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Souhrn:
Klíčové využití informace, jejímž nositelem je homeopatický lék, leží v oblasti profylaxe
patologických predispozic. V praxi aplikovaná klinická homeopatie umožňuje harmonizovat
metabolismus v celé šíři PNEI osy. Používání homeopatických léků v období vývoje chrupu
je jednou z oblastí, kde je efekt homeopatické léčby evidentní.
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Aplikace homeopatických znalostí a zkušeností při vývoji celého stomatognátního systému
nám přináší novou možnost, jak ovlivnit predispozice jedince. Ve své zubní praxi používám
homeopatické léky takřka denně. A protože již ošetřuji druhou a třetí generaci svých
původních pacientů, dovoluji si efekt homeopatické informace ve vývoji chrupu potvrdit.
Využívám třístupňový systém:
1. Během těhotenství se zakládá celý dočasný chrup dítěte a také první stálé moláry.
Matka, zejména v druhém trimestru těhotenství,„odhalí“ své metabolické predispozice a
díky jejich léčbě dochází k zamezení metabolických krizí u nenarozeného dítěte.
2. Výhoda návštěvy u stomatologa do jednoho roku věku dítěte.
Potíže při erupci dočasné dentice a její načasování mnohé o celkové metabolické
predispozici prozradí.
3. Doba růstových akcelerací a doba ortodontické přestavby chrupu.
Je charakteristické, že v době aktivace hormonální osy zasáhnou změny celou osu PNEI.
Klinicky se to projeví zejména na rychle rostoucí tkáni, takže tvrdé i měkké zubní tkáně
jsou přesně nastaveným zrcadlem metabolických změn.
Konstituce dle Nebela a Vanniera:
SULFURICKÁ KONSTITUCE (stenický jedinec, normookluze, symetrický zubní oblouk
s nažloutlými řezáky).
Pozor!Zvýšená aktivita nadledvin, díky sympatikotonnímu nastavení jedince hrozí spastická
kongesce (hypertenzní reakce na lokální anestezii s vazokonstrikční složkou, spastická
kongesce ACONITUM, prudké hnisavé procesy HEPAR SULFUR, spastické bolesti podél
nervové dráhy COLOCYNTHIS).
KARBONICKÁ KONSTITUCE (hranaté bílé zuby, krátké končetiny, při erupci zubů hrozí
horečka s pocením BELLADONNA a bolestmi MAGNESIA CARBONICA, někdy
s emocionální nadstavbou CHAMOMILLA; na jedné straně odvápnění tvrdých zubních
tkání a skeletu a na straně druhé retence v podobě lithiáz).
Pozor! Tendence k hypofunkci štítné žlázy, k zubnímu kameni, k neochotě stomatognátního
systému k přestavbě při ortodontické terapii, potíže se závěsným aparátem zubu.
FOSFORICKÁ KONSTITUCE (dlouhý štíhlý jedinec, dlouhé úzké zuby, demineralizace bez
retence, citlivost a nervozita během ošetření).
Pozor! Tendence ke ztrátám minerálů, tendence k hyperfunkci štítné žlázy, což se v důsledku
projeví velkou kazivostí a poruchami mineralizace tvrdých zubních tkání. Potěšující je, že se

většinou jedná o aktivně spolupracující jedince s převahou nerovnováhy ve vegetativním
nervovém systému. Např. CALCAREA PHOSPHORICA - převažuje sympatikus X
KALIUM PHOSPHORICUM - převažuje parasympatikus.
FLUORICKÁ KONSTITUCE (asymetrie, gotické patro, vývojové anomálie - rozštěpy,
přespočetné zuby, nezaložené zuby, namodralá transparentní sklovina).
Pozor! Neklid a nestabilita, nekvalitní vazivový systém, exostózy, epulis, cysty, keloidy.
Hnisání je provázeno tvorbou píštělí a má tendenci k chronicitě.
Ve stomatologii je výhodné využít kombinaci terapie Schüsslerovými solemi s vývojem
predispozic podle Dr. Bernarda. Ten mluví pouze o určitých etapách ve vývoji člověka, při
kterých potřebuje organismus napovědět pomocí homeopaticky ředěných minerálů.
Ve své praxi daná období doplňuji homeopatikem z rostlinné matečné tinktury, jež nabídne
organismu čitelné stavební schéma.

