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Estetski in biometrični pristop s 
steklastimi hibridi kot direktnimi 
restavracijami
Steklasti ionomeri (SI) so bili 
prvič predstavljeni v okrog 1970. 
Trenutno se obsežno uporabljajo 
za jedra, kot osnove/podlage in 
za cementiranje zatičkov, prevlek 
ter fiksnih mostov. Čeprav ima-
jo številne prednosti, so prve SI 
smatrali za preveč grobe ali ne-
estetske pri anteriornih restavra-
cijah zaradi njihove opačnosti, 
pri posteriornih restavracijah pa 
za  ne dovolj trajne. Vendar pa so 
se SI skozi leta zelo izboljšali od 
takrat, ko so prvič prišli na trg. 
Mnogo začetnih pomislekov je 
bilo odpravljenih  s strani proi-
zvajalcev.

V letu 2007 je bila lansirana EQU-
IA, restavrativni sistem, ki obsega 
SI in sinergistično svetlobno poli-
merizirajoč nanofilni premaz. Postal 
je prvi SIz osnovan sistem, ki je bil 
indiciran za trajne restavracije razre-
da II čeprav z omejitvami  glede ve-
likosti kavitete. Osem let kasneje je 
bil predstavljen prvi steklasti hibri-
dni sistem, EQUIA Forte, na osnovi 
uspeha EQUIA-e.

Zaradi nove tehnologije hibridnih 
polnil se lahko indikacije za EQU-
IA Forte razširijo na obremenjene 
restavracije razreda II ( brez vklju-

čitve vrškov ). Medtem ko so kom-
pozitni materiali pogosto prva izbira 
za direktne estetske restavracije, so 
lahko SI zaradi svojih specifičnih 
lastnosti boljša rešitev pri določenih 
indikacijah.

Namen tega članka je, da predsta-
vi kliniku pregled informacij o novo 
razvitem steklasto hibridnem sistemu 
(EQUIA Forte HT) in prav tako poda 
uporabne nasvete za aplikacijo na 
osnovi rezultatov iz kliničnih primerov.

Lastnosti Bulk-fill

EQUIA in EQUIA Forte restavracij-
ska sistema se oba lahko aplicira eno-
stavno v bulk fill tehniki direktno v 
kaviteto, zelo podobno kot amalgam, 
brez omejitev pri globini presvetlitve. 
Poleg tega je čas apliciranja kratek 
(približno 3 minute) in brez adheziv-
nih postopkov. Zaradi tega razloga 
so res ena boljših izbir za aplikacij-
sko tehniko bulk fill. Prav tako ne 
generirajo stresa zaradi skrčka, ki se 
pojavlja pri kompozitnih restavraci-
jah in njihov elastični modul je zelo 
podoben dentinu, kar jih naredi za 
edinstven biomimetični material za 
nadomestitev dentina.

SI in steklasti hibridi formirajo ion-
sko kemično vez s kalcijem, ki ga 

najdemo v hidroksiapatitu v dentinu 
in sklenini. Čeprav je čiščenje kavi-
tete z blagim cavity conditioner (10 
ali 20% poliakrilna kislina) koristno, 
ni potrebna nobena površinska pe-
netracija. Adhezija SI na zobno 
substanco je manj odvisna od teh-
nike občutljiva na tehniko kot apli-
kacija kompozita in njegova kvalite-
ta narašča s časom. V letu 2005 je 
Peumans s sodelavci poročal, da GI 
restavracije dosegajo superiorno re-
tencijo in klinični izid v primerijavi 
z adhezivnimi sistemi.

Po drugi strani kompozitni materiali 
vedno potrebujejo čisto področje in 
v idealnem primeru zahtevajo upo-
rabo koferdama, da se prepreči kon-
taminacija med aplikacijo.

Ugodne fizikalne in 
biološke lastnosti

Rekonstrukcija posteriornih zob 
z globokimi karioznimi lezijami 
je še vedno izziv za restavrativno 
zobozdravstvo zaradi neobstoječega 
odpornega restavrativnega materiala 
s primernimi biološkimi lastnostmi. 
Pred tem so imeli SI svoje omejitve 
glede uporabe na obremenjenih pod-
ročjih zaradi slabših fizikalnih last-
nosti in so potrebovali redno spre-
mljanje trajnih restavracij.

Svetlobno polimerizirajoč premaz 
(EQUIA Coat in EQUIA Forte Coat) 
za EQUIA in EQUIA Forte restavra-
cijski sitem jih naredi bolj estetske 
in jim da lesketajoč videz, zalije 
robove, zagotovi boljšo odpornost 
proti obrabi, zaščito proti začetni 
vlažnosti, dokler maturacija ni kon-
čana, kar ima za posledico večjo 
tlačno trdnost.

Na osnovi svojih kliničnih izkušenj 
lahko izrazim svoje mnenje, da upo-
raba kapsulirane oblike SI in ste-
klastih hibridnih restavrativnih siste-
mov zmanjša variacije pri rokovanju 
na minimum in daje dober končni 
rezultat izid pri zobeh z globokimi 
karioznimi lezijami, še posebej pri 
mladih pacientih. 

Najbolj znana lastnost SI je stalen 
iztok flouridov. Takoj po kontak-
tu kisline s površino SI restavracij 
pride do izpusta flouridnih ionov in 
nevtralizacije te kisline. Flouridni 
ioni se prav tako lahko adsorbirajo 
na SI restavracije in tako ponovno 
napolnijo za naslednji napad kisline, 
ko na primer umivamo zobe s flou-
ridno zobno pasto ali izpiramo usta 
z ustno vodo s flouridi. Nasprotno 
pa polimerni matriks kompozitnih 
materialov ne dovoljuje izmenjave 

z oralnim okoljem. Če se pusti me-
hek inficiran dentin na pulpni steni, 
pod pogojem, da ga zalijemo z bi-
oaktivnim materialom, kot je SI, se 
napredovanje kariesa ustavi in vča-
sih celo regredira. Poleg vloge pri 
remineralizaciji se flouridi, kalcij, 
fosfatni in stroncijevi ioni prenašajo 
iz SI v globino demineraliziranega 
dentina. Tako pulpa ostane vitalna 
brez kritja pulpe in postoperativne 
občutljivosti.

Koristi tehnologije 
steklastih hibridov

Tisto, kar loči steklaste hibride od 
ostalih konvencionalnih si resta-
vrativnih materialov, je njihova 
kemična sestava. Visoko reaktivna 
flouro-alumino-silikat (FAS) polni-
la mikronske velikosti (<4 µm) so 
dodana k standardnim FAS steklas-
tim polnilom pri EQUIA Fil. Polnila 
velikosti mikrona izpuščajo več ko-
vinskih ionov, kar izboljša navzkriž-
no povezovanje poliakrilnega kislin-
skega matriksa in celotne fizikalne 
lastnosti.

Dodatno EQUIA Forte Fil tekočina 
vsebuje poliakrilno kislino z visoko 
molekularno težo, kar pripomore 
k izboljšanju kemične stabilnosti, 

odpornosti proti kislinam in izbolj-
šanju fizikalnih lastnosti strjenega 
materiala. Svetlobno strjujoč , na-
no-filen premaz z resinom (EQUIA 
Forte Coat) je bil izboljšan z dodat-
kom reaktivne multifunkcionalne 
monomere, ki poveča odpornost na 
obrabo, ima visoko polimerizacijsko 
konverzijo in tanjšo plast filma ter 
prav tako zagotovi gladko površino 
končne restavracije.

Dolgoročne klinične 
študije

Dolgoročne klinične študije EQUIA 
restavrativnega sistema so poročale 
o kliničnem uspehu pri restavracijah 
razreda I in II. Pod nadzorom Pro-
fessor Gurgan-a smo ocenili klinični 
izid EQUIA restavrativnega sistema 
pri konzervativnih kavitetah razreda 
I in II in jih primerjali z  mikro-hi-
bridnim kompozitom (Gradia Direct 
Posterior/GC). Zaključili smo 8-le-
tno raziskavo. V skladu z rezultati 
oba testirana materiala kažeta spre-
jemljivo stopnjo uspeha po 8 letih. 
EQUIA restavrativni sistem je bil 
uporabljen kot rutinska restavracija 
pri zdravljenju stalnih zob v Ha-
cettepe University School of Den-
tistry Restorative Dentistry Clinics, 
kjer sem izvajala mojo klinično štu-

Zdravljenje globoke proksimalne kariozne lezije z EQUIA Forte HT. a. Klinični pogled na 
globoko proksimalno sekundarno kariozno lezijo s kavitacijo na zgornjem desnem prvem 
molarju. b. Bite-wing rentgenski posnetek globoke okluzalne  kariozne lezije pri stalnem 
desnem prvem molarju. c. Klinični pogled na kaviteto po odstranitvi stare kompozitne 
restavracije in kariozne lezije. d. Namestitev sekcijske matrice za proksimalni kontakt. e-g. 
aplikacija cavity conditioner. h. Aplikacija EQUIA Forte HT v kaviteto. i. Klinični pogled 
na restavracijo po odstranitvi sekcijske matrice  in poliranjem. j. Aplikacija EQUIA Forte 
HT premaza na površino restavracije. k. Svetlobna polimerizacija EQUIA Forte HT prema-
za. l-m klinični pogled na restavracijo. n. Rentgenski posnetek restavracije.

Zdravljenje globoke okluzalne kariozne lezije z EQUIA Forte HT. a. Klinični pogled na 
globoko okluzalno kariozno lezijo s kavitacijo na spodnjem levem prvem molarju. b. 
Bite-wing rentgenski posnetek globoke okluzalne  kariozne lezije pri stalnem levem prvem 
molarju. c. Klinični pogled na kaviteto po odstranitvi kariozne lezije. d-f aplikacija cavity 
conditioner. g. Aplikacija EQUIA Forte HT v kaviteto. h. Klinični pogled na restavracijo 
pred poliranjem. i. Klinični pogled na restavracijo po poliranjem. j. Preverjanje okluzije z 
artikulacijskim papirjem. k. Aplikacija EQUIA Forte HT premaza na površino restavracije. 
l. Svetlobna polimerizacija EQUIA Forte HT premaza. m-n klinični pogled na restavracijo. 
o. Rentgenski posnetek restavracije.
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dijo od leta 2009. V letu 2015 smo 
začeli še eno klinično študijo pod 
nadzorom Professor Gurgan-a in 
ocenjevali klinični izid EQUIA For-
te restavrativnega sistema pri velikih 
kavitetah razreda II v primerjavi z 
mikro-hibridnimi kompoziti (G-e-
anial Posterior,GC). V skladu z re-
zultati naše klinične študije EQUIA 
Forte restavracije kažejo zanemarlji-
vo stopnjo neuspeha in neujemanja 
barve, oba restavrativna materiala 
kažeta  odlične rezultate za velike 
restavracije razreda II po 24 mese-
cih.

Za izboljšanje kliničnega uspeha 
teh restavracij so pomembni nas-
lednji elementi:

1. Uporabite indikacije glede veli-
kosti kavitete

2. Uporabo predoblikovani kovinski 
sekcijski sistem matric za izdela-
vo restavracij na več površinah

3. Ohranite preparirano površino vla-
žno (sijaj na površini). Ne izsušiti!

4. Ne odstranjujte matrice, preden 
se material ne strdi. Šele potem jo  
previdno odstranite

5. Počakajte, da izgine lesk restavraci-
je, preden začnete z oblikovanjem

6. Zaokrožite robove proksimalnih 
restavracij in preverite okluzijo, 
po tem ko ste preverili, da je meja 
restavracije pozicionirana pravil-
no

7. Uporabljajte ročne instrumente, ki 
se ne lepijo na nestrjen material za 
adaptacijo materiala na stene ka-
vitete

8. Termo strjevanje restavracij z 
LED polimerizacijsko lučko pred 
poliranjem

Zdravljenje proksimalne kariozne lezije v kontaktu z EQUIA Forte HT. a. Klinični pogled na dve 
sosednji proksimalni leziji s kavitacijo na zgornjem levem prvem molarju in drugem premolarju 
b. Bite-wing rentgenski posnetek proksimalne  kariozne lezije pri zgornjem levem prvem molarju 
in drugem premolarju. c. Klinični pogled na kaviteto po odstranitvi kariozne lezije. d. Aplikacija 
cavity conditioner. e. Namestitev sekcijske matrice za proksimalni kontakt. f. Aplikacija EQUIA 
Forte HT v kaviteto. g. Klinični pogled na restavracijo po odstranitvi sekcijske materice in 
poliranju.h. Aplikacija EQUIA Forte HT premaza na površino restavracije. i. Svetlobna polime-
rizacija EQUIA Forte HT premaza. j. Preverjanje okluzije z artikulacijskim papirjem. k. klinični 
pogled na restavracijo. l. Rentgenski posnetek restavracije.

9. Uporaba premaza

Klinični primer 1

EQUIA Forte HT je bila upora-
bljena pri 34-letni ženski za nujno 
zdravljenje na vitalnem spodnjem 
prvem molarju ( zob 36) z globoko, 
veliko kariozno lezijo ( Slika 1a). 
Vitaliteta zoba je bila preizkušena 
s testom vitalitete in narejen je bil 
RTG posnetek za potrditev globi-
ne lezije ( Slika 1b). Administrirali 
smo lokalno anestezijo in odstrani-
li karies s svedri iz volframovega 
karbida (Busch “AU” Carbide Burr 
- TF1AU). Inficiran dentin je bil od-
stranjen z ekskavatorjem ( Slika 1c). 
Stene kavitete smo očistili z 20 % 
poliakrilno kislino (Cavity conditio-
ner, GC) 10 sekund ( Slika 1d), spra-
li obilno z vodo ( Slika 1e) in nežno 
osušili (Slika 1f). EQUIA Forte HT 
kapsula je bila pripravljena po meša-
nju 10 s, nato smo material direktno 
vnesli v kaviteto v zadostni količini 
z uporabo bulk fill tehnike s special-
nim aplikatorjem ( Slika 1g). EQU-
IA Forte HT se nato kondenzira ob 
stenah kavitete s plastičnim ročnim 
instrumentom, nato se pusti, da se 
strjuje še približno 2,5 minut (Slika 
1h). Ta restavrativni material ne pot-
rebuje posebnega površinskega pre-
maza med reakcijo strjevanja. Po-

Zdravljenje globoke proksimalne kariozne lezije z EQUIA Forte HT. a. Klinični pogled na globoko 
proksimalno kariozno lezijo na zgornjem levem prvem molarju. b. Bite-wing rentgenski posnetek 
globoke proksimalne  kariozne lezije pri zgornjemlevem prvem molarju. c. Klinični pogled na 
kaviteto po odstranitvi kariozne lezije. d. Namestitev sekcijske matrice za proksimalni kontakt. 
e-g. aplikacija cavity conditioner. h. Aplikacija EQUIA Forte HT v kaviteto. i. Klinični pogled na 
restavracijo po poliranju. j. Aplikacija EQUIA Forte HT premaza na površino restavracije. k. Sve-
tlobna polimerizacija EQUIA Forte HT premaza. l-m klinični pogled na restavracijo. n. Rentgenski 
posnetek restavracije. o. Klinični pogled na robove restavracije z druge strani. (vse foto: GC)

stopek končne obdelave restavracije 
smo izvedli s svedri v dveh fazah: a) 
s koničastimi svedri volframovega 
karbida za končno obdelavo smo ob-
likovali fisure in okluzalno anatomi-
jo; b) s gumijastimi svedri v obliki 
plamena (modre in sive) smo izvedli 
poliranje (Slika1i). Vse svedre smo 
uporabljali z vodnim curkom, da bi 
se izognili prekomernemu sušenju 
restavracije. Okluzalne kontaktne 
točke smo preverili ( Slka 1j). Konč-
ni sloj premaza (EQUIA Forte HT 
Coat) smo nanesli na površino resta-
vracije brez pihanja (Slika 1k), nato 
smo polimerizirali za 20 sekund s 
D-Light DUO LED polimerizacij-
sko napravo pri 1400 mW/cm2 (Sli-
ka 1l). Končna klinična in rentgen-
ska slika restavracije na Sliki 1m-o 
kažeta odlično obliko in estetiko.

