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pripomočke za ustno higieno 

čiste in zdrave  oz. pozdravljene 

zobe 

otroci potrebujejo pomoč staršev 

željo po spremembi na bolje 
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odtis 

ortopan 

lateralni tele rtg 

cbct 

meritve na študijskih 

modelih 

analiza medčeljustnih odnosov v  

artikulatorju 

dentalna fotografija 
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danes lahko še tako “nametane” zobe v čeljusti s pravilnim in pravočasnim 

ukrepanjem, uporabo  ortodontskih aparatov in ob pomoči še kakšnega 

dentalnega specialista “spravimo v red in vrsto” 

prej 

potem 
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              dolga pot do lepega nasmeha 

lahko traja leta, a se splača 
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 ob nošenju se otrok navadi na prisotnost aparata v ustih in na disciplino, ki je za 

uspeh zdravljenja odločilnega pomena 

  ti pripomočki in aparati so učinkoviti samo v obdobju intenzivne rasti, pri 

deklicah nekako do 12. leta starosti, pri dečkih nekoliko dlje 

  z njimi pričnemo zdravljenje takoj, ko je otrok  sposoben sodelovati, 

najpogosteje pa v 6. letu starosti 



 
ko odstranimo vzrok za nastanek nepravilnosti (razvade, nepravilna 

funkcija ustnic,jezika ), se nepravilnost v času rasti lahko spontano popravi 
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pred 

začetkom 

po treh 

mesecih 

spremembe po treh mesecih vsakodnevnega nošenja                        

in treninga miofunkcijskih vaj 
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 spremembe,ki so vidne na obrazu (vidna napetost na mišicah  brade, 
otrok ne zmore držati zaprtih ust oz. uporabi viden napor, obrazni profil 
se poslabšuje) 

 spremembe ki so vidne v ustih ( zobje se še bolj nagibajo ali razmikajo) 

  v sodobnejših zobotehničnih laboratorijih v aparat vstavijo posebni 
senzor, na podlagi katerega ortodont v posebni napravi odčita, koliko 
časa dnevno je bil aparat v ustih 
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vpliv na skladno rast čeljusti 
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uskladitev nepravilno oblikovanih zobnih lokov 

prej 

potem 
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modri zobje so še mlečni 

križni griz     usklajeni zobni loki 
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najbolj primeren čas za zdravljenje nepravilnosti razmerja 

zobnih lokov je v starosti od 6 do 13 let 
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 zagotoviti dovolj prostora za izrast vseh zob 

 skladen in estetsko prijeten videz obraza 

 boljšo samopodobo in s tem samozavest otroka oz. 
mladostnika 
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  zdravljenje bo trajalo več let 

 otroka je ves čas potrebno motivirati in mu pomagati pri nadzoru 
pravilne higiene in nošenju aparata 

 iskanje vzrokov za neuspeh ( pomanjkanje časa, šola in obšolske 
aktivnosti) nujno privedejo do neuspešnega zdravljenja 

 vseh stroškov zdravljenja, posebej novejših tipov aparatov, ki nudijo 
mnogo več , zavarovanja ne krijejo in so potrebna doplačila 

PREJ POTEM 



 

 
primer: stanje ob začetku in koncu zdravljenja, noben zob ni bil odstranjen 
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starost 7,5 let starost 14 let 

starost 7,5 let 
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fotografija je last  lastnika blagovne znamke ščitnikov 

INDIVIDUALNO IZDELANI ŠČITNIKI, NA PODLAGI ODTISA ZOB,  KI SE TESNO 

PRILEGAJO ZOBEM IN ČELJUSTIM  BOLJE ŠČITIJO PRED POŠKODBAMI ZOB 
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starost 14 let 

starost 5,5 let 
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SE RAZLIKUJEJO GLEDE NA NAČIN DELOVANJA  

IN MATERIAL, IZ KATEREGA SO IZDELANI TER MESTA 

KJER SO PRITRJENI 
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standardni 
samozaklepni 

Prednosti samozaklepnih nosilcev pred standardnimi: 

-manjše trenje med žičnim lokom in nosilci 

-manj kontrolnih pregledov in v daljših časovnih intervalih 

-lažje čiščenje 

Slabosti: 

-cena. 



29 

     globoki griz zaradi nepravilne rasti  čeljusti lahko v določenih primerih, 

ob uporabi dodatnih elementov fiksnega aparata korigiramo samo z 

aparatom tudi po končani rasti 

intruzijski dodatni lok 
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  uporaba dodatnega sidrenja, ko s premikom zoba ne želimo spremembe lege  

   ostalih zob  
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zobe najprej poravnamo, nato odlomljenim zobem tudi vrnemo obliko, jih dogradimo 
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ESTETSKE 

KOREKTURE 

SPREDNJIH 

ZOB 
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Spremenite svoj nasmeh 

     brez oz. z minimalnim brušenjem zob  
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 zdravljenje vnete dlesni 

 oblikovanje in odstranitev odvečne dlesni 

 

                  brez bolečin in krvavenja, izredno hitro celjenje 
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hitrejša vključitev neizraslega zoba v aparat in s tem krajši čas 

trajanja zdravljenja z aparatom 

zaradi zadebeljene sluznice neizrasel podočnik podaljšuje  trajanje 

ortodontskega zdravljenja 
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NADOMEŠČANJE DESNEGA MANJKAJOČEGA STRANSKEGA SEKALCA Z  

ZOBNIM VSADKOM, PREOBLIKOVANJE  LEVEGA STRANSKEGA SEKALCA 
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Izguba in patološka obraba zob pri odraslih lahko vodi do resnih težav z zobmi in 

obzobnimi tkivi ter posledično čeljustnimi sklepi. Vzrok nepojasnjenim glavobolom 

ali bolečinam v ramenih je lahko tudi en sam previsok zobni kontakt zaradi 

nagnjenega zoba ali nepravilno oblikovane zobne zalivke oz.krone. 
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Začasna rešitev  težav je lahko grizna opornica, fizioterapija in zdravljenje z 

zdravili, kasneje pa 

ortodontsko zdravljenje, protetična ali implantološka obnova zob in  

vzpostavitev harmoničnega in funkcionalnega medčeljustnega odnosa. 
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FIKSNI RETINER 
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    osebno v naši ambulanti  

   Cvetkova ulica 12, 9000 Murska Sobota 
 

    po telefonu  +386 2 535 10 65 

    preko spletne strani www.ortodontijams.si 

    po elektronski pošti : info@ortodontijams.si 
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   zahvaljujemo se vsem, ki so omogočili izdelavo tega biltena, 

posebej tistim, ki so dovolili objavo fotografij v medicinsko 

izobraževalne namene 

 

     lastnik fotografij animacij je lastnik licence programa  

        Dolphin imaging &Management Solution  - Aquarium: 

             Zasebna specialistična ambulanta za zobno in  

             čeljustno ortopedijo Tadeja Kramarič-Čizmazija 

                    Cvetkova ulica 12, 9000 Murska Sobota 

 

    lastnik fotografije športnih ščitnikov je ERKODENT® Erich 

       Kopp GmbH 

                          samo za interno uporabo 

 

 ponatis in razmnoževanje prepovedano 

                                     avtorske pravice © 2016 



Razlogi za ortodontsko zdravljenje 
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 ZAKAJ SE ODLOČITI ZA ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                
   ZDRAVJE-HARMONIJA TELESA IN DUHA 
                  NAJ VAŠ NASMEH IZŽAREVA ZDRAVJE 


