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Abstrakt v českém jazyce 

ABSTRAKT 

Bělohlávek Tomáš  

CAD/CAM systémy 
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Vedoucí práce: MDDr. Jaroslav Vorel 

Absolventská práce, Praha: VOŠZ a SZŠ, 2014, 50 stran  

Ve dvacátém století se pokrok ve výrobě zubních náhrad, a materiálu k tomu určených, 

rapidně zrychlil. Zdokonalila se jak přesnost odlévání slitin, tak zpracování kompozitních 

hmot. Pro potřeby stomatologie byly vyvinuty i metody sintrování a použití keramických 

materiálů, které se rychle staly oblíbenými a získaly si svou důležitost v oblasti výroby 

zubních náhrad. Není sporu o tom, že preciznost náhrady závisí na spolupráci a šikovnosti 

zubního lékaře a zubního technika, nicméně práce v zubní laboratoři stále zůstává velice 

náročná a jsou k ní potřeba hojné zkušenosti. K uspokojení nároků na bezpečné a esteticky 

dokonalé zubní náhrady byly vyvinuty vysoce odolné keramické materiály. S tím přišly i 

návrhy na sofistikované výrobní metody, technologie a systémy. Jedním z řešení zpracování 

nových materiálů byl systém CAD/CAM. Tyto technologie jsou známé již mnoho let, ovšem 

do oblasti stomatologie se začaly dostávat až v 80. letech dvacátého století. CAD/CAM 

(Computer-Aided Design a Computer-Aided Manuacturing) – jak už název napovídá, jedná se 

o systém, v němž můžeme virtuálně, pomocí počítačového programu, navrhovat zubní 

náhrady, které ve druhé fázi (CAM) necháme vyfrézovat počítačem řízenou frézou z různých 

materiálů, převážně pak z CrCo nebo ZrO₂. Tuto technologii můžeme využít k výrobě 

korunek, faset, inlayí,onlayí popřípadě overlayí, můstků, částí zubních implantátů i 

ortodontických aparátů. V této práci je popsána historie jak CNC, tak CAD/CAM, seznámení 

se společností Straumann, typy chairside systémů, nastínění principu sintrování a popis 

intraorálních kamer. Praktická část je zaměřena na popis práce se systémem Straumann 

CARES Visual.  

Klíčová slova: CAD/CAM, sintrování, CNC, Straumann CARES Visual, chairside 
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In 20th century development of creating dentures and prosthetic materials went on rapidly. 

Dental technicians got better in casting and working with resin and workflows got more 

sophisticated. Sintering and ceramics were also used in practice stomatology. There is no 

doubt that precision and quality of dentures depend on cooperation between dentist and dental 

technician, however working in dental laboratory still remains very demanding and abundant 

experiences are needed. When high esthetic ceramic materials came into practice, there were 

also ideas about new technologies and procedures. One of these technologies was CAD/CAM 

system. It has been already known for many years, but it was not used in stomatology until 

80's. Computer-Aided Design a Computer-Aided Manufacturing is a system, in which 

technicians can create dentures virtually (CAD), on computer, and then let them be milled in 

computer controlled milling machines. We can use this technology to create crowns, inlays, 

onlays, bridges, implants and even removable dentures. This thesis describes the brief history 

of CNC and CAD/CAM systems, introduction of Straumann company, types of chairside 

CAD/CAM systems, sintering of metal and description about intraoral cameras. The practical 

part is about working with Straumann CARES Visual system. 

Keywords: CAD/CAM, sintering, CNC, Straumann CARES Visual, chairside 
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1 Úvod 
Již od pravěku předchůdci současného člověka vyráběli nejrůznější nástroje, nejdříve pro lov, později 

na zpracování různých surovin. V dnešní době pokrok pokračuje mílovými kroky ve všech odvětvích a 

to i včetně oboru stomatologické protetiky. 

Vývoj techniky, potažmo elektroniky, a strojírenství ve druhé polovině dvacátého století rapidně 

vzrost. Počítače se dostaly na takovou úroveň, že s nimi jde pracovat téměř na všem. Tato technologie 

se dostala i do stomatologie, obzvláště do stomatologické protetiky. Díky těmto novým možnostem ve 

zhotovování protetických náhrad ušetří člověk, ať už lékař nebo zubní technik, spoustu práce a času a 

k tomu všemu jsou náhrady přesnější a dokonalejší. 

Díky CAD/CAM technologiím nám počítače, frézy a sintrovací přístroje usnadnily nelehkou a 

náročnou práci, avšak i přes tento fakt zůstává lidský faktor nepostradatelným. 
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2 Počátky počítačové grafiky 
 

Počítačová grafika je z technického hlediska chápána jako obor informatiky, který používá počítače k 

vytváření grafických objektů a také na úpravu zobrazitelných a prostorových informací, jenž jsou 

získány v reálném životě - ať už to jsou digitální fotografie, nebo digitální sken pacientových úst. 

První člověk, kdo užil spojení „počítačová grafika“, byl William Fetter, designér společnosti Boeing. 

Učinil tak během popisování své práce v roce 1960.  

Na úplných počátcích grafických technologií stály projekty jako například Whirlwind, což byl první 

počítač disponující CRT obrazovkou pro výstup dat a navíc umožňoval využití světelného pera, 

jakožto vstupní jednotky.  

2.1 Světelné pero 
Světelné pero je vstupní zařízení pro počítače, které snímá pozici pera na monitoru. Světelné pero 

obsahuje fotočlánek připojený k vyhodnocovací jednotce, která je součástí grafického adaptéru. Při 

přechodu svazku elektronů po stínítku obrazovky v bodě, kam je přiložené světelné pero, zareaguje 

fotočlánek vytvořením elektrického impulzu. Vyhodnocovací jednotka díky znalosti polohy 

světelného paprsku určí polohu pera na stínítku.  

 
Obrázek 1 Práce se světelným perem 

2.2 První grafický program 
V roce 1959 zaznamenala oblast grafiky velký pokrok. V Lincolnově laboratoři v Massachusetts 

Institute of Technology byl vytvořen počítač TX-2, na který v roce 1963 byl Ivanem Sutherlandem 

naprogramován program Sketchpad, jenž byl prvním programem využívajícím grafické možnosti 
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počítače a tedy i prvním programem s grafickým uživatelským rozhraním1. Brzy se pak začaly 

významné společnosti, zabývající se počítači, zajímat o grafiku a v roce 1965 uvedla IBM na trh IBM 

2250, první komerčně dostupný grafický počítač.  

 

Obrázek 2 Program Sketchpad 

 

Na konci 60. let zájem o počítačovou grafiku rapidně vzrostl. V 70. letech se začaly rozšiřovat osobní 

počítače a s nimi i způsoby využití grafiky. Už na konci 80. let se stala 3D grafika skutečností a 

společnost Pixar započala tvorbu prvních animovaných filmů. 

2.3 2D počítačová grafika 

Ve 2D grafice existují 2 základní přístupy: vektorová a rastrová grafika. 

Vektorová využívá přesná geometrická data, souřadnice bodů, propojení mezi body (úsečky a křivky) 

a vyplnění tvarů.  

Naopak rastrová grafika je založena na pravidelné síti pixelů. Každý pixel nese specifickou informaci 

o jasu, barvě, průhlednosti... Obraz v rastrové grafice má omezené rozlišení, které se udává počtem 

řádek a sloupců. 

Dnes se kombinace těchto grafik využívá v souborových formátech jako PDF či SWF. 

                                                           
1
 Grafické uživatelské rozhraní (anglicky Graphical User Interface, známe pod zkratkou GUI) je uživatelské 

rozhraní, které umožňuje ovládat počítač pomocí interaktivních grafických ovládacích prvků. Na monitoru 

počítače jsou zobrazena okna, ve kterých programy zobrazují svůj výstup. Uživatel používá klávesnici, myš a 

grafické vstupní prvky jako jsou menu, ikony, tlačítka, posuvníky, formuláře a podobně.  
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2.4 3D počítačová grafika 
3D grafika je příbuzná vektorové grafice. Také pracuje se souřadnicemi bodů, úsečkami a křivkami, 

ale data jsou uložena v trojrozměrném souřadnicovém systému. Z těchto dat je pak renderován2 2D 

obrázek.Díky věrné simulaci světelných a optických jevů jako jsou stíny, odrazy či lom světla, lze 

vytvořit velmi reálné obrazy. Díky tomu si můžeme na počítači představit reálný tvar zubu 

modelovaného v CAD softwaru. 