Klinični primer 2

Klinični primer 2 je prikazan na sli-
kah 2 in 3. Dodaten postopek, ki smo 
ga  izvedli v primerjavi s kliničnim 
primerom 1, je uporaba sekcijskega 
matričnega sistema za restavracijo 
razreda II, v tem primeru za izdela-
vo  obrobnega grebena restavracije, 
uporabili smo tudi grobe/medium 
(40 µm) polirne diske. 19-letni moš-
ki je imel v anamnezi visoko stopnjo 

kariesa in visoko pojavnost ponav-
ljajočega kariesa. Na sliki 2 vidimo 
neustrezno kompozitno restavracijo 
pri zgornjem desnem prvem molarju 
in potrebo po njeni zamenjavi. Stara 
MO kompozitna restavracija je bila 
zamenjana in sekundarni karies je bil 
ekskaviran. Za zmanjšanje možnos-
ti ponovnega pojava sekundarnega 
kariesa smo uporabili EQUIA For-
te HT namesto kompozita. Na sliki 
3 so prikazani postopki zdravljenja 
primarne proksimalne kariozne lezi-
je pri zgornjem levem drugem pre-
molarju in prvem molarju.

Klinični primer 3

Klinični primer 3 je prikazan na sli-
ki 4. 22-letna pacientka z globoko 
proksimalno kariozno lezijo na le-
vem zgornjem prvem molarju. Da bi 
se izognili postoperativni občutlji-
vosti in estetsko neustrezni restavra-
ciji, smo izbrali EQUIA Forte HT 
namesto kompozita. Na sliki 4 so 
prikazani postopki zdravljenja glo-
bokega proksimalnega kariesa pri 
levem zgornjem prvem molarju.  

Avtor: 
Ass. Prof. Zeynep Bilge 

Kütük,Turčija
Obj.v GCget connected13 2019 s privolj.avt.
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V zadnjem času je na svetovnem 
tržišču zaznati povečano povpra-
ševanje po nanodelcih, kar nam 
posredno daje informacijo, da je 
v prihodnosti pričakovati porast 
njihove prodaje in s tem posredno 
uporabe nanodelcev na različnih 
visokotehnoloških področjih od 
medicine, stomatologije, elektro-
tehnike, katalize in drugih področ-
jih (glej sliko 1). Za zagotavljanje 
predvidenih količin nanodelcev je 
treba poznati ustrezno tehnologi-
jo, ki bo omogočala sintezo nano-
delcev z visokim izkoristkom in z 
zahtevanimi končnimi lastnostmi 
nanodelcev. Obe navedeni zahtevi 
še vedno predstavljata tehnološki 
izziv, zato se trenutno razvijajo 
različne tehnike izdelave nanodel-
cev iz različnih materialov. Izmed 
vseh poznanih nanodelcev so zelo 
perspektivni nanodelci na osnovi 
zlata. To lahko pripišemo njihovim 
izrednim lastnostim, ki jih predsta-
vljajo optične lastnosti, inertnost 
in njihova visoka biokompatibil-
nost v primerjavi z drugimi na-
nodelci. Na osnovi teh lastnosti 
je njihova uporaba predvidena 
predvsem v medicini (in-vitro di-
agnostika, MRI kontrastni agensi, 
terapija rakastih sprememb, no-
silci zdravil, fototermalni agensi), 
za katalizo v kemičnih procesih, 
plinske in kemične senzorje, bi-
osenzorje, prevodne prevleke pri 
fleksibilni elektroniki, elektronska 
črnila, dekorativne prevleke, aditi-
ve za gorivne celice, fluorescentne 
sonde, pri sanaciji in čiščenju vode 
ter za shranjevanje podatkov. Upo-
raba zlatih nanodelcev je odvisna 
od njihovih karakteristik (veli-
kosti, oblike itd.), zato je njihova 

Nanodelci zlata – trenutno 
stanje in tehnološki izzivi 
v prihodnosti
dr. Peter Majerič, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru,  
izr. prof. dr. Rebeka Rudolf, Zlatarna Celje d.o.o.

natančna izdelava zelo pomembna 
za stroge zahteve uporabnikov na 
svetovnem trgu.

V zobozdravstvu se predvideva, 
da bodo nanomateriali bistven del 
klinične prakse. Nanomateriali se 
uporabljajo v zobnih pastah in iz-
piralnih raztopinah za izboljšave 
storitev zobozdravstva. Upora-
bljajo se pri zobnih restavracijah, 
poliranju površine sklenine za 
preprečevanje kariesa, pri mate-
rialih za snemljive proteze in pri 
materialih za vsadke. Nekateri na-
nodelci, kot na primer srebrni, de-
lujejo kot protimikrobno sredstvo 
in tako preprečujejo rast bakterij, 
zlati nanodelci preprečujejo pojav 
kandide pri snemljivih protezah. Z 
vključitvijo nanodelcev postanejo 
storitve bolj stroškovno in časov-
no učinkovite. Razvoj in raziskave 
nanomaterialov bodo gotovo pri-
pomogle k reševanju zobnih težav.
 
Eno izmed tehnik izdelave nano-
delcev zlata predstavlja ultrazvoč-
na razpršilna piroliza (Ultrasonic 
Spray Pyrolysis – USP), ki spa-
da med tehnike obdelave kapljic 
aerosola in je uporabna za sinte-
zo nanomaterialov, različnih na-
nostruktur in tankih plasti. Z njo 
se lahko izdelajo nanodelci kovin, 
kovinskih oksidov, sulfidov, oglji-
kov in drugih materialov v obliki 
zgoščenih ali poroznih okrog-
lih, trikotnih, cilindričnih delcev, 
struktur jedro-lupina ter drugih 
vrst nanodelcev. Pri USP najprej 
z ultrazvokom razpršimo razto-
pino z želenim materialom (t. i. 
topljenec) v kapljice aerosola. Iz 
kapljic velikosti nekaj mikronov 

nato sintetiziramo nanodelce. Iner-
tni nosilni plin (npr. dušik, N2) 
najprej prenese nastale kapljice v 
reakcijsko peč. V tej peči potekajo 
faze sinteze: izhlapevanje kapljic, 
toplotna dekompozicija, reduk-
cijska reakcija (če je potrebna) in 
zgoščevanje v končne nanodelce. 
Pomembna stopnja za morfologi-
jo nanodelcev je izhlapevanje ka-
pljic. Med izhlapevanjem kapljice 
se le-ta krči in material v notran-
josti doseže prenasičenost in pre-
cipitira. V odvisnosti od hitrosti 
izhlapevanja so možni različni po-
goji za precipitacijo topljenca. Če 
je izhlapevanje prehitro, se obliku-
je skorja okoli kapljice, ker zaradi 
visoke koncentracije na površini 
kapljice material doseže prenasi-
čenost, pri čemer se preostanek ne-
izhlapele kapljice ujame v sredino 
skorje. Ko je izhlapevanje dovolj 
počasno, ima material dovolj časa 
za difuzijo v središče kapljice. Ko 
se kapljica krči počasi, se tako 
tvori zgoščen okrogel izloček. V 
odvisnosti od hitrosti izhlapevanja 
lahko dobimo različne oblike in 
velikosti nanodelcev. Izhlapeva-
nje in sušenje je bistven element 
v številnih postopkih za pripravo 
nanodelcev. Shema nastanka zla-
tih nanodelcev iz zlatega klorida 
(HAuCl4) v rekonstruirani napravi 
USP, kjer je peč za izhlapevanje 
kapljic ločena od reakcijske peči, 
je sistematično prikazana na sliki 2.

Prepoznavanje procesov pri sin-
tezi nanodelcev USP je zahtevno 
zaradi zelo majhnih dimenzij ma-
terialov. Pri tem nam lahko poma-
ga analitični pristop z numerično 
analizo izhlapevanja kapljic. Iz te 

Shema nastanka zlatih nanodelcev pri USP, predstavitev nanodelcev in postavitev naprave 
USP v Zlatarni Celje d.o.o. (foto: ZC)
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B I O K E R 
Au 85,90% Pt 11,70% Zn 1,50% ostalo (Rh, Ir, Nb, Mn, In, Fe) <1% 

Zlato-platinska zlitina z visokim deležem zlata za porcelanske konstrukcije

odlične mehanske lastnosti, visoka biokompatibilnost, neferomagnetnost, estetika, 
dolgotrajnost, ne povzroča alergij, za najobčutljivejše paciente

USTVARITE 
POPOLN 
NASMEH

Zlatarna Celje d.o.o., Kersnikova 19, 3000 Celje, +386 3 42 67 137,  zc.aurodent@zlatarnacelje.si

Numerična simulacija izhlapevanja kapljic v prvi cevni peči (prikazane so temperatura, hitrost nosilnega plina in kapljic v horizontalni 
smeri – Velocity Vx, hitrost nosilnega plina in kapljic v vertikalni smeri – Velocity Vy)

Slika 4: TEM slika dobljenih posušenih delcev z velikostno porazdelitvijo delcev pri ra-
zličnih temperaturah izhlapevanja in sušenja.

analize lahko izberemo optimalne 
parametre za sintezo USP, tako da 
dobimo želene oblike nanodelcev. 
Optimalni pogoji za izhlapevanje 
in sušenje kapljic so pomembni 
tudi za zmanjšanje proizvodnih 
stroškov in povečanje izkoristka 
sinteze. V nadaljevanju prikazu-
jemo primer numerične analize 
oziroma simulacije procesa izhla-
pevanja, kjer smo za izhlapevanje 
izbrali temperature od 80 stopinj C 
(počasno izhlapevanje) do 120 sto-
pinj C (hitro izhlapevanje) – glej 
sliko 3. 
 
Za preveritev numerične analize 
smo v napravi USP izvedli ekspe-
riment izhlapevanja kapljic. Upo-
rabili smo vodno raztopino z razto-
pljenim zlatim kloridom (HAuCl4) 
v ultrazvočnem generatorju, iz 
katere so nastale kapljice, ki smo 
jih prenesli v peč za izhlapevanje 
kapljic. Eksperimenti izhlapevanja 
so bili izvedeni pri različnih tempe-
raturah (80 °C, 100 °C in 120 °C). 
Na izhodu peči za izhlapevanje 
smo namestili mrežico, kjer smo 
zbirali delce suhega aerosola, ki 
predstavljajo vmesni produkt v 
postopku USP za sintezo zlato na-
nodelcev. Dobljene nanodelce smo 
pregledali s presevno elektronsko 
mikroskopijo (TEM).
 
Čeprav obstajajo teoretični modeli 
za sušenje kapljic, so še vedno pot-
rebne eksperimentalne meritve za 
potrditev teoretičnih preiskav in za 
realne napovedi morfologije zlatih 
nanodelcev. TEM slike posušenih 
delcev aerosola so pokazale sferič-
ne in večkotne oblike (trikotniki, 
trapezi, peterokotniki in šestero-
kotniki) delcev zlatega klorida. 
Najštevilnejša oblika delcev je bila 

elementov in parametrov procesa 
USP za izdelavo zlatih nanodelcev.

Zlati nanodelci so zaradi svojih 
lastnosti zanimivi za raziskave 
na področju medicine in dental-
ne medicine. Te lastnosti običaj-
no niso primerljive z lastnostmi 
istih materialov večjih dimenzij. 

Z vgrajevanjem teh nanodelcev 
v običajna orodja in pripomočke 
pridobimo dodatne funkcije in 
izboljšave storitev, ki jih omo-
gočajo nanodelci. Trenutno zato 
poteka veliko raziskav z uporabo 
nanodelcev v najrazličnejših iz-
delkih. S širšim sprejetjem zlatih 
nanodelcev v medicinske storitve 
lahko pričakujemo porast uporabe 
izdelkov z vgrajenimi nanodelci 
tudi v zobozdravstvu, od zobnih 
past in raztopin, pripomočkov in 
orodij do protetičnih materialov 
in zobnih zlitin.

Razvoj Zlatarne Celje d.o.o. na 
tem področju je usmerjen na ple-
menite kovine – zlate nanodelce, v 
skladu s poznavanjem procesov pri 
obdelavi in proizvodnji plemenitih 
dentalnih zlitin, z dolgoletno tradi-
cijo, večdesetletno prisotnostjo na 
trgu in v ustih uporabnikov brez 
zapletov. V Zlatarni Celje pacien-
ti  lahko tudi sami kupijo dentalne 
zlitine za svoje protetične kon-
strukcije po posvetu s stomatolo-
gom ali zobnim tehnikom. Zlitine 
lahko kupijo preko spleta na www.
aurodent.si, na tel.št. 03/42-67-137 
ali preko elektronske pošte zc.au-

rodent@zlatarnacelje.si. 

Po izdelavi protetične konstrukcije 
se viški dentalne zlitine vrnejo 
pacientu, ki jih lahko pacient 
prinese v odkup v prodajalne 
Zlatarne Celje ali v trgovino v 
Ljubljani na Resljevi ulici 20. 
Zlatarna Celje d.o.o. prav tako 
odkupuje stare krone in mostičke 
iz plemenitih dentalnih zlitin, ki so 
bili pacientu predhodno odstranjeni 
iz ust pred vgraditvijo novega 
protetičnega nadomestka. Aktualni 
cenik odkupa dentalnih zlitin 
Zlatarne Celje d.o.o. se nahaja na 
http://www.odkup-zlata.si/daily_
prices.asp?lang=si&k=Zlitina.  

Avtorja: 
dr. Peter Majerič,

Fakulteta za strojništvo,
Univerza v Mariboru,

izr. prof. dr. Rebeka Rudolf,
Zlatarna Celje d.o.o.

3

4

okrogla (v povprečju 47 %), čemur je 
sledila šesterokotna oblika delcev 
(v povprečju 23 %). TEM slike 
niso pokazale poroznih, zmečka-
nih ali uničenih nanodelcev, ki so 
se pojavili pri podobnih eksperi-
mentih sušenja kapljic, vidni so 
samo trdni delci različnih oblik. 
Med izhlapevanjem pri teh pogojih 
torej ni pogojev za nastanek skorje 
raztopljenega klorida, iz katere bi 
dobili prej omenjene oblike konč-
nih nanodelcev. To kaže na enako-
merno izhlapevanje, kjer se razto-
pljen klorid med sušenjem pomika 
proti sredini kapljice.

Iz numerične simulacije smo do-
bili informacije o temperaturnih 
gradientih, toku plina s kapljicami 
in delci, hitrostih izhlapevanja ter 
hitrostih pomikanja kapljic in del-
cev v cevni peči, iz katerih lahko 
sklepamo o trkih in združevanju 
kapljic in delcev med izhlapeva-
njem. Pri različnih temperaturah 
izhlapevanja so kapljice različno 
razporejene po cevi, zato pride do 
več ali manj trkov, zaradi katerih 
nato nastanejo večji ali manjši del-
ci. Iz analiz je razvidna meja, pri 
kateri postane velikostna razpore-
ditev delcev širša (80 °C) oziro-
ma ožja (100 °C). Optimalen tok 
plina brez večjih trkov z najožjo 
porazdelitvijo velikosti nastalih 
delcev smo dosegli pri temperaturi 
izhlapevanja 120 °C. Z numerično 
simulacijo v kombinaciji z ekspe-
rimentalnim delom smo tako pri-
dobili informacije o velikostih, ve-
likostnih porazdelitvah in oblikah 
nanodelcev, ki nastanejo pri USP 
z uporabo različnih temperatur iz-
hlapevanja. S temi podatki lahko 
tako natančneje definiramo more-
bitne izboljšave konstrukcijskih 
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V medicini imamo dosti nazivov za 
anatomske strukture, ki so poimeno-
vane po imenih in priimkih. Pravilo-
ma gre za imena anatomov, zdrav-
nikov in raziskovalcev. Kupid je bil 
po vsej verjetnosti priznan anatom, v 
prostem času lokostrelec… Adam pa 
morda sadjar? O strukturah se učimo 
in imena vsakodnevno uporabljamo, 
vendar o nosilcih teh imen ne izvemo 
kaj dosti. Med študijem (pa tudi prej 
in pravzaprav še zdaj) sem dosti bral 
knjige o drugi svetovni vojni, bitkah 
in podobnih fantovskih zadevah. 
Spee je bilo eno od imen, ki se je po-
javilo v anatomskih učbenikih in mi 
je bilo hkrati znano iz knjig o navtiki. 
Spee-jeva krivulja, Admiral Graf von 
Spee, žepna bojna ladja Graf Spee... 
Kako se ti pojmi prepletajo? Gre za 
osebo, ki je bila tako kapitan ladje in 
anatom hkrati? 

