
 

Žádanka na CBCT vyšetření 
Pacient        Ošetřující lékař 

Jméno a příjmení:      Razítko a podpis: 

Rodné číslo: 

Požadované CBCT vyšetření 

Vyšetřovaná oblast 

 obě čelisti včetně 
kloubů 

 horní čelist 

 dolní čelist 

 čelistní dutiny 

 čelistní klouby 

 zub nebo oblast zubu 
 

 

 

 

 

Parametry skenu 

dle rozlišení (velikost 
voxelu) 

 0,125 mm 

 0,2 mm 

 0,25 mm 
nebo dle indikace 

 chirurgie 

 implantace 

 endodoncie 

 ortodoncie 

 

Požadované zpracování 
skenu 

 původní data 

 plus 3D rekonstrukce 
(preference denzity): 
o měkké tkáně 
o kost 
o zuby 

 plus vyhodnocení 
(popis) 

 

 

Způsob zaslání vyšetření 

 převzetí pacientem 
osobně (CD) 

 zaslání CD poštou 

 elektronicky (odkaz 
do e-mailu) 

 jiné 

 

 

Informace pro pacienty 
Vážená paní, vážený pane, 

Vaší ošetřující lékařkou/lékařem Vám bylo doporučeno specializované vyšetření na našem pracovišti. V následujících 
řádcích naleznete informace, které by Vás mohly zajímat.  

Proč je potřeba provést CBCT vyšetření na specializovaném pracovišti? 

Pomocí CBCT získáme trojrozměrné snímky (modely) celých čelistí nebo i malých cílených oblastí. Lékař tak má k 
dispozici mnohem více informací než pomocí klasického rentgenu, který je pouze dvojrozměrný. Díky tomu je možná 
přesnější diagnóza a menší invazivita ošetření. 

Co znamená CBCT? 

Přístroj pracuje na podobném principu jako klasické CT (počítačový tomograf) s jedním podstatným rozdílem. RTG 
paprsky jsou vysílány kuželovitě (CB = cone beam, čili kužel). To umožňuje velmi podstatně snížit radiační zátěž. Náš 
přístroj CBCT Gendex patří ve své kategorii k absolutní špičce. Umožňuje získat skeny ve výborném rozlišení s minimální 
zátěží (srovnatelnou s klasickým OPG snímkem). 

Jak probíhá vyšetření? 

Vyšetření trvá přibližně 15 minut a je bezbolestné. Pohodlně se dle našich instrukcí usadíte a přístroj již vše zařídí. 

Jaká je cena vyšetření? 

Cena vyšetření je 972 Kč (pouze „původní data“). Plus případně 3D rekonstrukce 1.026 Kč a vyhodnocení 594 Kč. Tyto 
informace o požadavcích lékaře na vyšetření najdete v žádance výše (třetí sloupec – „Požadované zpracování skenu“). 
Výkon není hrazen zdravotními pojišťovnami. Vyšetření je možné ve Studiu 32 hradit hotově či platební kartou. 

Jak se mohu objednat? 

Na vyšetření se není potřeba objednávat. Je ale možné, že na vyšetření budete chvíli čekat (obvykle cca do 30 min, 
může se ale stát, že i déle). Neobjednaný pacient může přijít kdykoliv během naší ordinační doby: po-čt 8-17, pá 8-12. V 
případě, že je Váš diář nabitý a nechcete riskovat delší čekání, doporučujeme, abyste se objednal(a). Naše adresa i další 
kontakty jsou uvedeny v záhlaví stránky. Máte-li nějaké dotazy nebo se jen chcete ujistit, že budeme přítomni, 
kontaktujte nás prosím telefonicky nebo e-mailem. 

Studio 32 sídlí v Praze 10 Michli, ve vilové čtvrti Bohdalec. Vzdálenost od nejbližší zastávky MHD je 5-10 minut chůze (do 
kopce). Parkování je bezproblémové na parkovišti u domu. Popis cesty (nejbližší zastávky MHD a spoje) naleznete na 
našich webových stránkách. 

Děkujeme Vám, že jste věnovali pozornost tomuto sdělení a těšíme se na Vaši návštěvu. 

za team Studia 32 MUDr. Jiří Škrdlant, vedoucí lékař 

Není-li e-mailový a telefonický kontakt na lékaře součástí razítka, žádáme 

o jeho uvedení. 

Jestliže požadujete 3D rekonstrukci nebo 

vyhodnocení,  není možné výsledky připravit 

okamžitě. Budou k dispozici druhý den po 

vyšetření. 


