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Děti si s paní učitelkou ve škole povídají, jak se měly o Vánocích, co všechno 

našly pod stromečkem, dostanou se ale také k jinému tématu…

Milé děti, protože už je

nový rok, čeká nás

příští týden preventivní 

zubní prohlídka.

Nezapomeňte si pořádně

vyčistit zuby, ať na paní

doktorku nekouká 

z pusy svačina!

Nějak mě bolí zub,

o Vánocích jsem asi snědl

víc cukroví, než je zdrávo...

Podívejte!

Mám úplně 

oteklou stoličku,

maminka říkala,

že to asi bude zánět,

možná mě čeká

trhání… stejně 

bych k zubaři 

musel.

Michal už ví, že jako hemofilik se bude muset na zubní ošetření připravit předem.

Co kdybychom společně

zašli za profesorem

do laboratoře?

To je výborný nápad,

minule se mi tam

moc líbilo, vypadá to tam

jako v budoucnosti.

Eliško, musíš 

jít s námi,

něco takového

jsi ještě neviděla!

V laboratoři:
Hezké odpoledne,

kamarádi, pojďte dál,

už jsme se dlouho neviděli.
Příští týden půjdeme

se školou k zubaři, ale 

trochu se bojím, asi mě 

čeká trhání. Můžu se 

na to nějak připravit?

Samozřejmě!

Pojďte, vše vám 

ukážu.
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Tento materiál vám byl vydán va�ím o�etøujícím lékaøem, je urèen k edukaci dìtských hemofilikù a nenahrazuje konzultaci s va�ím o�etøujícím lékaøem.
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Michal a jeho kamarádi už se zubaře nemusí bát. Navíc se  dozvěděli

spoustu nových informací . Jaká dobrodružství na ně čekají příště?o hemofilii

U hemofiliků je nutné

užívat tabletky večer 

před trháním a ještě 

i několik dnů potom,

většinou 3× denně.

Přibližně půl hodiny před 

výkonem je pak nutná 

aplikace faktoru, kterým je 

dítě substituováno –

to znamená, že dostává 

faktor, který mu v těle chybí. Potom už záleží na zubaři, 

zda ránu ošetří tkáňovým lepidlem, 

gelasponem, zašije či použije 

Killiánovu destičku…

Po zubní prohlídce:

Profesor měl 

pravdu, návštěva 

zubaře nemusí

být žádná katastrofa,

stačí se jen dobře 

starat o zuby.

To už jsou ale detaily.

Hlavní je, že i děti, jako je Michal,

se nemusí bát zubaře, a to 

ani náročnějších výkonů.

Na vrtání třeba žádná příprava

potřebná není.

Abys měl stále

jistotu, jak na tom

jsi s hladinou faktoru,

nejlépe Ti pomůže

Tvoje mobilní

aplikace. Jasně, se svou aplikací

se radím skoro 

o všem…☺

To bylo

teda něco!

Že? Úplně

jako v jiné

realitě! Ale prosím vás,

vždyť to přeci nic není.

Když si poctivě čistíme zuby,

není třeba se ničeho bát.

Zubař je náš kamarád!

Pane profesore,

moc Vám děkujeme!

Teď už toho o hemofilii víme

zase o něco víc! Ale stejně se 

mi k tomu zubaři nechce…

Děti pomalu odcházejí z laboratoře.

Nakonec to nebylo nic hrozného.

Paní doktorka byla moc příjemná

a dokonce mi nabídla, 

že příště se můžeme pobavit 

o možnosti rovnátek!
Podívejte,

co jsem 

dostal!
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