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stomatologie
nabízí pacientům
moderní
a komfortní
zázemí.

či dětem oblíbenou pohádku, u nás běžné
nejsou, v Cenesstu jdou ale i touto cestou.
Ať už dospělý, či dětský pacient se tu cítí tak
komfortně, že při vstupu do ordinace může
veškerý strach nechat v čekárně. Moderní
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vybavení tohoto zubního centra je opravdu

V POSLEDNÍCH LETECH SE V ČESKÉ REPUBLICE ČASTO MLUVÍ O NEDOSTATKU ZUBAŘŮ. A TAK NENÍ VÝJIMKOU, KDYŽ PACIENTI ZA SVÝM
STOMATOLOGEM DOJÍŽDĚJÍ DESÍTKY A NĚKDY MOŽNÁ I STOVKY KILOMETRŮ. STOMATOLOGICKÉ CENTRUM CENESSTO SE NEDÁVNO

z jiných oborů, jako jsou čelistní chirurgie

PŘESTĚHOVALO DO NOVÝCH PROSTOR V CENTRU BRNA NA ULICI LIDICKÁ A PACIENTY PŘIJÍMÁ NEJEN Z JIHOMORAVSKÉ METROPOLE, ALE

a ortodoncie, a k tomu máme úžasnou

Stomatologové

I ZE ŠIROKÉHO OKOLÍ. JEHO LUXUSNÍ PROSTORY S NÁDHERNÝM VÝHLEDEM NA BRNO SI VÁS ZÍSKAJÍ NA PRVNÍ POHLED, A ZATÍMCO JINÝM

laboratoř, která pro naše pacienty vytváří

Cenessta pracují

ZUBAŘŮM SE VĚTŠINA Z NÁS SNAŽÍ VYHÝBAT, PŘI NÁVŠTĚVĚ TOHOTO MODERNÍHO ZUBNÍHO CENTRA SE BUDETE CÍTIT JAKO V BAVLNCE.

zubařská umělecká díla.“

s technickým

na světové úrovni, přesto Martin Kučera tvrdí:
„Pořád je pro mě zubařina hlavně o řemesle

Při vstupu do

samotném – o šikovnosti, o komunikaci

krásných ordinací

s pacientem a o dobrém rozhodování, které

můžete veškerý

musí být podložené kvalitním vzděláním. Jsem

strach nechat

rád, že spolupracujeme se špičkovými kolegy

v čekárně.

USMĚVAVÉ RECEPČNÍ, ŠIKOVNÉ SESTŘIČKY A PŘEDEVŠÍM STOMATOLOGOVÉ, KTEŘÍ SVOU PRACÍ ŽIJÍ A INVESTUJÍ DO NEJMODERNĚJŠÍ

D

vybavením na
ODBORNOST NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI

ZUBNÍ TECHNOLOGIE, JSOU TU ZÁRUKOU OSOBNÍHO A KVALITNÍHO PŘÍSTUPU KE KAŽDÉMU PACIENTOVI.
va mladí kluci Martin Kučera a Michal Krejčí se

metu – vytvoření specializovaného pracoviště,

dalších přístrojů, bez kterých si už

Spektrum jejich výkonů se za roky praxe

seznámili při studiích stomatologie na univerzitě

které si sami navrhnou a přizpůsobí na míru

dnešní stomatologii nedokážeme

rozšiřovalo, a kromě klasické stomatologie

a postupem času se z nich stali i velcí kamarádi.

své práci.

představit,“ říká jedním dechem

se zubaři CENESSTA věnují i rozsáhlým

Martin Kučera. Mimo jiné také

rekonstrukcím, dentální implantologii

prozradil, že díky skeneru a fréze

a mikroskopické endodoncii. „Endodoncie je

jsou schopni například v jednom

pojem pro ošetření kořenových kanálků, na

Po škole si šel každý svou profesní cestou, ale

shodli se na tom, že pokud si chtějí dělat věci tzv. po svém,

SEN SE STAL SKUTEČNOSTÍ

v zaměstnaneckém poměru to nebude možné. „Pocit,

nejvyšší úrovni.