2.5 Virtuální modelování 
Pojmem 3D modelování se rozumí proces tvarování a vytváření 3D modelu, který může být 

reprezentován několika způsoby. Modely mohou být vytvořeny na počítači člověkem pomocí 

modelovacího nástroje, podle dat získaných měřicím přístrojem, například skenerem, z reálného světa 

nebo na základě počítačové simulace.  

Starší grafické editory umožňovali modelaci pouze v „ploše“, tedy 2D. 3D návrhy sloužili spíše ke 

kontrole základního návrhu, nikoliv jako konstrukční přístup. Ve chvíli, kdy byl vytvořen základní 

obrys navrhovaného předmětu a převeden do trojrozměrného pole, veškeré další úpravy a změny ve 

tvaru či velikosti modelu byly značně komplikované. Někdy musela ta samá práce opakovat několikrát 

z důvodu nechtěného pozměnění původního návrhu a designér svůj pracovní čas mnohdy zbytečně 

prodlužoval a práce nedosahovala potřebné efektivity. Proto mnozí návrháři trojrozměrný model z 

důvodu nedostatku času ani nevytvářeli, a tím vznikaly rozdíly mezi návrhem a již dokončeným 

produktem. Postupem času se tento problém začal řešit pomocí tzv. parametrického modelování. 

Parametrické modelování  

Základní princip parametrického modelování spočívá v hrubém navržení základních tvarů a jejich 

následné zakótování. Detailnější zpřesňování modelu se postupně zapisovalo přes parametry až do 

požadované konečné podoby. S tímto systémem virtuálního navrhování se můžeme setkat i dnes. 

Jeden z prvních produktů založených na tomto systému, Pro/Engineer od společnosti PTC, se na trhu 

objevuje v roce 1988. Pojetí parametrického modelování brzy přejímají i další společnosti a vznikají 

systémy jako například Unigraphics nebo SolidWorks. Od roku 1993 se začíná měnit platforma 

založená na operačním systému UNIX a stále více CAD systémů pracuje na operačním systému 

Windows. 

                                                           
2
 převod 3D objektů do 2D zobrazení 
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3 Automatizace strojové výroby 
 

3.1 NC a CNC 
Číslicové řízení (NC) slouží k automatizaci obráběcích strojů, které jsou ovládány ručně pomocí kol či 

pák, nebo prostřednictvím automatizované vačky. První takovéto stroje byly vytvořeny ve 40. a 50. 

letech 20. století. Tyto rané mechanismy byly rapidně vylepšovány. Ve chvíli, kdy byly k NC 

obráběčkám přidány počítače, poznaly světlo světa první moderní stroje počítačového číslicového 

řízení, dnes známé jako CNC, které přinesly revoluci ve výrobních procesech. 

V moderních CNC systémech se setkáváme s vysoce automatizovaným komponentovým designem s 

využitím Computer-Aided Design (CAD) a Computer-Aided Manufacturing (CAM) programů. Tyto 

programy produkují data uložená v souborech, které jsou poté interpretovány v podobě výpisů příkazů 

potřebných k provozu obráběcího stroje. Protože jakákoliv část budoucího výrobku může vyžadovat 

opracování konkrétním nástrojem, například jemnějším nástavcem pro vybroušení fisur zubu, moderní 

frézy obsahují více různých nástrojů, které může frézovací jednotka během výrobního procesu měnit. 

Komplexní série kroků potřebná k výrobě jakékoli části je vysoce automatizovaná a vytvářený 

obrobek je téměř shodný s CAD návrhem.  

3.1.1 Vývoj frézovacích strojů 

Již okolo roku 1950 se jako pohonné jednotky obráběcích strojů začaly používat elektricky řízené 

hydromotory a později byly aplikovány elektricky řízené motory. 

V roce 1960 uvedla společnost Kearney&Trecker první obráběcí (frézovací) centrum. NC systémy 

byly již tranzistorové a začaly se instalovat do prvních výrobních linek. 

V 70. letech Firma Herbert uvedla na trh první soustružnické centrum s rotačními nástroji pro 

frézování a vrtání. NC systémy byly doplňovány pamětí a umožňovaly editaci programů. Od nich byl 

jen velmi malý krůček k prvním CNC systémům. 

Ve 21. století byl zahájen vývoj nové generace obráběcích center. Nyní jsou vytvářeny především 

multifunkční stroje a realizuje se sjednocování hardwaru a softwaru. Běžně jsou do CNC strojů 

integrovány CAD/CAM systémy a začaly se využívat i externí počítačové stanice (počítač nemusí být 

fyzicky spojen s centrem). 
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4 CAD/CAM - historie a současnost 
Historie oboru CAD/CAM, bez kterého si současné efektivní obrábění na CNC kovoobráběcích 

strojích nedokážeme představit, je především spojena se snahou usnadnit a zrychlit práci.  

Když se v osmdesátých letech dvacátého století začalo přemýšlet o využití CAD/CAM systémů ve 

stomatologii, věřilo se, že navržení a vyrobení náhrady touto technologií bude ve své podstatě 

jednodušší a méně náročné, než u náhrad vyráběných ručně. Ve skutečnosti tomu tak zcela nebylo z 

následujících důvodů: 

1) Celkové náklady, čas strávený navrhováním a vyráběním náhrady CAD/CAM technologií 

musely dosahovat při nejmenším stejných nebo lepších hodnot, než jakých dosahovala ruční 

výroba individuálních náhrad. Musel se také potvrdit fakt, že jsou tyto technologie vhodné pro 

denní používání v laboratořích. 

2) Dokonalá přesnost je pro tuto technologii stěžejní. Bezchybná morfologie pilířových, 

sousedních i antagonálních zubů byla pro výrobu nepostradatelná, proto bylo zapotřebí 

vyvinout přesnější a sofistikovanější snímací software, který by zaručil precizní digitalizování 

situace v ústní dutině pacienta a tím zajistil virtuální pracovní model, věrný své předloze, 

připravený k návrhu náhrady. 

3) Další překážkou byla nutnost sofistikace softwaru, který ovládal nástroje při frézování. Ty 

nesměly odlamovat ostřejší hrany a krčkové uzávěry frézovaných zubů, což bylo při frézování 

keramického materiálu velmi časté. Celý stroj na frézování náhrad musel splňovat také 

rozměrové požadavky, aby se mohl používat v běžné laboratoří. 

Vývoj dentálních CAD/CAM technologií se za posledních 25 let zaměřil spíše na tzv. chairside 

systémy. Jedny z vůbec prvních zástupců na trhu těchto přístrojů byl CEREC a E4D systém. Je to 

důsledek toho, že pacienti i lékaři si přejí mít náhradu hotovou v co nejkratším čase, tudíž systém, 

který je schopný ji vytvořit během jedné návštěvy lékaře, je velice žádaným zbožím.  

Na začátku osmdesátých let začaly chrom-niklové slitiny nahrazovat zlaté hlavně z důvodu rapidního 

nárůstu ceny tohoto drahého kovu. Zanedlouho, hlavně na severu Evropy, byly zaznamenávány 

případy alergií na tyto slitiny, což vedlo k návrhu nahradit je antialergenním titanem, který jsou dnešní 

CAD/CAM systémy také schopny zpracovat. 
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5 Hlavní představitelé 
Na počátcích CAD/CAM technologií stáli tři mistři svého oboru. 

5.1 Dr. Francois Duret  

 

Dr. Francois Duret je prvním mužem zabývajícím se oblastí dentální CAD/CAM technologie. 

Vlastní doktorát z odontologie, bakalářský a magisterský diplom z oboru vědy, magisteriát a doktorát 

z medicíny se zaměřením na lidskou biologii.  

Jeho zásluhou je i více jak 50 patentů, ale nejvíce se proslavil jako inventor CAD/CAM systému v 

oblasti dentální medicíny.  

