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Z!praxe dentální hygienistky

Zv!t"ení v praxi dentální hygienistky
Fyzická zát!" klinické praxe je pracovním rizikov#m 

faktorem pro rozvoj muskuloskeletálních  poruch (MSD) 
u$ dentálních hygienistek. MSD jsou b!"né v$ profesích 
vy"adujících jemné opakující se pohyby a$prodlou"ené 
statické polohy. V#skyt MSD je v$ zuba%ské profesi dob-
%e zdokumentovan#m problémem a$ sv!d&í o$ trauma-
tech souvisejících s$prací, které má praktick# léka% &asto. 
P%esn!ji %e&eno, MSD horních kon&etin se &asto vyskytují 
u$zubních profesionál', p%i&em" p%ibli"n! 68 % dentál-
ních hygienistek a$hygienist' hlásí bolesti horní &ásti zad 
a$krku jako nej&ast!j(í p%eká"ku. I$kdy" se obecn! souhla-
sí s$tím, "e p%i zákroku by m!ly b#t svaly o(et%ujícího vy-
vá"ené a$uvoln!né, odborníci &asto uvád!jí potí"e s$udr-
"ováním neutrální polohy t!la. Kontinuální polohování 
o(et%ujícího mimo neutrální polohu t!la vytvá%í fyzické 
nap!tí, které v$kone&ném d'sledku ohro"ují produktivi-
tu práce, dlouhov!kost kariéry a$celkové zdraví klinické-
ho praktikujícího specialisty. 

V#zkumníci byli vyzváni, aby ur&ili p%esnou muskuloske-
letální etiologii a$vhodné preventivní strategie ke sní"ení 
MSD u$dentálních hygienistek. Aby se minimalizovaly rizi-
kové faktory spojené s$MSD, byly navr"eny r'zné strategie 
v&etn! neutrálního polohování t!la, pou"ití zv!t(ovacích 
lup a$zlep(ení stimulace. Lupové br#le jsou navr"eny tak, 
aby zvy(ovaly zrakovou ostrost zv!t(ením pracovní oblas-
ti a$ p%edpokládá se, "e podporují neutrální polohu t!la, 
pokud jsou správn! kalibrovány na základ! správn! zvo-
lené pracovní vzdálenosti, vhodného sklonu hlavy, vzdá-
lenosti o&í a$dioptrick#m vadám. Zárove) je nutné hledat 
profesionální vedení p%i nákupu br#lí a$zajistit optimální 
ergonomické v#hody, jako jsou zejména váha br#lí i$sv!t-
la, velikost ochranného materiálu kolem &o&ek, materiál 
a$pé&e o$n!j, systém zv!t(ení a$v$neposlední %ad! sv!tlo, 
jeho intenzita a$v#dr". 

Dentální hygienistka se ideáln! pohybuje b!hem vy(et-
%ení jednoho pacienta v$ cel#ch ústech. Tedy &asto m!ní 
polohu a$ nástroje, co" vy"aduje zm!nu zorného pole, 
úhlu pohledu a$ rychlou akomodaci z$ tácku, nástroje, na 
pacienta a$ na o(et%ované plochy. Pro tuto speci*kaci je 
dobré aby hloubka ostrosti byla v!t(í ne" 3cm a$ zorné 
pole minimáln! 4 cm. 

Osobn! jsem se setkala s$mnoha variantami lupov#ch 
br#lí a$ ani jedna mne nenadchla, dokud jsem nezkusila 

individuáln! konstruované ultralehké br#le s$ funkcemi 
podobn#mi v#robk'm s$jablkem ve znaku. +íkám jim „in-
tuitivní“ a$neotravující. 

Varianty zv"t#ení: 
Custom Through the Lens (TTL) galilejské zv!t(ení - jsou 

vyrobeny p%esn!, aby odpovídaly rys'm obli&eje u"ivate-
le. Digitální m!%icí systém obli&eje a$vzdáleností o&í a$zor-
nic posouvá p%izp'sobení a$ zam!%ení br#lí na vysokou 
úrove) pro optimální umíst!ní lupy. Pracovní vzdálenosti 
jsou nastaveny na nejbli"(í 1/2 „nebo centimetr, tak"e ka-
"dá lupa odpovídá normální pracovní poloze u"ivatele, 
ani" by musel u"ivatele nastavovat na b!"nou ohnisko-
vou vzdálenost. Pracovní vzdálenosti jsou od 25–66 cm, 
p%izp'sobené pro ka"dou osobu jinak a$proto je nutné si 
takovou vzdálenost ur&it s$odborníkem. Zv!t(ení se pohy-
buje od 2x po 3.5x a$jedná se o$nejleh&í zv!t(ení co se t#ká 
váhy. Se sv!tlem se jde dostat na 43 g.
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Jana Norkin (Zemanová), DiS
Studium dentální hygieny úsp!(n! ukon&ila na Sou- kromé VO,Z pro dentální 
hygienistky v$Praze v$roce 2007. Za svou desetiletou praxi pro(la %adou zubních 
ordinací, kde nasbírala cenné zku(enosti. Nap%íklad MUDr. Cholevová A., 
Senohraby a$MUDr. Lacina R., Praha 4 (2006–2008), Asklepion s.r.o.  
(8/2008–12/2009), MUDr. Draková L., Benátky n. Jizerou, MUDr. Vosáhlo T.  
& MUDr. Vosáhlová B., Hradec Králové, MUDr. ,ourek D. & MUDr. Duba J., Praha 
(2010-2012), Podkovka - MUDr. Ji%í Palek (2012–2014). Od roku 2015 je hrdou 
matkou a$v$mezi pauze p%ed druh#m porodem p'sobila jako specialista na 
lé&bu parodontitid v$EM-DENT, Bene(ov u$MUDr. ,lechtové a$MUDr. Sehnalové.  
I$nadále spolupracuje se (pi&kov#mi odborníky. 

MUDr. P(eni&n# M., MUDr. Paulus M., MDDr. Bo%il O., MDDr. Vernerová K.,  
MDDr. Velebilová H., MDDr. Raku(an B. atd. Od &ervna 2018 provozuje vlastní 
praxi na Praze 1.Také se aktivn! zú&astnila Pra"sk#ch dentálních dn'.  
V$sou&asné dob! je lektorkou individuálních kurz' instrumentálního  
o(et%ení parodontologick#ch pacient' pro zubní léka%e i$dentální hygienistky. 

Zastává názor, "e dentální hygiena nesmí bolet a$musí b#t provedena (etrn!,  
ale pe&liv!.
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