
Otázky ku skúške z predmetu Predklinické zubné lekárstvo 4 - teoretická časť 

1. Zubný kaz – predilekčné miesta vzniku  

    Fixné mostiky – postup zhotovenia, typy medzičlenov  

    Studená sterilizácia  

    Anestézia na foramen mandibulae  

2. Rozdelenie kazových dutín  

    Komplikované extrakcie – pojem, zásady pracovného postupu  

    Zliatiny drahých kovov – rozdelenie a použitie  

    Cieczinského pravidlo a jeho využitie pri snímkovaní  

  

3. Zásady preparácie kavít  

    Živicová  korunka – spôsob preparácie, lokalizácia, materiál  

    Anatomické útvary viditeľné na RTG snímkach maxily  

    Extrakčné páky – rozdelenie a použitie  

  

4. Preparácia kavít I. triedy podľa Blacka  

    Dentálne zliatiny na báze striebra  

    Princíp prístroja Panoramix  

    Anestézia na foramen palatinum majus /major/  

  

5. Preparácia kavít  II.triedy podľa Blacka  

    Čiastočné snímateľné protézy - rozdelenie  

    Chirurgické inštrumentárium - opis a použitie  

    Snímkovanie horných rezákov  

  

6. Preparácia kavít III. Triedy podľa Blacka  



    Pravidlá stavania zubov  

    Anatomické útvary viditeľné na RTG snímkach mandibuly  

    Sterilizácia horúcim vzduchom  

  

7. Preparácia kavít  IV. triedy podľa Blacka  

    Konštrukčné prvky čiastočnej snímateľnej protézy s kovovou konštrukciou  

    Vlastnosti zubného RTG filmu, druhy  

    Anestézia na foramen mentale  

  

8. Preparácia kavít V. triedy podľa Blacka  

    Priamy a nepriamy postup zhotovenia liatej výplne  

    Anestézia na foramen infraorbitale  

    Princíp tomografie  

  

9. Terminológia v čeľustnej ortopédii  

    Nástroje, pomôcky a hmoty používané k zhotoveniu odtlačku  

    Anestézia na tuber maxillae  

    Chyby pri vyvolávaní RTG filmu  

  

10. Vybavenie zubnej ambulancie  

     Kovové plášťové korunky – pracovný postup  

     Hranice hornej celkovej snímateľnej protézy  

     Možnosti extraorálnej anestézie  

  

11. Toaleta kavity a suché pole  

     Vosky v zubnom lekárstve – druhy a použitie  



     Spracovanie RTG filmu v tmavej komore  

     Technika extrakcie zubov kliešťami – opis práce  

  

12. Získanie prístupu a otvorenie kavity  

     Paralelometer – analýza modelu  

     Sterilizácia  

     Ortopantomograf – princíp a použitie  

  

13. Obrys kavity a prevenčná extenzia  

     Celková snímateľná protéza  

     Infiltračná anestézia  

     Zhotovenie panoramatickej RTG snímky  

  

14. Zakotvenie výplne  

     Termoplastické odtlačkové materiály  

     Umývanie rúk a aseptické postupy  

     Rozdelenie fixných protéz -  použitie, výhody, nevýhody  

  

15. Zabezpečenie rezistencie zuba a výplne  

     Vysoko taviteľné zliatiny  

     Prostriedky používané ku chemickej dezinfekcii  

     Technika použitia Schlemmerovej páky  

  

16. Základná poloha sánky  

     Zatmeľovacie hmoty – vlastnosti a použitie  

     Poškodenie RTG žiarením  



     Komplikácie extrakcií  

  

17. Trvalé výplňové materiály  

     Snímateľné mostíky  

     Vybavenie RTG pracoviska  

     Miesta pre zvodovú anestéziu v čeľusti a v sánke  

  

18. Dočasné výplňové materiály  

     Rozdelenie defektov zuboradia  

     RTG prístroje – opis a použitie  

     Inštrumentárium, materiál a pracovný postup pri šití rán  

  

19. Cement ako podložka  

     Umelé živice – druhy, zloženie, spracovanie a použitie  

     Snímkovanie dolných rezákov  

     Dôležité miesta v ústnej dutine  

  

20. Amalgám  

     Zubný kaz – typy, spôsoby šírenia  

     Ochrana pred RTG žiarením - všeobecne  

     Anestézia v zubnom lekárstve  

  

21. Kompozitné výplňové materiály  

     Koreňová nadstavba – metódy zhotovenia  

     Dezinfekcia  

     Vývojka a ustaľovač – charakteristika  



  

22. Keramické hmoty a ich použitie  

     Rozdelenie protéz na základe prenosu žuvacích tlakov  

     RTG zubov  a ich  okolia  

     Príprava nástrojov k sterilizácii  

  

23. Koreňové výplňové materiály  

     Čiastočná snímateľná protéza s kovovou konštrukciou  

     Terminológia chirurgických výkonov v zubnom lekárstve  

     Princíp a použitie tele-RTG  

  

24. Inštrumenty potrebné pre preparáciu koreňového kanálika  

     Modelové hmoty – charakteristika a použitie  

     Snímkovanie dolných molárov  a premolárov  

     Anestézia na foramen incisivum  

  

25. Použitie Lecluseovej páky  

     Odtlačkové hmoty tuhnúce chemickou reakciou  

     Snímkovanie horných molárov  

     Vyšetrenie pacienta, dokumentácia v zubnom lekárstve  

  

26. Postup endodontického ošetrenia jedno koreňového zuba  

     Brúsiace a leštiace materiály a nástroje  

     Autokláv  

     Ortoradiálna a excentrická projekcia  

  



27. Postup endodontického ošetrenia viac koreňového zuba  

     Odtlačkové hmoty – rozdelenie, vlastnosti a použitie  

     Sterilizácia v oleji  

     Chyby pri vyvolávaní  RTG snímky  

  

28. Fazetová korunka – pracovný postup  

     Typy čeľustnoortopedických aparátov a ich základné prvky  

     Vyšetrovacie nástroje používané v konzervačnom zubnom lekárstve  

     Extrakčné kliešte - rozdelenie  

  

29. Úprava sklovinných stien a hrán pre liate výplne  

     Postup preparácie zubov pre korunky  

     Beinova páka a jej použitie  

     Extraorálne RTG projekcie  

    

30. Úprava sklovinných hrán pre estetické výplne – mikroretencia  

     Rekonštrukcia a registrácia medzi čeľustných vzťahov  

     Hygiena v zubnej ambulancii  

     RTG lampa a RTG žiarenie  

  

31. Rezné nástroje v konzervačnom zubnom lekárstve  

     Technika extrakcie dolných tretích molárov  

     Štandardná poloha hlavy pri RTG snímkovaní  

     Polymerizácia  

  

32. Topografia, morfológia a štruktúry zuba  



     Plán ošetrenia pacienta  

     Základné vybavenie zubného laboratória  

     Nástroje na plnenie kavít 

 