V sedmdesátých letech doktor Duret dal vzniknout koncepci využití digitálních technologií v oblasti 

zubní medicíny, jako například jak vytvořit digitální model čelistí přímo z pacientových úst, nebo ze 

sádrového modelu.  

V roce 1973 navrhl mechanismus, který pomocí CCD (charged-coupled device; elektronická 

součástka používaná pro snímání obrazové informace) zachytí digitální obraz preparovaného zubu. Na 

základě tohoto návrhu vznikl první funkční prototyp. Okolo roku 1980 se ve spolupráci s Dr. 

Wernerem Mörmannem, prvotřídním švýcarským protetikem, a Dr. Marco Brandestinim, 

elektrotechnickým inženýrem, zrodil základ pro první velkovýrobu tohoto systému. 

Koncept Duretova přístroje se od jeho vzniku nijak rapidně neměnil, neustále však dochází k jeho 

vylepšování a přizpůsobování stupňujícím se nárokům.  
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5.2 Dr. Werner H. Mörmann  

 

Druhým průkopníkem je již zmiňovaný Dr. Werner H. Mörmann, vynálezce systému CEREC 

(Ceramic REConstruction). Ten se rozhodl vyzkoušet novou technologii v zubní ordinaci, kde 

pacientům naskenoval situaci v ústech intraorálním skenerem, sken převedl do počítače, navrhl 

náhradu malého rozsahu, většinou inlay, a nechal ji vyfrézovat z keramického bloku také přímo v 

ordinaci. Unikátem tohoto způsobu výroby byla rychlost. Pacienti odchází s náhradou již ten samý 

den. Ovšem v těchto případech by se dalo spekulovat o přesnosti a kvalitě provedení náhrady, nicméně 

se tento systém, hned po svém vyzkoušení v praxi, začal rychle šířit. 

5.3 Dr. Matts Andersson 

 

Třetím mužem je Dr. Matts Andersson, který se zasloužil o vznik systému Procera. Svůj zubařský titul 

získal na univerzitě v Gothenburgu a PhD na univerzitě v Umeå. Pracoval jako generální ředitel 

Procera a manažer výzkumu a developingu pro společnost Nobel Biocare. V roce 2000 změnil ve 

společnosti pozici a stal se vrchním odborníkem pro rozvoj a výzkum individualizované protetiky. Pod 

jeho jménem je zaregistrováno 33 patentů. 
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6 Obecný postup a princip práce s 

CAD/CAM systémy 
 

Po ošetření zubu lékařem a následném obroušení se pro klasický postup zhotovení náhrady berou 

otisky čelistí, zhotoví se pracovní a antagonální model ze sádry (IV. typ), plánovaná konstrukce se 

vymodeluje z vosku, zatmelí a odlije z kovové slitiny. Pokud chceme do pracovního procesu zapojit 

CAD/CAM technologie, máme na výběr další dva postupy zhotovení.  

6.1 Chairside způsob zhotovení 
První možnost pracuje s itraorálním skenerem, kterým lékař naskenuje ústní dutinu pacienta místo 

použití otiskovacích hmot pro vytvoření fyzického otisku. Náhrada je poté navržena v CAD softwaru, 

kde se návrh provádí ve virtuálním prostředí; tento proces si můžeme představit jako virtuální wax-up. 

Po dokončení modelace náhrady se soubory s daty zašlou do frézovacího centra, kde se provádí druhá, 

CAM, fáze, tedy počítačem řízená fréza vyfrézuje z předem určeného materiálu náhradu dle dat 

shromážděných v CAD fázi. Tento proces byl vymyšlen a zrealizován doktorem Duretem. 

6.2 Laboratorní způsob zhotovení 
Druhá možnost nabízí řešení pro ordinace, které nedisponují chairside systémem, tedy nemají 

intraorální skener, nebo pokud z nějakého důvodu nelze skener použít. Pak se musí sejmout otisky, 

které jsou zaslány do laboratoře, jenž vlastní skener, CAD software a popřípadě i frézovací jednotku. 

V laboratoři technik zhotoví modely, které pak naskenuje v laboratorním skeneru. Tím se vytvoří data 

potřebná pro CAD software. Ten pak navrhne náhradu dle zadaných parametrů a technik ji 

individualizuje dle potřeb. Když se naskytne problém s virtuální modelací, nebo se jedná o složitou 

práci, kterou si chce technik vymodelovat ručně, lze tak učinit. Je třeba naskenovat samotné modely a 

poté se provede modelace náhrady voskem ručně. Dokončenou práci je třeba znovu naskenovat a tím 

získáme digitální podobu naší voskové modelace. Tyto data pak klasicky odešleme fréze.  
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7 Chairside CAD/CAM 
K výrobě zubní náhrady pomocí počítače můžeme využít množství systémů. Za jedno z hlavních 

rozdělení považujeme dělení na ordinační (in-office, chairside) systémy, které obsluhuje přímo zubní 

lékař, náhrady se převážně zhotovují na fréze, jenž je také umístěna přímo v ordinaci, a pak na 

laboratorní systémy, umístěné v laboratoři pod správou zubních techniků. 

Dnešní sofistikované CAD/CAM in-office systémy s vlastní frézou jsou CEREC od Sirony a E4D od 

D4D Technologies. Pak jsou i systémy, které naskenovaný digitální model zašlou do laboratoře, nebo 

jiného frézovacího centra. Mezi ty pak patří iTero, Lava C.O.S. systém a tuto funkci nabízí i již 

zmiňovaný systém CEREC. 

Prvním krokem práce u všech systémů je zachycení přesného digitálního obrazu, tj. precizní 

naskenování preparace, sousedních zubů, antagonistů a skusu. Proces skenování se provádí pomocí 

intraorálního skeneru. Ten představuje velikou výhodu pro pacienty, kteří trpí dávivými pocity nebo 

nesnesou v ústech otiskovací hmotu nebo pokud zakřivení tkání ústní dutiny tvoří podsekřivá místa, 

která by dělala problémy při vyjímání otisku z úst.  

 

7.1 E4D (D4D Technologies) 

 
Přístroj E4D může být použit na všechny fixní práce kromě 

můstků a implantátů.  

E4D má separované skenovací a frézovací jednotky, mezi 

kterými probíhá komunikace automaticky . Skener odráží 

světlo přímo na zub a červený laser, oscilující rychlostí 20 

000 otáček za sekundu, zachycuje velké množství obrazů, 

které následně tvoří 3-D model. Tato technika skenování 

vyžaduje přesnou vzdálenost skeneru od zubu. Tu zajišťuje 

gumová koncovka, nacházející se na konci skenovacího 

zařízení. Skenování protějšího zubního oblouku není 

potřeba. Výšku náhrady a správný tvar okluzní plochy je 

určen pomocí sousedních zubů a obrazu registrace skusu. Lékař si může prohlédnout preparaci, 

navrhnout náhradu a nastavit priority pro frézování. Samotná fréza pak obsahuje dotykový display 
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sloužící pro její ovládání a pro navádění jednotlivými kroky během frézovacího procesu. Sken 

preparace je do frézovacího zařízení přenesen pomocí propojovacího kabelu, nebo bezdrátové sítě.  

Přístroj E4D nenabízí možnost naskenovat preparaci a v digitální podobě ji odeslat do laboratoře, 

nicméně může být použit i pro naskenování klasického modelu pro frézování náhrady v ordinaci. 

 

7.2 Systém CEREC AC (Sirona) 
Systém CEREC AC již nabízí lékaři možnost ordinačního 

frézování, nebo zaslání skenu přímo do laboratoře, kde je 

náhrada vyfrézována, popřípadě upravena, nebo je vytvořen 

model pro zhotovení náhrady klasickým způsobem. Tento 

postup je však podmíněn tím, že laboratoř musí pracovat se 

systémem, který je kompatibilní s CEREC a má CEREC 

CONNECT (licencovaná síť propojující zařízení CEREC). 

Skener pracuje na principu modrého světla, vyzařujícího z 

LED diod, s kratší vlnovou délkou než měly předešlé 

CEREC systémy, což umožňuje vysokou přesnost skenu. 

Také získávání obrazu je rychlejší díky souvislému 

zachycování velkého množství obrazových informací 

najednou. 

