
Zobni vsadek ali implantat je umetna zobna korenina.

Namenjeni so nadomestitvi posameznega manjkajočega 
zoba,  nadomestitvi zobne vrzeli oz. skrajšane zobne 
vrste (manjkajoči zadnji zobje) ali pa za reševanje 
popolne brezzobosti spodnje ali zgornje čeljusti.

KAJ JE ZOBNI VSADEK – ZOBNI 
IMPLANTAT?

•	 nadomestitev posameznega 
manjkajočega zoba

•	 nadomestitvi zobne vrzeli oz. 
skrajšane zobne vrste

•	 reševanje popolne brezzobosti 
spodnje ali zgornje čeljusti



Zobni implantat se vsadi v kost spodnje ali zgornje 
čeljusti, z operativnim posegom, v lokalni anasteziji.
Dobro načrtovanje posega je lahko odločilnega pomena 
za uspešno implantacijo. Ta zajema oceno splošnega 
zdravstvenega stanja pacienta, oceno stanja in popolno 
oskrbo stanja v ustni votlini, natančen RTG posnetek (po 
možnosti 3D slikanje), preučitev protetične oskrbe in 
temeljit pogovor s pacientom.
Operativni poseg traja približno 20 minut, odvisno koliko 
implantatov vam bodo vsadili. Z kratkim rezom v dlesen 
se le-to razpre, z kirurškimi instrumenti se pripravi mesto 
vsaditve, z svedrom pa se pripravi kostno ležišče, kamor 
se privije implantat (vijak). Z nekaj šivi se dlesen zapre.

KAKO POTEKA VSADITEV 
ZOBNEGA IMPLANTATA?



Možni stranski učinki oralnega kirurškega posega 
vključujejo kratkotrajno lokalno otekanje, edem, 
hematom in kratkotrajne motnje okusa in žvečenja.
Po operaciji si z hladilnimi blazinicami na obrazu hladite 
mesto otekline. V dovoljenih količinah jemljite analgetike, 
potrebno je redno jemanje antibiotika, če vam ga je 
zobozdravnik  predpisal. V času po operaciji se izogibajte 
fizičnim naporom, vroči hrani in pijači, kajenju in pitju 
alkohola. Ko ležite, naj bo vaše vzglavje nekoliko dvignjeno. 
Potrebno se je izogibati mehanskim obremenitvam na 
mestu vsadka, 7-10 dni po operaciji je ustno higieno 
smiselno dopolniti z ustrezno ustno vodo.
Odstranitev šivov sledi 7-10 dni po operaciji.
Osteointegracija (zraščenje implantata z kostjo) traja 
od 3 mesece v spodnji do 6 mesecev v zgornji čeljusti. 
Takrat se lahko začne 2. faza implantaloške oskrbe, t.j. 
izdelave protetične nadgradnje.

PO OPERACIJI



Pri vgradnji implantatov v kost so bili opaženi naslednji 
zapleti:
- laterogene poškodbe vitalnih struktur v okolici mesta 
operacije (npr. mandibularnega živca, maksilarnih/
nosnih sinusov)
- nezadostna integracija v kost ali izguba le-te,
- težave z obzobnimi tkivi zaradi nezadostne širine 
pritrjenega mehkega tkiva.

Med zaplete zaradi kirurškega posega med drugim 
spadajo pooperativne krvavitve (blaga krvavitev dan 
po operaciji je običajna), infekcije, popuščanje šivov ter 
različne motnje občutka, okusa in/ali žvečenja.

MOŽNI ZAPLETI PO OPERACIJI



Pri vseh protetičnih restavracijah veljajo splošna 
zobozdravstvena, protetična in implantološka pravila in 
smernice.
Pacientu se po ugotovljeni uspešni osteointegraciji 
implantata dlesen na mestu vgraditve odpre in na 
implantat privije oblikovalec dlesni. Po 2-3 tednih se 
oblikovalec odstrani, izdela se zobni odtis za izdelavo 
ustrezne protetike.

PROTETIČNA NADGRADNJA



HIGIENA

Dobra, vsakodnevna higiena ustne votline je bistvenega 
pomena za dolgoročen uspeh zobnega vsadka.

Zavedati se morate, da je zobni vsadek tujek, ki ni sterilno 
»zaprt« v telo, kot naprimer kateri od drugih vsadkov, 
ki se dandanes uporabljajo v medicini. Nasprotno, 
zobni vsadek je zelo izpostavljen, saj v ustni votlini kar 
mrgoli mikroorganizmov. Samo s temeljitim čiščenjem 
zobnih oblog večkrat dnevno ter z uporabo primernih 
pripomočkov, boste ustvarili sprejemljive pogoje za vaše 
zobne vsadke. 

Kaj je dobra ustna higiena?
•	 Izbor dobre zobne ščetke, 
•	 pravilna tehnika ščetkanja, 
•	 uporaba interdentalnih ščetk primernih velikosti, da 

dosežete prostore med zobmi, pod mostički in okrog 
vsadkov, čimbližje dlesnim,

•	 uporaba zobne nitke
•	 dosledno in temeljito čiščenje snemne protetike 



•	 odločitev za zobno pasto, ki vam prinaša ugodje, 
ki zaradi neprijetnega okusa ne skrajša časa 
namenjenega ščetkanju, 

Manjše vnetje, ki bi sicer izvenelo v nekaj dnevih, 
pomeni za zobni implantat resno grožnjo! Če niste 
pripravljeni na temeljito higieno ustne votline, je bolje, 
da se ne odločite za poseg vsaditve implantata. Posebno 
pozornost morajo ustni higieni posvečati kadilci.



