
 
 

 
 
 
 

1. Pre upresnenie Vašej požiadavky vždy prosím vyplňte VÝMENNÝ LÍSTOK, dostupný na stiahnutie na 
webovej stránke www.endodonciabratislava.sk  

 
2. Pokiaľ máte k dispozícii IO alebo CBCT snímky daného zuba, nie staršie ako 6 mesiacov, zašlite ich 
spolu s výmenným lístkom (CD, USB, foto..), resp. mi ich prepošlite na info@zubnylekarpodolsky.sk alebo 

uploadnite na www.wetransfer.com 
 

3. V prípade, že si sami plánujete vykonať postendodontické a protetické ošetrenie, urobte prosím na 
zube (ak si to situácia vyžaduje) preendodontickú dostavbu a až následne delegujte pacienta na 

(re)endodontické ošetrenie.  
Pokiaľ je to možné, uveďte do popisu ošetrenia aj typ plánovaného postendodontického ošetrenia, 
koreňovú výplň Vám totiž viem ukončiť v takej hĺbke ako potrebujete, čím sa vyhnete zbytočnému rébusu 

ako eliminovať obturačný materiál z k.k.  
Ak sa mi situácia bude zdať nejasná, určite Vás budem kontaktovať na Vami uvedené telef. číslo a 

dohodneme sa na detailoch v rámci konkrétnej kazuistiky.  
Ak vyššie spomínané výkony neplánujete a požadujete komplexnú sanáciu zuba, preendodontickú 

dostavbu, v tomto prípade, urobím radšej v mojej ambulancii. 
 

4. Po separácii koreňového nástroja prosím nástroj nezahadzujte, vysterilizujte ho a odošlite s 
výmenným lístkom. 

 
5. Po dokončení RCT/RCRT Vám preparačnú kavitu vypieskujem technickou pieskovačkou a Al2O3, takže 

je  pripravená na aplikáciu adhezívneho systému. Stačí si ju iba “vykúpať” 120s v 2%CHX, vypláchnuť a 
vyfúkať. 

Kavitu uzatváram rutinne sterilnou PTFE-páskou a antibateriálnym, zinkoxidfosfátovým cementom, 
výnimočne použijem aj GIC. 

 
6. Kópiu popisu detailného priebehu ošetrenia i postintervenčný IO RTG snímok odovzdám na záver 

pacientovi 
 

7. Pravidelné kontroly (aj kvôli spätnej väzbe) by bolo vhodnejšie vykonávať v mojej ambulancii, ak sa 
však rozhodnete, že si zub chcete observovať sami, môžem to iba rešpektovať.  

Každopádne, v prípade nejasnej situácie ohľadne hojenia periapikálnej lézie, pacienta mi určite 
delegujte na kontrolné vyšetrenie.

                      MDDr. Pavol Podolský, Gajova 2513/4, 811 09 Bratislava 
+421948 766 186, info@zubnylekarpodolsky.sk, www.endodonciabratislava.sk 

INŠTRUKCIE PRED DELEGOVANÍM PACIENTA
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