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Interdental brushes, brush sticks, toothpicks and dental tape and floss

flexi grip 3star grip

isola F 

interspace brush F

Ø 2.0 mm / super fine

isola long 

cylindrical

cylindrical

tapered

classic-floss
waxed and
fluoridated

floss holder

riser-floss
waxed and
fluoridated, mint

micro-stick
toothpick ultra-thin

fresh-stick
toothpick medium, mint

solidox
toothpick, double ended

brush-stick
plastic toothpick with
velvety flocking  

glide-tape
PTFE-Tape

brush’n floss
fluffy floss 
thick/thin

amin fluor gelée

amine fluoride, fruit

amin kids
toothpaste, mint
500 ppm amine fluoride
without SLS

amin 
toothpaste, mint

amine fluoride
without SLS, with Panthenol

plak
2-tone disclosing
tablets

chlorhexidin
without alcohol/colorant

fluor gelée

sodium fluoride, mint

dent
mouthwash, mint
250 ppm amine and 
sodium fluoride

junior
children‘s toothbrush

baby 
toddler toothbrush

M27 # 744 medium
S27 # 746 soft

M27L medium
S27L # 739 soft 

exS39
extra-sensitive, ultrasoft

S39 soft
M39 medium

 # 708 medium
 # 709 soft

superbrush

medic
soft, konex -filaments

oolitt
tongue cleaner 

surgical brush
mega soft

clinic denture brush 

interdental set F

interspace brush F
with 2 interdental brushes

slider starter kit
incl. 3 XS interdental brushes

slider interdental brushes XS
refill brushes, 6 pieces

slider interdental brushes S
refill brushes, 6 pieces

slider interdental brushes M
refill brushes, 6 pieces

  technologie paro®HYDRODYNAMIC SENSITIV 
perfektní a jemné čištění

  systém paro®TOTAL SONIC CARE  
dvě rozdílné  hlavice a jedinečná interdentální 
funkce pro celkovou dokonalou zubní péči

   nabíjecí Li-Ion baterie a USB nabíječka

paro®HYDRODYNAMIC
SENSITIVE TECHNOLOGY

CESTOVNÍ ZÁMEK

ČASOVAČ

TAŠTIČKA

INTERDENTAL

clean

INTENSIVE

duo-clean

SENSITIVE

soft-clean
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DEFINÍCIA
Parodontálny vačok je definovaný ako patologicky 
prehĺbený gingiválny sulkus. Vačok je jedným 
z najdôležitejších klinických znakov ochorení paro-
dontu. V priereze má tvar otvoreného kužeľa, kto-
rého jednu stenu tvorí stena zuba, druhú vnútorná 
stena gingívy pokrytá sulkulárnym epitelom a dno 
tvorí spojovací epitel. Zdravý gingiválny sulkus-ďas-
nový žliabok má jednu stenu tvorenú sklovinou 
korunky zuba, druhú stenu tvorí vnútorná stena 

TYPY PARODONTÁLNYCH 
VAČKOV A PRÍČINY 
VZNIKU VAČKU
Typy PREHĹBENIA GINGIVÁLNEHO SULKU

a)  koronárny posun - posun okraja gingívy po 
sklovine korunky zuba smerom k incizálnej 
hrane/žuvacej plôške, zväčšený je objem gingí-
vy -zápalový opuch (gingivitída) alebo je nezá-
palová hyperplázia gingívy (lieková hyperplázia 
gingívy), voľná gingíva je vždy na sklovine zuba,

b)  apikálny posun - posun okraja gingívy smerom 

gingívy pokrytá sulkulárnym epitelom, dno tvorí 
spojovací epitel upevnený na cementosklovinnej 
hranici, vyplnený je sulkulárnou tekutinou.
Na sulkulárnom epiteli sa nachádza malé množ-
stvo obranných buniek (PMNL), ktoré kontrolujú 
prítomné malé množstvo subgingiválnych baktérií.
Pokiaľ je medzi obrannými bunkami a baktéria-
mi rovnováha, ochorenie parodontu nevznikne. 
Sulkulárna tekutina svojim obsahom spolu s prí-
tomnými PMNL tvoria prvú vonkajšiu obrannú líniu 
parodontu.

na koreň zuba následkom nezápalovej stra-
ty (mechanické poškodenie) alebo zápalovej 
straty tkanív (parodontitída), gingiválny okraj 
pri nezápalovej strate je na cemente koreňa 
(gingiválny recesus + vačok), pri zápale v zá-
vislosti od intenzity záplu je gingiválny okraj 
na cemente alebo aj na cemente koreňa aj na 
sklovine korunky zuba, pričom dno vačku je 
vždy na cemente koreňa,

c)   kombinácia oboch procesov - gingivitída v aktív-
nej fáze parodontitídy, kedy dno parodontálne-
ho vačku leží na cemente koreňa a horný okraj 
gingívy je na sklovine korunky zuba.

