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Parodontalna bolezen je zelo 
razπirjena. PovzroËajo jo 
bakterije, ki se kopiËijo na zobeh 
in dlesnih.

Nezdravljena parodontalna bolezen 
vodi v izgubo zob in dokazano 
vpliva na sistemsko zdravje Ëloveka. 
PovzroËi in pospeπi lahko srËno-æilna 
obolenja, poslabπa se metabolna 
urejenost sladkornih bolnikov, 
poveËa se verjetnost prezgodnjega 
poroda, novorojenËki mater s 
parodontalno boleznijo imajo nizko 
porodno teæo, pri starejπih ljudeh pa 
so pogostejπe pljuËnice in kroniËna 
pljuËna obolenja. Parodontalna 
bolezen je “tiha ubijalka ustnega 
zdravja”, saj poteka brez boleËin. 
NajveËkrat je edini znak krvavenje 
dlesni ob πËetkanju ali nitkanju.

Zdravljenje je laæje in uspeπnejπe, 
Ëe parodontalno bolezen 
odkrijemo na njenem zaËetku. 

Zato je zelo pomembno, da redno 
obiskujete svojega zobozdravnika, 
ki vas bo pravoËasno napotil k 
ustnemu higieniku na profesionalno 
ËiπËenje mehkih in trdih zobnih oblog 
nad dlesnijo in pod njo. 

Skrivnost lepega in zdravega 
nasmeha vam bomo razkrili v naπi 
zobni ordinaciji.

Sanja Krajnik
stomatologinja

Ana ZupanËiË
ustni higienik

Lepi in zdravi zobje so ogledalo 
naπega zdravja in lepote, so 
bogastvo, ki ga moramo varovati 
vse æivljenje. 

Prvi korak je zobna preventiva, 
ki velja za najuËinkovitejπi ukrep 
za prepreËevanje zobne gnilobe 
in obolenj obzobnih tkiv, kot je 
parodontalna bolezen.



V skrbi za zdravje 
vam svetujemo, 
da se pravoËasno 
naroËite na 
pregled.

Higienski paket
Za odstranjevanje trdih in mehkih zobnih 
oblog uporabljamo klasiËno ultrazvoËno 
tehnologijo. Precizna tehnologija inπtru- 
mentov zagotavlja stalno hlajenje konice 
z vodnim sprejem, zato je profesionalno 
ËiπËenje zobnih oblog neboleËe.

Sodobno lasersko zdravljenje se uporablja
pri zdravljenju parodontalne bolezni. 
Z laserjem uniËimo bakterije, ki so prisot-
ne v obzobnih æepih in tako pospeπimo 
zdravljenje.

Vse veË ljudi trpi zaradi parodontalne bolezni,  
ki jo povzroËajo bakterije, ki se kopiËijo na 
zobeh in dlesnih. Krvavenje dlesni ob æveËenju 
ali πËetkanju zob je prvi znak vnetja, ki ga 
nikakor ne smemo spregledati. »e vnetja dlesni 
ne zdravimo, lahko napreduje na obzobna tkiva 
in povzroËi obzobne æepe. Gre za parodontalno 
bolezen, ki predstavlja kroniËno vnetno rano, 
kjer se bakterije vnaπajo v krvni obtok. Prizadeta 
sta dlesen in kost, ki sluæita za oporo zoba.

Znanstvene raziskave poroËajo, da lahko paro-
dontalna bolezen povzroËi in pospeπi srËno-æilna 
obolenja, poslabπa se metabolna urejenost pri 
sladkornih bolnikih, veËja je moænost prezgod- 
njega poroda in nizke porodne teæe novorojenËka, 
povzroËi pa lahko tudi hitrejπe napredovanje 
osteoporoze.

Beljenje zob
Danaπnja druæba narekuje trend, da imamo 
ljudje lepe, bele in zdrave zobe. Zabarvanost 
zob lahko moËno vpliva na sploπno poËutje 
in samozavest posameznika.

Zabarvanja so lahko zunanja ali notranja. 
Zunanja se nahajajo na povrπini zoba in jih laæje 
odstranimo, notranja pa lahko odstranimo samo 
z beljenjem. Zunanja zabarvanja so posledica 
slabe ustne higiene, uæivanja kave, rdeËega vina, 
kajenja in lahko sËasoma preidejo v notranje 
zabarvanje, ki pa je najpogosteje posledica 
staranja in uæivanja zdravil (tetraciklinov).

V zobni ordinaciji Sanja Krajnik uporabljamo 
zobozdravstveno nadzorovano “at home” 
tehniko beljenja zob, kjer gre za varno metodo 
z dobrimi konËnimi rezultati beljenja. 

Peskanje zob
Lepi beli zobje in zdrave dlesni?
Le kdo si jih ne æeli?

