
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

Zdravstvena pot 1

1000 Ljubljana

 farmacevtski tehnik

 kozmetični tehnik 

 tehnik laboratorijske biomedicine

 zobotehnik



2. Za

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

Program zobotehnik



indikacije zabarvanja zob

zabarvanost zoba zaradi odmrtja 
zobne pulpe

ZAKAJ  BELJENJE?



zabarvanje zob zaradi kajenja



zunanja zabarvanja

amalgamske zalivke

odstopanje dlesni in 
obarvanje zob

… v katerih 
primerih NE …



dojenje

karies

zobne poke



Zabarvanje  zob
Zunanje:

zobne obloge

pravi čajkavanekatera zdravila



Notranje :

odmrtje pulpe

karies



NAČINI BELJENJA ZOB:

Beljenje zob doma:

• z zobno pasto

• kemično beljenje
zobna pasta

kemično beljenje



ORDINACIJSKO 

BELJENJE ZOB:

MEHANSKO BELJENJE ZOB

 KEMIČNO BELJENJE ZOB



MEHANSKO  BELJENJE  ZOB

naprava za peskanje 
sklenine

Nastavek, s katerim stomatolog 
usmerja abrazivne delce, ki mehanično 
odstranjujejo zgornjo plast sklenine. 



KEMIČNO BELJENJE ZOB

Laserska lučka za pospeševanje 
delovanja kemičnih belilnih 

sredstev.



nanašanje peroksida

laser za beljenje

LASERSKO BELJENJE



Reševanje estetskega izgleda z estetskim 
protetičnim nadomestkom

nameščanje luske

polna porcelanska 
prevleka

polna porcelanska 
prevleka v 

pacientovih ustih



ANKETA

Anketo smo pripravili dijaki 2. Za v 

šolskem letu 2010/2011. Sodelovalo je 30

zobozdravnikov.



Rezultati ankete:

1. Vsakršno beljenje zob ima stranske učinke.
2. Pogosto prihaja do opeklin mehkih tkiv.
3. Postopek beljenja je potrebno ponavljati na 

dve leti.
4. Potrebno se je izogibati določeni hrani in 

pijačam.

5. Cena postopka: približno 70€ po zobu.



ZA LEPE, NARAVNO  BELE 
ZOBE  IN  NASMEH  SO 

POTREBNI:
USTREZNA IN REDNA USTNA HIGIENA

ZDRAVA PREHRANA

ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA

REDNI OBISKI ZOBOZRDAVNIKA



• Slike naravno belih zob

Narava je najboljši estetski oblikovalec.



Ne poslužujmo se 
agresivnih sredstev …



… in krutih posegov v 
njeno stvaritev.



Lep nasmeh je dar 
narave …



… zanj sta ključna naša 
osveščenost in skrb …



… hkrati pa je tudi 
vir naše 

samozavesti …



… dobrega počutja 
in estetskega 

izgleda.



Fotografije zob naših sošolcev.



PRI IZDELAVI PREDSTAVITVE 
SO SODELOVALI:

 Lea Žavbi, prof. - mentorica 
 Tatjana Reščič R ihar, prof. slov.
 Uroš Kastelic, prof. – strokovna pomoč
 Uroš Molek, prof. - fotograf

 dijaki 2. Za razreda
program ZOBOTEHNIK



HVALA ZA 
POZORNOST
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