De
nt

in

Korunka
zuba

Gingviálny 
sulkus

Sulkulárny epitel

Spojovací epitel

Gingviálny 
sulkus

Sklovina

Cement

Vnútorná  
základná lišta
Vonkajšia  
základná lišta

Supraalveolárne gingviálne väzy

Intraalveolárne parodontálne väzy
Cement

Parodontálna štrbina

Marginálna,  
voľná gingíva

Gingviálna ryha
hranica voľnej 

a pripojenej gingívy
Pripojená gingíva

Orálny epitel
Alveolárna kosť

Enamel

Dentin

Cementum
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Štruktúra parodontu a cementosklovinnej hranice

Zdravý sulkus -  
parodontálny vačok

Nezápalová hyperplázia  
gingívy vyvolaná užívaním 
liekov, gingiválny vačok

Gingiválne recesy+ PV 
pri nemikrobiálnom 
poškodení parodontu

Gingiválny  
recesus+PV po liečbe 
parodontitídy

Zápalová hyperplázia  
gingívy pri parodontál-
nom abscese



Parodontálne vačky môžu byť klasifikované 
PODĽA TYPU OCHORENIA parodontu

Pomenovanie vačku závisí od príčiny jeho vzniku. 
Príčiny sú zápalové, nezápalové alebo sú kombi-
nované. Názov je odvodený od polohy dna spo-
jovacieho epitelu, ktorý v zdravom parodonte leží 
na cementosklovinnej hranici. Epitelové bunky 
dna žliabku a dna gingiválneho vačku spojovacie-
ho epitelu sa upínajú na a nad cementosklovin-
nou hranicou. Epitelové bunky dna spojovacieho 
epitelu v parodontálnom vačku sa upínajú pod 
cementosklovinnou hranicou:

a)  Gingiválny vačok (pseudovačok, nepravý 
vačok - pseudopocket) je tvorený zväčšením 
gingívy bez straty tkanív parodontu. Sulkus sa 
prehlbuje, pretože sa zväčšuje objem ďasien, 
v ďasnách sa rozširujú cievy alebo sa zmnožu-
je počet buniek. Dno gingiválneho vačku leží 
vždy na cementosklovinnej hranici, gingivitída, 
polieková hyperplázia.

b)  Parodontálny vačok (PV, parovačok) vzniká po 
strate mäkkých a tvrdých tkanív parodontu. 
Dno parodontálneho vačku leží vždy pod ce-
mentosklovinnu hranicou, na koreni zuba.
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 → kompaktní hlavičky s pružným krčkem a různým 
počtem vláken a svazků umožní vybrat ideální zubní 
péči pro každého

 → zakulacená nylonová vlákna nejvyšší kvality jsou 
velmi jemná k dásním; v kontaktu s vodou a slinami 
ještě více změknou

 → solo kartáček pro snadné a dokonalé čištění na hranici 
dásní, částečně mezizubních prostor, okluzních ploch, 
fisur a aproximálních ploch 
 

 → kónický tvar a zúžený konec solo kartáčku umožňuje 
čištění parokapes, okolí implantátů a prořezávajících 
se zubů

 → diamantová rukojeť pro uchopení kartáčku dvěma 
prsty a jeho správné přiložení v úhlu 45°

 → optimální počet vláken zajišťuje snadnější hygienu 
kartáčku bez snížení vynikající čistící schopnosti

 → unikátní systém paro® isola F na konci kartáčku 
umožňuje jednoduše solo kartáček vyměnit za 
mezizubní kartáček