Pa začnimo z temo, ki je verje-
tno bolj blizu bralcem časopisa z 
zobozdravstveno tematiko. Admiral 
Maximillian Graf von Spee, rojen 
na Danskem, je zelo znan pomorski 
volk nemške mornarice. Njegovo 
ime je zapisano v zgodovino tako v 
prvi kot drugi svetovni vojni zaradi 
dveh pomembnih pomorskih bitk, ki 
sta se zgodili v približno istem kon-
cu sveta… Ker tole ni peer-reviewed 
članek, si lahko privoščim tudi razmi-
šljanje izven teme (off-topic). Pozor, 
morda čisto vse, kar pišem, tudi ni 
res. Pa dajmo ta navtični in nomen-
klaturni del razčistiti na koncu članka.

Povezava med Speejevo krivuljo in 
globokim grizom je etiološko lahko 
večplastna. Skeletni globoki griz je 

Povezava med globokim  
grizom in pomorskimi bitkami  
(ravnanje Spee-jeve krivulje)
Miha Bobič, dr.dent.med., speciaist ortodont, MSc

navadno povezan s horizontalnim ti-
pom rasti čeljusti in z močno žvečno 
muskulaturo; pravimo mu primarni 
globoki griz. Kadar v nomenklaturi 
obstaja nekaj, čemu pravimo pri-
marno, je skoraj gotovo nekje tudi 
sekundarna varianta. Sekundarni glo-
boki griz ali dentoalveolarni globoki 
griz se razvije, kadar je izgubljen stik 
oziroma podpora med zobmi. Nas-
tane kasneje v rasti, ko zobje brez 
kontakta izraščajo in iščejo svojega 
antagonista v nasprotnem zobnem 
loku. Pri spodnjih sekalcih, ki nima-
jo vertikalnega kontakta z zgornjimi, 
pride do pretirane erupcije in spodnji 
sekalci lahko izrastejo do te mere, 
da vzpostavijo kontakt s palatinalno 
papilo in sluznico mehkega neba. V 
literaturi so v povezavi s takim glo-
bokim grizom opisane traumatske 
parodontalne težave, težave s tem-
poromandibularnim sklepom, obraba 
sklenine zgornjih in spodnjih sekal-
cev…pacienti pa največkrat tožijo 
zaradi bolečega grizenja v papilo in 
krušenja sklenine na incizalnih robo-
vih (Sliki 1a in 1b).

Vrsta ortodontske terapije se po-
membno razlikuje od tega, ali smo 
soočeni s skeletnim ali dentoalveolar-
nim globokim grizom. Kadar imamo 
prisotno izrazito Speejevo krivuljo, je 
v obeh primerih cilj, da jo izravnamo. 
To lahko storimo tako, da extrudira-
mo posteriorne zobe ali intrudiramo 
sekalce; seveda lahko uporabimo tudi 
kombinacijo obeh premikov (Sliki 2a 
in 2b). Vsekakor je za izbiro premi-
kov pomembna pravilna diagnostika, 
kar v izrazitih primerih dentoalveo-
larnega globokega griza, kot je pri-
mer v tem članku, ni težko.
Praviloma želimo pri dentoalveolar-
nem globokem grizu popraviti, tisto, 
kar se je z leti poslabšalo. Popraviti 
želimo prekomerno ekstruzijo sekal-
cev. Cilj je torej intruzija sekalcev, 
medtem ko je ekstruzija molarjev 
nezaželena. 

Kot vedno imamo pri doseganju ene-
ga cilja na voljo več različnih pristo-
pov. Izbrati moramo tistega, ki nas bo 
pripeljal do želenega cilja s čim manj 
stranskimi učinki. Ekstruzija molar-
jev bi sicer res nekoliko odprla griz 
in povzročila posteriorno rotacijo 
mandibule zaradi prekontaktov za-
daj, vendar je to neželeno vsaj zaradi 

dveh vidikov. Prvič bi se povečala 
vertikalna dimenzija spodnje obrazne 
tretjine (brada bi se premaknila 
navzdol in navzad), drugič pa bi se 
zmanjšali že tako slabi kontakti med 
sekalci, ko bi se povečala sagitalna 
stopnica. Temu pravimo lovljenje 
točke-B, kjer se vertikalna dimen-
zija izboljša, sagitalna pa poslabša 
in dobimo podolgovat in konveksen 
profil obraza.

Kakšne prijeme pa navadno uporab-
ljamo za ravnanje krivulje? 
Pri uporabi tehnike ravnega loka 
se dostikrat za ravnanje Speejeve 
krivulje uporablja nikelj-titanijevo 
žico, ki je predpripravljena tako, 
da pravzaprav ni ravna, temveč ima 
vgrajeno obratno Speejevo krivuljo 
(Slika 3a). Ideja je, da se tako kot 
pri zvočnem ali vodnem valovanju, 
izničita pozitivni in negativni val. 
Hribček plus dolina je ravna gladi-
na. Vse lepo in prav, vendar je treba 
močno paziti na stranske učinke, ki 
so neizbežni rezultat  žice z obra-
tno krivuljo: extruzija molarjev, 
nekontrolirana proklinacija sekal-
cev (nevarnost recesije), lingvalni 
nagib premolarjev in molarjev. Re-
kel sem, da je treba paziti, vendar 
v tem primeru neke prave kontrole 
magnitude in smeri sil ni, zato gre 
navadno bolj za kasnejše popravlja-
nje stranskih učinkov. To seveda po 
nepotrebnem podaljša terapijo. 

Ekstruziji molarjev se je možno iz-
ogniti tako, da se teh zob sploh ne 
dotikamo in za intruzijo sekalcev 
uporabimo skeletna sidra. Ta nam 
zagotavljajo, da se recipročna sila 
intruzije porazgubi na mini-implan-
tatu. Ortodontske implantate posta-
vimo na tako mesto, da omogočajo 

Prikaz okluzalnih kontaktov. Vidni so odtisi 
zob na mehkem tkivu in traumatski kontakti 
na papili incizivi. Kontakti spodnjih in 
zgornjih sekalcev niso stabilni, temveč 
so le drsni kontakti palatinalne ploskve 
zg. sekalca in bukalne ploskve spodnjega 
sekalca. Z drgnjenjem brusijo sklenino 
incizalnega roba kot noževo ostrino.

Sagitalni prerez študijskega modela: later-
alni pogled, kjer je vidno, da sekalci niso v 
stabilnem vertikalnem kontaktu in grizejo 
eden mimo drugega.

Izrazita Speejeva krivulja, ki jo lahko iz-
ravnamo z ekstruzijo molarjev ali intruzijo 
sekalcev. 

Žica z obratno Speejevo krivuljo. Podoben 
efekt, ki ga proizvede ta tip žice, doseže-
mo tudi z drugačnim, rahlo poudarjenim 
pozicioniranjem bracketov na zobe: niže na 
molarjih/premolarjih in bolj incizalno na 
sekalcih.  

Primer dentalnega globokega griza. Prisotno je popolno prekrivanje spodnjih sekalcev.  
Poleg traumatizacije papile incizive (Slika 1a) je tukaj vidna tudi traumatizacija gingive ob 
vratovih spodnjih sekalcev. 

Z uporabo majhne žičke rigidno povežemo spodnje sekalce in dobimo mesto za točkovno 
pritrditev intruzijskega loka. V skrajnem primeru je žička lahko tudi na lingvalni strani.

Ekstruzija spodnjih sekalcev in posledično poudarjena Speejeva krivulja. V primeru lep-
ljena bracketov na bukalne ploskve spodnjih sekalcev, bi le-te pacient z zgornjimi sekalci 
odgriznil.

Izravnana krivulja po končani ortodontski 
terapiji. 

Dva mini implantata omogočata intruzijo spodnjih sekalcev z uporabo elastik ali vzmeti. 
Segment sekalcev, ki jih intrudiramo mora imeti rigidno jekleno žico, da se sile enakomerno 
porazporedijo in korenine med intruzijo ne »plešejo«.

Zaradi globokega griza ni prostora  za namestitev bracketov na spodnje sekalce.1a

1b 2a

3a

4a

5b

4b

2b

3b

5a

konstrukcijo intruzijskega vektorja 
na čim bolj enostaven način. Ena od 
prvih pozicij, na katero pomislimo, 
je pod spodnjimi sekalci samimi 
(Slika 3b). Vendar je to mesto lah-
ko kompeksno za vstavitev mini-
-implantatov, ker so medkoreninski 
prostori zelo ozki. Korenine same 
med premikanjem zob konfiguraci-
jo teh ozkih medkoreninskih pro-
storov še dodatno spreminjajo, kar 
lahko vodi v omajanje in izgubo im-

plantata. Prav tako se je treba zave-
dati, da intruzija zahteva nizke sile 
in odlično higieno. Ne glede na to, 
kateri način izberemo. Še ena mož-
nost za reševanje globokega griza in 
ravnanje Speejeve krivulje je upora-
ba intruzijskega loka. V tem prime-
ru se zobni lok navadno segmentira 
na stranska dela in na sprednji del, 
ki ga intrudiramo. Stranska dela slu-
žita kot sidrišče; tega lahko poljub-
no ojačamo glede na pričakovane 
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ZDRUŽUJE VISKOZNOST IN TRDNOST

• Edinstven in inovativen  – Segrevanje naredi material viskozen  
za apliciranje in takoj za tem je pripravljen za oblikovanje  
(termo-viskozna-tehnologija)

• Visoka kakovost pri apliciranju  – Optimalna robna celovitost

• Prihranite pri casu  – Dovolj je en sam nanos plasti za doseganje  
visoko estetskih restavracij

• Preprosto rokovanje  – 4 mm bulk fill apliciranje brez mehurčkov 
s tanko kanilo

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Nemčija · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.dental

bulk

Prvi kompozit s  

termo-viskozno tehnologijo

Prvo  
viskozen in  

takoj pripravljen  
za oblikovanje

Intruzijski lok je aktiviran in nameščen.  

6a

Preučiti je treba sile na reaktivni enoti in ohraniti tisto, kar dela nam v prid. Neželene sile je potrebno ustrezno zamejiti.

6b

stranske učinke z lingvalnim lokom, 
s kompozitom poudarjeno okluzijo, 
z mini implantati, z vajami za žveč-
ne mišice… V naslednjem primeru, 
kjer je prisoten globok dentoalveo-
larni griz, bom predstavil uporabo 
intruzijskega loka (utility shaped 
intrusion base arch) v spodnji če-
ljusti.

Pri popolnem prekrivanju spodnjih 
sekalcev je lepljenje bracketov ote-
ženo. Potrebno bi bilo počakati, da 
se izravna zgornji lok in proklinira-
jo zgornji sekalci. Zaradi narave pri-
mera nudi intruzijski lok nekatere 
prednosti in z intruzijo lahko prič-
nemo, še preden je dovolj prostora 
za namestitev bracketov na spodnje 
sekalce (Sliki 5a in 5b). 

Žica, ki jo največkrat uporablja-
mo za oblikovanje loka, je 0,017 x 
0,025 Beta titanium (TMA); zvije-
mo jo tako, da se ogne stranskemu 
segmentu zob in sprednji del nalega 
tesno pod spodnjimi sekalci. Nače-
loma lahko uporabimo tudi jekleno 
žico (0,017 x 0,025 SS), če vanjo 
zvijemo še element vzmeti, vendar 
pri takem materialu sila z deaktiva-
cijo pada dosti bolj strmo (krivulja 
load/deflection). Magnitudo sile 
intruzije lahko poljubno določamo 
z aktivacijo loka. Aktiviramo ga ta-
ko,da žico zvijemo navzdol z enim 
stiskom klešč pred šestico (Slika 
6b) ali pa enakomerno ukrivimo 
lok po celi dolžini v obliko logari-
temske krivulje. S tako obliko loka 
vplivamo na smer deaktivacije in 
določamo smer vektorja intruzije. 
Intruzija je delikaten premik in zah-
teva nizke sile, približno 10-15N na 
posamezen zob. Večje sile lahko iz-
zovejo resorpcijo korenin.

Seveda je tudi tukaj potrebno pa-
ziti na stranske učinke, vendar 
zaradi poznanih sil aktivacije do-
kaj natančno poznamo tudi sile in 
momente deaktivacije. Na reaktivni 
enoti bo prisotna ekstruzija, ki jo 
kontroliramo z lingvalnim lokom. 
Na okluzalno ploskev reaktivne 
enote dodamo kompozit, s tem 
(začasno) dvignemo griz in žvečne 
sile uporabimo kot dodatno pomoč 
pri nasprotovanju ekstruzije. Prav 
tako bo na spodnji šestici prisoten 
moment, ki pa je v danem prime-
ru, vsaj na začetku terapije zaželen, 
ker bo pomagal poravnati mezialno 
nagnjene molarje (Sliki 6a in 6b).

Na kontrolnih pregledih najprej 
preverimo morebitne stranske učin-
ke in izmerimo deaktivacijo loka. 
Intruzija mora potekati počasi. Tudi 
če ne opazimo velikih premikov, 
nam izmerjena deaktivacija loka 

ORTODONTIJA
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vlije optimizem, da se stvari premi-
kajo. Lok nato reaktviramo do žele-
ne sile. Po nekaj obiskih je že mož-
no nalepiti klasične nosilce in ker 
smo z intruzijo začeli takoj, smo s 
tem skrajšali trajanje terapije. Stra-
tegija, da se najprej popravijo večje 
nepravilnosti, omogoča, da se težek 
ortodontski primer spremeni v eno-
stavnega, katerega je lažje obravna-
vati in pripeljati do konca terapije 
(Slike 7a, 7b, 4a, 7c). Toliko, da ne 
bo kdo mislil, da sem si izmislil kaj 
povsem novega, ideja o segmentira-

Takoj po snetju aparata, leva stran. dvignjen s kompozitom. Kmalu bo spontano izrasel v 
nevtralno okluzijo.

Takoj po snetju aparata, spredaj. Gledano z malce optimizma bil lahko v primerjavi s 
sliko 4b rekli, da je prišlo do rahlega izboljšanja stanja dlesni ob zobnih vratovih spodnjih 
sekalcev. Majhne lateralne sekalce (peg shaped laterals) zobozdravnik naknadno preobliku-
je s kompozitom (ali kasneje celo z luskami) na željo pacienta. (vse fotografije: M.Bobič)

7b

7c ni intruziji je na svetu dalj časa kot 
jaz; o tem leta 1977 objavil članek 
že Charles Burstone (Burstone CR. 
Deep overbite correction by intrusi-
on. Am J Orthod. 1977;72(1):1-22.)
Zdaj se lahko končno vrnemo k 
imenu Spee ter k temu, kakšna je 
povezava med pomorskimi bitka-
mi in anatomskimi imeni. Šele pred 
kratkim sem uspel potešiti radove-
dnost še iz časa študija anatomije. 
Prebral sem namreč, da gre za isti 
priimek, vendar drugo osebo. Fer-
dinand von Spee je bil anatom in 

starejši brat admirala Maximiliana 
von Speeja. Ferdinand je dal ime 
krivulji, Maximilian pa trem ali šti-
rim bojnim ladjam. Oba imata svoj 
prostor v zgodovini, kjer s skupnim 
priimkom povzročata zmedo. 

Avtor: 

Miha Bobič,  
dr.dent.med., speciaist ortodont, 

MSc

Študij dentalne medicine sem op-
ravil na Medicinski fakulteti v 
Ljubljani. Po študiju sem delal kot 
zobozdravnik. Po nekaj letih sem 
odšel na Dansko, kjer sem specia-
liziral in opravil magisterij na od-
delku za ortodontijo v Royal Dental 
College, Aarhus University. Trenu-
tno delam kot ortodont v zobozdra-
vstvenem centru Babit v Ljubljani. 
Za vprašanja ali pogovor mi lahko 
brez zadržkov pišete na e-mail: 
miha.bobic@babit.si.

