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Kaj lahko ob redni higieni  
ŠE STORIMO za ustno zdravje?

Vsi izdelki so na voljo v spletni trgovini  
www.zdrav-nasmeh.com ter v lekarnah,  
drogerijah in specializiranih trgovinah. 

Na www.dlesni.com se pridružite 
spletni delavnici Za zdrav nasmeh.

Sodelujte v projektu Zdrave dlesni. 
Več informacij je na voljo na  
www.dlesni.com. 

Na www.youtube.com/ZdravNasmeh 
s pomočjo videovsebin preverite,  
ali je vaša uporaba pripomočkov  
za ustno higieno ustrezna.

www.zdrav-nasmeh.com

ZDRAV NASMEH

Priporočamo

CURAPROX CS 5460 ortho
S ščetko z utorom očistite predvsem  
nosilce z zunanje strani.

CURAPROX CPS prime
Izberite ustrezne velikosti  
in poskrbite za medzobne 
prostore.

CURAPROX Implant 
& Braces DF 845 
Okrog nosilcev in ob stiku  
nosilca z žičko z notranje  
strani boste 
najuspešnejši 
z odebeljeno 
zobno nitko.

Zobna ščetka  
CURAPROX CS 5460

Za ščetkanje roba med zobom in dlesnijo.

CURAPROX CS 1006 in 1009 single
Predele okrog nosilcev najlažje  
očistite s čopasto zobno ščetko.

CURAPROX CPS perio
Z večjimi medzobnimi ščetkami  
počistite pod žičkami  
fiksnega ortodontskega aparata.

CURAPROX 
Plaquefinder 

Kako uspešni ste pri 
ščetkanju in čiščenju, 
preverite z raztopino 
ali tabletkami za dvobarvno 
razkrivanje zobnih oblog.

O primerni negi nasmeha 
s fiksnim ortodontskim aparatom povprašajte 
tudi strokovnjaka za ustno zdravje. 

S FIKSNIM 
ORTODONTSKIM 
APARATOM



ZDRAV ZOB

KAKO OHRANITI ZDRAV NASMEH?

Zobe najprej ščetkamo z ZOBNO ŠČETKO  
z več tisoč mehkimi in gostimi ščetinami tako,  
da polovico ščetin položimo na zobe nad fiksnim 
ortodontskim aparatom, polovico pa na dlesni.  
Nato ščetkamo z majhnimi krožnimi gibi. 

Predele okrog nosilcev, kjer se zaradi 
netemeljitega čiščenja najpogosteje pojavi  
zobna gniloba, očistimo s  
ČOPASTO ZOBNO ŠČETKO.

Nekajkrat na mesec temeljitost 
ščetkanja preverimo Z RAZTOPINO  
za razkrivanje zobnih oblog.

Če je včasih veljalo, da zobni aparat nosijo samo otroci, se nam zdaj z njim 
nasmehne tudi vedno več odraslih. Starostne omejitve za odpravljanje 
nepravilnosti pravzaprav ni, saj zobje tako pri otrocih kot pri odraslih niso 
trdno zakoreninjeni v dlesen. 

Da po snetju fiksnega ortodontskega aparata zobje ne bodo samo pravilno 
postavljeni, ampak tudi zdravi, bo treba pri vsakodnevni ustni higieni  
ob zobni in medzobnih ščetkah poseči še po kakšnem pripomočku.  
 
Glavni povzročitelj težav v ustih – mehke zobne obloge ali zobni plak – 
se namreč ne nabira samo na zobeh, ampak tudi na nosilcih in žičkah 
fiksnega ortodontskega aparata.

Kritična mesta, kjer zobne obloge povzročajo največ težav:

Zobje niso trdno zakoreninjeni v kost, ampak jih z njo 
povezujejo prožna Sharpeyjeva vlakna. Zato lahko nepravilnosti  
v postavitvi zob odpravimo v katerem koli starostnem obdobju.

NEPRAVILNOSTI V POSTAVITVI ZOB LAHKO 
ODPRAVIMO V VSEH STAROSTNIH OBDOBJIH

USTNA HIGIENA S FIKSNIM 
ORTODONTSKIM APARATOM ZAHTEVA VEČ ČASA

sklenina
okrog nosilcev fiksnega 
ortodontskega aparata, ob 
stiku nosilca s površino zoba

dentin
parodontalni žleb

zobna pulpa

kost

Sharpeyjeva
vlakna

pozobnica

globine od 1 do 3 mm

VEČJE MEDZOBNE ŠČETKE uporabimo 
za čiščenje žičk in nosilcev 
fiksnega ortodontskega aparata.

Za čiščenje nosilcev fiksnega ortodontskega 
aparata uporabimo ZOBNO NITKO 
Z ODEBELJENO ČISTILNO GOBICO. 

rob med zobom 
in dlesnijo

v medzobnem 
prostoru

na nosilcih  
in žičkah 
fiksnega  
ortodontskega 
aparata

Ustna higiena s fiksnim ortodontskim aparatom zahteva več časa, 
vendar so lepo poravnani in zdravi zobje vredni truda.

Nosilce z zunanje strani očistimo z ZOBNO  
ŠČETKO, KI IMA NA SREDINI ŠČETIN UTOR.  
Ščetko prislonimo k zobem tako, da je utor na  
nosilcih fiksnega ortodontskega aparata,  
in ščetkamo z majhnimi krožnimi gibi.

Medzobne prostore varno in učinkovito 
očistimo z ustrezno izbranimi 
MEDZOBNIMI ŠČETKAMI.
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