvedení 

do tématu.  

Systematickou rešerší byly vyhledány a popsány indikace epitéz (zejména onkologie 

obličejové oblasti), historie, materiály používané pro výrobu, možnosti retence 

konvenční postup výroby i nové technologie.  

Především nové digitální technologie jsou zřejmě budoucností tohoto oboru. Díky 

těmto technologiím dochází ke zrychlení, usnadnění výroby a minimalizaci jejích chyb. 

Otázkou, která vznikla při zpracování použití a výhod těchto nových technologií 

je ekonomická stránka. Pořizovací ceny nových technologií jsou velmi vysoké a je tedy 

otázkou, zda se například menším pracovištím nebo pracovištím s menším objemem 

epitéz vyplatí do nich investovat.  

Zvláštní kapitoly byly věnovány péči o protézu a psychickému významu náhrady 

pro pacienta. Péče o protézu a protézní lóže je velmi důležitá nejen pro delší zachování 

jejího původního vzhledu, ale i po stránce zdravotní. Nečištěná protéza je velmi dobrou 

živnou půdou pro nejrůznější bakterie, mikroorganismy a plísně. Obličejová epitéza má 

ve většině případů velmi dobrý vliv na psychiku pacienta, zlepšuje jeho sebevědomí 

poškozené ztrátou části obličeje a také snižuje riziko sociální izolace. 

Práce svým obsahem může být užitečným zdrojem informací o problematice 

kraniofaciálních epitéz nejen pro studenty oboru ortotik-protetik a oboru diplomovaný 

zubní technik, ale i pro pracovníky, kteří se setkávají s lidmi s defektem obličeje.  
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