
Biološko 
zobozdravstvo



Biološko zobozdravstvo pomeni zobozdravstvo, pri katerem 
je na prvem mestu naraven, človeškemu organizmu prijazen 
pristop. Govori o tem, da je ustna votlina tesno povezana 
s celotnim telesom, saj se nahaja v tesni bližini zelo 
pomembnih organov, kot so oči, ušesa, možgani …

Pomembnost celotne ustne votline nam kaže tudi dejstvo, da je peti 
možganski živec (lat. nervus trigeminus), ki oživčuje predel obraza in ust, 
največji izmed vseh 12 možganskih živcev, saj pokriva 50 % površine vseh 
možganskih živcev. 

Kot ugotavljajo strokovnjaki, ni noben organ v telesu obremenjen v 
taki meri, kot je obremenjena ustna votlina. Vanjo lahko zobozdravniki 
vstavimo raznovrstne težke kovine, različne zlitine, strupene materiale, 
kot je npr. živo srebro.

Telo je lahko obremenjeno tudi z mrtvimi zobmi, pogosto pa so v ustni 
votlini prisotna tudi skrita tiha vnetja.



Diagnosticiranje morebitnih motečih 
dejavnikov v ustni votlini

BIOLOŠKO ZOBOZDRAVSTVO  
ZAJEMA:

1.

Analiza povezave  
zobje – organi

Merjenje nivoja vitaminov, 
mineralov in težkih kovin v 
krvi in tkivu

RTG-slikanje

CBCT-slikanje

Natančen pregled ustne 
votline pod povečavo z 
intraoralno kamero



Odstranjevanje motečih dejavnikov iz 
ustne votline

2.

Varno odstranjevanje srebrnih 
zalivk z vso možno zaščito

Varno odstranjevanje  
vnetnih žarišč

Varno odstranjevanje 
kovinskih zobnih 
nadomestkov



Vzpostavljanje zdravega stanja in povrnitev 
funkcije ugriza

3.

Izdelava biokompatibilnih 
zalivk

Vstavitev biokompatibilnih 
keramičnih zobnih 
implantatov, s katerimi 
nadomeščamo manjkajoče  
ali vnete zobe

Izdelava biokompatibilnih 
keramičnih zobnih 
nadomestkov



Podporne terapije pred in po posegih v 
ustni votlini

4.

Protokol pred in  
po odstranjevanju  

srebrnih zalivk

Protokol pred in po 
operativnih posegih

Vitaminska infuzija Terapija Hiloterm

Terapija Bemer
Terapija kraniosakralne 

resonance



Biološko zobozdravstvo se ukvarja tudi s podporo 
imunskega sistema.

Biološki zobozdravniki se zavedamo, da nas moderni življenjski slog slabi.

Stres v vsakodnevnem življenju.

Elektrosmog (Wi-Fi, 4G, 5G in ostala elektromagnetna 
sevanja).

Premalo gibanja na svežem zraku in soncu.

Gensko spremenjena hrana in hrana, polna antibiotikov in 
rastnih hormonov.

Onesnažena voda in zrak (težke kovine, glifosati, hormonski 
motilci, fluor …).

Vse našteto nam črpa zaloge vitaminov, mineralov in mikroelementov, ki 
so nujni za normalno delovanje telesa. 

V sklopu biološkega zobozdravstva pacientom svetujemo 
pri nadomeščanju manjkajočih elementov – bodisi s 
prehrano ali prehranskimi dopolnili bodisi prek infuzije.
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