Okluze je nahrána jednoduchým skenováním zubních 

oblouků a digitální artikulační papír zobrazí body kontaktu. 

Dostatek místa pro náhradu nám ukáží i naskenované antagonální zuby. 

Po tom, co lékař, nebo zubní technik v laboratoří, zkontrolují, že je v okluzi dostatek místa pro 

náhradu, systém navrhne model náhrady a priority pro fabrikaci.  

Frézovací centrum CEREC MC XL vyfrézuje anatomickou korunku do šesti minut. Jako alternativa k 

této fréze slouží MC L Compact Milling Unit. Takto mohou být vytvořeny i všechny typy nepřímých 

zubních výplní. 
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7.3 Lava C.O.S. 
Lava C.O.S. systém se používá zejména pro vytváření 

digitálních otisků.  

Skener se skládá ze 192 LED diod a systému 22 čoček s 

pulsujícím modrým světlem a k zachycení obrazových dat 

využívá nepřetržité video. Naskenovaný obraz se během 

procesu zobrazuje na dotykovém displayi, umístěném na 

přístroji vedle ordinačního křesla. 

Po naskenování oblouku může lékař otáčet a zvětšovat 

zachycený sken na displayi a má i možnost přepnutí z 3-D 

modelu na 2-D obraz. 

Po naskenování zubního oblouku, kde se nachází preparace, se 

naskenuje antagonální kvadrant a ke správnému určení skusu je třeba naskenovat též oblast preparace 

v normookluzi z bukální strany. Po dokončení všech těchto kroků se skeny odešlou do laboratoře, kde 

technik manuálně označí krčkové uzávěry a část modelu, ve které se bude navrhovat náhrada. Takto 

upravený soubor odešle k výrobci, kde je model virtuálně zartikulován a soubor dále odeslán k výrobě 

akrylového modelu. Tyto umělohmotné modely pak mohou být použity k výrobě jak klasickým 

způsobem, tak ke CAD/CAM technice. K výrobě kapen existuje také Lava C.O.S. přístroj určený pro 

laboratoře. 
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Obrázek 4 Uživatelské prostředí iTero 

7.4 iTero  
iTero ordinační skener pro snímání digitálních otisků 

využívá technologii konfokálního (mající stejná ohniska) 

snímání k zachycení 3-D obrazu povrchu zubu, jeho tvaru a 

struktury gingivy. Přístroj zachycuje až sto tisíc 

referenčních (datových) bodů laserového světla a tím 

získává obraz perfektní ostrost. Systém takto zachytí 3,5 

milionu referenčních bodů pro každý oblouk. Paralelní 

světelné záření umožňuje snímání i ve chvíli, kdy se přístroj 

přímo dotýká skenovaného zubu, proto je možné 

naskenovat i podsekřivé prostory. Během skenování dává 

přístroj lékaři textová i zvuková upozornění potřebné k 

bezchybnému naskenování všech potřebných prostor.  

Okluze je naskenována ze dvou interokluzálních pohledů. Z 

nich poté lékař určí, zda je zde dostatek místa pro 

plánovanou náhradu. Registrace skusu není zapotřebí. 

iTero umožňuje zahájit proces skenování až ve chvíli, kdy je zadání zakázky zcela dokončené a 

kompletní, aby nedošlo k výskytu chybějících nenaskenovaných částí plánované preparace, důležitých 

pro dokončení a přesnost náhrady. Po naskenování všech potřebných částí se sken odešle do 

laboratoře, kde je náhrada navržena a odeslána do frézovacího centra. Systém iTero pracuje na 

otevřeném principu, proto lze skeny odeslat téměř do každého systému jako soubor formátu .stl. 

Skener může naskenovat preparace pro korunky, můstky, inlaye i onlaye.  

 

Obrázek 3 Práce s intraorálním skenerem 
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7.5 Výhody/nevýhody chairside systémů 

Z pohledu pacienta mají ordinační systémy tyto výhody: 

- Není zapotřebí otisk čelistí, což eliminuje nepříjemnou proceduru, při níž vysoké procento pacientů   

trpí dávivým reflexem. 

- Náhrada je hotová během jedné návštěvy lékaře a tudíž není zapotřebí dočasná náhrada. 

- Pacient si může prohlédnout situaci v ústech na monitoru. 

Výhody ordinačního systému z pohledu lékaře: 

- Není zapotřebí otisk čelistí. 

- Není zapotřebí dočasná náhrada. 

- Eliminuje se zvýšená citlivost preparovaného zubu. 

- Přesnost. 

- Menší procento šance na chybné zhotovení (oproti zhotovení tradičním procesem). 

- Pomáhá lékaři detailně si prohlédnout preparaci. 

Nevýhody ordinačního systému: 

- V závislosti na materiálu a pacientovi může být vyžadována další individualizace náhrady. 

- Vysoká křivka osvojování si znalostí a dovednosti s přístroji. 

- Je zapotřebí četná produkce z důvodu splacení počáteční investice. 
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8 Intraorální kamera  
V moderním zubním lékařství jsou vysoké nároky na přesnost diagnostiky i samotného provedení 

ošetření samozřejmostí. Zcela přirozenou se také stává aktivní komunikace dentálního týmu s 

pacientem. Jedním z prostředků k názorné, věcné komunikaci a k aktivnímu zapojení pacienta do 

procesu terapie, je využití intraorální kamery a přenosu snímaného obrazu na monitor umístěný na 

soupravě.  

Klíčová vlastnost intraorálních kamer je schopnost kvalitního zobrazení snímaného obrazu. Jedním z 

hlavních uváděných parametrů intraorálních kamer je údaj o typu a rozlišení snímače, což ovlivňuje 

výslednou kvalitu obrazu. Ovšem když vezmeme v úvahu, že snímaný obraz je produkován na 

monitoru počítače či chairside soupravy, je rozlišení snímače jen jedním z mnoha neméně důležitých 

faktorů.  

Zásadní roli hraje komplex faktorů souvisejících s použitým optickým systémem. Ty nejjednodušší 

systémy disponují jednoduchým fix focus objektivem (známé také jako focus free nebo FreeFocus) a 

krycí sklo nebo plast. Free focus objektivy nabízí relativně uspokojivou kvalitu zaostření v širokém 

rozsahu vzdálenosti snímané oblasti od objektivu. Dokonalejší modely ontraorálních kamer mají 

objektivy s možností zaostření s potřebnou hloubkou ostrosti (dle zvoleného režimu – např. Makro, 

Intra, Extra apod.). Při správném nastavení přístroje pro danou situaci dosáhneme mnohem ostřejšího 

snímaného obrazu. Tyto přístroje disponují ještě takzvaným asferickým členem, který zabraňuje 

zkreslení obrazu. Některé kamery asferické členy nemají a tento nedostatek kompenzují pomocí 

počítačového softwaru, který automaticky převzorkuje nasnímaný obraz tak, aby eliminoval sférické 

zkreslení. 

Dalším faktorem ovlivňujícím konečnou kvalitu obrazu je osvětlení snímané oblasti. V dnešní době se 

nejčastěji používají LED diody bílé nebo žlutobílé barvy. Vliv barevné teploty světla je ve většině 

případů eliminován digitální korekcí bílého bodu nebo použitím speciálních filtrů. Jako optimální se 

jeví rozmístění jednotlivých zdrojů osvětlení okolo centrálně umístěného objektivu kamery. Při 

snímání detailních záběrů bílé plochy povrchu zubu zblízka může bez těchto funkcí snadno docházet k 

zobrazení přepálených snímků a ke ztrátě schopnosti zobrazit korektní obraz. Zajímavostí některých 

modelů je např. přítomnost polarizačního filtru pro eliminaci rušivých odlesků.  