Osem načinov za ohranjanje 
varnosti v ordinaciji med  
krizo COVID-19 

KRIENS, Švica: Med traja-
jočo krizo COVID-19 se je 
zobozdravstveni poklic znašel 
med najbolj ogroženimi. Bliž-
nji stik s pacienti, izpostavlje-
nost telesnim tekočinam in ro-
kovanje z ostrimi instrumenti 
močno povečajo tveganje za 
okužbo. Kako lahko torej po-
skrbimo za varnost tako naše 
ordinacije, sebe kot tudi svojih 
pacientov? Sestavili smo se-
znam postopkov, ki jih lahko 
v svoji ordinaciji uporabite v 
boju proti vsakršni epidemiji, 
ne zgolj COVID-19.

V zobozdravstveni ordinaciji lahko uporabimo številne postopke za zajezitev vsakršne epidemije, ne le COVID-19. (Slika: Folk)

Temeljito umivanje rok in vzdrže-
vanje družbene razdalje morda za-
dostujejo v splošni populaciji, toda 
zobozdravstveni delavci morajo 
upoštevati veliko bolj zapletene 
varnostne ukrepe. Temu botrujejo 
trije osnovni načini širjenja virusa, 
ki se nanašajo tudi na zobozdra-
vstveno prakso:

• Širjenje po zraku—zaradi izpo-
stavljenosti telesnim tekočinam, 
kapljicam in aerosolom; 

• Širjenje s stikom—zaradi stika 
s telesnimi tekočinami, pacien-
tovimi tkivi, kontaminiranimi 

dentalnimi instrumenti in oko-
liškimi površinami in

• Širjenje preko kontaminiranih 
površin—koronavirusi lahko 
preživijo na različnih površinah 

precej dolgo in kontamininrajo 
celotno ordinacijo.

Nedavna študija, ki so jo objavili 
v International Journal of Oral 
Science, je proučevala načine, s 
katerimi lahko preprečimo okuž-
bo v zobozdravstveni ordinaciji 
in zaščitimo sebe, svoje osebje in 
paciente pred nepotrebno okužbo z 
virusi. Naštevamo najpomembnej-
ša priporočila:

Preverjajte svoje 
paciente

Prvi korak je prepoznavanje pri-
merov, pri katerih obstaja sum na 
COVID-19, da bi se izognili po-
daljšanemu stiku s potencialno 
okuženim pacientom. Preverjanje 
pacientov s pomočjo pripravljene-
ga vprašalnika in ustrezno posto-
panje na podlagi rezultatov in pa-
cientove telesne temperature lahko 
bistveno prispeva k preprečevanju 
okužbe. Za začetek je potrebno 
izmeriti telesno temperaturo paci-
enta. Pri tem se močno priporoča 
uporaba čelnih termometrov, ki ne 
zahtevajo kontakta.

Z naslednjimi vprašanji si lahko 
pomagate pri prepoznavanju po-
tencialno okuženih pacientov:

1. Ali imate vročino oziroma ste 
imeli vročino v preteklih 14 dne-
vih?

2. Ste imeli v zadnjih 14 dneh re-
spiratorne težave, kot sta kašelj 
ali oteženo dihanje?

3. Ste v zadnjih 14 dneh potovali 
na področja, kjer so ugotovili 
prisotnost 2019-nCoV?

4. Ste bili v zadnjih 14 dneh v sti-
kih s pacientom s potrjeno okuž-
bo z 2019-nCoV?

5. Ali ste imeli v zadnjih 14 dneh 
stike z ljudmi, ki prihajajo z ob-
močij z nedavno zabeleženimi 
primeri 2019-nCoV, imajo vro-
čino ali respiratorne težave?

6. Ali ste imeli v zadnjih 14 dneh 
tesne stike z vsaj dvema člove-
koma, ki sta imela vročino ali 
respiratorne težave?

7. Ali ste se nedavno udeležili ka-
kšnega srečanja, sestanka ali 
imeli tesne stike s številnimi 
neznanci?

Po odgovarjanju na vprašalnik:
- Če pacient odgovori z »da« na 

katerokoli vprašanje in je nje-
gova telesna temperatura pod 
37,3°C, lahko preložite zdravlje-
nje na 14 dni od dneva izposta-
vljenosti.

- Če pacient odgovori z »da« na 
katerokoli vprašanje in je njego-
va temperatura enaka ali višja od 

Nadaljevanje članka je na 16. strani

Globoki griz je problem, ki ga je potrebno rešiti na začetku, preden se lotimo drugih. Opaz-
imo lahko, da so vertikalni odnosi lateralnih zob normalni in da je globoki griz dentalne 
narave zaradi prevelike erupcije zgornjih in spodnjih sekalcev. 

7a
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Nov nasmeh za Andreo 
Digitalno izdelana začasna rehabilitacija  
zahtevnega primera
V kompleksnem Andreinem primeru je ekipa strokovnjakov za protetiko pokazala, kako lahko novo umetno zobovje dobesedno spremeni 
pacientkino življenje. Začasno umetno zobovje za mlado pacientko je bilo izdelano z digitalnim postopkom. Ta rešitev je izjemno izboljšala 
pacientkino počutje in kakovost življenja.

Članek opisuje interdiscipli-
narni pristop k zdravljenju 
pri obravnavi mlade pacient-
ke, ki je močno trpela zaradi 
fizičnih in psihičnih težav, ki so bile  
posledica stanja njenega zobovja (sl. 
1). Za razrešitev takšnega primera je 
nujno tesno sodelovanje zobozdra-
vstvene ordinacije in zobotehnične-
ga laboratorija, za kar je potrebna 
izvrstna strokovna podkovanost 
zobozdravnika in zobotehnika ter 
koordinirane tehnike oblikovanja 
zobovja. V našem primeru se je 
rešitev začela z začasnim umetnim 
zobovjem, ki je pacientki povrnilo 
“normalno” čeljustno funkcijo in 
estetski videz.

Pacientkina zgodovina

Ko se je Andrea pri 25 letih starosti 
prvič oglasila pri nas, je že nekaj let 
trpela zaradi različnih simptomov. 
Njene težave sta povzročili dve raz-
lični motnji, ki sta privedli do hudih 
posledic, tako vsaka zase kot kom-
binacija obeh.

Mlada ženska je bila prizadeta zara-
di genetske motnje, ki se je odražala 
tudi v zelo občutljivi zobni skleni-
ni. Poleg tega je pacientko mučila 
fibromialgija, kronična bolečinska 
motnja, ki jo je spremljal hud psi-
hični stres. To je povzročilo, da je 
pacientka v obdobju zadnjih nekaj 
let povprečno bruhala tri- do šti-
rikrat dnevno. S tem povezana ki-
slinska erozija je v precejšnji meri 
poškodovala že tako zelo načeto 
zobovje (sl. 2).

Posledice bolezni

Pacientka je dejala, da je občuti-
la neznosne bolečine in prebolela 
številne ustne infekcije. V teh letih 
je morala Andrea uživati “nešteto” 
raznih antibiotikov, katerih učin-
kovitost se je sčasoma zmanjševala. 
Zaradi omenjenih infekcij smo ji 
morali nekaj zob izpuliti. Andreino 

zaskrbljujoče ustno zdravje je ovi-
ralo njeno sposobnost hranjenja.

Neprivlačen videz njenih zob je ko-
renito vplival na njeno čustvovanje, 
zato sta trpela njeno duševno zdrav-
je in samopodoba. Svoje pretekle 
obiske pri zobozdravniku je opisala 
kot “strašne” izkušnje. To jo je sprva 
odvračalo od privolitve v predlaga-
no kompleksno zdravljenje. Toda o 
nujnosti tega postopka smo jo uspe-
li prepričati z nizom zelo čutečih in 
empatičnih razgovorov.

Cilji zdravljenja

Po mnogih pogovorih smo defini-
rali začetni cilj zdravljenja: zobje, ki 
jih ni mogoče rešiti, bodo izpuljeni, 
nato pa bo kot začasna rešitev iz-
delano začasno umetno zobovje. V 
drugi fazi zdravljenja bodo name-
ščeni implantati.

Prednostno smo se fokusirali na 
izboljšanje kakovosti pacientkine-
ga življenja. Izbrali smo postopek 
digitalnega zobovja, da bi paci-
entki omogočili “udoben” način 
zdravljenja, zobozdravstveni ekipi 
pa zagotovili predvidljive rezulta-
te. Ker pacientka ni želela biti brez 
zob v nobeni fazi zdravljenja, jo je 
začasno umetno zobovje čakalo že 
ob obisku ordinacije, namenjenem 
puljenju zob.

Proces zdravljenja

Najprej sta bila narejena odtisa 
zgornje in spodnje čeljusti, čemur 
je sledila izdelava modelov. Zatem 
sta bila modela digitalizirana z la-
boratorijskim optičnim bralnikom 
(3Shape). Zapisi podatkov so bili 
preneseni v program Digital Den-
ture, ki nam je omogočil izdelavo 
umetnega zobovja z obarvanimi 
zobmi z SR IvoBase® CAD in SR 
Vivodent® CAD Multi z uporabo 
postopka samodejnega oblikovanja.

CAD oblikovanje 
začasnega umetnega 
zobovja

Pred oblikovanjem začasnega 
umetnega zobovja je bilo treba 
preostale zobe odstraniti iz vir-
tualnega modela (sl. 3). V ta na-
men ima računalniški program 
orodje za virtualno puljenje. Pro-
gramska oprema nas je korak za 
korakom vodila skozi proces ana-
lize modela. Označili smo ana-
tomske značilnosti in ugotovili 
bistvene parametre umetnega zo-
bovja (sl. 4). Na osnovi zapisa o ma-
ksilomandibularnem razmerju je 
bila vertikalna dimenzija odprta za 
5,5 mm (sl. 5a). Ustrezni odlitki zob 
so bili izbrani iz zobne knjižnice Di-
gital Denture Full Arch (Phonares® 
II B71-L50-N3) (sl. 5b). 

Program je samodejno oblikoval 
predlog postavitve izbranih zob (sl. 
6). Po želji se lahko ta postavitev 
prilagodi pacientu. Nato smo pre-
verili osnovne parametre (dolžina 
zob, srednja linija, ugriz itd.) ter 
naredili potrebne drobne prilago-
ditve v programu. Poleg tega smo 
dokončali bazo umetnega zobovja 
in karakterizirali gingivalne kontu-
re. Program ima na voljo različna 
orodja za dodajanje, odstranjevanje 
ali glajenje zobnega materiala.

CAM izdelava začasnega 
umetnega zobovja

CAD datoteka je bila shranjena in 
program je generiral izhodno CAM 
datoteko za brušenje zobnega loka 
in baze proteze. Zobni lok je bil 
izbrušen iz biokompatibilnega, vi-
soko prečno povezanega polikro-
matičnega DCL materiala na osnovi 
PMMA (SR Vivodent CAD Multi) 
(sl. 7). Zanj je značilen posebni 
učinek Pearl Structure Effect, ki 
zagotavlja enakomerno progresijo 
barve. Izbrali smo barvo A1. Mul-

tikromatični barvni gradient diska 
– incizalno, dentinsko, cervikalno 
območje – vdihne brušenim mono-
litnim zobem zelo naraven videz z 
izjemno malo popravki. Sistem Di-
gital Denture zajema številne raz-
lične PMMA diske v barvah dlesni 
(IvoBase CAD). Barve teh diskov 
se ujemajo z barvami materialov za 
baze protez IvoBase (prednostno 
izberemo Pink, Pink V, 34V) (sl. 8). 

Prilagoditev velikosti

V prvem koraku CAM naprava 
(PrograMill PM7) grobo izbrusi 
zobni lok. Zobni lok je bil izdelan 
v večji obliki, medtem ko so bile 
ploskve baze natančno pobruše-
ne, da se ujemajo z bazo proteze 
(sl. 9). V naslednjem koraku sta 

zobni lok in baza proteze spoje-
na skupaj. V ta namen je upora-
bljeno učinkovito, priročno, sa-
mostrjujoče dvokomponentno  
bondirno sredstvo (IvoBase CAD 
Bond) (sl. 9). Zobni lok in baza 
proteze sta bila dokončana s po-
stopkom natančnega brušenja in 
zaključne obdelave (sl. 10 in 11).

Dokončanje začasnega 
umetnega zobovja

Digitalno izdelano umetno zobovje 
je bilotreba zgolj malenkostno do-
delati. Morfolo-gija vestibularnih 
območij – mešanica 
12 — Pacientka teden dni po iz-
pulitvi vseh njenih zob in takojšnji 

Začetno stanje: mlada pacientka je trpela fizično in čustveno 

1a 1b 1c

2

Močno poškodovani preostali zobje

Virtualno puljenje obstoječih zob v računalniškem programu

Virtualna analiza modela

Odpiranje vertikalne dimenzije za 5,5 mm
in izbira odlitkov zob v zobni knjižnici Digital Denture Full Arch

5a 5b

4

3
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Zgovoren kolaž portretov pacientke pred prvo fazo zdravljenja in po njenem zaključku. V 
pogovoru nam je pripovedovala o bistvenem izboljšanju kakovosti življenja po namestitvi 
umetnega zobovja. (vse fotografije: Eric D. Kukucka)

13a

13c 13d

13b

Začasno umetno zobovje po opravljenem 
natančnem brušenju

Pacientka teden dni po izpulitvi vseh njenih 
zob in takojšnji namestitvi začasnega umet-
nega zobovja 

10a in 10b Zgornja začasna proteza po pričvrstitvi zobnega loka na bazo proteze. Izstopajo 
translucentne lastnosti incizalnega območja

Disk IvoBase CAD je nameščen za predlog 
postavitve je nameščen tako, da oznake gle-
dajo izdelavo baze umetnega zobovja navzgor

Grobo brušeni zobni loki in baze protez po prvem ciklu brušenja

Disk SR Vivodent CAD MultiProgram samodejno generira

9a

76

11 12

10a 10b

9b 9c

8 nem izboljšanju kakovosti življenja 
po namestitvi umetnega zobovja 
konkavnih in konveksnih predelov 
– baze proteze je bila shranjena v 
program in nato izdelana v merilu 
1 : 1. V tej fazi se lahko prilago-
di mikrotekstura zob in dlesni. Po 
želji se lahko dodajo fasete za ele-
gantnejšo nošnjo, da je umetno zo-
bovje videti bolj naravno. V našem 
primeru je proteza vnaprej polirana 
z zobozdravstvenim ročnikom, za-
tem sledi še poliranje do končnega 
visokega sijaja v polirni enoti z upo-
rabo plovca ter univerzalne polirne 
paste in bombažnega polirnega na-
stavka. 

Puljenje zob in nov 
nasmeh 

Zobje so bili izpuljeni ob popolni 
anesteziji, narejena je bila manjša 
alveoloplastika. Tako so bile prip-
ravljene idealne razmere za vstavi-
tev proteze. Pacientka je po kirur-
škem posegu zapustila ordinacijo z 
novim začasnim umetnim zobov-
jem. Teden dni kasneje je prišla na 
kontrolni pregled. Opaziti je bilo 
bistveno spremembo ne le njenega 
videza, ampak tudi njenega vede-

nja. Izžarevala je vitalnost in samo-
zavest (sl. 12).

Zaključek

Prva faza zdravljenja je predsta-
vljala pomemben del celotne re-
habilitacije. Pacientka je dobila 
čudovit nasmeh, očitno se je iz-
boljšala tudi kakovost njenega 
življenja (sl. 13). Po zaslugi sistema 
Digital Denture je bilo za zdravlje-
nje potrebnega relativno malo časa 
in napora. Danes je mlada ženska 
široko nasmejana, samozavestna ter
motivirana, da naredi naslednji ko-
rak pri zdravljenju. 