Vsadki nimajo živcev, kot jih imajo lastni zobje. Čeprav 
so vsidrani v kost, jih ne čutite. Tudi, če pride do vnetja 
ob kosti ga pacient redko zazna pravočasno. Na težavo 
z implantatom vas bo zelo redko opozorila bolečina. 
Zgodnja diagnoza je zato zelo pomembna, ta pa je 
možna le, če upoštevate predpisane kontrolne preglede. 
(Op.: 98% kontrolnih pregledov pokaže zdrave zobne 
vsadke.)

KONTROLE



Operater mora upoštevati vse kontraindikacije, ki tudi 
sicer veljajo za učinkovito oralno kirurgijo.
Te so: 
•	 vaskularne bolezni
•	 nenadzorovani diabetes,
•	 druge metabolične in sistemske bolezni, ki vplivajo 

na celjenje kosti in ran,
•	 kemoterapija in radiacijska terapija.
•	 Obstojajo tudi oralne kontraindikacije:
•	 nezadostna oralna higiena,
•	 nenadzorovani parafunkcijski gibi, npr. bruksizem,
•	 nezadostna višina in/ali širina kostnega grebena,
•	 nezadosten prostor,
•	 nerešljive okluzijske/artikulacijske motnje,
•	 aktivne intraoralne infekcije,
•	 aktivne bolezni obzobnega tkiva,
•	 zloraba tobaka in/ali alkohola.

KDO NI PRIMEREN ZA VSADITEV 
ZOBNEGA IMPLANTATA?



Kako dolgo »traja« implantat?
Če se vsadek v fazi zdravljenja dobro osteointegrira (zraste 
s kostjo), se ga obravnava, kot trden in zdrav vsadek.
Tako kot za lastne zdrave zobe ni predpisan »rok 
trajanja«, ta ni predpisan niti za zobne vsadke.

Ali to pomeni, da zdrav vsadek traja vse življenje?
Načeloma je to mogoče, vendar kot tudi naravni zobje, 
ni tudi za vsadek nobenega zagotovila. Bolezni, slaba 
ustna higiena, poškodbe, uporaba nekaterih zdravil, 
imajo lahko negativen vpliv na lastne zobe in tako tudi 
na zobne vsadke.

Ali je visoka starost ovira za zobne vsadke?
Ne, starost ni kontraindikacija.

Zakaj je potrebno čakati 3 ali celo 6 mesecev po 
operaciji, da dobimo nove zobe?
Zaradi zdravljenja kosti, ki se je pri vsaditvi implantata 
poškodovala. Podobno, kot kost noge ali roke, potrebuje 

POGOSTA VPRAŠANJA



kost čeljusti svoj čas, da se pozdravi in pripravi na velike 
obremenitve, ki nastajajo pri žvečenju hrane.
Za celjenje v spodnji čeljusti navadno zadošča 3 
mesece, v zgornji pa 6 mesecev, ker se zgradba kosti 
obeh čeljusti anatomsko razlikujeta po svoji zgradbi.

Zakaj so vsadki tako dragi?
Implantati, ki se uporabljajo v Sloveniji so praviloma vsi 
visoko kvalitetni izdelki. Bistvene razlike so v priročnosti 
in v naboru komponent za reševanje različnih indikacij. 
Operater poleg visoko kvalitetnih produktov in številnih 
pripomočkov za samo implantacijo, ki mu zagotavljajo 
natančno delo, uporablja še produkte za zagotavljanje 
visokih standardov sterilnosti. Prav tako so za izdelavo 
protetike potrebni dodatni pripomočki, in vse to seveda 
prinese dodatne stroške.

Ali obstaja alergija na titan?
Že več kot 30 let se titan uporablja v medicini (kirurgija, 
ortopedija, zobozdravstvo). Titan je naraven, neškodljiv 
in dolgo vzdržljiv material, ne povzroča bolečin pri 
termičnih dražljajih ter prenese visoke mehanske 
obremenitve.

Titan je čista kovina in ne povzroča reakcije telesa, to 
pomeni, da v stiku z slino in tkivom ne nastane korozija, 
pri kateri se izločajo kovinski ioni, ki se po telesu 
prenesejo do organov. Dolgotrajno kopičenje takih ionov, 
lahko povzroči določene alergije. Titan zanesljivo nima 
nikakršnih vplivov na telo.



Vaš zobozdravnik se je odločil za vgraditev implantata 
enega od sistemov Equinox.
Nekaj splošnih podatkov o implantatih Equinox:
Implantat je koničaste oblike,
Izdelan je iz Gr – 2CP titana,
Odlikuje ga Bioprofil navoj in Nanopore anodizirana 
površina
Implantat je steriliziran z gama radiacijo
Implantat je izključno za enkratno uporabo
Implantati so na voljo v različnih dolžinah (od 8,5 – 15 
mm) in različnih premerih (od 2,5 – 5,7 mm)
Celoten sistem je zasnovan z mednarodno ekipo 
strokovnjakov, izdelani so na Danskem.
Sisteme implantatov Equinox uporabljajo licencirani 
zobozdravniki in oralni kirurgi, ki so ustrezno usposobljeni 
za diagnosticiranje, predoperativno načrtovanje, 
kirurške tehnike in  protetično restavriranje.

O EQUINOX IMPLANTATIH


