
POPIS METODY 
Při práci s kofferdamem je nezbytné z jeho povrchu 

odsávat chladicí vodu, dezinfekční a výplachové roztoky 
atd. V případě, kdy pracujeme bez asistence, můžeme 
použít savku ukotvenou do spony kofferdamu. 

Pro tuto metodu potřebujeme klasickou plastovou savku 
vyztuženou drátem, nůžky a kleště (obr. 1). Z konce sav-
ky odstřihneme plastovou čepičku a dále přibližně 1 cm 
plastu, přičemž vyztužující drát pouze obstřihneme a jeho 
vyčnívající konec zahneme kleštěmi do tvaru háku (1). 
Tento hák ukotvíme z lingvální strany do otvoru ve sponě 
kofferdamu (obr. 2 a 3). Tlak kofferdamové blány drží 
savku pevně zaháknutou. Někdy je třeba dodatečně upra-
vit tvar či délku háku, aby jeho retence byla dostatečná. 
V případě, že používáme rámeček nad blánou kofferdamu, 
prostrčíme opačný konec savky mezi blánou a rámečkem 
tak, aby rámeček nebyl tlačen na kůži pacienta váhou 
trubice savky. Pokud používáme rámeček pod blánou kof-
ferdamu, podložíme jej vatovými čtverečky.

Tato metoda zajistí automatické kontinuální odsávání 
z pracovního pole (2).
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Obr. 1: Savka upravená pomocí nůžek a kleští, připravený 
hák na savce.

Obr. 2 a 3: Savka s hákem před a po ukotvení do otvoru ve 
sponě kofferdamu.




