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Stanoviště 2 – Deník zubaře
8:00 Zdeněk Novák: První pacient si špatně čistil na obou stranách všechny třenové zuby i stoličky. Nejdříve jsem začal
zbavovat zubního kamene první třenový zub vlevo a pokračoval dozadu až na poslední stoličku. Pak, stále se zapnutým
nástrojem, jsem se přesunul na poslední stoličku vpravo a pokračoval až k prvnímu třenovému zubu. Pak jsem se ještě
vrátil na první třenový zub vlevo rozleštit jeho plošku a měl jsem hotovo. Vlastně to nedalo ani moc práce.
8:20 Umar Assimov: Pan Assimov přišel krátce po pana Novákovi. Zubního kamene měl méně, ale i tak jsem ošetření
začal jeho odstraňováním. Nejdříve jsem se věnoval jeho poslední pravé stoličce, pak jsem se přesunul na první třenový
zub na stejné straně a pak jsem se vrátil ještě k první stoličce mezi nimi, na které jsem přehlédl zubní kámen z vnitřní
strany. Než jsem dal pacientovi šanci jakkoliv zareagovat, tak jsem se hbitě přesunul na první stoličku na protější straně
ústní dutiny, kde se ultrazvukový nástroj zabořil do snad ještě většího nánosu zubního kamene. Tím práce se zubním
kamenem skončila, vyměnil jsem si nástroje a nakonec jsem jen rozleštil jeho poslední levou stoličku následovanou
prvním třenovým zubem na stejné straně.
8:50 Bedřich Král: Tady to bylo zdlouhavé. Nejdříve jsem odvrtal hluboký kaz na třetí stoličce vlevo a přitom jsem si
všiml kazů na vnitřní straně obou špičáků. Bez vyndavání nástroje jsem se tedy přesunul nejdříve na levý špičák a poté i
na pravý. Následovalo čištění zubního kamene, na což jsem si vzal jiný nástroj. První jsem se věnoval právě ošetřenému
pravému špičáku, od něj se přesunul k prvním stoličkám, nejprve na pravé a pak i na druhé straně. Nakonec jsem ještě
vedl svůj nástroj zpět na pravou stranu k poslední stoličce a pak už zbývalo jen nechat si zaplatit za a pacienta propustit.
9:30 Yveta Racková: Paní Yveta přišla na kontrolu se zlomenou čelistí po autonehodě. Minule jsem prováděl plastiku
všech zubů vlevo, tak jsem je jeden po druhém zkontroloval. Přitom jsem si všiml dvou kazů, vzal jsem do ruky správný
nástroj a nejprve jsem opravil kaz na pravém špičáku a pak i na první levé stoličce.
10:00 Petr Eben: Tady to byly čtyři hluboké kazy. Začal jsme druhou pravou stoličkou. Ta byla potřeba z půlky vyplnit.
Následoval druhá stolička na protější straně – ta na tom byla o poznání lépe a stačila čtvrtina zubu. Třetí jsem opravoval
první třenový zub vpravo a nakonec jeho protějšek na levé straně. Oba už měly jen malé kazy, takže to nebylo nic
hrozného ale výplň mi málem nestačila. Zajímavé, že se tak často kazí zuby naproti sobě. . .
10:20 Uršula Slováčková: Mladou slečnu trápí příliš široká čelist, což již nějakou dobu řešíme. Nejprve jsem si vzal
speciální nástroj a upravil jsem uchycení gumiček na pravé a levé třetí stoličce, následované podobným úkonem na
levém špičáku a nakonec i na tom pravém. Po krátké kontrole jsem pak vzal nové držáčky gumiček na stahování čelisti
a připevnil je okolo první pravé a první levé stoličky. Slečna si teď bude muset zařízení každý druhý den opravovat, ale
jinak by se jí čelist do ústní dutiny prostě nevešla.
10:50 Daniel Lasička: Pan Lasička potřeboval odstranit zubní kámen z pravé třetí stoličky, levé první stoličky a pravého
špičáku, což jsem rychle provedl. Pak jsme pokračovali s vrtačkou ve vrtání kazů v poslední levé stoličce a levém špičáku.
Bohužel pan Lasička nemá rád vrtání, takže to byla velmi nepříjemná činnost a několikrát mě málem kousl. Poznámka:
Příště si na něj vezmu větší vrtačku, aby si to užil.
11:30 Olina Ivanová: Mladá slečna se rozhodla, něco udělat se svými nerovnými zuby na levé straně a vepředu. Tak jsem
jí postupně od poslední levé stoličky až po pravý špičák upevňoval zámečky. Byla to celkem piplačka, během práce jsem
si zubařské křeslo musel otočit skoro čelem vzad, ale vím, že výsledek za to bude stát.
12:00 Radek Tichý: Radek je malý nezbedný klučina, a tak jsem to musel dělat na etapy, navíc mi přivíral pusu. Nejdříve
jsme zvládli levou poslední stoličku, levou první stoličku a pak i první stoličku na druhé straně. Pak mi ale ten nezbeda
málem ukousl prsty, a tak jsme museli přestat. Potom, co jsem mu do stehna zabodl v nepozorné chvíli velkou jehlu s
koňským uklidňovákem, byl najednou mnohem tišší. Pak jsem se již mohl se zubním hákem postupně věnovat první
levé stoličce, oběma předním řezákům a nakonec i poslední stoličce vpravo.
12:40 Yvan Slanina: Pan Slanina moc neholduje slanině, zato rád přežvykuje salát. Má díky tomu zuby dost obroušené,
a tak vyžadovaly značnou péči. Více preferuje levou stranu, tak jsem se na ní musel více zaměřit. Začal jsem prvním
třenovým zubem a pokračoval až k poslední stoličce. Pan Slanina si vypláchl a pak jsem pokračoval poslední stoličkou
na pravé straně, ale všiml jsem si nedokonalosti na první levé stoličce, a tak jsem se k ní vrátil. Pak jsem pokračoval první
stoličkou na druhé straně, špičákem na pravé straně a nakonec i špičákem na levé.
13:00 Slavo Ibsen: Dnešní poslední zákazník měl čtyři kazy. A to na zadní stoličce, prvním třenovém zubu a předním
řezáku, vždy na pravé straně, a poslední na levém prvním třenovém zubu. Rovnou jsem vrtačkou zkontroloval i zadní
stoličku na levé, ale tam jsem jen odstranil trochu kamene. Bohužel ale oba kazy na třenovým zubech byly příliš hluboké,
tak jsme ještě na oba dva zhotovili korunky. To bylo hezké zakončení dne protože korunky dávám rád. Ale ještě radši si
od všech těch zubu doma v klidu odpočinu.

