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Přednosta: Doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. 

 

Oddělení ÚČOCH a ortodontické oddělení   

Poradna pro ortognátní chirurgii 

 
Ordinační doba: středa 13:00-15:00 

Vždy po předchozím objednání 

 

Pacienty je možné objednat na tel. č.: 377 104 712 

 

Informace pro ortodontisty: 

 

Poradna pro ortognátní chirurgii je určena pro konzultaci léčebného plánu u pacientů, 

kde je zvažována ortognátní korekce anomálie. 

Konzultace se vždy účastní stomatochirurg  a ortodontista, vítaná je přítomnost 

ošetřujícího ortodontisty. 

První návštěva: 

Pacienty je třeba odeslat s návrhem léčebného plánu a kompletní ortodontickou dokumentací 

aktuálního stavu (OPG, telerentgen, modelová dokumentace -nebude vrácena!, 

fotodokumentace, v indikovaných případech doplněna o rtg ruky). Je možné žádat i převzetí 

pacienta do kompletní péče. Pacient musí být informován o možnosti ortognátní operace.  

Další návštěvy v průběhu ortodontické léčby 

Dle předběžného doporučení z ortognátní poradny, nebo v případě potřeby ortodontisty 

konzultovat další postup. Prosíme, formulujte svou představu a pošlete pacienta s aktuální 

modelovou dokumentací. Aktuální RTG dokumentaci pošlete jen pokud jste ji zhotovovali. 

Návštěva před výkonem po dokončení ortodontické přípravy 

Pacient dostane termín operace, event. bude objednán ke kontrole na našem ortodontickém 

oddělení k zajištění přípravných fází operace. Pacienta pošlete pouze s aktuální modelovou 

dokumentací. RTG dokumentace bude zhotovena na našem pracovišti. 

Pacient by měl mít nasazeny pasivní operační oblouky již minimálně 14 dní před otiskováním 

ve vaší ordinaci. Doporučujeme ocelové oblouky 17x25,18x25,19x25. Jiné jen v případě 

předchozí domluvy s chirurgem. Preferujeme oblouky bez individuálních ohybů, pro lepší 

aplikaci operačních háčků. Operační háčky budou nasazeny na našem ortodontickém oddělení 

dle požadavků chirurga. 

Po operaci 

6 týdnů po operaci chodí pacient na kontroly na naše ortodontické oddělení a oddělení ústní 

čelistní a obličejové chirurgie. Poté je předán do péče zpět k ošetřujícímu ortodontistovi 

k doléčení. 

Další kontroly na našem pracovišti po 3 měsících, po 6 měsících, po 1 roce a po 3 letech. 
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