že jde něco udělat lépe, ale vy to tak udělat z nějakých

Výsledkem je přestěhování do nových prostor

dni ošetřit zub od A do Z – ošetřit

tomto ošetření doslova závisí další prognóza

provozních důvodů nemůžete, nám zkrátka vadil. Na

na ulici Lidická, kde mají všechno tak, jak

kořenové kanálky, zub připravit

ošetřovaného zubu, a proto je nutné ho

kvalitu ošetření jsme měli oba stejný názor, a protože

si sami přáli – od vysokých hygienických

na korunku a zároveň naskenovat

provést pokud možno bez kompromisů.

se vídáme a rozumíme si i mimo práci, řekli jsme si, že

standardů a uspořádání celého provozu

a vytvořit novou korunku,

Pomocí operačního mikroskopu jsme schopni

začneme s vlastním projektem, kde se budeme snažit

po technické vybavení na nejvyšší úrovni.

kterou ten samý den pacientovi

objevit všechny kanálky, které v zubu jsou, i ty,

o ošetření bez kompromisů tak, abychom z něj měli dobrý

A jelikož své prostory značně rozšířili, přijali

odevzdají. A to je právě jedna

jež by při pohledu pouze okem ošetřitelné

Při návštěvě dentální kliniky Cenessto dostane každý pacient co nejvíce informací

pocit a pacienti radost,“ vzpomíná dnes zubař Martin

mezi sebe nejen nové kolegy, ale také další

z hlavních výhod pro pacienty,

nebyly. Z kanálků můžeme například

k aktuálnímu stavu i plánovanému ošetření a vše je mu názorně ukázáno prostřednictvím

Kučera. Do nového projektu skočili rovnou po hlavě. V Brně

moderní techniku. „Přidali se k nám další naši

kteří do Cenessta přijíždějí z větší

odstraňovat zalomené nástroje, uzavírat široce

intraorální kamery, která přenáší obraz aktuální situace v ústech na monitor před pacientem.

založili Centrum estetické stomatologie – Cenessto a hned

spolužáci – MDDr. Petra Nekulová a MDDr.

dálky nejen v rámci republiky, ale

otevřené kanálky a řešit nejrůznější další

Pacient tak jasně vidí situaci před ošetřením a po něm. Ke krásnému úsměvu samozřejmě

z počátku se nebáli investovat do přístrojů jako dentální

Martin Špok. Dnes je v našich ordinacích pět

i zahraničí.

komplikace,“ upřesňuje Martin Kučera. Na

patří i nabídka dentální hygieny, bělení zubů a další estetické práce, které jsou zde

CT či operační mikroskop a k tomu se dále intenzivně

mikroskopů, nejnovější model dentálního CT,

tento typ ošetření se stomatologové Cenessta

k dispozici na jednom místě. Zubaři Martin Kučera a Michal Krejčí jsou důkazem, že když

vzdělávali a rozšiřovali spektrum prováděných výkonů.

intraorální skener a frézovací centrum pro

Krásné ordinace, kde si při

specializují od počátku a dnes ho provádějí

si pevně jdete za svým cílem, můžete ho dosáhnout. A ač se tomu možná nechce ani věřit,

Vývoj pokračoval a po více než pěti letech si vytyčili další

zhotovování celokeramických korunek a řada

ošetření můžete nechat pustit film

pro desítky lékařů z Brna a okolí.

pacientům ukazují, že k zubaři se můžete i těšit.

K ZUBAŘI S ÚSMĚVEM

LEDEN–BŘEZEN 2017

ANGISREVUE

11

Z E L E N Á

ROZHOVOR

PROČ JSTE SI ZA SVÉ POVOLÁNÍ

průkopníkem. (smích) Historku, jak jsem se

Michal Krejčí: Pro mě je to smysluplná individuální tvůrčí

ZVOLILI PRÁVĚ PROFESI

dostal k zubařině, dávám občas k dobru. Po

řemeslná práce s využitím technologií budoucnosti.