Ali ste vedeli, da se lahko bilijon (!) bakterij 
razmnoæi v vaπih ustih? 

»e je vzpostavljena dobra ustna higiena, bodo 
zobje in dlesni ubranili napad mikroorganizmov. 
V primeru slabe ustne higiene πtevilo πkodljivih 
bakterij naraste, dlesen lahko pri ËiπËenju 
zakrvavi, moæne pa so tudi zaËetne poπkodbe 
na sklenini zoba. Zato je obisk pri ustnem 
higieniku najboljπa preventiva za zdravje 
vaπih zob in obzobnih tkiv. 

Pri peskanju zob gre za kombinacijo zraka in 
prilagojene sode bikarbone zdruæene z vodo, 
ki odliËno in brez boleËin odstranjuje plak in 
zabarvanja s povrπine zob.

Ne odlaπajte, 
odloËite se    

za zdrave  
in lepe zobe.

Kakπne so vaπe dlesni? 
Svetlo roza  (zdrave)
ali temno rdeËe?

Ali vaπe dlesni 
krvavijo med 
ËiπËenjem zob? 

Imate ustni zadah?

Ali je kdo v druæini 
zgodaj izgubil zobe? 

»e ste na katero od 
vpraπanj odgovorili 
pritrdilno vam lahko 
pomagamo.



©portni πËitniki 
Playsafe
Playsafe πportni πËitniki so narejeni po 
odtisu vaπih zob, zato se natanËno prilegajo 
zobem, kar zagotavlja dobro zaπËito, 
udobno rabo, normalno dihanje, hitro 
pa se tudi privadimo na govorjenje. 
Material, iz katerega so izdelani πËitniki, 
omogoËa ublaæitev in enakomeren prenos 
sil udarca na kost. Playsafe πportni 
πËitniki zaπËitijo zobe in kost pred udarci 
od spredaj in spodaj v brado, ko z zobmi 
moËno udarimo v zgornje.

Konfekcijski πËitniki, ki se jih samo segreje 
in oblikuje direktno v ustih, se ne prilegajo 
zobem, med πportom se lahko premikajo, 
kar ne nudi potrebne zaπËite.

Glede na jakost udarcev pri 
posameznem πportu in starost 
uporabnika izberemo najbolj 
primeren tip πËitnika.

1. MoËnejπi πËitniki za odrasle  
 (hokej, rolanje, karate, rugby,  
 squash, kickboks)
2. MoËnejπi πËitniki za otroke  
 (hokej, rolanje, karate,  
 rugby, squash, kickboks)
3. Mehkejπi πËitniki  
 (boks, nogomet, rokomet, 
 koπarka, kolesarjenje, judo)

Odpravite 
smrËanje!

Kako vam lahko 
pomaga Silensor?

Igrajte se varno

Silensor
Vas moti “noËno æaganje” vaπega partnerja?
SmrËanje je pogosta teæava, ki prizadene 
veliko ljudi vseh starosti. 

Raziskave so pokazale, da povpreËno smrËi 
40% moπkih in 20% æensk. Slabo spanje se 
odraæa s prekomerno dnevno zaspanostjo, 
utrujenostjo in nezbranostjo. V teæjih primerih 
je smrËanje lahko vzrok za zastoj dihanja in 
nastanek srËno-æilnih bolezni. Med spanjem 
se miπiËni tonus v vratu in ærelu zmanjπuje. 
SmrËanje nastane, kadar mehko tkivo v zadnjem 
delu ærela zapre dihalne poti in zavibrira.

Silensor je sestavljen iz dveh opornic, ena 
za zgornjo in ena za spodnjo Ëeljust. Spodnjo 
Ëeljust se s pomoËjo dveh konektorjev, ki sta 
fiksirana na boËni strani opornice, postavi v 
vnaprej doloËen poloæaj. 

Silensor πiri dihalne poti zaradi giba spodnje 
Ëeljusti naprej. Zmanjπa se hitrost vdiha zraka, 
hrup, ki nastane pri smrËanju, pa se zmanjπa 
ali pa popolnoma prepreËi.



Swarovski 
kristali za zobe
Dentalni kristali Swarovski so bruπeni 
po zaπËiteni tehnologiji Swarovski, ki 
zagotavlja optimalen odboj in lesk. 
Visoko kvalitetna odsevna folija, 
pritrjena na hrbtno stran kristala, 
zagotavlja visok lesk in lom svetlobe. 
Kristal Swarovski je s kompozitnim 
materialom prilepljen na sklenino zoba, 
zato je postopek popolnoma neboleË.

DNK DENT
DNK analiza Vam bo omogoËila, da zmanjπate 
tveganje za razvoj parodontalne bolezni, 
oziroma da z zgodnjim preventivnim pregledom 
poskrbite za pravoËasno odkritje in zgodnje 
zdravljenje parodontalne bolezni.