Zubní kartáček a solo 
kartáček v jednom

paro® 39 s kompaktní hlavou  
a 39 svazky v 5 řadách

ultra soft 
ultra thin

medium 
soft

Up to 
4x more 

bristles as 
standard brush heads

714 paro® exS39
715 paro® S39
716 paro® M39 medium 

soft

738 paro® M27L
739 paro® S27L

paro® 27L s úzkou hlavou pro cílené 
čištění s 27 svazky ve 3 řadách

Zdravý gingiválny žliabok Gingiválny vačok Parodontálny vačok



Typy parodontálnych vačkov podľa POČTU 
POŠKODENÝCH PLÔCH V OBLASTI JEDNÉHO ZUBA

Parodontálny vačok môže byť tiež pomenovaný 
podľa počtu poškodených plôch v oblasti jedné-
ho zuba. Rezorbovaná môže byť hociktorá stena 
alveolárnej kosti, napríklad meziálna, meziálna 
a distálna alebo meziálna, distálna a vestibu-
lárna, vestibulárna a orálna, distálna a orálna 
a podobne. Preto je nevyhnutné pri vyšetrovaní 
prechádzať parodontálnou sondou po obvode 
celého zuba. Nameraná hĺbka vačku je veľmi čas-
to rôzna na rôznych stenách jedného zuba (napr. 
zub 41: hĺbky 4mm, 6mm, 7mm, 3mm).

Podľa počtu rezorbovaných stien alveolárnej kosti 
v parodontálnom vačku je vačok:
a)  trojstenný defekt - rezorbované sú tri steny 

alveolárnej kosti okolo zuba, zub má kosť iba 
na jednej strane,

b)  dvojstenný defekt - rezorbované sú dve steny 
alveolárnej kosti okolo zuba, zub má kosť na 
dvoch stranách,

c)  jednostenný defekt - rezorbovaná je jedna 
stena alveolárnej kosti pri zube, zub má kosť 
na troch stranách.

PARODONTÁLNY VAČOK | 5

Dvojstenný defekt + rtgTrojstenný defekt + rtg

Hlboký PV 12 mm Jednostenný defektPoškodená oblasť furkácie pri nevhodnom 
endodontickom ošetrení



Typy parodontálnych vačkov podľa SMERU 
A PRIEBEHU REZORPCIE alveolárnej kosti 
v parodontálnom vačku

Parodontálny vačok môže byť pomenovaný podľa 
smeru priebehu rezorpcie alveolárnej kosti:
a)  jednoduchý - vačok prebieha iba v jednom smere,

b)  špirálovitý - vačok prechádza napr. z vestibu-
lárnej steny zuba na meziálnu stenu, „krúti 
sa“ okolo zuba tak, že zahŕňa jednu alebo viac 
ďalších povrchov,

c)  furkačný vačok - vačok medzi koreňmi zubov, 
označovaný podľa stupňa rezorpcie ako stupeň 
FI, FII, FIII.
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 → obohacený o xylitol
 → neobsahuje alkohol
 → neobsahuje ADS (anti-diskolorační systém), tedy není snižována 

jeho účinnost
 → osvěžující mentolová příchuť

paro® chlorhexidin, 0,12 %

PARO® CHLORHEXIDIN

Smer a priebeh rezorpcie alveolu Špirálovitý PV 12mm pri zube 41, fistu-
la v oblasti extrahovaného zuba 42

Typy furkácií, rtg + klinické vyšetrenie 
furkačnou sondou

Parodontálny absces zub 47 pri  
parodontitíde + rtg + stav pri chirurgii

Špirálovitý PV pri zube 24, fistula 
v oblasti extrahovaného zuba 25, viď rtg  
s gutaperčou



Typy parodontálnych vačkov PODĽA HĹBKY

Parodontálne vačky sa v bežnej praxi označujú 
podľa hĺbky, ktorá prevažne charakterizuje stupeň 
rezorpcie, stupeň závažnosti ochorenia: začínajú-
ci, stredne-ťažký, ťažký stupeň parodontitídy a ten 

je daný prevažne hĺbkou parodontálneho vačku 
v milimetroch:
a) do 4 mm je plytký parodontálny vačok,
b) 4 - 6mm je stredne hlboký parodontálny vačok,
c) 6 a viac mm hlboký parodontálny vačok.

