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IMPLANTANTI

NIČ VEČ MANJKAJOČIH ZOB
Brezzobost nam povzroča obilico neprijetnosti, saj vpliva na naš videz, otežuje govor in hranjenje ter 
nenazadnje ruši zobno ravnovesje, kar vodi do večje obrabe preostalih zob.  Uporaba zobnih implantatov 
predstavlja danes že vsakodnevo prakso sodobnega zobozdravstva.

Pogovarjali smo se z zobozdravnikom 
Sašom Savićem, specialistom čeljustne in 
zobne ortopedije iz Dentalne Akademi-
je, kjer verjamejo v interdisciplinarno oz. 
celostno obravnavo pacienta. Pod eno 
streho tako specialisti različnih zoboz-
dravniških specialnosti stremijo vedno k 
najboljšim rešitvam primernim posame-
zniku. 

Kaj so pravzaprav zobni implantati? 
Zobni implantati, po slovensko jim pra-
vimo vsadki, so sodobna, varna in trajna 
rešitev za nadomeščanje manjkajočih 
zob. S pomočjo natančnega kirurškega 
posega se vsadek, narejen iz titana vstavi v 
čeljustno kost. Po preteku 3-6 mesecev se 
implantant dobro združi s kostnino, nato 
pa je pacient pripravljen za nadaljevanje 
terapije z izdelavo porcelanske nadstruk-
ture oziroma novega zoba, mostička ali 
zobne proteze, ki ga je praktično nemo-
goče razlikovati od naravnih zob. Pred 
klasičnimi protetičnimi postopki ima 
zobni implantant veliko prednosti. 

Kako natančno poteka postopek 
vsaditve in ali je možno, da telo 
vsadek zavrne?
Sprva je potrebno opraviti pregled. 
Opredelijo se vaše želje in ovrednotijo 
anatomske razmere v ustih, nato s po-
govorom dorečemo možne rešitve. Na 
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Perfect SKIN Hyaluron

• Za zdravo in privlačno kožo,
• zdrave lase in nohte,
• normalno obarvanost kože.

Perfect Skin Hyaluron je na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah ter prek spletne strani www.
fidimed.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način 
življenja. Priporočenega dnevnega odmerka se ne sme prekoračiti.

Vitamini biotin, niacin in vitamin B2 ter mikroelement cink prispevajo k ohranjanju lepe 
in zdrave kože. Baker prispeva k normalni obarvanosti  kože, vitamin C pa ima vlogo 
pri nastajanju kolagena za normalno delovanje kože. Hialuronska kislina, naravna 
sestavina kože in vezivnega tkiva, zaokrožuje sestavo prehranskega dopolnila Perfect 
Skin Hyaluron. 

Poskrbite za naravno lepoto in 
sijaj vaše kože

Lepa in 
zdrava 
koža

Prehransko dopolnilo s 100 mg 
hialuronske kisline
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POMEMBEN NI SAMO LEP,  AMPAK PREDVSEM ZDRAV NASMEH!

Koprska 94 a, 1000 Ljubljana
T: 051 334 334, E: info@dentalna-akademija.si

Center za celostno zobozdravstvo

ortopanskem posnetku je potrebno ugo-
toviti kakovost in količino kostnine, ki jo 
v področju vsaditve potrebujemo, Kirur-
ški del vstavitve titanovega vijaka v kost 
poteka v lokalni anasteziji. Sam poseg je 
varen, povsem neboleč in lahko bi trdil, 
da minimalno invaziven.  

Možnosti zavrnitve vsadka so ob pravil-
nem kirurškem delu zelo majhne. Titan 
je namreč eden najbolj bioinertnih mate-
rialov, kar pomeni, da ga telo ne zaznava 
kot tujek. 

So vsadki primerni prav za vsakogar?
No, nedvomno je potrebno za vsaditev 
biti splošno telesno zdrav. Pri rakavih 
bolnikih bomo z vsadki počakali do kon-
ca kemoterapije. Tudi pri neurejenem 
diabetološkem statusu smo bolj previ-
dni. Paciente na antikoagulacijski tera-
piji obravnavamo ob posvetu z lečečim 
zdravnikom. 

Kolikšna pa je življenska doba 
vsadkov?
Ob kvalitetno izdelani zobni protetiki na 
njemu in dobri ustni higieni zlahka dose-
že 15 let in več. 

Po izobrazbi ste specialist čelju-
stne in zobne ortopedije oziroma v 
ortodont. Kako to, da se ukvarjate 

tudi z vsadki? 
Res je. Kot član kirurško ortodontske-
ga tima se ukvarjam tudi z bistveno bolj 
zapletenimi in krvavimi posegi kot so 
zobni vsadki. Pri ortognatih operacijah 
načrtujemo kostne premike čeljustnic, 
zdravimo razcepe neba, zobnega grebena 
in ustnic, skratka spreminjamo celotno 
podobo obraza, kot recimo pri našemu 
prvaku v smučarskih skokih Petru Prev-
cu. Vsadki so elegantna rešitev, ki nam jo 
sodobni čas ponuja, saj ob minimalno 
invazivnem posegu nudijo funkcional-
nost in estetiko.  Danes so implantati tudi 
cenovno dostopni in se za njih odloča 
vedno več ljudi.

Obiščite nas v naši zobozdravstveni or-
dinaciji kjer vam naredimo brezplačen 
zobozdravstveni pregled in vam predla-
gamo za vas najprimernejšo rešitev. Za 
obisk nas predhodno pokličite na tel.: 
051 334 334, lahko pa nas kontaktirate 
tudi po emailu: info@dentalna-akade-
mija.si 

Zaradi velikega zanimanja v aprilu po-
daljšujemo akcijo “testiraj se in ukrepaj”. 
Pridite tudi vi na brezplačen test odkri-
vanja aktivnosti parodontalne bolezni 
v njeni zgodnji fazi. Uporabljamo teste 
nemškega proizvajalca PerioSafe.


