
Odstranjevanje 
biofilma in zobnega 
kamna s terapijo GBT
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Za ohranjanje zdravja zob in dlesni je potrebna dobra ustna higiena. Ta 
vključuje navade, kot so ščetkanje dvakrat na dan in redni pregledi zob.

Vendar pa ustno zdravje od nas ne zahteva samo ščetkanja, ampak tudi 
zdrav način življenja. Raziskave so pokazale, da obstaja povezava med 
zdravjem ust človeka in njegovim splošnim zdravjem.

Kljub vsemu se nam vsem občasno na zobeh naredijo obloge in zobni 
kamen. Saj veste, to je tisti gladek, premazu podoben film na zobeh, ki 
ga občutimo ob prvem prebujanju.

Znanstveniki ta film na zobeh imenujejo plak ali biofilm. To je pravzaprav 
skupnost živih mikrobov, obkroženih z lepljivo polimerno plastjo. Lepljiva 
prevleka pomaga mikrobom, da se pritrdijo na površine v ustih, tako da 
lahko prerastejo v uspešne mikrokolonije. 

Zobni biofilm je glavni dejavnik za nastanek kariesa, periodontalnih 
in periimplantantnih infekcij. Periodontitis lahko poveča tveganje 
sistematičnih obolenj, kot so srčno-žilna obolenja in obolenja dihalnih 
poti, artritis in sladkorna bolezen.

Če oblog ne odstranjujemo redno, se te lahko nakopičijo in strdijo v sivo 
belo ali rumeno snov, imenovano zobni kamen.

Zobni kamen se nabira vzdolž vaše dlesni na sprednjih in zadnjih straneh 
zob. Čeprav zobna nitka in ščetka lahko odstranita nekaj nakopičenega 
zobnega kamna, boste občasno morali obiskati zobozdravnika ali ustnega 
higienika, da se znebite vsega.



V Centru Hočevar za izvajanje ustne higiene uporabljamo 
najsodobnejše tehnike. Med drugim zobni kamen in 
obloge odstranjujemo z napredno napravo švicarskega 
proizvajalca EMS AirFlow – po principu Guided Biofilm 
Therapy (terapija vodenega biofilma). Ta odstranjuje 
tako biofilm kot zobni kamen in v osmih korakih ohranja 
vaše zobe zdrave.

Tradicionalno se zobni kamen odstranjuje z ročnimi inštrumenti, kar je 
lahko boleče, invazivno in povzroči poškodbe na površini zob in vsadkov. 
Poliranje z ročno polirno gumico zahteva kar nekaj časa in je pogosto 
nenatančno. Mnogih predelov s to tehniko ni mogoče doseči in dlesen 
bo zaradi tega mehansko prizadeta in poškodovana.
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TERAPIJA VODENEGA BIOFILMA 
PREDSTAVLJA POPOLNOMA 
NOV PRISTOP V IZVAJANJU 
USTNE NEGE. 
Pred odstranitvijo biofilm vedno odkrijemo z barvno raztopino. Nato 
biofilm in zgodnji kamen enostavno odstranimo s pomočjo AIRFLOWA® 
in PERIOFLOWA® – supra- in subgingivalno. Po potrebi sledi čiščenje z 
inštrumenti PIEZON® PS NO PAIN.

GBT je del obširnega preventivnega koncepta – z 
GBT ohranjamo zdravje pacientove ustne votline in 
pripomoremo k dobremu počutju pacientov.

Je klinično varna, učinkovita in nežna do zob in mehkih tkiv 
ter vsadkov.

Terapija vodenega biofilma je resnično minimalno invazivna 
in zmanjša potrebo po agresivnih ročnih in soničnih/
ultrasoničnih inštrumentih.

GBT je tudi zelo udobna za paciente saj poteka praktično 
brez bolečin. Je sistematična, predvidljiva, uporabniku 
prijazna in se lahko uporablja pri ljudeh vseh starosti.



NAMEN TERAPIJE GBT

Ohraniti  
zdrave zobe

Preprečevanje 
kariesa

Obravnava 
ortodontskih 

pacientov

Obravnava 
odstopanja  

dlesni

Odkrivanje 
kariesa  

v zgodnji fazi

Varuje  
estetsko 

obnovljene zobe

Ohranja  
zdrava mehka tkiva

Zdravljenje 
gingivitisa

Zdravljenje 
periodontitisa

Zaščita  
vsadka

Obravnava  
vnetja ustne sluznice

Zdravljenje  
periimplantitisa



VADITE DOBRO USTNO HIGIENO
Veliko lahko za dobro ustno higieno naredite tudi sami. Da bakterije v 
plaku ne bi škodovale zobem in dlesni, je najpomembnejše, da si vsak 
dan očistite zobe. 

Dvakrat na dan si umijte zobe, dodatno še po zaužitju sladke hrane.

Priporočljivo je, da si zobe umivate dvakrat na dan  
po dve minuti. 

Če želite doseči bakterije med zobmi, 
uporabljajte medzobne ščetke in nitko. 
Če imate možnost, investirajte v 
električno zobno ščetko z visoko 
frekvenco delovanja, kot je Philips 
Sonicare ali podobne.
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