Avtor: 

Eric D. Kukucka, DD 
The Denture Center 2601  

Lauzon Parkway #750, Windsor,  
ON N8T 3M4 Canada  

erickukucka@gmail.com 

namestitvi začasnega umetnega zo-
bovja 
13 — Zgovoren kolaž portretov pa-
cientke pred prvo fazo zdravljenja 
in po njenem zaključku. V pogovo-
ru nam je pripovedovala o bistve-

PRIMER
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Zakaj je odkrivanje 
biofilma tako  
pomembno?
Kdaj ste začeli z 
odkrivanjem biofilma in 
zobnih oblog pri svojih 
pacientih?

Na univerzi so nas učili, da se te-
kočina za odkrivanje zobnih oblog 
uporablja pri beleženju stanja zob-
nih oblog in pred svetovanjem o 
ustni higieni. Načeloma je ta te-
kočina služila kot dodatek k navo-
dilom za ščetkanje zob, s katerim 
smo zobne obloge pokazali paci-
entom, ki bi drugače težko videli 
ali razumeli, kje se kopiči biofilm. 
Takrat (med letoma 1999 in 2001) 
smo se pri zdravljenju parodon-
talnih bolezni še vedno osredoto-
čali predvsem na odstranjevanje 
zobnega kamna in tistega, za kar 
je stroka menila, da je »okužen« 
cement. Sredstvo za odkrivanje 
oblog je bilo v korist pacientov, saj 
je tako ustni higienik lahko videl, 
kar je moral videti (kamen in obar-
vanost) nad robom dlesni, s tipa-
njem pa je pod robom dlesni lahko 
občutil, kar je moral.

Ko sem zaključila študij in se so-
očila s časovnim pritiskom, ki ga 

prinaša splošna ambulanta, se je 
število pacientov, pri katerih sem 
uporabila tekočino, drastično zni-
žalo, saj sem se osredotočala na 
odstranjevanje kamna in polira-
nje ter pri tem vedno manj časa 
posvečala zbiranju podatkov in 
ustreznim navodilom za ustno 
higieno. Dejansko sem prenehala 
spremljati indeks zobnih oblog, za 
navodila za ustno higieno pa sem 
porabila nekaj minut manj, če ni-
sem uporabila tekočine. Takrat 
sem lahko porabila le 20 minut za 
enega pacienta in odkrivanje oblog 
se je zdelo kot nepotrebno dodat-
no opravilo, za katero preprosto 
nisem imela časa. Poleg tega je bilo 
odstranjevanje obarvanih oblog 
zamudno in lažje je bilo spregle-
dati preostali biofilm, če ga nisem 
izpostavila s tekočino. 

Če zobnih oblog niste 
odkrivali že na začetku 
svoje kariere, zakaj ste 
se potem odločili za ta 
korak?

Nekaj let pozneje je prišlo do do-
končnih ugotovitev, ki so podpr-

le teorijo, da sta biofilm in odziv 
gostitelja glavna dejavnika pri ob-
vladovanju parodontalne bolezni. 
Takrat sem se začela bolj osredo-
točati na odstranjevanje biofilma. 
Izobraževanje pacientov je postala 
moja glavna naloga in seveda sem 
začela iskati pripomočke, s kateri-
mi bi pacienti lahko razvili svojo 
tehniko za nego ustne votline, ter 
pripomočke, s pomočjo katerih bi 
lahko ostala osredotočena.

Tekočina za odkrivanje oblog je 
bila očitna rešitev, vendar sem jo 
v tistem času še vedno uporabljala 
samo za izobraževanje pacientov in 
samo pri tistih pacientih, katerim 
bi sprememba nege ustne votline 
koristila. Pri stabilnih pacientih 
ali tistih, za katere sem mislila, da 
odlično skrbijo za svoje zobe, je ni-
sem uporabljala. Nikoli nisem po-
mislila, da morda nisem ustrezno 
odstranila vsega biofilma in prav 
tako nisem nikoli pomislila, da bi 
to tudi preverila. Samo sklepala 
sem, da tisto, kar delam, zadostuje. 
Šele ko sem odkrila Vodeno tera-
pijo biofilma (Guided Biofilm The-
rapy), sem spoznala resnične pred-
nosti odkrivanja oblog pri vsakem 
pacientu. 

Kakšne so po vašem 
mnenju glavne prednosti 
odkrivanja oblog za 
paciente?

S tekočino za odkrivanje oblog se 
odpravijo ovire pri komunikaciji. 
Vsak ima svoj učni stil (pogosto 
jim rečemo senzorično zaznavanje) 
in najpogosteje najdemo vizualni 
stil. Ljudje, ki so vizualni učni tip, 
si ne zapomnijo večino tistega, kar 
jim povemo. Potrebujejo vizualne 
pripomočke, da dojamejo sporo-
čilo. Ko obarvamo obloge, preden 
podamo navodila za ustno higieno, 
pomagamo tistim, ki za učenje pot-
rebujejo vizualne pripomočke, da 
lahko predelajo nove informacije.  

Poleg tega vključimo tudi tiste pa-
ciente, ki zmotno mislijo, da dobro 
čistijo svoje zobe. Pogosto pacienti, 
predvsem tisti, ki vlagajo denar v 
drage zobne ščetke in redno upo-
rabljajo pripomočke za čiščenje 
medzobnih prostorov, spoznajo 
resnico. Ti mislijo, da storijo do-
volj, in niti pomislijo ne, da lahko 
kakšen predel tudi zgrešijo. S te-
kočino najhitreje pokažemo, da je 
tehnika ravno tako pomembna kot 
sami pripomočki za ustno higieno. 
Pacienti ne morejo spregledati do-
kazov, ki so jim predstavljeni. So 
konkretni, neizpodbitni in zanje je 
to osebno. Tako se lahko odmak-
nem od generičnih nasvetov in po-
dam specifična navodila, ki so pri-
lagojena posamičnim pacientom in 
njihovim ustnim votlinam. Pogosto 
so resnično presenečeni, ko vidijo, 
da njihov trud ne zadostuje stan-
dardom, ki so potrebni za ohranja-
nje ustne higiene. Z razkrivanjem 
oblog zelo učinkovito spodbudimo 
paciente k sodelovanju. 

Kakšne pa so prednosti 
za ustne higienike?

Pomislite na našo izobrazbo. Nače-
loma nas naučijo, kako odstraniti 
vse vrste zobnih oblog, naj bo to 
kamen, obarvanost ali biofilm. Želi-
mo odstraniti obloge, kolikor se jih 
le da, in čim bolje očistiti površino. 
Zdaj vemo, da biofilm pri poteku 
bolezni igra večjo vlogo kot zobni 
kamen, vendar ga ne moremo videti 
s prostim očesom. Po mojem mne-
nju je eden izmed razlogov, da se 
posvečamo kamnu in obarvanosti 
dejstvo, da ju lahko vidimo. Ker 
smo ustni higieniki, je v naši naravi, 
da odstranimo vse, kar ne bi smelo 
biti na zobni površini. Ko obarva-
mo biofilm, ga nenadoma vidimo, 
je svetlo rožnat in kar bode v oči. 
Nisem še srečala ustnega higienika, 
ki bi zavedno pustil rožnato obarva-
nje na pacientovih zobeh, a nevede 
bo na zobeh pustil biofilm, ki ga ni 
mogoče videti.

Tekočina za odkrivanje oblog pri-
tegne našo pozornost in osredoto-
čimo se na temeljni vzrok za bole-
zen, biofilm. Ko je viden, ga je treba 
odstraniti. Na noben drug način ne 
moremo zagotoviti, da smo odstra-
nili 100 % biofilma, razen če de-
jansko ne vidimo, da je izginil. Brez 
razkritja bi morali ugibati. Morali 

bi sklepati, da smo ga odstranili. 
Ne pozabite, zobje niso gladki. Ne 
čistimo enotne površine in dostop 
je pogosto otežen zaradi mehkih 
tkiv, omejenosti ustne odprtine in 
pacientovega naravnega upiranja. 
Pogosto sem presenečena, ko op-
ravljam končni pregled in še vedno 
najdem obarvane ostanke biofilma, 
običajno ravno na teh težko do-
stopnih mestih. Če ne bi uporabila 
tekočine, bi biofilm na teh mestih 
ostal neopažen.  

Britansko parodontološko društvo 
(British Society of Periodontology, 
BSP) je določilo smernice, v skladu 
s katerimi moramo beležiti indeks 
zobnih oblog za vsakega pacien-
ta, ki pri osnovnem parodontolo-
škem pregledu doseže rezultat 1 ali 
več. To je skoraj vsak pacient, ki ga 
sprejmem. Razkrivanje olajša zbi-
ranje podatkov in pospeši postop-
ke, saj lahko obloge opazimo že na 
pogled. Včasih sem mislila, da me 
odkrivanje upočasnjuje, vendar 
sem spremenila mnenje, odkar je 
postalo del moje rutine. Ker ne ugi-
bam, lahko zdaj delam bolj učin-
kovito in se izognem prekomerni 
obdelavi zoba. 

Rutinsko odkrivanje pred podaja-
njem navodil za ustno higieno vodi 
do boljšega sodelovanja s strani 
pacientov. Zmanjšalo se je število 
pacientov z zobnimi oblogami in 
krvavenjem dlesni, izboljšalo se je 
tudi zdravje njihovih ustnih votlin, 
posledično imam manj dela in moj 
urnik je zdaj veliko bolj obvladljiv.
Menim, da je tekočina za odkriva-
nje zobnih oblog eden izmed pripo-
močkov, ki jih premalo uporablja-
mo, in res se sprašujem, kako sem 
sploh lahko delala brez nje. 
 

Ko ste začeli z 
odkrivanjem oblog, so se 
vam pacienti upirali? So 
zavrnili »odkrivanje«?

Na začetku so se. Še pred nedavnim 
je bilo odkrivanje zobnih oblog pri 
odraslih nekakšna stigma. V Veliki 
Britaniji so tekočino za odkriva-
nje zobnih oblog uvedli in splošno 
uporabljali kot učni pripomoček za 
otroke. Tablete za odkrivanje oblog 
so danes še vedno na voljo večjih 
trgovinah. Njihova prodaja je skoraj 
izključno usmerjena v otroke, z em-
balažo, ki vpliva na trend.  

Pacienti se tega zavedajo in zato ima 
odkrivanje oblog takšen sloves. Za-
nje odkrivanje oblog pomeni, da se 
z njimi ravna kot z otroki. Nekateri 
se verjetno spomnijo postopka še 
iz časov, ko so kot otroci obiskali 
zobozdravnika. Jaz se tega zagotovo 
spominjam skupaj z rožnato vodo 
za splakovanje in nalepkami za lepo 
vedenje. Razumljivo je, da se paci-
entom zdi, da smo do njih pokrovi-
teljski, in da povezujejo odkrivanje 
oblog z oštevanjem. 

Nadomestitev tablet s tekočino je 
pripomogla k zmanjševanju stigme 
in predsodkov, a pacienti še vedno 
včasih vprašajo, »Je to tisto, kar sem 
uporabljal kot otrok?« 

(vse fotografiji: F. Donald)
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ZAKAJ OBARVATI BIOFILM?

MAKE ME SMILE.

Za dodatne informacije 
kontaktirajte:

nfaerber@ems-ch.com
www.ems-dental.com

OKOLI ORTODONTSKIH NOSILCEV

NA ZOBEH & IMPLANTATIHKAR VIDITE, TO ODSTRANITE. NIČ OBARVANJA, NIČ BIOFILMA
MOTIVIRAJTE VAŠEGA PACIENTA
VEČJA UČINKOVITOST V KRAJŠEM ČASU

R

AD  

Tukaj je komunikacija bistvenega 
pomena. Pacienti se morajo zave-
dati, da je tekočina za odkrivanje 
oblog namenjena ustnim higieni-
kom. Ko sem spremenila besedišče, 
ki sem ga uporabljala, in razložila, 
da z barvo lažje vidim vse bakterije, 
kar mi posledično omogoči, da jih 
temeljito odstranim, so se prene-
hali upirati in uporaba tekočine ni 
bila več problem. Ko sem poudari-
la, da kot ustni higienik šele s po-
močjo barve lahko vidim biofilm, 
so tudi pacienti sprejeli dejstvo, da 
potrebujejo vizualni pripomoček in 
ovire, ki so jih predstavljali občutki 
sramu ali zadrege, so večinoma iz-
ginile. 

Po mojem mnenju je v človeški na-
ravi, da se upiramo spremembam 
predvsem v okolju, kjer pogosto 
zaznamo grožnje ali nevarnost. 
Všeč nam je poznano. Zaradi spre-
memb se počutimo neprijetno. Ven-
dar smo tudi prilagodljivi in moji 
pacienti zdaj postopek pričakujejo. 
Bistveno je, da prvič pravilno pos-
reduješ sporočilo. Razkrivanje je 
zdaj postalo del pregleda. Pacienti 
vedo, kako nujen je postopek, da 
lahko opravim delo, za katerega me 
plačajo, in vanj ne dvomijo več.

Kakšna sredstva za 
odkrivanje zobnih oblog 
ste uporabljali, ko ste 
začeli izvajati postopek? 

Tablete? Tekočino, ki 
se jo nanese s ščetko? 
Vnaprej namočene 
gobice?

Kot sem že povedala, sem najprej 
uporabljala tablete, vendar je bilo 
nekaterim pacientom neprijetno, 
ker so jih morali prežvečiti. Poleg 
tega vzamejo več časa in pri tabletah 
se zanašamo na to, da pacient razto-
pino z jezikom temeljito porazdeli 
po vseh površinah, kar pa pogosto 
niso naredili. V zadnjih letih sem 
uporabljala tekočino. Omogoča hi-
trejši nanos, vendar ima svoje sla-
bosti. Poskusila sem jo nanesti na 
različne načine, vendar nisem našla 
takšnega, pri katerem ne bi bilo od-
padkov. Vpliv plastičnih odpadkov 
na naš planet je zame zelo pomem-
ben in ko je le mogoče, poskušam 
omejiti uporabo plastičnih izdelkov. 
Uporaba plastičnega lončka in ščet-
ke s plastičnim ročajem za vsakega 
pacienta se mi je zdela potratna. 
Poleg tega je pri tem nastal nered. 
Pogosto je tekočina kapljala s ščet-
ke in kapljice obarvane tekočine so 
pristale na pacientovem obrazu ali 
oblačilih. Morali smo se poslužiti 
večjih slinčkov, da so bila pacien-
tova oblačila popolnoma zaščitena. 
To pa je pomenilo še več odpadkov. 
Nato sem uporabljala vatne krogli-
ce, ki sem jih namočila v tekočino, 
prijela s pinceto in sredstvo nanesla 
na zobe. Čeprav smo tekočino mo-
rali naliti v plastičen lonček, smo 

proizvedli manj odpadkov. Vendar 
pa smo hitreje porabljali tekočino, 
saj je bila potrebna večja količina 
le-te, da smo popolnoma namočili 
vatno kroglico. Tekočina se hitro 
posuši, če jo pustimo na zraku, zato 
vatnih kroglic nismo mogli namo-
čiti vnaprej. Morali smo jih pripra-
viti za vsakega pacienta posebej tik 
pred njegovim terminom. Tudi pri 
tem je včasih nastal nered. Tekoči-
na se je polila, ko sem jo nalivala v 
kozarček, kapljice so stekle na vrat 
steklenice in v navoj ter škropile na 
vse strani, ko sem jo odpirala ali za-
pirala. Tekočina je tako pristala na 
delovni površini, kar je bilo težko 
odstraniti, ne da bi ostali madeži.

Ali ste preizkusili novo 
sredstvo za odkrivanje 
zobnih oblog Biofilm 
Discloser, ki ga trži 
podjetje EMS?

Da. Predstavili so mi ga na IDS 
(Mednarodnem zobozdravstvenem 
sejmu) v Kölnu na začetku leta 2019.
 

Kako se razlikuje od 
drugih izdelkov, ki so na 
voljo v Veliki Britaniji?

Ni umazanije, saj so gobice namo-
čene vnaprej in tako ni nobene te-

kočine ter kapljanja. Poleg tega jih 
ni treba pripravljati, kar omogoča 
hitrejšo uporabo. Vsakič ko potre-
bujem gobico, vzamem eno iz lonč-
ka s čisto pinceto in sredstvo nane-
sem neposredno na zobe. Gobice so 
ravno prave velikosti in vsebujejo 
zadostno količino tekočine za delo. 
Ena je vedno več kot dovolj za na-
nos sredstva na vse zobe. Zame je 
pomembno tudi, da ni nobenih 
dodatnih plastičnih odpadkov, kar 
zniža stroške potrošnih materia-
lov in mi pomaga, da prispevam k 
ohranjanju našega planeta. 
 