STOMATOLOGA? MOHOU ZA

gymnáziu jsem byl přijat na více škol, nemohl

TO NAPŘÍKLAD GENY NEBO TO

jsem se ale rozhodnout, a tak jsem napsal plnou

PO PŘEČTENÍ ČLÁNKU SI ASI NEJEDEN

BYL VÁŠ DĚTSKÝ SEN?

moc k zápisu tátovi a odjel jsem cestovat po

ČTENÁŘ ŘÍKÁ, KDE DVA MLADÍ KLUCI KRÁTCE

Norsku. No a on mě zapsal na zubařinu. (smích)

PO ŠKOLE VZALI NA VLASTNÍ PROJEKT TOLIK

Martin Kučera: V mém případě

Baví mě pracovat rukama a hlavou zároveň

POTŘEBNÉ FINANCE?

to rodinná tradice není, jsem

a naše práce je toho pěkným skloubením.

Grindélie
guajak

Martin Kučera: Asi jako všichni, kteří začínají podnikat

GRINDÉLIE
(GRINDELIA SQUARROSA)

od nuly. Hodně nám pomohly naše rodiny. A při získání
Zakladatelé Cenessta – zubaři Martin Kučera (nahoře) a Michal Krejčí (dole).

úvěru fakt, že na lékaře včetně zubařů nahlíží risk-

Michal Krejčí: Banka prostě nemohla neakceptovat náš

A JAKÉ OŠETŘENÍ POTŘEBUJÍ NEJČASTĚJI?
Martin Kučera: Určitě převažují dospělí pacienti. Je to
dáno tím, že ošetření, na které se specializujeme, jsou
vázána na stálé zuby a k problémům s nimi dochází
zpravidla až v dospělém věku.
Michal Krejčí: Specializujeme se na řešení komplikací
u pacientů, kteří jsou k nám delegováni spolupracujícími
lékaři. Nejčastěji se jedná o mikroskopické ošetření
kořenových kanálků.
ZUBAŘI SE VŠEOBECNĚ ŘADÍ K TĚM MÉNĚ
OBLÍBENÝM LÉKAŘŮM. MÁTE TEDY NĚJAKOU
RADU ČI TRIK, JAK PACIANETY, A OBZVLÁŠTĚ TY
NEJMLADŠÍ, K NÁVŠTĚVĚ U VÁS NALÁKAT?
Martin Kučera: S naší „oblíbeností“ jsme se už smířili.
Osobně se hlavně dětem nedivím, že mají z naší návštěvy
strach, moc dobře si pamatuji své zážitky se školním
zubařem. (smích) Ale snažíme se o kamarádský, až skoro
rodinný přístup. U dětí je ošetření mnohem náročnější,
musíte si získat jejich důvěru. Například pokud zalžete,
že něco bolet nebude a ono to pak dost zabolí, důvěru
snadno ztratíte a potom se můžete stavět třeba na hlavu
a dítě už ošetřit nezvládnete.
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PŘESTO ŘÍCT, KTEŘÍ PACIENTI U VÁS PŘEVAŽUJÍ

velmi spolehlivá a osvědčená droga, vhodná pro fundamentální léčebné použití; lék 1. volby
spolehlivá a osvědčená droga pro použití jako lék 1. nebo 2. volby
bylina s ne zcela vyjasněným působením, méně probádaná; vhodná pro doplňkovou léčbu 2. volby
bylina mírně toxická nebo jinak podezřelá; vnitřní podávání možné jen za stanovených podmínek, pod odborným vedením
bylina toxická, její přímé použití je nevhodné, případně možné jen ve formě přesně dávkovatelných specialit
bylina velmi toxická, k podávání buď zcela nevhodná, nebo jen ve formě homeopatické, při použití potencí D5 a vyšších,
případně ve formě odborně připravených specialit a hromadně vyráběných léčivých prostředků (HVLP)

neodolatelný byznys plán.

VŠEM VĚKOVÝM KATEGORIÍM VČETNĚ DĚTÍ. DÁ SE

Guajak
(GUAIACUM OFFICINALE)

RATING: ***

management bank jako na jistější investici.