 → inovativní paro®slider umožňuje, 
i se zavřenými ústy, jednoduše 
a efektivně najít a vyčistit 
mezizubní prostory

 → jemným pohybem jezdce dopředu 
a dozadu mezizubní kartáček plynule 
vklouzne do mezizubního prostoru

 → speciální otvor na konci je určen 
pro interdentální nebo fluoridový 
gel, ten se tak bez ztráty dostane do 
požadovaného mezizubního prostoru 
nebo do parodontálního vačku – kapsy

Jak paro®slider použít?

1)  modrá špička paro®slider přesně zapadne do mezizubního 
prostoru

2)  pomalu vysouvejte kartáček pohybem palce, a v případě 
odporu upravte úhel přiloženého paro®slider; kartáček musí 
jednoduše bez odporu vklouznout do mezizubního prostoru

3)  dvěma pohyby jezdce pomocí palce vyčistěte mezizubní 
prostor, jádro kartáčku je měkké a dochází k jeho rolování 
a ohýbání právě proto, aby nedošlo při špatném zavedení 
k poranění papily

Mezizubní péče
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Vyšetrenie paro-
dontálneho vačku 
parodontálnou 
sondou, typy  
rezeorpcie



Typy parodontálnych vačkov PODĽA STUPŇA 
REZORPCIE ALVEOLÁRNEJ KOSTI

Rozsah poškodenia parodontu je nutné stanoviť 
klinickým aj rentgenologickým vyšetrením. Na 
rtg snímke sa hodnotí stav alveolárnej kosti a jej 
dve časti kompakta a spongióza. Kompaktná časť 
alveolu je označovaná na rtg snímke ako lamina 
dura a je viditeľná ako neprerušená biela čiara 
po obvode alveolárnej kosti. Prerušenie a strata 
laminy dury znamená prerušenie a „zmiznutie 
bielej čiary“, viditeľná je iba spongióza alveolárnej 
kosti. Podľa stupňa straty-rezorpcie viditeľnej na 
rtg snímke je alveolárna kosť hodnotená ako:
a/ RP0 znamená,že nie je prítomná rezorpcia alve-
olárnej kosti, nie sú prítomné žiadne zmeny, lami-
na dura je neprerušená, súvislá v celom rozsahu,

b)  RP1 začínajúca rezorpcia alveolárnej kosti, čo 
sa prejaví ako prerušenie laminy dury, označu-
je začínajúci stupeň, začiatok parodontitídy,

b)  RP2 stredný stupeň parodontitídy, lamina dura 
je rozpustená v celej hrúbke, v oblasti zuba 
nie je prítomná lamina dura, viditeľná je iba 
spongióza,

b)  RP3 ťažký stupeň parodontitídy, spongióza je 
rozpustená do polovice hrúbky koreňa zuba, 

b)  RP4 veľmi ťažký-terminálny stupeň parodonti-
tídy, v alveolárnej kosti je ukotvená iba jedna 
tretina koreňa zuba, alveolárna kosť je roz-
pustená v oblasti dvoch tretín dĺžky koreňa 
zuba, veľmi často sa tu vyskytuje parodontálny 
absces, paropulpálny komplex, kedy okrem 
parodontologickej je nutná aj endodontická 
liečba.
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paro® Isola F
 → oválné nebo kónické 

mezizubní kartáčky 
v osmi různých průměrech

 → unikátní systém umožňuje 
kombinovat 
mezizubní kartáček 
s kartáčky a držáky paro®

 → handy grip pro snadné 
použití i bez kartáčku

 → průměr drátku 0,45 mm - 
0,95 mm

Mezizubní kartáčky

paro® handy grip

#1041,

#1042,
medium,  5 mm

#1047,
large,  8 mm

#1048,
xxx-fine,  1.7 mm

#1043,
xxx-fine,  1.9 mm

#1044,
xx-fine,  2.5 mm

x-fine,  3 mm

#1049,

#1046,

#1013,

x-fine,  1.9/5 mm

fine,  3/7 mm

F, soft refill



Typy parodontálnych vačkov podľa TYPU  
REZORPCIE ALVEOLÁRNEJ KOSTI

Parodontitída ako chronické zápalové ochorenie 
parodontu sa rozdeľuje do dvoch základných 
skupín a to na agresívnu a neagresívnu formu. 
Rozdiely medzi obidvoma formami sú vo veku 
- kedy ochorenie začína, v príčine vzniku, v type 
mikroorganizmov, v rýchlosti priebehu. V závislosti 

od týchto faktorov je odlišný typ liečby a prognó-
za. Základným prejavom jednotlivých typov je typ 
rezorpcie alveolárnej kosti:
a)  neagresívna parodontitída - horizontálna re-

zorpcia alveolárnej kosti,
b)  agresívna parodontitída - vertikálna alebo 

kombinovaná horizontálna+vertikálna rezorpcia 
alveolárnej kosti.