Ali boste še naprej 
uporabljali sredstvo 
Biofilm Discloser za vse 
vaše Vodene terapije 
biofilma?

Zagotovo. Odkrivanje zobnih oblog 
pri pacientih je bistven del vodene-
ga zdravljenja biofilma in z novim 
sredstvom Biofilm Discloser lahko 
postopek opravim najhitreje in naj-
ceneje. 

Faye, rojena v Yorkshiru, ima več kot 
20 let izkušenj v privatni dentalni in-
dustriji. Diplomirala je leta 2001 in 
ima bogate izkušnje z delom tako v 
splošnih kot perio in implantoloških 
ambulantah. V letu 2006 je prido-
bila certifikat s področja svetovanja 
in vedenjske terapije in zdaj vodi po-

pularni tečaj, ki daje higieničarkam 
dostop do brezplačnega mentorira-
nja in dodatne podpore z namenom 
izbolšanja samozavesti, osebnostne 
rasti in razvoja.

Z udeležbo na tečaju v Švici je pos-
tala certificirana SDA Swiss Dental 
Academy demonstratorka in preda-
vateljica na državnem in interna-
cionalnem nivoju, s področja AIR-
FLOW tehnologije, parodontalnega 
zdravljenja in vzdrževanja implan-
tatov. Je velika zagovornica GBT 
protokola in njegove vloge v vsakda-
nji praksi.

Faye je bila nagrajena z nazivi Naj-
boljša Higieničarka (DH&T awards) 
in Ustna higieničarka leta (Dential 
awards) leta 2014.  Leta 2017 je bila 
spet okronana za Najboljšo higieni-
čarko (UK) The Oral Health awards 
(FMC).  

Intervjuvanka: 

Faye Donald
ustna higieničarka,  

VB
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Prehod iz „verjamem“ v „vprašam 
se“ nikoli ni preprost. Lastnih na-
čel se namreč ni mogoče držati brez 
nenamernega povzročanja obstran-
ske škode. Kako naj na primer otro-
ku ohranite srečno otroštvo ter ga 
obenem ne izpostavljate lažem?

Ko izgubi prvi zob, je seveda na 
vrsti zobna miška. Lahko mu jo 
predstavite kot resnično bitje ali pa 
mu zaupate, da ste slišali, da otro-
kom menda prinese denar v zameno 
za zobek, ki ga zvečer pustijo pod 
vzglavnikom. Zaradi varnosti lahko 
izjavo dopolnite še z opombo, da 
ste to sicer slišali, a ne veste, če v 
resnici drži.

Zelo pomembna je nato vaša reak-
cija naslednje jutro, ko vam prihiti 
sporočiti, da je zobna miška resnič-
no pustila denar. Takrat ga morate 
vprašati, kako ve, da je to bila zob-
na miška. Če vam odgovori, da ste 
mu to vendar povedali vi sami, ga 
morate popraviti in ponoviti, da ste 
mu povedali samo to, kar ste slišali 
od drugih.

Od tu dalje ste otroka iz programa 
verovanja začeli pomikati na pot 
ustvarjalnega razmišljanja. Če ste 
bili pri tem uspešni, boste vedeli 
takrat, ko bo pri enem izmed pri-
hodnjih izgubljenih zob poizkusil z 
znanstvenim pristopom in se odlo-
čil, da ponoči ne bo zaspal ali pa bo 
odložil zobek na tak konec postelje, 
da se bo ob prihodu zobne miške 
zagotovo zbudil. Seveda mu ne bo 
uspelo in na vašo srečo ima pri tem, 
na voljo naravno omejeno število 
ponovitev eksperimenta.

Zmaga bo prišla skupaj s porazom. 
Vaš otrok se bo o zobni miški na-
mreč pogovarjal s svojimi prijate-
lji. Skupaj bodo sklenili, da vam 
ob izgubi naslednjega zoba, tega 
ne bodo več povedali, pač pa samo 
nastavili zob. Zgodilo se bo torej, 
da boste osumljeni, pa tega sploh ne 
boste vedeli. Ker pa denarja na tak 
način seveda ne bo, bo na razisko-
valna vrata potrkala še ekonomija 
in vaši otroci se bodo ob nadaljnjih 
izgubah zob vseeno odločili raje 
verjeti na star način.

Dandanašnji šolski sistem je od 
najrosnejših vrtčevskih let pa do 
zaključka specializacije že v te-
meljih zelo drugačen od svojega 
ustanovnega namena. Zapolnjen je 
z različnimi nivoji akademskega 
znanja, njegov prvotni namen pa 
je pravzaprav bil šola za življenje. 
Akademsko znanje je postalo celo 
tako prevladujoče, da ne dopuš-
ča več ugovora ali dvoma, temveč 
večinoma zahteva zgolj verovanje 
in ponavljanje, pri tem pa slušate-
lje nehote oropa za razvoj veščine 

Kaj imata skupnega zobna 
miška in korona virus ?
Pri obeh ste v različnih obdobjih lahko doživeli, da vas je življenje presenetilo, morda pa tudi obogatilo z novimi obzorji.

vzpostavljanja kritičnega odnosa. 
To več ali manj velja za vse pano-
ge, torej tudi zobozdravstvo. Večina 
slušateljev na koncu pridobi pravi-
co do opravljanja dela in postane 
rutinirani izvajalec dela po predpi-
sih. Nihče izmed njih se ne sprašuje 
več, ali živo srebro iz amalgama za-
res prehaja v človeško telo, saj je na 
to temo napisanih veliko raziskav, 
od katerih so ene bile financirane 
s strani proizvajalcev amalgama, 
druge s strani njihovih nasprotni-
kov, neodvisnih pa ni bilo, saj ni 
bilo nikogar, ki bi jih financiral.

Skandinavske dežele so vedno so-
dile med zobozdravstveno napre-
dnejše. Od njih smo pred mnogimi 
desetletji prevzeli izredno uspešen 
model zgodnje zobne preventive, 
katerega rezultati, kljub temu da 
danes ne deluje več tako intenziv-
no, so še vedno vidni v tem, da ima-
mo Slovenci v srednjih letih ene iz-
med najbolj zdravih zob v Evropski 
uniji. Švedska je že pred desetletji 
prepovedala uporabo amalgama, 
ne pa tudi njegove proizvodnje, 
tako da še danes sodi med največ-
je proizvajalce amalgama na svetu. 
Podobna, a novejša dilema, je, ali 
uporabljati kompozite z vsebnostjo 
izjemno nevarnega in rakotvornega 
hormonskega motilca Bisphenol A 
(BPA) ali ne, saj si po svojih dogna-
njih na nasprotnih bregovih ponov-
no stojijo (iz različnih virov finan-
cirane) raziskave o tem, ali BPA iz 
kompozitov (tistih, ki ga še vsebu-
jejo) prehaja v človeško telo ali ne.

Nove dileme prinaša korona vi-
rus, le da tokrat v ozadju nejevero 
v pravilnost odločitev ne sprožajo 
različne korporacije z različnimi 
nameni, pač pa vsesplošno pre-
majhno poznavanje virusa, bolezni, 
ki jo povzroča, njegovih posledic, 
življenjske dobe, načinov prenosa, 
itd., saj za preučevanje preprosto ni 
bilo dovolj časa. Odločiti pa se je 
potrebno sedaj. Tovrstno pomanj-
kanje sposobnosti pravočasnega 
ukrepanja izvajalcev na vseh rav-
neh najbolj dotikajočih se panog, 
med katerimi so v prvi vrsti vse 
medicinske veje, kot tudi usklaje-
vanje aktivnosti kolektivnega boja 
sta glavna vzroka sprejetja ukrepov, 
ki jih je uzakonila država. Reagirati 
je morala hitro in strokovno, ker je 
to njena primarna naloga, a za to ni 
imela na voljo tako dobro razvitih 
instrumentov, kot jih ima na primer 
za politična ukrepanja, saj so ji v 
preteklih desetletjih tovrstni pro-
blemi grozili bistveno bolj pogosto 
kot kakšen virus.

Posledični dvom je torej namenjen 
samim ukrepom in njihovi vsebini. 
Tako v smeri, da so morda preti-
rani, kakor tudi obratno, da morda 

niso dovolj učinkoviti. Vsekakor 
ni moj namen pozivanje k nespo-
štovanju regulativ. Ravno naspro-
tno! Prav tako verjamem, da bo 
odredbodajalec svoje izdelke tudi 
vnaprej evolucijsko prilagajal vsa-
kokratni trenutni stopnji potreb in 
novih spoznanj. Želim pa opozori-
ti na nujnost po sočasni prisotnosti 
kritičnega odnosa in kreativnosti. 
Oboje naj primarno izhaja iz va-
šega poslanstva skrbi za pacienta, 
vsekakor pa tudi iz skrbi za eko-
nomsko preživetje vaše dejavnosti, 
saj v skrajnem, obratno sorazmer-
nem primeru za pacienta nihče več 
ne bo skrbel. 

V odgovornost za paciente, ki jo 
nosite, vsekakor sodi tudi vaša 
vloga posredovanja povratnih in-
formacij pri novem delu z njimi do 

največji, a zagotovo najbolj znan 
komet in marsikaj izbrisal. Z veliko 
verjetnostjo si lahko mislimo, da bi 
ga dinozavri, če bi le imeli vesoljski 
program, gotovo poizkušali uničiti 
prej, preden se je zgodilo obratno. 
A za to ne bi bilo dovolj le nekaj 
posameznih dinozavrov. Če bi Do-
nald danes razstrelil tak komet, bi 
bila posledica, da je rešil Zemljo, 
bolj kot ne, zgolj stranski produkt. 
V prvi vrsti bi namreč rešil Ameri-
ko. Nad tem se lahko zaskrbljeno 
zamislimo, a si ob enem tudi prizna-
mo, da imamo lahko kot kakršnikoli 
lastniki – med njimi na primer tudi 
zobozdravniških stolov – pravza-
prav podobno postavljene prioritete.

Za razliko od konca krede imamo 
mi tokrat virusne programe, a tudi 
danes nam le ti, zgolj s sodelova-
njem nekaj posameznikov, ne bodo 
pomagali. Skorajšnja iznajdba ce-
piva ne bo čarobna paličica, ampak 
bo preživetje v bodoče, pa naj si 
govorimo zgolj o finančnem smislu 
ali pa kar o tistem resnično življenj-
skem, odvisno od sinergij in prila-
goditev.

Kar nekaj sprva začasnih adaptacij 
bo sčasoma postalo trajnih. Večino-
ma bodo to prilagoditve, uvrščene v 
kategorijo tehnološkega napredka. 
Človeštvo je po svojem mnenju, 
vedno šlo naprej. Nekateri se še 
spomnite časov, ko so na bičih žviž-
gale Jugodentove gumice ali pa ča-
sov ko zobozdravniki niso uporab-
ljali lateksovih rokavic in zaščitnih 
obraznih mask. Za kako uporabne 
se bodo izkazale novosti iz časa, 
ki ga bodo nekoč morda imeno-
vali korona obdobje, bodo lahko 
ocenjevali zanamci. Za rokavice in 
maske pa je nedvomno jasno, da je 
njihova standardizacija iz pred ko-
rona obdobja veliko pripomogla k 
sedanjemu lažjemu okrevanju.

Poleg zakonsko predpisanih vas 
torej čaka še marsikatera druga pri-
lagoditev na nove čase, ne le v sme-
ri zaščite pacienta in svoje lastne 
zaščite, pač pa tudi v smeri zaščite 
opravljanja vašega poslanstva, torej 
tudi posla v novih okoliščinah. Teh 
prilagoditev vam nihče ne bo pred-
pisoval, a bodo kljub temu morda 
še bolj vplivale na vaše prihodnje 
delo. Veliko lažje vam bo, če boste 
pri tem samoiniciativni, kreativni, 
odprti za novosti in kritični pri lo-
čevanju smiselnega z nesmiselnim.

Vzpodbudno število zobozdra-
vstvenih ordinacij v Sloveniji že 
ima sistem za lokalno in nadzorova-
no izmenjavanje, prečiščevanje in 
osveževanje zraka. Taka investicija 
vsekakor pomeni nov nivo oskrbe 
pacienta, kakor tudi kvalitete vaše-
ga delovnega okolja. Prav tako pa 

taka investicija pomeni velik mon-
tažni, časovni in finančni zalogaj. 
Vsekakor tolikšen, da ga na hitro ni 
mogoče izpeljati. Naj bo ordinacija 
zato zaprta? Naj se brezskrbno iz-
postavljate večji stopnji nevarnosti 
ali pa poizkusite s postopnimi kom-
promisnimi rešitvami? Za konkre-
ten primer le te celo obstajajo in pri 
nekaterih slovenskih ponudnikih 
dentalne opreme lahko VacuStati-
one (prenosne več-filtrske sesalne 
naprave) tudi že nabavite.

Za preudarnejšo odločitev poizku-
site najprej predvideti, kaj se bo 
spremenilo v takšni meri, da bo 
potrebovalo vašo intervencijo. Ne-
kaj vam seveda lahko pomagajo 
objavljene smernice in priporočila, 
ki so s stališča imunologije, vrhun-
sko izdelana, vzporedna analiza 
ekonomskih posledic pa pri sestavi 
ni bila v enakovredni obravnavi. 
Prednost bo tako imela vaša lastna 
kreativnost. Pri tem se lahko oprete 
na nekatera dejstva: virus bo, ta ali 
pa katera izmed njegovih mutacij, 
tudi v bodoče prisoten in nevaren. 
Statistično gledano boste v stik z 
njim prihajali bolj pogosto in se mu 
popolnoma ne boste mogli izogni-
ti. Zaradi potrebe po zaščiti boste 
dnevno lahko obravnavali manj 
pacientov, obravnave bodo zaradi 
dodatnega porabljenega materiala 
dražje, potrebovali boste več setov 
instrumentov in ročnikov, imeli 
boste več nenapovedanih odsot-
nosti pacientov, ki ne bodo prišli 
na dogovorjene roke. Zaradi težav 
proizvajalcev dentalne opreme in 
materialov, bo nastala potreba po 
večji zalogi, saj distributerji ne 
bodo obvladovali situacije v enaki 
meri kot do sedaj in vas bo naroča-
nje v zadnjem hipu morda soočilo s 
primerom, ko potrebnega materiala 
ne boste dobili pravočasno.

Vaše aktivnosti morajo tako pote-
kati v več smereh. Pomembna je 
prevetritev dosedanjih načinov ter 
protokolov naročanja pacientov, ki 
jim boste, poleg skrbi, da zobozdra-
vstveni stoli v že tako zmanjšanem 
obsegu dela ne bodo prazni, mora-
li dodati varovalko, ki bo na drugi  
strani preprečevala zadrževanje 
prevelikega števila pacientov v ča-
kalnici. Poleg obrazca, s katerim 
se boste formalno sicer seznanili s 
tem, da je vaš pacient zdrav, bi se 
bilo dobro opremiti še s kakšnim 
daljinskim termometrom. Tudi ste-
rilizacija bo dobila nove obremeni-
tve, zato je priporočljivo, da poskr-
bite, da ne bo postopoma, ali pa tudi 
čisto nenadoma zaradi nepotrebne 
okvare avtoklava, postala ozko 
grlo. Če ste do sedaj upravljali z av-
toklavom, kakor je pač naneslo, bo 
zaradi večjih potreb morda smisel-
no, da zato sedaj naredite podrobnej-
ši načrt. Če je vaš avtoklav videl 
serviserja, le kadar se je je pokvaril, 
je sedaj morda čas, za preventivni 
pregled, validacijo ali po potrebi 
tudi menjavo. Pri teh odločitvah je 
seveda jasno, da so najoptimalnejše 
tiste, ki se izvršijo en dan, preden se 
avtoklav pokvari, najdražje pa tiste, 
ki se zgodijo pol ure za tem, ko vam 
odpove svojo pokorščino. 