Zcela běžnou funkcí je takzvané zmrazení snímku (screenshot), většinou pouhým stiskem tlačítka či 

dotykové plošky na těle kamery s možným automatickým uložením do automaticky vytvořené nebo 

manuálně zvolené složky v počítači. Mnoho intraorálních kamer má také možnost vytváření a ukládání 

videozáznamů. 
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8.1 Diagnostické intraorální kamery 
Intraorální kamery nejsou jen ke snímání obrazu situace pacientových úst pro nadcházející zhotovení 

náhrady pomocí CAD/CAM technologií. Důkazem jsou takzvané diagnostické intraorální skenery a 

zařízení, která disponují funkcí kamery. Na základě rozdílných technologií dokáží diagnostikovat 

zubní kaz. Základem fluorescenční diagnostiky je osvětlení snímané oblasti světlem o specifické 

vlnové délce. Tato zařízení využívají rozdílů ve fluorescenci zdravé zubní tkáně a tkáně poškozené 

zubním kazem, kdy dochází k rozdílné fluorescenci pigmentů a odpadních látek bakterií zubního kazu 

v dentinu či sklovině. Vedle samotného odhalení kariézních lézí umožňují tyto přístroje eliminovat 

riziko sekundárních kazů způsobených nedostatečnou preparací kariézní tkáně.  

 

8.2 Popis schématu intraorální kamery 

 

 

1 – preparovaný zub, na který bude zhotovena náhrada; 2,3 – sousední zuby; 4 – držák čoček; 5,13 – 

čočky k zaostření optického paprsku; 6,14 – optický paprsek (je důležité jej vhodně nasměrovat na 

snímanou oblast v ústech); 7, 7a – CCD čip, světelné čidlo; 8 – vedení pro taktovací signály a 

obrazovou informaci; 9 – kabel, kterým je skener spojen s elektronickou jednotkou; 10 – snímaný 

optický paprsek na CCD čipu; 11 – kryt intraorální kamery; 12 – napájecí kabel světelného zdroje; 12a 

– světelný zdroj; 12b – dioda s integrálními čočkami; 15 – zrcadlo; 16 – mřížka 
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8.3 Princip fungování intraorální kamery 
Světelný zdroj, tedy dioda s integrálními čočkami vyzařuje světlo, které se odráží od zrcadla a dále 

putuje přes mřížkování na preparovaný zub. Jediný účel zrcadla je umožnit snadný přístup pacientům 

do úst a vhodně nasměrovat optický paprsek. Paprsek je zaostřován pomocí čoček, které jsou 

upevněny v držáku. Ty pak produkují nasnímaný obraz na světelném čidle (CCD čip). Hlava skeneru 

je spojena s elektronickou jednotkou pomocí kabelu, který obsahuje vedení pro taktovací signály a 

obrazovou informaci, stejně jako přívodní kabely pro diody. Snímací hlava generuje elektrické signály 

stejným způsobem jako videokamera. Použitím mřížky a čoček je umožněno získat 3D obraz. 
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9 Materiály pro náhrady vyráběné 

CAD/CAM technologií 
Všeobecně se pomocí virtuálního designu a následné výroby na CNC frézách zhotovují nejen zubní 

náhrady, ale mnoho dalších produktů - od ozubených koleček do náramkových hodinek, přes 

automobilový průmysl až po součástky raketoplánů. Touto technologií lze vyrobit téměř vše, avšak 

pro potřeby rekonstrukce chrupu jsme nuceni využívat vhodné materiály. 

Nejčastěji využívaným materiálem, který se v zubní technice využívá, je chromkobaltová slitina. Mezi 

další materiály, které využíváme k výrobě zubních náhrad, patří: zirkonium, pryskyřičné hmoty 

(plasty), vosk, spalitelné hmoty a titan. 

 

9.1 Příklady materiálů 
Představu široké variability výroby, nám nastíní nabídka materiálů společnosti Zirkonzahn: 

9.1.1 Prettau® Zirconia  

Vysoce translucentní zirkonium používané pro zhotovení jednotlivých korunek i mnohočlenných 

můstků. Díky vysoké translucenci můžeme frézovat jak plně anatomické náhrady, tak redukované, na 

které posléze navrstvíme keramiku.  

9.1.2 Ice Zirkon Translucent 

Jedná se o translucentní zirkonium určené pro korunky i můstky. Zabarvení a translucence však 

stoprocentně neodpovídá pravému zubu, proto je třeba frézovat redukované konstrukce a nanášet 

keramiku. 

9.1.3 Temp basic 

Pryskyřičná hmota, díky které můžeme vyrobit dočasné sólo korunky, tak i rozsáhlé můstky. 

9.1.4 Temp premium 

Vylepšené složení pryskyřičné hmoty zajišťuje delší odolnost. Dočasné náhrady z tohoto materiálu se 

mohou užívat jako dlouhodobá provizoria. 
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9.1.5 Temp premium flexible / superflexible 

Dočasné náhrady z tohoto materiálu se mohou užívat jako dlouhodobá provizoria (z materiálu 

superflexible až 2 roky). 

9.1.6 Temp premium Antiba 

Pryskyřice s vylepšenými vlastnostmi pro zhotovování korunek i můstků pro dlouhotrvající 

provizorium. Díky přidání speciálních činidel tento materiál působí proti mikroorganismům. 

9.1.7 Tecno Med 

Vysokozátěžová pryskyřice pro zhotovení frikčních kapen. 

9.1.8 Burnout 

Stoprocentně spalitelná pryskyřice pro odlévání z kovu a presovací techniku. 

9.1.9 Try-In 

Plastové hmoty pro výrobu zkušebních náhrad, použitelných pro další skenování a importování do 

CAD/CAM softwaru. 

9.1.10 Wax 

Stoprocentně spalitelný vosk pro výrobu inalyí, onlayí, sólo korunek i rozsáhlých můstků, které jsou 

následně odlévány z kovu, nebo zhotoveny pomocí presovací techniky. 

9.1.11 Sintermetall 

Sintrovaný kov (chromkobaltová slitina) pro kovové konstrukce určené k napalování keramiky. 

9.1.12 Chrom-Cobalt 

Kov pro napalování keramiky. 

9.1.13 Titan 

Titan k výrobě konstrukcí určených pro nanášení keramiky a pro implantáty. 

 

Z materiálů, které nemůžeme použít k výrobě esteticky vhodných náhrad, se na trhu nabízí bločky 

dřeva, nebo speciálně probarvený Creative zirkon. Tyto materiály se pak dají použít k výrobě 

například šperků. 
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Většina výrobců nabízí materiály s podobným, ne-li stejným složením. Liší se pouze svými 

patentovanými obchodními názvy. 
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10 Straumann 

10.1 O společnosti 
Společnost Straumann je světová jednička v implantologii a regeneraci ústní tkáně, která se také 

zabývá vývojem CAD/CAM systémů, ať už se jedná o software či hardware v podobě laboratorních 

skenerů. 

Historie společnosti Straumann má tři výrazná období a překlenuje více než půl století. Začala se ve 

švýcarské vsi Waldenburg v roce 1954 založením výzkumného institutu nesoucího jméno svého 

zakladatele, dr. ing. Reinhardta Straumanna.  

Déle než půlstoletí pohání společnost vědecký zápal a objevitelská touha, a proto vždy patřila k 

průkopníkům moderní dentální implantologie. Straumann se věnuje výzkumu, vývoji, výrobě a 

distribuci zubních implantátů, zubařských nástrojů, včetně CAD/CAM technologií, a výrobků k 

regeneraci ústní tkáně.  

Opíraje se o švýcarskou pečlivost a vynikající klinické vlastnosti, těší se Straumann Dental Implant 

System skvělému renomé díky své výjimečné kvalitě a faktu, že jde o vědecky nejrozsáhleji 

zdokumentovaný implantologický systém na světě. Za posledních 10 let bylo aplikováno několik 

milionů implantátů Straumann při uplatnění takových řešení zubní náhrady, která jsou všeobecně 

hodnocena jako druhá nejlepší hned za vlastním chrupem. Jako doplněk portfolia vyvíjí a vyrábí 

produkty pro regeneraci ústní tkáně, které pomáhají hojení parodontálních defektů nebo podporují 

implantační zákroky. 

Ze své švýcarské centrály v Basileji jsou výrobky Straumann dodávány prostřednictvím poboček a 

husté distribuční sítě do více než 60 zemí. 

10.2 Straumann® Digital Solutions CAD/CAM 
Společnost Straumann uvedla na trh pod obchodní značkou Straumann® Digital Solutions (Digitální 

řešení) nejmodernější výrobky a služby, počínaje řadou CAD, až po řadu CAM, od implantátu k 

definitivní korunce, od provizorní náhrady až k vysoce odolné a bezchybně estetické protetice. 

