
Prasknuté, zlomené, 
či vybité zuby sú 
najčastejšie príčiny 
návštev zubára počas 

letných mesiacov. Len v USA 
dôjde podľa amerického ma- 
gazínu Journal of American 
Dental Association ročne 
k strate vyše piatich milió-
nov zubov, pričom takmer  
39 percent pochádza z úra- 
zov pri športových aktivi-
tách. A nie pri hokeji ani pri 
boxe. Najnebezpečnejší je 
pre zuby basketbal. Ruky 
a lakte sú príliš blízko úst 
spoluhráčov, rýchlosť hry 
zvyšuje riziko úrazu. No ani 
pri bedmintone, na korču-
liach, kolobežke či na bicykli 
nie je váš úsmev v bezpečí. 

Sila veku

Nech ste akokoľvek zodpo-
vední, na úraz a jeho inten-
zitu sa nedá pripraviť. S pril-
bou a chráničom zubov 

nemôžete chodiť nonstop. 
Ak patríte medzi šťastnej-
ších, prídete o zub v zadnej 
časti chrupu. „Najčastejšie 
sa však zrania predné 
zuby,“ potvrdzuje stoma-
tológ Libor Michna. „To, či 
zub pri náraze praskne, 
zlomí sa alebo rovno vybije, 
závisí od toho, aká sila naň 
pôsobí a kam presne mieri,“ 
vyvracia teórie o tom, že 
za pevnosťou zubov stoja 
gény. „Gény síce ovplyvnia, 
aké silné sú čeľuste alebo 
kosti, ale či zub prežije 
náraz, je skôr vec šťastia. 
A veku. Mladý zub má väčšiu 
šancu zotaviť sa,“ hovorí 
zubný lekár najmä o deťoch 
a tínedžeroch, ktorých zuby 
sú ešte dobre zásobené živi-
nami. Po šestnástom roku 
života, keď je koreňový 
vývoj už ukončený, sa karta 
obracia a zuby po úraze 
svoj boj o život ochotnej-
šie vzdajú. Nenechajte sa 
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Chystáte sa 
športovať? Myslite 
nielen na vodu, 
ale aj na ľad. 
A na hodinky.

Ide vám 
o zuby

zmiasť tým, že po utŕže-
nej rane sú celé, na pohľad 
nepoškodené, nekývajú sa 
a dokonca ani nebolia.

Nebolí, nežije

„Mŕtvy zub môže začať bolieť 
neskôr, prípadne začne byť 
citlivý na teplo alebo zmení 
farbu, očernie,“ hovorí lekár 
o prípade, ktorý sa naozaj 
neoplatí podceniť. „Ak 
v zube odumrel nervovo-

-cievny zväzok, neznamená 
to, že zub nemôže ešte 
slúžiť veľa rokov. Musí sa 
však odborne ošetriť, inak 
môže ísť o život,“ nepreháňa 
Michna. 
Odumreté nervy a cievy 
v zubných kanálikoch záko-
nite spôsobia infekciu. Tá 
vyústi do bolesti, zápalu 
okostice alebo do abscesu 

– hnisom naplneného 
vačku, ktorý sa potrebuje 
dostať z tela von. V opač-
nom prípade vám ohrozuje 
priamo srdce. Baktérie 
z neho, ak preniknú do ciev, 
sú životu nebezpečné. „Aby 

Extrémne nebezpečné sú praskliny 
neviditeľnej časti zuba.

Boxovať by ste 
bez chrániča 
zubov nešli. 
Ale basketbal 
by ste si 
zahrali?

▶ MUDr. LIBOR 
MICHNA, MSc.
zubný lekár

Náš
odborník
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sme zistili vitalitu zuba, 
teda či je živý, alebo nie, 
robíme test citlivosti. RTG 
môže, ale rovnako nemusí 
odhaliť mŕtvy zub. No ak 
vôbec nereaguje na studené, 
je pravdepodobne mŕtvy. Na 
jeho záchranu treba vypl-
niť koreňový kanálik a ak 
je príliš poškodený, tak ho 
spevniť korunkou,“ hovorí 
doktor Michna o situácii, 
keď zub ešte nebolí a nemá 
zápal, ktorý treba pred vypl-
nením koreňa preliečiť.

Ešteže praskol

Ak teda máte zub viditeľne 
poškodený, je to určitá 
výhoda. Navštívite zubára. 
Tak, ako keď vás zub bolí. 
Lekár si na váš problém 
posvieti RTG.

„Ak zub praskne, treba ho 
odborne ošetriť tak, aby 
nedošlo k ešte väčšiemu 
poškodeniu. Len odbor-
ník vidí, či stačí sklovinu 

‚impregnovať‘ a predísť tak 
napríklad aj citlivosti zuba, 
alebo je nevyhnutný väčší 
zásah,“ hovorí lekár. Cez 
nedokonalú zubnú sklovinu 
sa zub poľahky začne kaziť. 
Aj keď bol dovtedy zdravý. 
Extrémne nebezpečné sú 
praskliny neviditeľnej časti 
zuba, teda koreňa. Je to ako 
časovaná bomba v ústach 
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BEHOM SEKUNDY!

1  Lak na vlasy

2   Tvarujúci suchý lak pre 
vytvorenie a zafixovanie účesu

3  Tužidlo aj do suchých vlasov

4  Hmla pre vôňu a lesk
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ZDRAVÁ
RADA

Vyrazený zub 
nijak extra 
nečistite,  

len ho dajte  
do vrecka 

s ľadom 
a prineste  
čo najskôr 
k zubárovi. 