Nadalje morate ugotoviti morebitne 
potrebe po spremembah vaših pro-

Nadaljevanje članka je na 16. strani

»Korona novost« v zobozdravstvenih ordi-
nacijah (foto: Eighteeth)

odredbodajalcev, za uspešno izva-
janje morebitnih potrebnih korektur 
in nadgradenj. Samo od sebe se ne 
bo verjetno zgodilo veliko, saj smo 
si v preteklem mirnodobnem času v 
imenu pravičnosti vzpostavili raz-
vejano mrežo selektorjev, presoje-
valcev, odločevalcev, kontrolorjev 
in drugih predstavnikov, ki sedaj 
nimajo ne dovolj odgovornosti, niti 
informacij ali izkušenj ter še naj-
manj časa za ukrepanje. Vprašati 
se je potrebno, kaj in kako lahko 
pomagamo, da bodo njihove/naše 
ustrezne institucije lahko bolj učin-
kovite. Tudi na primer zdravstve-
ne zavarovalnice pri usklajevanju 
kalkulacij, vezanih na dodatne 
stroške, zahtevane z nanovo spre-
jetimi predpisi. Ali pa na primer 
zdravstveno-socialne službe pri za-
gotavljanju enakopravne obravnave 
in dostopnosti z nepovečevanjem 
čakalnih vrst.

Poleg prehoda iz otopelosti čredne-
ga nagona v kreativno razmišljanje 
pa nas sedanjost korona virusa vodi 
še v eno, v zadnjih desetletjih po 
krivici prezrto veščino kolektivno-
sti. Pred 65 milijoni let je na da-
našnji Jukatanski polotok padel ne 
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tokolov uporabe razkužil. Tako na 
novo predpisano razkuževanje rok 
obiskovalcev pred vhodom v čakal-
nico in ordinacijo, kot tudi na tisto 
razkuževanje, ki ga vsakodnevno 
že uporabljate, a je sedaj z novimi 
okoliščinami njegova učinkovitost 
veliko bolj izpostavljena. Če že 
dolgo niste zamenjali proizvajalca 
dezinfekcijskih sredstev, je morda 
sedaj pravi čas. Strokovnjaki pri-
poročajo, da osnovno formulo, na 
kateri bazira paleta razkužil , ki ste 
jih izbrali, zamenjate vsaki 2 leti in 
s tem občutno zmanjšate možnost 
rezistence neželenih mikroorganiz-
mov. Drugačna bodo tudi določila 
za uporabo kolenčnikov, turbin in 
drugih ročnikov. Na tem področju 

so že sedaj veljali normativi, ki jih 
je praksa zaradi varnosti nekoliko 
oklestila in prihranek je bil dobro-
došel. Sedaj pa bo riziko ohranjanja 
takih praks veliko večji.

Tudi način naročanja materialov bo 
doživel marsikatero spremembo. 
Pod vprašanjem so zagotovo sicer 
prijetni obiski potnikov, a zaradi 
mnogih kontaktov, ki jih dnevno 
imajo, pomenijo določeno stopnjo 
tveganja. Prednost je vsekakor v 
internetnem naročanju, kjer natan-
ko veste, kaj, kdaj in po kakšni ceni 
boste dobili. Smiselno se je tudi 
odločiti za razpršenost naročil. Biti 
»stalna stranka« pri dveh ali treh 
ponudnikih in ne le pri enem, v ča-

sih, ko bodo tudi oni imeli težave, 
predstavlja večjo varnost.

Ko boste ob koncu skupaj sestavi-
li celoten mozaik in morda v njem 
pustili nekaj prostora za košček ali 
dva, ki ga sedaj še ne poznate, a se 
bo kaj lahko tudi pojavil, bo izde-
lek vsaj nekoliko šokanten. Toliko 
bolj, ker je za vami, po tem ko se je 
zobozdravstvo kot ena zadnjih pa-
nog izvila iz objema zadnje rece-
sije, nekaj prijetnih konjunkturnih 
let. Želim vam, da vam morebitna 
zakrčenost in negotovost ne bo 
odvzela elana, ki ga boste potre-
bovali za prilagoditve na nove raz-
mere, hitrejše in uspešnejše okre-
vanje. Sedaj je že jasno, da bo ne 

glede na to, ali bo virus v nasled-
njem hipu izginil ali pa čez nekaj 
mesecev udaril v drugem ali mor-
da še kakšnem naslednjem valu, 
vsemu skupaj verjetno sledila re-
cesija. Sreča je, da za razliko od 
tiste gospodarske izpred nekaj let, 
ki vas je presenetila zelo hitro in 
nepričakovano, tokrat pravočasno 
veste, da prihaja, in se nanjo lah-
ko pripravite. Razlika pa je tudi v 
tem, da priprava na tokratno rece-
sijo ne pomeni, da morate zategniti 
pasove in čakati, da bo vse skupaj 
minilo, pač pa da morate investira-
ti v novo prihodnost. 

Zobna miška bo zagotovo preži-
vela. Korona virus najbrž ne, a 

prišli bodo drugi virusi in navadi-
li se boste sobivati in ustvarjati z 
njihovo prisotnostjo. Uspešni bodo 
korona spremembe obrnili v svoj 
prid, najuspešnejši pa bodo v svoj 
prid obrnili najpomembnejšo spre-
membo, da se bo od sedaj naprej 
vse neprestano spreminjalo veliko 
hitreje, kot se je do sedaj. 

Radoveden sem, koliko se vas bo 
odločilo za predlagano spremem-
bo v predstavitvi zobne miške 
svojim otrokom. Prepričan sem, 
da med vami lahko iščem naju-
spešnejše!   

Avtor: 
DT Slovenija

37,3°C, mora pacient nemudoma 
v karanteno, naj pokliče osebne-
ga zdravnika oziroma dežurnega 
zdravnika v najbližji dežurni am-
bulanti, če kliče zunaj delovnega 
časa svojega zdravnika. Zdravnik 
bo bolniku po telefonu podal zelo 
podrobna navodila, kako naprej 
ukrepati oziroma kdaj, kje in kako 
bo bolnik obravnavan. Bolnikov 
prvi stik tako ostaja izbrani osebni 
zdravnik oziroma urgentna služba, 
če osebni zdravnik ni dosegljiv. K 
zdravniku, po nujno medicinsko 
pomoč ali v bolnišnico naj ne hodi 
osebno. Bolnik naj za prevoz upo-
rablja osebno vozilo in ne javni 
prevoz, torej vlak, avtobus ali ta-
ksi.

- Če pacient odgovori »ne« na vsa 
vprašanja in je njegova temperatu-
ra nižja od 37,3°C, ga lahko zdra-
vite ob upoštevanju zaščitnih ukre-
pov ter se v največji možni meri 
izogibate postopkom, pri katerih 
nastaja največ aerosolov in kapljic.

- Če pacient odgovori z »ne« na 
vsa vprašanja, vendar je njegova 
telesna temperatura enaka 37,3°C 
ali višja, ga usmerite na infekcij-
sko kliniko ali posebno kliniko za 
COVID-19, naj pokliče osebne-
ga zdravnika oziroma dežurnega 
zdravnika v najbližji dežurni am-
bulanti, če kliče zunaj delovnega 
časa svojega zdravnika. Zdravnik 
bo po pogovoru z bolnikom ocenil, 
ali je sum na okužbo s korona viru-
som upravičen ali ne in po telefo-
nu podal zelo podrobna navodila, 
kako naprej ukrepati oziroma kdaj, 
kje in kako bo bolnik obravnavan. 
K zdravniku, po nujno medicinsko 
pomoč ali v bolnišnico naj ne hodi 
osebno.

Okrepite higieno rok

Čeprav je primerna higiena rok že 
v običajnih okoliščinah obvezna 

rutina, lahko z dodatnimi ukrepi us-
pešno prispevamo k preprečevanju 
širjenja virusnih okužb.

Študija predlaga naslednja vodi-
la za higieno rok pri zaposlenih v 
zobozdravstvu – dvakrat pred in 
trikrat po:
• Pred pregledom pacienta; 
• Pred postopkom zdravljenja;
• Po dotikanju pacienta;
• Po dotikanju nedezinficirane 

opreme in okolice; ter
• Po dotikanju ustne sluznice, 

poškodovane kože ali rane, krvi in 
telesnih tekočin ali izločkov. 

Nadalje se mora osebje posebej pa-
zljivo izogibati dotikanju svojih oči, 
ust in nosu.

Upoštevajte osebne 
zaščitne ukrepe

Ker aerosoli in kapljice v zraku ve-
ljajo za glavni vir širjenja okužb, je 
priporočljivo upoštevati zaščitne uk-
repe na treh ravneh:

- Standardna zaščita osebja in kli-
ničnega okolja: kirurške kape za 
enkratno uporabo, kirurške maske 
FFP1 in delovna oblačila (bela 
uniforma), zaščitna očala ali vizor 
in rokavice za enkratno uporabo iz 
lateksa ali nitrila.

- Dodatna zaščita za zobozdravni-
ke: dodatna vodoodporna zaščitna 
oblačila z dolgimi rokavi za en-
kratno uporabo ali kirurška obla-
čila z dolgimi rokavi čez delovna 
oblačila FFP2 ali FFP3 maska v 
kombinaciji z zaščitnimi očali ali 
vizorjem ali pa polna obrazna ma-
ska z zaščitnim filtrom, dodatne 
rokavice preko rokavov vodood-
pornega oblačila poleg standardne 
zaščitne opreme.

- Posebna navodila za stike s pa-
cienti, pri katerih obstaja sum ali 

je potrjena okužba COVID-19. 
Potreben je odvzem brisa nosnega 
žrela v popolni zaščitni opremi. 
Če je bolnikov bris negativen na 
COVID19, se posegi izvajajo v 
osebni varovalni opremi - dodatni 
zaščiti (glej zgoraj). Če je potrjena 
okužba s korona virusom, se kakr-
šen koli poseg pri bolniku izvaja 
le v posebni COVID19 bolnišni-
ci. Pri posegu mora biti prisotno 
minimalno število nujno potreb-
nega osebja, ki mora po posegu 
v 14-dnevno samoizolacijo, pred 
vrnitvijo v delovno okolje pa mo-
rajo imeti 2 zaporedna negativna 
brisa nosnega žrela na korona vi-
rus.

Pred zobozdravstvenimi 
postopki izpirajte usta

Ker je SARS-CoV-2 občutljiv na 
oksidacijo, se pred postopkom pri-
poroča izpiranje s preparatom, ki 
vsebuje oksidativne sestavine, na 
primer 1 % hidrogen peroksid ali 
0,2 % povidon-jodin, ki zmanj-
šujejo oralne mikrobe v slini, 
vključno s SARS-CoV-2 (na tem 
mestu dodajamo, da klorheksidin, 
najpogosteje uporabljena ustna vo-
dica, morda ni učinkovit pri ubijanju 
SARS-CoV-2).

Nedavne raziskave nakazujejo, da 
so lahko ciklodekstrini (protivirusne 
kemikalije širokega spektra) učinko-
viti v boju z virusi. Izpiranje ust pred 
postopkom je lahko torej še posebej 
uporabno v primerih, ko ni mogoče 
uporabiti dentalnega dama.

Če se le da, uporabite 
dentalni dam

Uporaba dentalnega dama lahko po-
membno zmanjša proizvodnjo sline in 
s krvjo kontaminiranih aerosolov ali 
brizgov, posebej pri ročnikih z viso-
ko hitrostjo in ultrazvočnih napravah. 
Njegova uporaba lahko zmanjša delce 
v zraku do 70 % v premeru 1 metra od 
operativnega področja. Ta prednost je 
zdaj še posebej dragocena.

Pri nameščanju dentalnega dama je 
poleg redne sesalke priporočljiva 
uporaba dodatne sesalke z večjo pro-
stornino (za aerosole in brizge) med 
postopkom. Če izolacija z dentalnim 
damom ni mogoča, je priporočljiva 
uporaba ročnih naprav, kot sta Cari-
Solv in ročni skeler za odstranjeva-
nje kariesa in paradontalno čiščenje, 
da bi kar se da zmanjšali nastanek 
aerosolov.

Uporabite ročnik z 
nepovratnim ventilom

Visokohitrostni zobozdravstveni 
ročnik brez nepovratnega ventila 
lahko posrka in izloča dentinske 
opilke in tekočine. Mikrobi nato 
kontaminirajo zračne in vodne cevi 
zobozdravstvenega stola in povzro-
čijo navzkrižno okužbo. V primer-
javi z njimi lahko visokohitrostni 
zobozdravstveni ročniki z nepovra-
tnim ventilom pomembno zmanj-
šajo povratni tok ustnih bakterij in 
virusov v ceveh stola. Zato se toplo 
priporoča, da se v tem času ne upo-
rablja zobozdravstvenih ročnikov 
brez nepovratne funkcije oz. se kot 
dodaten ukrep preprečevanja okuž-
be uporabljajo zgolj ročniki z nepo-
vratnim ventilom.

Dezinficiraje celotno 
okolje ordinacije

Čeprav glede čistoče v ordinaciji 
naredite vse, kar je v vaši moči, to 
morda ne velja za vse ljudi. Zato 
morate učinkovito in strogo razku-
ževati tako klinično okolje kot jav-
ne površine. Ordinacijo je potrebno 
redno čistiti in dezinficirati v skladu 
z obstoječimi varnostnimi protokoli, 
enako pa velja tudi za javne prostore 
in naprave, vključno s kljukami, sto-
li, mizami in dvigali. 

Ustrezno poskrbite za 
medicinske odpadke

Nikar ne pozabite na redno in pra-
vočasno odlaganje medicinskih od-
padkov, vključno z zaščitno opremo 
za enkratno uporabo. Označite povr-
šino vreč in z njimi rokujte v skladu 
z zahtevami po rokovanju z medi-
cinskimi odpadki. Ne pozabite, da 
odpadki, ki nastanejo pri zdravljenju 
pacientov s sumom na ali potrjeno 
okužbo COVID-19, spadajo med in-
fektivne medicinske odpadke.

Instrumente in predmete za večkra-
tno uporabo je potrebno ustrezno 
očistiti, sterilizirati in shraniti v 
skladu z lokalnimi protokoli.

Čeprav nobeden od teh previdno-
stnih ukrepov ne bo sam po sebi 
preprečil ali razrešil težave s CO-
VID-19, lahko vsi skupaj pripo-
morejo k večji varnosti vaše ordi-
nacije, osebja in pacientov – najsi 
je to v času virusne epidemije ali 
izven nje.  

Avtor: 
CURADEN

Nadaljevanje članka iz 14. strani

Nadaljevanje članka iz 8. strani
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Priročna škatla z vzorci,
neposredno na dosegu roke

REŠITEV ZA NEGO PRI 
PARODONTALNEM OBOLENJU

Za več informacij ali naročilo pokličite na 

02/46 53 42 ali pišite na prodaja@flegis.si. 

Pacienti s parodontitisom potrebujejo 
večje medzobne ščetke z mehkimi, 
gostimi in dolgimi ščetinami ter tankim 
žičnim jedrom. Medzobne ščetke 
CURAPROX CPS perio so na voljo v 
štirih različnih velikostih in so odlična 
rešitev za vsakodnevno ščetkanje 
večjih medzobnih prostorov:
- pri parodontalnem zdravljenju,
- pri zalivkah, kronah in mostičkih,
- za čiščenje pri fiksnem ortodont-

skem aparatu.

Medzobne ščetke CURAPROX CPS perio 

Razvite za paciente 
s parodontalno boleznijo

Učinkovite in prijetne za uporabo
zapolnijo celoten medzobni prostor

Enostavna uporaba
Enkrat noter in ven. Končano.