Už nyní má digitalizace velký dopad na všechny aspekty stomatologie. Společnost Straumann vyvíjí a 

uvádí na trh nové technologie pro stomatologické profesionály, dentisty i zubní techniky. Cílem je 

propojení mezi stomatologickými disciplínami. 
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Straumann Digital Solutions opouští od jednotlivých „ostrůvků“ digitálních technologií a nabízí 

komplexní digitální řešení. Hlavní představitelé společnosti Arjan Haverhals, Senior Vice President, 

Šéf Globálního Prodeje CADCAM, a Meinhard Schmidt, Senior Vice President, Šéf Obchodního 

Úseku Protetiky, jsou přesvědčeni, stejně jako většina lidí pracujících v oboru stomatologie, že tyto 

systémy jsou jen počátek digitalizace ve stomatologii. Jak poroste náročnost trhu, tak se budou dále 

vyvíjet a přizpůsobovat nové způsoby výroby, systémy k tomu určené, software k navrhování i 

materiály. Ačkoliv digitalizace znamená budoucnost, základ bude stále dobrá komunikace mezi 

jednotlivci dosahujícími stejných cílů, tedy mezi lékařem a zubním technikem. 

10.3 Straumann Cares systém 8.0 
Flexibilita, vysoce kvalitní protetické komponenty a výkonná technická podpora jsou zcela nezbytné. 

Jako standardní, ale přesto flexibilně otevřený systém podporuje Straumann CARES Systém 8.0 

validovaný i externí proces. 

Straumann CARES Systém 8.0 poskytuje protetické komponenty trvale vysoké kvality – díky 

validovanému procesu s osvědčenými zkušenostmi při frézování. Přesnost je obchodní značka 

protetických komponentů Straumann CARES. Zahrnují rozsáhlou nabídku materiálu a spektrum 

aplikací, od řešení konvenční protetiky až po implantologii. 

Dodatečně k validovanému procesu Straumann CARES Systém 8.0 poskytuje flexibilitu díky 

modulům DWOS (Dental Wings) při externím procesu, které poskytují otevřené soubory STL. 
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10.3.1 Základní koncepce systému 

Do koncepce nového systému společnosti patří tři základní kameny. Těmi jsou: 

 

10.3.1.1 Intra-orální skenování  

Digitální otisk snímaný jako  

3D obraz situace v pacientových ústech 

 

 

10.3.1.2 Straumann CADCAM 

Nová generace skeneru 

Nový CAD software 

Aplikace pro maximální ulehčení práce  

Široký rozsah materiálů 

Nejmodernější CAM výrobní centrum 

 

10.3.1.3 Straumann Navigovaná Chirurgie 

Moderní 3D diagnostika a plánování  

implantologického ošetření 

Zhotovení chirurgické šablony  

v místní dentální laboratoři 
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10.4 Splňování potřeb dnešního trhu 
Jako každá prosperující firma musel i Straumann pečlivě dbát na potřeby trhu. Ze svých průzkumů 

mezi majiteli dentálních laboratoří, manažery a dentálními techniky, kteří mají dlouholeté zkušenosti s 

CAD/CAM systémy, se ukázalo následující: 

CAD/CAM se pravidelně používá pro zhotovení korunek a můstků. Mnoho laboratoří by jej však rádo 

používalo i pro inlaye, onlaye a individuální abutmenty. Jedním z nejdůležitějších aspektů dnešní doby 

je možnost rozsáhlejších aplikací. Jako základní materiál uvedla většina laboratoří dioxid zirkonu, ale 

rády by pracovaly i s titanem, disilikátem lithia, právě tak jako s chromkobaltem. Tudíž jedním z cílů 

nových systému je i možnost práce s širokou škálou materiálů. 

Nároky na nové materiály a rozsah aplikací byly často uváděny jako důležité proto, aby bylo 

vyhověno individuálním potřebám všech potencionálních klientů. 

Na základě rozhovorů s klienty se společnosti daří splňovat požadavky trhu. Plynulá integrace 

moderních digitálních technologií do výrobních procesů zubních náhrad, rozsáhlé možnosti aplikací, 

široký sortiment materiálů a zaměření se na spolupráci jsou klíčové faktory spokojenosti zákazníků. 

10.5 Skener Straumann 

Základní informace o skeneru 

- spolehlivě přesné náhrady 

- moderní 3D laserová technologie 

- skenování jednoho pilíře za méně než 30 vteřin, pracovního modelu za méně než 3 minuty 

- rychlé zpracování údajů po ukončení skenování, s návrhem tedy lze začít téměř ihned 

- skenuje pevný model, dělený model, jednotlivé členy, base pro implantáty a antagonální 

modely 

- funkční wax-up a různé druhy preparace 

- integrovaná web kamera pro přímou online pomoc 

Navrhování náhrad snadno a rychle 

Digitální pracovní proces Straumann CADCAM zajišťuje moderní laboratoři orientované na kvalitu a 

podnikání, efektivitu, kterou potřebuje. Počáteční sken poskytuje správné údaje pro CAD návrh,  
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který je základem další práce. Dále není vyžadováno nic jiného než odeslání návrhu do Straumann 

výrobního centra. Tento pracovní proces je vysoce efektivní jak s ohledem na kvalitu, tak s ohledem 

na náklady a čas. 

10.5.1 Možnosti indikací 

- Kapny, plně anatomické korunky 

- Inlaye, onlaye, fasety, částečné korunky 

- Můstky, Marylandské můstky, podsekřivé můstky, teleskopické korunky, zásuvné spoje 

- Šroubované můstky a třmeny  

- CADCAM abutmenty, CAD a wax-up design 

- Registrace skusu, copyCAD funkce 

- Integrace údajů z intra-orálního skenování pomocí Cadent iTero®
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 iTero je registrovaná obchodní značka firmy Cadent Ltd., Israel 
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11 Laserové sintrování 
Přístroje pro laserové sintrování fungují podobně jako 3D tiskárny. Výrobky vznikají bodovým 

laserovým tavením opakovaně nanášené vrstvy kovového prachu. Odborné označení zní DMLS 

(Direct Metal Laser Sintering). Touto metodou můžeme vyrábět jak konstrukce jednotlivých členů, tak 

mnohočlenné můstky.  

DMLS je technologie založená na postupném tavení velmi jemných vrstev kovového prášku pomocí 

laserového paprsku. 3D CAD model výrobku je nejprve „rozřezán“ na jednotlivé vrstvy, díl je pak 

stavěn vrstvu po vrstvě. Energie laserového paprsku lokálně taví kovový prášek pouze v konturách 

řezu, který je definován průnikem dané roviny (vrstvy) tělesem (3D CAD modelem) výrobku. V 

průběhu stavby dílu je nezbytná fixace správné polohy dílu pomocí podpůrné struktury, která je 

ukotvena k základní ocelové platformě. Podpůrné prvky jsou stavěny vrstvu po vrstvě zároveň s 

výrobkem. Minimální tloušťka vrstvy je 20 mikronů. Laser důkladně taví kov ve formě prášku a tím je 

zajištěno dokonalé spojení jednotlivých vrstev. Laserový paprsek je precizně řízen v x a y 

souřadnicích, osa z je řízena posunem platformy o 20 mikronů při změně vrstvy, což umožňuje 

dodržení tvarových tolerancí v rozmezí ±0.1 mm. (http://www.dmls.cz/, 2007) 

Stejně jako u zhotovení náhrady pomocí frézy, na začátku procesu stojí model – odlitek pacientova 

chrupu, převedený pomocí CAD/CAM skeneru. Konstrukci virtuálně vymodelujeme v CAD/CAM 

softwaru a zašleme data do přístroje pro laserové sintrování, kde je konstrukce později vytvořena. Celý 

výrobní proces eliminuje chyby zapříčiněné lidským faktorem a umožňuje vysokou kontrolu návrhu i 

kvality výsledného výrobku.  

11.1 Laserové sintrování x frézování 
Díky principu laserového sintrování nemají výsledné konstrukce žádné vnitřní pnutí, jsou dokonale 

homogenní, neporézní a velice přesné.  