Typy PV podľa STUPŇA REZORPCIE
a) RP0 b) RP1 c) RP2 d) RP3 e) RP4

Typy parodontálnych vačkov podľa HĹBKY
a) do 4 mm
b) 4 – 6 mm
c) 6 a viac mm
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Stav rezorpcie alveolárnej kosti:
RP0 - žiadna rezorpcia, zdravá kosť
RP1 - začínajúca rezorpcia laminy dury 

RP2 - rozpustená lamina dura
RP3 - alveolárna kosť rozpustená do polovice dĺžky koreňa
RP4 - v alveolárnej kosti je iba jedna tretina koreňa zuba

Horizontálna 
rezorpcia 
alveolu

Kombinoavný 
typ rezorpcie 
alveolárnej 
kosti

Vertikálny 
typ 

rezorpcie 
alveolu



Typy parodontálnych vačkov podľa LOKALIZÁ-
CIE a SMERU REZORPCIE ALVEOLÁRNEJ KOSTI

Existujú dva typy parodontálnych vačkov podľa ich 
lokalizácie: 
I.  nadkostný (suprabony,supraalveolárny), spod-

ná časť vačku je nad horizontálne rozpustenou 
alveolárnou kosťou, 

II.  vnútrokostný (intrabony, intraalveolárny) dno 
vačku uložené smerom ku hrotu koreňa-apiká-
lne, kosť je rozpustená šikmo-vertikálne, bočná 
stena vačku leží medzi povrchom koreňa zuba 
a alveolárnou kosťou, intraalveolárny vačok sa 
označuje často ako kostný kráter.

paro® riser-floss,  
50 m 

 → expandující voskovaná zubní  
nit s mentolovou příchutí

 → s obsahem fluoridu
 → stlačená vlákna jsou 

uzpůsobená k snadnému 
zavedení do mezizubních 
prostor

 → v kontaktu se slinami zvětší svůj  
objem pro dokonalé vyčištění

paro® brush’n floss, 
20 ks x 15 cm

 → plyšová dentální nit pro  
čištění rovnátek, můstků 
a širších mezizubních  
prostor

 → vyztužený konec nitě  
usnadňuje zavedení

 → praktické balení pro snadné 
vytažení pouze jedné nitě

paro® glide-tape, 
50 m

 → teflonová páska z PTFE 
odstraňuje zubní plak 
i ve velmi těsných 
mezizubních prostorech

 → snadno klouže přes body 
kontaktu

 → nezařezává se do prstů 
a nepoškozuje dásně

paro® classic-floss, 
5 m, 50 m

 → voskovaná, 
tenká nit 
s mentolovou 
příchutí

 → s obsahem 
fluoridu 

paro® floss 
holder

 → unikátní pomocník 
pro snadné čištění

 → nejvyšší účinnost 
s nízkou 
spotřebou

Mezizubní nitě
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Nadkostný vačok pri horizontálnej rezorpcii Vnútrokostný vačok pri vertikálnej rezorpcii



Typy parodontálnych vačkov PODĽA AKTIVITY 
OCHORENIA

Aktivita, hĺbka a obsah v parodontálnom vačku.
Parodontálny vačok - jeho obsah, štruktúra a 
hĺbka sa mení podľa priebehu zápalu, množstva 
a virulencie baktérií, reakcie imunitného systému, 
typu a kvality liečby. Parodontálny vačok v závislos-
ti od aktivity ochorenia je pomenovaný ako:
a)  aktívny vačok - opuchnutá gingíva, gingivitída 

pri prebiehajúcej parodontitíde (Edematous 
Pocket), vo vačku práve prebieha zápal, pri 
sondovaní parodontálnou sondou vyteká z vač-
ku krv alebo hnis,

b)  neaktívny vačok - parodontitída bez gingivitídy, 
gingíva bez opuchu (Fibrotic Pocket), vo vačku 
neprebieha zápal, označovaný je ako vačok 
vo fáze stability, pri sondovaní parodontálnou 