ORDINACE CENTRA CENESSTO JSOU OTEVŘENY

L É K Á R N A

Botanika: Dvouletá až vytrvalá rostlina s přímou lodyhou,
dorůstající běžně kolem půl metru a někdy i více. Lodyha je
nahoře větvená, listy střídavé, podlouhle vejčité, objímavě
přisedlé, vroubkované až osténkatě pilovité, zřídka
i celokrajné, s pryskyřičnými žlázkami. Úbory jsou na konci
větví, jednotlivé, průměru až 3 cm. Zákrovní listeny jsou
pryskyřičně lepkavé, víceřadé, vybíhající v oblou šídlovitou,
ven vyhnutou špičku. Květní lůžko nemá plevky, koruna je
žlutá, paprsek mnohokvětý, terčové květy žluté. Plodem je
podlouhlá nažka s opadavým chmýrem.Rostlina pochází ze
Severní Ameriky, u nás bývala hojně pěstována jako léčivka,
nyní se vysazuje spíše ojediněle jako okrasná květina.

Botanika: Stále zelený strom s rozložitou korunou
a sudozpeřenými listy, které jsou složeny ze dvou
až tří párů vejčitých, celokrajných lístků a jsou
zakončeny okolíky dlouze stopkatých, úhledných
květů. Ty mají pětidílný kalich a pět bleděmodrých
korunních plátků, deset volných modrých tyčinek
a svrchní pětipouzdrý semeník, sedící na malém,
žláznatém terči, který se zužuje v jednoduchou
červenou čnělku. Plodem jsou dvou až pětipouzdré
tobolky, obsahující několik černých semínek. Strom
je rozšířen v Karibiku, ve Střední Americe a lze ho
nalézt i v Indii.

Droga: Kvetoucí nať, trhaná v době plného rozkvětu.

Droga: Tvrdé dřevo, prostoupené léčivou pryskyřicí.

Obsah: Saponiny, něco silice, sliz, třísloviny, flavonoidy,
pryskyřice a minerální látky.

Obsah: Pryskyřice obsahuje kyselinu guajakovou,
guaicin a jeho deriváty, sitosteroly, saponiny
a seskviterpenoidní sloučeniny jako guajakol
a guajan. Přítomna je i silice s azuleny. Studenou
destilací se z pryskyřice vyrábí olejovitá kapalina
guajakol.

Účinnost: Podle lékopisu USA je droga vhodná k léčbě
akutního i chronického zánětu průdušek a zvláště při
začínajícím astmatu. Napomáhá k vykašlávání hlenů
a projevuje též účinek spasmolytický. Ještě větší pole
působnosti se grindélii otevírá při užití zevním, kdy může být
používána formou roztoku k omývání, formou obkladů nebo
také jako mast. Léčí lehčí, zvláště kožní alergické popáleniny
po kontaktu s kopřivou, bolševníkem velkolepým, routou,
škumpou a jinými palčivými rostlinami. Může se použít také
na některé kožní choroby spojené s vyrážkami, hnisavými
záněty, vředy apod.
Kontra: Při předávkování nastává spavost, dostavuje
se bradykardie neboli zpomalení tepu a později rovněž
ledvinové podráždění. Droga není vhodná pro malé děti,
pro přestárlé osoby, ženy v těhotenství a v laktaci. Rovněž
není určena pro dlouhodobé podávání. Zvláštní opatrnosti
je třeba při těžší dysfunkci ledvin. V takovém případě není
obzvlášť vhodné tuto drogu podávat, a to ani když je její
účinek například při astmatu sebelepší.

Účinnost: Guajakové dřevo odedávna
patří k vynikajícím léčivům a je využíváno
v širokém indikačním spektru. Působí jako silné
antirevmatikum, zvyšuje vylučování kyseliny
močové a tím zabraňuje tvorbě urátových
kaménků v cestách močových a léčí pakostnici
neboli dnu. Působí též močopudně, potopudně
a protizánětlivě. Dříve se droga využívala též v léčbě
příjice. Tato indikace je dnes již zastaralá, ale
pozoruhodné výsledky byly zaznamenány v léčbě
těžkých ekzémů a také lupénky.
Kontra: S ohledem na nedostatečné údaje se
nedoporučuje podávání drogy v těhotenství a při
kojení. Jiné kontraindikace ani zvláštní nežádoucí
účinky nejsou známy.

Josef Antonín Zentrich. Snímky bylin s laskavým svolením www.botanika.wendys.cz, foto: Wikimedia Commons.