Frézování má oproti sintrování nevýhodu ve vysoké spotřebě materiálu, jelikož se konstrukce frézují z 

bloků slitin, kdežto u metody sintrování nevzniká žádný přebytek. Tím pádem náklady na zhotovení 

konstrukce spékáním jsou nižší, tudíž je menší i prodejní cena. Velikost konstrukce je neomezená. 

Rychlost výroby je vyšší než u frézování. Pomocí laserového spékání je možné vytvořit i snímatelné 

náhrady.  
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12 Závěr 
V dnešní době jsme stále ještě na počátku digitalizace zhotovování zubních náhrad a digitální práce ve 

stomatologii obecně. Postupem času se navzdory nezbytnosti lidského faktoru budou náhrady 

zhotovovat s minimálním přičiněním zubního technika, nebo úplně bez něj. 

V textu práce jsme se dozvěděli základní principy práce s technologiemi dostupnými v dnešní době. 

Ty podléhají neustálému vývoji a takovým změnám, aby co nejlépe vyhovovaly a splňovaly nároky 

jak pacientů, tak i zubních lékařů a zubních techniků. Jejich hlavním smyslem je zrychlit, zpřesnit a 

celkově zpříjemnit mnohdy složitou a časově náročnou práci jak v zubní ordinaci, tak i v laboratoři.  
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13 Praktická část  
 

13.1 Kazuistika 

 

Pacientka přišla o zub 24, tedy první levý horní premolár. Po prvotním vyšetření a konzultaci s 

pacientkou se ošetřující lékař rozhodl chybějící zub nahradit metalokeramickým můstkem. Jako pilíře 

zvolil špičák a první molár, jakožto pilíře první třídy a druhý premolár, pilíř druhé třídy. Na zvolených 

pilířích provedl preparaci na schůdek a pečlivě vyvážil rozdíl mezi obroušenou tvrdou zubní tkání a 

dostatkem místa pro kapnu a keramiku. Poté vzal otisk horní čelisti a také antagonální dolní čelisti. Ty 

byly vydesinfikovány a zaslány do laboratoře ke zhotovení náhrady. 

V zubní laboratoři, která disponuje CAD/CAM systémem od společnosti Straumann, pracujícím se 

softwarem CARES® Visual®, se zubní technik rozhodl využít tuto technologii ke zhotovení zadané 

zakázky. Vybral si validovanou výrobu ve frézovacím centru Straumann. 

Nejdříve však musel zhotovit sádrové modely. Pracovní model byl odlit ze sádry IV. typu a pomocí 

PIN-systému byl zhotoven jako dělený model. Antagonální model byl odlit ze sádry IV. typu. Poté již 

byly modely připraveny na skenování. 

 

13.2 Postup práce se systémem 

 

13.2.1 Založení zakázky 

Prvním krokem ve zhotovování jakékoliv náhrady pomocí CAD/CAM systému je založení samotné 

zakázky a to proto, abychom mohli přehledně evidovat všechny práce, které jsme na daném systému 

zhotovovali. V tomto kroku uvedeme do systému jméno, popřípadě identifikační kód ošetřujícího 

lékaře a také jméno pacienta, ke kterému je poté přiděleno referenční číslo zakázky. Tyto informace 

nám také pomáhají vytvořit databázi lékařů a jimi ošetřených pacientů.  
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Dalším krokem je určení všech zubů, kterých se budoucí náhrada týká. V popisovaném případu jsou to 

zuby 23, 24, 25 a 26. Toto jsou základní údaje, se kterými poté systém pracuje. Pokud při skenování 

zadáme naskenovat pouze segment zubního oblouku, systém již ví, na kterou oblast se má zaměřit. 

Dále u vybraných zubů vybereme typ indikace. Na výběr máme korunky, kapny, abutmenty na 

implantáty a další. My zde zvolíme redukované kapny na zuby 23,25 a 26, pro chybějící zub 24 

zadáme redukovaný mezičlen. Tyto redukované členy, takzvané cut-backy, jsou kapny namodelované 

do zmenšeného anatomického tvaru, který u keramických prací potřebujeme. Poté vybereme 

požadovaný materiál, v tomto případě volíme chromkobaltovou slitinu určenou pro napalování 

keramiky, jejíž obchodní název zní Coron.   

 

 

 



38 
 

13.2.2 Skenování 

Samotné skenování je druhým krokem ve zhotovení zadané práce. Tento krok je rozdělen do několika 

etap. První z nich spočívá ve zvolení si nastavení skenování, tj. nastavení zda chceme skenovat celý 

zubní oblouk, či jen jeho segment, což v mnohých případech, hlavně pak u samostatných korunek 

nebo můstcích v laterálních úsecích, podstatně zkrátí čas skenování. Poté nastavíme, zda chceme 

skenovat wax-up, gingivu (u zhotovování individuálních abutmentů pro implantáty) a antagonistu. U 

skenování antagonisty zvolíme, zda skenujeme sádrový model, či skusové šablony, takzvaný check-

bite. Po zadání těchto dat musíme připravit model pro skenování do speciální polohy, k čemuž nám 

poslouží speciální stojan. 

  

 

Podstavec modelu vtlačíme do speciální, světlo pohlcující, hmoty, podobné plastelíně. Plexisklo se 

třemi barevně odlišenými křivkami nám udává polohu, ve které by se měla část zubního oblouku, 

určená pro skenování, nacházet. Nejlepší poloha se nachází mezi modrou a červenou křivkou, tedy 

kopírovat prostřední, zelenou. To však v mnoha případech nelze stoprocentně dodržet, proto musíme 

hledat vyhovující kompromisy. Výšku modelu určíme pomocí kovového drátu, který je součástí 

stojanu. Drát by měl být ve výšce krčků zubů. Poté, co máme model ve správné poloze, vyjmeme ze 

stojanu část s modelem a celou ji vložíme do skeneru. 
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Jako první skenujeme pracovní model. Je třeba jej naskenovat vcelku, tedy i s vyjímatelnými 

obroušenými zuby, které budeme samotné skenovat později. V našem případě jsme zvolili skenování 

segmentu zubního oblouku. Celý není třeba, protože pracujeme na laterálním můstku a chceme ušetřit 

co nejvíce času. Poté, co je naskenován pracovní model se určí polohy jednotlivých zubů. 
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Druhé skenování je zachycení obrazu skusu. S pracovním modelem, který je zasazen do stojanu, 

nehýbeme a jen na něj přiložíme antagonální model. Je důležité, abychom nezměnili původní polohu, 

jinak bychom museli manuálně srovnávat sken pracovního modelu se skenem skusu.  
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Čtvrté, a poslední, skenování nám vytvoří obraz jednotlivých zubních pahýlů. Ty se skenují ve 

speciálních cilindrických držácích. Skener jich má dohromady šest, avšak poslední z nich byl určen ke 

skenování bazí pro implanáty. Nicméně speciální nástavec na baze lze vyjmout a my můžeme 

skenovat až šest členů nejednou.  

 

Když jsou všechna skenování dokončena, čeká nás v tomto kroku ještě polohování modelů do skusu, 

tj. synchronizace skenů, určování krčkových uzávěrů a os nasazení náhrady. 

Srovnávání skusu se provádí pomocí tříbodového určování. Tato metoda spočívá v tom, že technik 

musí určit tři stejné body jak na skenu skusu, tak na skenu modelu. Body pak systém překryje a tím se 

srovnají do správné polohy. 
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Při určování krčkových linií musíme tento krok opakovat pro každý člen zvlášť. Vždy nejdříve 

zvolíme automatickou detekci krčku (systém Straumann disponuje velice přesnou automatickou 

detekcí). Pokud se vyskytnou nějaké problémy, pak je třeba zvolit manuální detekci a pomocí myši 

označit průběh krčkové linie.  

Po 
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určení linie nastavíme pro každý jednotlivý člen osu nasazení. Osy musí být co nejvíce rovnoběžné, 

jinak nebude možné náhradu vyfrézovat. Pro můstky s disparalelními pahýly máme možnost zvolit 

pětiosé frézování, které nám dovolí odchýlit osu nasazení u jednoho členu až o 10 stupňů.  