sondou z vačku nevyteká ani krv ani hnis, je tam 
sulkulárna tekutina, klesá hĺbka parodontálne-
ho vačku až na 0,5-1mm,

c)  poloaktívny vačok- ochorenie parodontu je 
prevažne vo fáze hojenia, pri sondovaní paro-
dontálnou sondou vyteká z vačku po určitom 
čase (10-20 sekúnd po vytiahnutí sondy) malá 
kvapka krvi, nikdy nevyteká hnis (hnis svedčí o 
aktivite - aktívny vačok). Podľa príčiny miernej 
aktivity - poloaktivity sa delí vačok na:  
   vačok s nedostatočnou alebo nevhodnou 
liečbou,

    vačok s vhodnou liečbou, ale nedostatočnou 
obrannou reakciou organizmu na liečbu, 

    vo vačku ešte nie je ukončené hojenie, vy-
šetrenie sa vykonáva predčasne pred ukon-
čením hojenia, nutné je poznať čas hojenia 
jednotlivých tkanív parodontu.

AKTIVITA HOJENIE STABILITA

paro® Amin, zubní pasta paro® dent 
ústní voda

 → kombinace aktivních  
složek amin fluoridu 
a fluoridu sodného

 → osvěžující mentolová 
příchuť

 → pro děti nebo dospělé s amin fluoridem
 → bez obsahu SLS
 → nízké RDA 23 je ideální i pro použití s elektrickým kartáčkem
 → osvěžující mentolová příchuť, v dětské pastě velmi jemná
 → pro dospělé navíc obsahuje panthenol, který posiluje gingivu 

a podporuje regeneraci měkkých tkání

Zubní pasty a ústní vody
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Typy vačkov podľa stavu aktivity parodontitídy: a) aktívny vačok, b) váčok vo fáze hojenia, c) vačok vo fáze stability
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Vzdelanie
2009 Habilitačné konanie

1998–2001  Doktorandské štúdium Lekárska fakulta UK v Bra-
tislave, vedecko akademická hodnosť PhD., téma 
doktorandskej práce: Hygienická fáza v pláne stoma-
tologického ošetrenia

1991  Špecializačná nadstavbová atestácia v odbore 
parodontológia. Téma atestačnej práce: Vplyv hladín 
hormónov na stav parodontu žien

1984 Atestácia 1. stupňa v odbore stomatológia

1976–1981 Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach odbor stomatológia

Doplňujúce informácie o vzdelaní

2008  Študijný pobyt: Dental Hygiene School, Hogeschoool 
Inholland, University of Professional Education, 
ACTA Amsterdam, Holandsko. Témy: Efektivita práce 
dentálneho hygienika v praxi zubného lekára, 
Manažment práce zdravotnického pracovníka pri 
práci s luďmi rozličných etník

2005  Študijný pobyt: Dental Hygiene School, Hogeschoool 
Inholland, University of Professional Education, 
ACTA Amsterdam, Holandsko, Téma: Príprava 
štandardizovaných postupov v dentálnohygienickej 
starostlivosti.

1997  Vedenie preventívnych programov orálneho zdravia, 
Zahnärztliches Institut, UNI Zürich, Švajciarsko

1994  Študijný pobyt: Uplatnenie dentálneho hygienika v 
praxi zubného lekára, Basel, Švajciarsko

1993  Študijný pobyt: Dental Hygiene School, University of 
Professional Education, Utrecht, Holandsko, téma: 
Príprava pedagogických pracovníkov pre študijný 
odbor dentálna hygiena

1993   Študijný pobyt: Dentalhygiene Schule, Minerwastrasse 
99, Zürich, Švajciarsko Téma: Príprava pedagogických 
pracovníkov pre študijný odbor Dentálna hygiena

Pracovné skúsenosti

1991–1994 NsP Prešov, ordinár pre parodontológiu a ochorenia 
slizníc

1997–2000  Doktorandské štúdium, Lekárska fakulta UK v Bratislave, 
Stomatologická klinika Heydukova 8, Bratislava, Pozícia: 
externý doktorand, Doktorandská práca na tému: „Hy-
gienická fáza v pláne stomatologického ošetrenia“

2001–2018 LF UK v Bratislave, Stomatologická klinika

2004–2018 Fakulta zdrav. odborov PU v Prešove

2005–2018 FNsP Klinika dentálnej hygieny

2015–2018 LF UK Martin