Možno  
sa mu podarí 

prirásť  
späť.

Aj s vyrazeným mliečnym 
zubom vyhľadajte zubára.



– hrozbou sú baktérie aj 
záťaž. Takto poškodený zub 
dlho nevydrží a bolestivo sa 
zlomí aj pri zahryznutí do 
rožka. Čím skôr sa podarí 
poškodenie odhaliť, tým 
menej utrpenia a peňazí vás 
to bude stáť. Ak je prasknutý 
koreň, so zubom sa budete 
musieť rozlúčiť.

Do koša nie!

Zlomil sa? „Zub treba stabi-
lizovať. Chýbajúca drobná 
časť sa dá domodelovať, čo 
zabráni aj prípadnému kaze-
niu zuba. Možno to nebude 
pri prvej návšteve, ale vďaka 

Problém sa pri jednom chýbajúcom 
zube totiž nekončí, ale začína.

ZDRAVÁ
RADA

Zub vám môže 
odumrieť aj bez 
úrazu, teda bez 
zjavnej príčiny. 

Ak sem-tam 
zabolí, mení 
farbu alebo 

prestane reago-
vať na studené 

a nebodaj začne 
byť citlivý na 
teplé podnety, 

ukážte ho 
zubárovi.

Vedeli ste, že...

... zubná sklovina je 
najtvrdšia hmota 
v ľudskom tele?  

... farebnosť zuba ovplyv-
ňujú gény, vitalita, strava 
alebo môže ísť aj o nedo-
statok spôsobený v jeho 
vývoji? 

... priemerný človek trávi 
umývaním zubov 38,5 dňa 
svojho života? 

... zubný povlak tvorí vyše 
300 kmeňov baktérií? 

... moderná verzia zubnej 
pasty existuje iba 100 
rokov, v starovekom 
Grécku používali na čiste-
nie zubov koralový prášok?

Röntgen je 
základ, ale 
nie vždy ukáže 
všetko.

Čím ste mladší, tým je 
vyššia šanca, že sa naplno 
obnovia nervové a cievne 
spojenia zuba. Sú však 
aj prípady tridsiatnikov 
a štyridsiatnikov, ktorým sa 
podarilo takto zub zachrá-
niť. Inokedy sa zubárom 
dokonca podarilo „vybrať“ 
osmičku, ak je zdravá, opra-
covať ju a nahradiť ňou zub 
vpredu tak, že prirástla. No 
nie je to bežné.

Aha, krokodíl

Zubná náhrada prichá-
dza na rad, ak to nevyjde. 
Problém sa pri jednom 
chýbajúcom zube totiž 
nekončí, ale začína. Zuby 
v okolí sa preťažujú, opotre-
búvajú, lámu, kazia, posú-
vajú... Žutie je katastrofa. 
Ideálne riešenie je titánový 
implantát, vďaka ktorému 
netrpia susedné zuby tak, 
ako je to pri mostíku či 
pri protéze. Nový úsmev 
môžete mať už po troch 
sedeniach. Kým sa nepodarí 
vedcom prísť na to, ako by 
nám mohli poškodené zuby 
donekonečna dorastať. Na 
Juhokalifornskej univer-
zite v Los Angeles totiž už 
pár rokov skúmajú proces 
obnovy zubov u krokodí-
lov. Tým nevydržia zuby 
dlhšie ako rok a dorastajú 
im aj päťdesiatkrát za život. 
Zárodočná dentálna lišta 
s kmeňovými bunkami, 
ktorú vedci u krokodílov 
objavili, je síce zatiaľ len 
malou nádejou pre ľudí, ale 
lepšie ako nič. 

moderným materiálom 
a postupom bude aj zlomená 
jednotka vyzerať ako vaša.

„Ak vám chýba väčšia časť 
zuba a je poškodený už aj 
nerv, potrebná je aj kore-
ňová výplň a následné 
zreštaurovanie zuba, ktorý 
však tiež bude na nerozo-
znanie od vašich zubov,“ 
upokojuje Libor Michna. 
Odlomenú časť, aj keby ste 
ju našli, nemá zmysel ucho-
vávať. Nedá sa „prilepiť“ späť. 
Na rozdiel od vybitého zuba. 
Ten nech vám ani nena-
padne zahodiť ho tak, ako 
to urobil 11-ročný chlapec 
v susednej Českej republike.

Tik-tak

Chlapca na kolobežke so 
zakrvavenými ústami 
stretla v novembri poli-
cajná hliadka v Přerove. 
Dva predné zuby, ktoré 
mu chýbali, našli policajti 
v odpadkovom koši. Potešila 
ich správa, že lekárom sa 
podarilo zuby zachrániť. 
Chlapcove ústa ich prijali 
späť. „Ide o čas,“ hovorí 
zubný lekár. „Nedá sa pove-
dať, koľko minút či hodín 
po vyrazení sa zub ešte 
dokáže späť prirásť, ale 
v každom prípade sa snažte 
dostať k lekárovi čo najskôr. 
Vyrazený zub netreba zby- 
točne čistiť, len ho dajte  
do vrecka s ľadom, určite 
radšej ako do mlieka, 
a doneste ho so sebou,“  
radí.

Ktoré celebrity prišli  
o zuby a ako?

 Čítajte na
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