 

Ve chvíli, kdy jsme splnili všechny tyto kroky, můžeme zakázku posunout o krok vpřed. 

13.2.3 Výpočet náhrady 

Výpočet náhrady je mezikrok před samotnou CAM modelací. V této fázi systém automaticky navrhne 

náhradu dle zadaných dat. Modely jednotlivých zubů exportuje z integrovaných knihoven. Když jsou 

všechny členy zpracovány na sto procent, můžeme okno uzavřít a začít se samotným digitálním 

navrhováním.  
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13.2.4 CAM modelace 

Pomocí předchozího výpočtu náhrady, nám systém automaticky navrhl požadovanou náhradu. Data, se 

kterými program pracuje, však nejsou blíže specifikovaná, proto je zapotřebí náhradu individualizovat, 

tedy upravit dle situace v ústech, popřípadě dle dalších pacientových nároků. Jak můžeme vidět na 

následujícím obrázku, u zubů 23 přesahuje palatinální ploška do skenu protiskusu. To indikuje červené 

zobrazení daného místa. Stejně tak dobré artikulaci zabraňuje příliš velký palatinální hrbolek 

mezičlenu, prvního premoláru. Toto jsou hlavní nedostatky, kterých se musíme bezpodmínečně zbavit.  

 

K samotné modelaci máme na výběr z několika modelovacích nástrojů. U každého zubu si můžeme 

určit, zda chceme modelovat, tvar zubu v plném anatomickém tvaru, nebo zda chceme modelovat jen 

samotnou kapnu. V mnoha případech je dle mého osobního názoru lepší modelovat samotnou kapnu z 

důvodu detailnější představy konečného produktu. Odhadovat dostatek místa pro keramickou vrstvu se 

při modelaci v plné anatomii může zdát poněkud obtížné a snadněji se stane, že místa není dostatek. 

Technik si tudíž zbytečně přidělá práci broušením a dalšími úpravami vyfrézované konstrukce.  

Od výběru způsobu modelace se nám otevírají příslušné modelovací nástroje. U obou způsobů, tedy 

jak u modelace plné anatomie, tak jen samotné konstrukce, jsou nástroje až na pár výjimek totožné.  
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Po označení zubu, který chceme modelovat, se nám rozbalí poměrně rozsáhlá nabídka možností. 

Pomocí prvních dvou kolonek si vybereme, zda chceme pracovat s plnou anatomií zubu, nebo jen se 

samotnou konstrukcí. Každá z těchto možností nabízí další kroky. Těmi jsou:  

- změna anatomie – možnost změny knihovny s morfologickými tvary zubů 

- Přizpůsobit okluzi antagonistovi – šikovný nástroj, avšak většinou je třeba manuální 

individualizace 

- Adaptovat anatomii na wax-up – použití technikem předem vymodelované anatomie 

- Zrcadlit anatomii – tento nástroj se používá v případě, když je protější zub v dobrém stavu a 

my chceme jeho tvar přenést na zub, který modelujeme; jedná se pouze o okopírování tvaru 

zubu 

- Makro-transformace 

- Voskový nůž 

- Mikro-transformace 

- Úprava bodů kontaktu 

- Adaptace – dodatečné detailní modelace hrbolků apod. 
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Dalšími možnostmi v základní nabídce jsou: Přepočítat – nastavení parametrů zubu (místo pro cement, 

pro keramiku, tloušťky kapny v různých místech atd.); Přidat rámeček – vymodeluje klasický rámeček 

z orální strany zubu; Editovat krčkový uzávěr – stejný způsob jako při editaci v kroku skenování; 

Přidat retenci; Prvky spoje – u zásuvných spojů; Přepočítat můstek - vrátí celému můstku základní 

anatomickou podobu v případě, že nám náš návrh nevyhovuje; Editovat zakázku – možnost změny 

indikace či materiálu a jeho barvy. 

13.2.5 Makro-transformace, mikro-transformace a voskový nůž 

Makro-transformace, mikro-transformace a voskový nůž jsou základními nástroji pro individuální 

modelaci. 

Makro-transformace, tuto možnost máme u modelace jak v plné anatomii, tak při modelaci 

konstrukce, spočívá ve změně velikostních parametrů různých os zubu. Osy jsou znázorněny pomocí 

přímek a kružnic okolo zubu. Každá osa má své manipulační body – barevné kuličky, které ovládají 

změnu parametrů. V praxi to vypadá tak, že pomocí myši hýbeme s manipulačním bodem a souběžně 

se mění tvar zubu. Zub lze rotovat, prodlužovat či zkracovat dlouhou osu, vyklánět z linie zubního 

oblouku, nebo vestibulárně i orálně zvětšovat či ztenčovat. 

Mikro-transformaci lze provést jen u modelace zubu v plné anatomii. Tato možnost nám zobrazí 

manipulační body přímo na zubu, tj. na okluzi, hrbolcích, fisurách, krčku i plochách. Pomocí těchto 

bodů můžeme s vysokou přesností měnit detailní morfologii zubu.  

Voskový nůž nám pak umožňuje bodově přidávat či ubírat materiál a zahlazovat ostré hrany a 

nerovnosti. 

Práce se všemi těmito modelovacími nástroji je velice jednoduchá a intuitivní. Člověk má spíše pocit, 

že si hraje, než aby byl z práce znuděný.  
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Dalším důležitým nástrojem je Editace spojů, takzvaných connectorů, tedy prvků spojujících 

jednotlivé členy můstku. Ideální velikost plochy spoje je 10-11mm čtverečních. Těchto parametrů 

dosáhneme málokdy, proto je třeba co nejvíce expandovat plochu, na které je spoj připojen k zubu. K 

tomu nám slouží právě tato editace. Máme možnost nastavit velikost těchto ploch u každého zubu a 

tím zajistit dostatečnou sílu spoje. Jediná chyba, se kterou jsem se prozatím setkal, byla grafická 

chyba, kdy spoj zasahoval až do vnitřku kapny zubu, tudíž nebylo možné konstrukci vyfrézovat. 

Jednoduchá oprava tento problém rychle vyřešila.  
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Když jsme se svou modelací spokojeni, posuneme zakázku o krok vpřed. Systém nám zobrazí vzhled 

konečné konstrukce. My už jen zkontrolujeme čistotu vnitřků kapen, absenci ostrých hran a linie 

krčkových uzávěrů. 

 

Poslední krok práce spočívá v odeslání souboru do frézovacího centra Straumann v Německu. 

Vyplníme štítek s dodací adresou, e-mailem, telefonem a zvolíme způsob dopravy – nejčastěji se 

využívá kurýrní služby. Vyfrézovanou konstrukci můžeme očekávat v horizontu tří pracovních dní. 

 

13.2.6 Závěrečné hodnocení 

Zhotovení konstrukce proběhlo v pořádku. Během tří pracovních dnů kurýrní služba doručila zásilku 

do laboratoře, kde technik na vyfrézovanou konstrukci nanesl keramickou vrstvu. Po finálních 

úpravách a individualizaci estetiky byla náhrada zaslána do ordinace a nasazena pacientce. Ta náhradu 

sama zhodnotila jako velmi zdařilou a domů odcházela spokojena. 

Díky jednoduchému a intuitivnímu ovládání softwaru je práce s ním vcelku jednoduchá a zábavná. 

Technikovi ušetří čas i práci (průměrný čas práce na čtyřčlenném můstku je 30-45min včetně 
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skenování), avšak vedení laboratoře musí posoudit, zda má dostatečnou klientelu a schopné lékaře, se 

kterými spolupracuje, a kteří laboratoři zajišťují „zákazníky“. Z mé vlastní zkušenosti jsou 

nejčastějšími zakázkami metalokeramické korunky a můstky, pro které se pomocí systému CAD/CAM 

zhotovuje chromkobaltová konstrukce. Méně často se pak zhotovují konstrukce ze zirkonoxidu pro 

celokeramické náhrady nebo chromkobaltové či zirkonoxidové abutmenty na implantáty. Z toho lze 

soudit, že využití a lukrativnost systému je přímo závislá na klientele, kterou daná laboratoř má. 

Jednoduše řečeno, čím bohatší pacienti, tím více se systém vyplatí. 
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