FLEGIS, d. o. o., Perhavčeva ul. 36, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 (0)2 460 53 42, E-pošta: prodaja@flegis.si www.zdrav-nasmeh.com
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LEIPZIG, Nemčija: Številni 
zdravstveni delavci po svetu so 
se v tem času znašli v hudi zaga-
ti, saj zaradi nenehnega poman-
jkanja obraznih mask ne zmore-
jo dosledno izvajati priporočenih 
praks za nadzor nad okužbami. 
Številni so se zatekli k podaljšani 
ali vnovični uporabi mask, s tem 
pa povečali tveganje za okužbo 
s SARS-CoV-2. Da bi čim bol-
je izkoristili trenutne zaloge, so 
nekatere zvezne agencije spros-
tile regulative glede uporabe 
mask, nekaj institucij pa je na 
pomoč priskočilo s proizvodnjo 
3D-tiskanih obraznih mask in vi-
zorjev.

FDA (ameriška administracija za 
hrano in zdravila) je v novih navodi-
lih sprostila predpise glede medicin-
skih in kirurških mask ter vizorjev 
in odobrila uporabo improviziranih 
mask v primerih, ko FDA-odobre-
ne maske niso na voljo. Podobno 
je storila tudi britanska vlada, ki je 
podaljšala priporočeni čas nošenja 
in zamenjave obraznih mask, da bi 
bolje zaščitila zdravstvene delavce 
pred SARS-CoV-2.

V preprečevanje nadzora nad okužbo 
in pomoč pri pomanjkanju mask so 
se med drugimi vključile tudi nekate-
re vojaške veje. Na primer ameriške 
zračne sile s pomočjo 3D-tiskalnikov 
izdelujejo plastične obrazne maske 
N95 za zaščito zdravstvenega osebja. 
Proizvajajo tudi vizorje, ki podaljšajo 
uporabo obraznih mask.

K reševanju krize so pristopile tudi 
številne univerze in zobozdravstve-
ne šole, kot je ameriška zobozdra-
vstvena šola LSU Health iz New 
Orleansa, ki izdeluje 3D-tiskano za-
ščitno opremo za večkratno uporabo 
kot donacijo zdravstvenemu osebju. 
Nekateri zobozdravniki so celo sami 
začeli izdelovati obrazne maske iz 
predmetov, ki so jih imeli pri roki v 
ordinaciji.

Situacijo je v izjavi za medije ko-
mentiral tudi prof. Chris Whitty, 
vodja britanske zdravstvene službe: 
»Edino pravilno je, da ima osebje v 
prvi bojni liniji ustrezno osebno za-
ščitno opremo, saj le tako lahko os-
tanejo varni in brezskrbno opravlja-
jo svoje delo.«

Nasvet Svetovne 
zdravstvene organizacije 
o uporabi obraznih mask

V nedavni publikaciji je WHO (Sve-
tovna zdravstvena organizacija) iz-
javila, da ne podpira priporočil gle-
de nošenja obraznih mask v javnih 
prostorih, če je človek zdrav. Zapi-
sali so, da »trenutno ni dokazov, da 
nošenje maske (kirurške ali kakšne 
druge) pri zdravem človeku v šir-
ši družbeni situaciji, tudi če masko 
nosijo vsi, lahko prepreči okužbo 
z respiratornimi virusi, vključno s 
COVID-19«.
Podobno je Center za nadzor in 
preprečevanje bolezni na svoji 
spletni strani zapisal: »V okolju, 
kjer obrazne maske niso na voljo, 

3D-tiskane maske na 
pohodu

V želji po zagotavljanju ustrezne 
zaščite za zdravstvene delavce in 
preprečevanju širjenja COVID-19 
so 3D-tiskane maske zdaj na vo-
ljo že po vsem svetu. Temeljijo 
na obraznem skeniranju, 3D pred-
stavnosti in 3D tiskanju; sesta-
vljene so iz dveh 3D-tiskanih po-
liamidnih kompozitnih sestavin 
za ponovno uporabo – obrazne 
maske in nosilca membranskega 
filtra, ki jih lahko izdelamo s po-
močjo CAD. Poleg njiju vsebujejo 
maske tudi trak za pričvrstitev na 
glavo in membranski filter, oba za 
enkratno uporabo, ki jih proizvaja-
jo industrijski proizvajalci FFP2/3 
obraznih mask, pravijo v razisko-
valnem članku.

Raziskovalci v članku omenjajo še, 
da kliničnega testiranja, vključno z 
dermatološkimi pomisleki, more-
bitnim prepuščanjem in virološ-
kim testiranjem sestavnih delov za 
enkratno uporabo še ni bilo. Prav 
to pa je poleg ustreznega čiščenja 
in nadzorovanja okužbe ključnega 
pomena pred uporabo.

Učinkovitost kirurških 
in bombažnih mask pri 
preprečevanju okužbe

Tako kirurške kot N95 maske 
so se izkazale za učinkovite pri 
preprečevanju prenašanja virusa 

prehlada. Vendar pa učinkovito-
sti kirurških in bombažnih mask, 
ki postajajo vse bolj priljubljene, 
pri preprečevanju prenosa SARS-
-CoV-2 še nismo dovolj raziskali. 
Da bi zapolnili vrzel v literaturi, 
so raziskovalci v nedavni študiji 
primerjali učinkovitost obeh tipov 
mask pri štirih pacientih s CO-
VID-19. Paciente so pospremili v 
izolacijske sobe z negativnim pri-
tiskom ter jim naročili, naj zakaš-
ljajo na petrijevko med nošenjem 
obeh vrst maske ter nato še brez 
maske. Zatem so odvzeli bris zu-
nanjih in notranjih površin mask, 
da bi preverili virusno obreme-
nitev, in ugotovili, da so bili vsi 
vzorci z zunanjih površin maske 
pozitivni na SARS-CoV-2, med-
tem ko je bila večina brisov z not-
ranjih površin maske negativnih. 
Izsledki kažejo na to, da noben tip 
maske ni učinkovito filtriral delčk-
ov SARS-CoV-2 med kašljanjem.

Vedimo se, kot da so 
vsi zobozdravstveni 
pacienti pozitivni na 
SARS-CoV-2

V nedavni razpravi je prof. Tho-
mas Benton Dodson, predstojnik 
Oddelka za oralno in maksilo-
facialno kirurgijo na ameriški 
Zobozdravstveni šoli Univerze v 
Washingtonu, dejal, da je svojemu 
osebju svetoval, naj vsakega paci-
enta obravnavajo kot okuženega s 
SARS-CoV-2 in nosijo temu pri-
merno zaščitno opremo. Dr. Samir 
Mehta, ortopedski kirurg iz Fila-
delfije pa je k temu dodal, da so 
taki previdnostni ukrepi zelo pro-
blematični z vidika pomanjkanja 
nujne zaščitne opreme.

Vsi govorci so se strinjali, da se 
vsak dan pojavi nemogoča količi-
na novih informacij, navodila pa se 
dinamično spreminjajo. Poleg tega 
imajo zobozdravniki premalo časa 
za izvajanje kliničnih preizkusov, 
saj morajo sprejemati takojšnje 
odločitve za zagotavljanje najbolj-
še možne oskrbe. Kot je dejal dr. 
Dodson, skušajo zobozdravstveni 
strokovnjaki pilotirati letalo, ki 
ga sami gradijo in ne preostane 
jim drugega, kot da se zanašajo na 
strokovno mnenje. 

Avtor: 
Iveta Ramonaite, 

DTI

lahko zdravstveno osebje v skrajni 
sili uporablja doma izdelane maske 
(npr. rutice, šale) pri oskrbi pacien-
tov s COVID-19. Vendar pa doma 
izdelane maske ne veljajo za oseb-
no zaščitno opremo, saj ne moremo 
oceniti njihove zaščitne sposobnos-
ti. Uporaba te možnosti zahteva do-
datno previdnost.« Dodali so, da je 
doma izdelane maske treba uporab-
ljati skupaj z vizorjem, ki prekrije 
celoten obraz, tudi ob straneh.

»Uporaba kirurških mask v skup-
nosti lahko ustvari lažen občutek 
varnosti in pripomore k zanemarja-
nju ostalih nujnih ukrepov, kot sta 
redno umivanje rok in vzdrževanje 
medosebne razdalje, vodi pa lahko 
tudi v dotikanje obraza pod masko 
in pod očmi. S tem si le nakopljemo 
stroške in jemljemo maske tistim v 
zdravstvu, ki jih najbolj potrebujejo, 
še posebej ob nizkih zalogah mask,« 
so še zapisali pri WHO.

WHO trenutno sodeluje z razvojni-
mi in raziskovalnimi partnerji, da bi 
pridobila boljši vpogled v učinkovi-
tost ne-medicinskih mask. Dotlej je 
odločevalcem dovolila priporočanje 
uporabe ne-medicinskih mask, ob 
upoštevanju njihovih lastnosti, kot 
so število slojev, propustnost mate-
riala, vodoodpornost in hidrofobne 
značilnosti ter oblika in prileganje 
maske. Poleg umivanja rok in so-
cialne razdalje je WHO priporočila 
tudi, da vsi zdravstveni delavci nosi-
jo ustrezno zaščitno opremo.

COVID-19: Zaščita zdravstvenega 
osebja s 3D-tiskanimi maskami in 
vizorji

Številne institucije in univerze so prispevale k boju proti COVID-19 z razvojem 3D-tiskanih obraznih mask in vizorjev (slika: Tanja Košak)
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Študija ugotovila, da je slaba kakovost pitne vode v oddaljenih delih Avstralije eden od 
razlogov za uživanje sladkih pijač od otroštva dalje. (Fotografija: Elizaveta Galitckaia/
Shutterstock)

Uredništvo Dental Tribune Slovenija ne prevzema odgovornosti za vsebino brezplačnih malih oglasov 
in si pridržuje pravico do umika oglasa v primeru suma spornih okoliščin. Če želite, da vaš oglas 
objavimo v naslednji (septembrski) številki, ga pošljite na: prodaja@dental-tribune. si najkasneje do 
4.9.2020. Oglas mora biti zobozdravstvene vsebine in je lahko velik do 500 znakov skupaj s presledki. 
Objava logotipov, fotografij, drugačnih črk ipd. je plačljiva. Hvala za  razumevanje.

Prodam malo rabljen Bambach sedlasti stol z naslonom, usnje,  
temno modre barve, srednje velikosti.

Cena: 580 EUR. 
Ogled in prevzem: Ljubljana, 031 378 022

NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA  DC ZOBEK d.o.o.

V centru Radovljice oddamo poslovni prostor primeren za (zobo)
zdravstveno dejavnost. Dva prostora v skupni izmeri 30 m2, wc, voda 
v obeh prostorih, pritličje, klima, alarm, souporaba vhoda in čakalnega 
prostora, lasten parkirni prostor. V prostoru so pripravljene inštalacije 
za postavitev zobozdravstvenega stola. Prostori so del zobotehničnega 
laboratorija DC Zobek, ki deluje poleg.

Kontakt: Robert Šušmelj, 041 501 366

Pogodbenemu partnerju nudimo občasno delo pri obiskovanju 
zobotehničnih laboratorijev, ustnih higienikov in zobozdravstvenih 
ordinacij na obalno-kraškem področju z možno razširitvijo na celotno  
Istro in/ali Trst z okolico.

Več informacij: zobozdravstvo@dr.com.
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POMEMBNEJŠI DENTALNI DOGODKI  

V SLOVENIJI IN OKOLICI
Datum Dogodek/

Kraj
Informacije (prijave) Opis

4.9. - 5.9. DenSafe

Bernardin, Porotrož www.edumedic.si Strokovno srečanje za zobozdravnike, 
zobne asistente, zobne tehnike in  ustne 
higienike

2.10. - 3.10. Sodobno Zobozdravstvo

Habakuk, Maribor www.interdent.cc 6. Strokovno srečanje za zobozdravnike, 
zobne asistente, zobne tehnike

16.-17.10. Bredent group days

Beograd, Srbija www.bredent.si ***

24.10. AnyRidge

Ljubljana Črnuče www.megagen.si 4. Hands on Tečaj vstavljanja implantatov 
AnyRidge

14.11. Competence in Esthetics  

Beograd www.ivoclarvivadent.si Največji regijski letni simpozij za 
zobozdravnike in zobotehnike

20.11. 2. Mednarodni Simpozij

Radison Blue, Ljubljana www.zlatarnacelje.si Au zlitine v vsakdanji stomatološki praksi

19.11.-21.11. ExpoDental

Rimini, Italija www.expodental.it Mednarodni sejem dentalne opreme in 
materialov

Nizka kakovost vode lahko vodi 
v večjo porabo sladkih pijač
CANBERRA, Avstralija: Avstralci 
so slabemu ustnemu zdravju prebi-
valcev rdeče celine v zadnjih letih 
končno namenili prepotrebno po-
zornost. Raziskovalci z Avstralske 
nacionalne univerze (ANU) so ugo-
tovili, da se je ustno zdravje pri ne-
katerih aboridžinskih skupnostih in 
prebivalcih otokov v Torreški ožini, 
posebej tistih, ki živijo v oddaljenih 
skupnostih, močno poslabšalo zaradi 
uživanja sladkih pijač. 

Po podatkih združenja Rethink Su-
gary Drink nekateri Avstralci, stari 
med 12 in 24 let, popijejo 1,5 litra 
sladkih, športnih ali energijskih pi-
jač na dan. Visoka poraba teh pijač 
je izjemno slabo vplivala na oralno 
zdravje številnih ljudi in sproži-
la zahteve po bolj transparentnem 
označevanju in davku na dodani 
sladkor. Pri aboridžinskih prebival-
cih in prebivalcih otokov Torreške 
ožine v oddaljenih skupnostih pa te-
žava ni le v uživanju sladkih pijač; 
v nedavni študiji so namreč številni 
povedali, da pogosto nimajo druge, 

bolj zdrave izbire, saj je pitna voda 
zelo slabe kakovosti. »Družine iz te 
regije, ki živijo v bolj oddaljenih kra-
jih, so izrazile zaskrbljenost nad var-
nostjo in kakovostjo pitne vode,« je 
povedala avtorica študije dr. Kathe-
rine Thurber.

Še bolj zaskrbljujoče je, da navado 
pitja sladkih pijač ljudje razvijejo 
že v otroštvu. V študiji so se razi-
skovalci osredotočili na dojenčke in 
malčke, stare od 0 – 3 leta. Zbrali so 
podatke 900 sodelujočih in rezultati 
so pokazali, da jih je že 50 % uživalo 
sladke pijače v taki ali drugačni ob-
liki. Najpogosteje (47 %) so uživali 
pijače z mehurčki ali sirupe, sladka-
ne sadne sokove (19 %) in sladkani 
čaj ter kavo (13 %). Ostalih 50 % 
v prvih treh letih življenja ni uživa-
lo sladkih pijač, kar so raziskovalci 
označili za pozitivno ob sicer zaskr-
bljujočih rezultatih.

Kaj bi lahko storili, da bi se situacija 
izboljšala, je pojasnila dr. Thurberje-
va: »Družinam mora glede uživanja 

sladkih pijač svetovati zdravstveni 
strokovnjak, toda večja informira-
nost in znanje sta le delček sesta-
vljanke. Če želimo izboljšati pre-
hrano, potrebujemo tudi programe 
in politike, ki lahko izboljšajo soci-
alne dejavnike zdravja.«

Vrzel med oralnim zdravjem abo-
ridžinskih in neaboridžinskih Av-
stralcev se zmanjšuje, kar kaže na 
to, da so vladni ukrepi glede te pro-
blematike obrodili sadove. Po poro-
čanju raziskovalcev ANU, dojenčki 
in malčki v mestih in regionalnih 
centrih veliko redkeje uživajo slad-
ke pijače kot otroci iz oddaljenih 
področij. Pa vendar kar 90 % odra-
slih Avstralcev poroča o kariesu na 
stalnih zobeh, kot smo že poročali 
v Dental Tribune International, zato 
delo še zdaleč ni končano.

Študija z naslovom »Sugar-sweete-
ned beverage consumption among 
Indigenous Australian children 
aged 0 – 3 years and association 
with sociodemographic, life cir-
cumstances and health factors« 
(Uživanje sladkanih pijač pri otro-
cih avstralskih staroselcev, starih 
med 0 in 3 let, in povezava s socio-
demografskimi, življenjskimi oko-
liščinami in zdravstvenimi dejav-
niki) je bila objavljena 28. avgusta 
2019 na spletni strani revije Public 
Health Nutrition pred izidom tiska-
ne izdaje. 

Avtor: 
DTI
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