Žádanka na CBCT vyšetření :
Pacient:
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Požadované CBCT vyšetření
Vyšetřovaná oblast:
obě čelisti včetně kloubů

zub nebo oblast zubu

Dle indikace:
chirurgie

implantace

endodoncie

ortodoncie

Ošetřující lékař

…………………………………………..
Razítko a podpis

Informace pro pacienty
Vážená paní, vážený pane, Vaší ošetřující zubní lékařkou/lékařem Vám bylo doporučeno specializované
vyšetření na našem pracovišti. V následujícím textu naleznete základní informace, které by Vám měly
pomoci s lepší orientací ohledně výkonu.
Proč je potřeba provést CBCT vyšetření na specializovaném pracovišti?
Pomocí CBCT lze získat trojrozměrné snímky (modely) celých čelistí nebo i malých cílených oblastí. Zubné
lékař tak má k dispozici mnohem více informací než pomocí klasického rentgenu, který je pouze
dvojrozměrný. Díky tomu je možná přesnější diagnostika a menší invazivita ošetření.
Co znamená CBCT?
CBCT je RTG přístroj, který pracuje na podobném principu jako klasické CT (počítačový tomograf), s
jedním podstatným rozdílem. RTG paprsky jsou vysílány kuželovitě (CB = cone beam čili kužel), což
umožňuje velmi podstatně snížit radiační zátěž. Získané snímky mají velmi dobré rozlišení a pro pacienta
představují minimální zátěž, srovnatelnou s klasickým panoramatickým snímkem.
Jak probíhá vyšetření?
Vyšetření trvá přibližně 15 minut a je bezbolestné. Naše odborná asistentka Vám dá potřebné instrukce a
přístroj poté již vše ostatní zařídí.
Jaká je cena vyšetření?
Cena vyšetření je 650 Kč nebo 1200 Kč dle velikosti snímané oblasti. Výkon není hrazen zdravotními
pojišťovnami. Vyšetření je možné v zařízení Pekárek Chodov hradit hotově či platební kartou.
Jak se mohu objednat?
Na vyšetření je potřeba se objednat. Snažíme se tak šetřit drahocenný čas pacientů, zabránit zbytečnému
čekání a zamezit předem případným komplikacím. Pacient se může objednat telefonicky na recepci
zařízení Pekárek Chodov nebo přes naše webové stránky www.pekarek.dental online ve dnech:
Po - Čt 8:00 - 15:30, Pá 8:00 – 14:00.
Pokud máte nějaké dotazy nebo se jen chcete ujistit, že budeme přítomni, kontaktujte nás, prosím,
telefonicky nebo e-mailem. Naše adresa i další kontakty jsou uvedeny v záhlaví stránky. Více informací
ohledně dopravního spojení a možnosti parkování naleznete na našich webových stránkách
www.pekarek.dental.
Děkujeme Vám, že jste věnovali pozornost tomuto sdělení a těšíme se na Vaši návštěvu.
Pekárek Chodov