Z osebno genetsko analizo DNK DENT lahko 
pridobite informacije o genetski nagnjenosti 
izpostavljenosti parodontalni bolezni glede na 
naËin æivljenja in smernice, na podlagi katerih 
lahko izboljπate zdravje dlesni.

Rezultat genetske analize vkljuËuje oceno sedmih 
dejavnikov tveganja, ki vplivajo na razvoj in 
napredovanje parodontalne bolezni - kajenje, 
stres, sistemske bolezni, ustna higiena, stanje v 
ustni votlini, starost in genetska analiza genov.
Kako do genetske analize? S posebnim setom se 
odvzame vzorec ustne sluznice, ki se ga analizira 
v certificiranem laboratoriju. Po analizi prejmete 
osebno poroËilo z vaπimi rezultati.
Genetska analiza je preprosta, hitra in strokovna.

BruksistiËne opornice
Bruksizem ali πkripanje z zobmi je razvada, 
kjer nezavedno, πe posebej ponoËi, stiskamo 
Ëeljust in drgnemo z zobmi. 

Teæava se najpogosteje pojavlja pri osebah, 
ki so napete in æivËne. Lastnega πkripanja 
se veËinoma ne zavedamo, prvi ga obiËajno 
prepozna partner, ker mu moti spanec. 

Najvidnejπa posledica πkripanja je obraba zob, 
pogoste pa so tudi boleËine v æveËnih miπicah 
in jutranji glavoboli. Kaj toËno bruksizem 
povzroËa πe ni znano, v vsakem primeru pa 
gre za nevroloπko-miπiËni fenomen, ki se 
sproæi na podlagi razliËnih dejavnikov. 
Kot najpogostejπa in uspeπna reπitev se 
je izkazala izdelava bruksistiËne opornice, 
ki odmakne spodnje zobe od zgornjih in na 
ta naËin prepreËuje πkripanje in zaπËiti zobe 
pred obrabo.

PomoË pri 
πkripanju
z zobmi

Swarovski 
kristali 
so izjemno 
popularna  
modna 
smernica. 
PrivlaËen 
trend za 
æenske  
vseh starosti,  
πe posebej pa  
za dekleta  
v starosti  
od 16-25 let.



Za informacije 
pokliËite

040 74 22 47

Zasebna zobna ordinacija 
Sanja Krajnik
Zobozdravstvena ordinacija Sanja Krajnik 
æe vrsto let izvaja osnovne in specialne 
zobozdravstvene storitve. Stomatologinja 
Sanja Krajnik s svojimi izkuπnjami in osebnim 
pristopom zagotavlja odliËno pomoË 
vsem pacientom. V dveh novih, moderno 
opremljenih ambulantah s pogledom na 
πkofjeloπko hribovje, se boste poËutili 
sproπËeno in pomirjeno.

ObiπËite tudi 
spletno stran

www.sanos.si

Storitve v ordinaciji:
• stomatoloπki pregled s predhodnim 
 posvetom in podrobnim naËrtom zdravljenja
• bele zalivke (estetske neopazne obnovitve  
 zob s sodobnimi kompozitnimi materiali)
• delo z laserjem
• obvladovanje strahu  
• neboleËe delo v lokalni anesteziji
• individualna preventiva: profesionalno   
 ËiπËenje zobnih oblog in redne kontrole
• zdravljenje parodontalne bolezni
• zdravljenje koreninskih kanalov
• protetiËna rehabilitacija
 (fiksna, snemna in kombinirana:  
 kovinsko-keramiËne prevleke, mostiËki ...,  
 totalne / delne proteze ...)
• oskrba z implantati
• opornice za smrËaËe in πkripaËe (bruksiste)
• ustni πËitniki za πportnike in rekreativce
• profesionalno beljenje zob
• odstranjevanje zabarvanja zob s peskanjem
• zobni nakit

Zobozdravstvene storitve izvajamo po programu  
koncesije ZZZS in samoplaËniπko.

Pri svojem delu uporabljamo preverjene 
vrhunske nadstandardne in zelo kvalitetne 
standardne materiale.

Skrivnost lepega zdravega 
nasmeha zdaj ni veË skrivnost.



Priloænost
za nakup

darilnih bonov
v ordinaciji

sanja krajnik

NOVO!

Sanos d.o.o.
GregorËiËeva 10, 4000 Kranj

tel.: 040 74 22 47
zasebna zobna ordinacija

Sveti Duh 61a, 4220 ©kofja Loka
sanos@siol.net
www.sanos.si

Storitve 
ustne higiene 
v ordinaciji 
Sanja Krajnik
Higienski paket 
Beljenje zob
Peskanje zob
Silensor
©portni πËitniki Playsafe
BruksistiËne opornice
Kristali za zobe Swarovski


