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ZGODOVINAZGODOVINA

 Človek je že v davnini poskušal napraviti nadomestilo za 

izpadle zobe.

 Človek je že v davnini poskušal napraviti nadomestilo za 

izpadle zobe.







ZAKAJ PRIDE DO IZGUBE ZOB?ZAKAJ PRIDE DO IZGUBE ZOB?

 Zobje izpadejo s starostjo, lahko pa 

žeprej.Pogosti vzroki zgodnje izgube zob 

so:različne poškodbe, paradontalna

bolezen, stres, različni tumorji v predelu 

čeljusti in nenazadnje slaba ustna higijena.
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SPREMEMBE IZGLEDA PO IZGUBI VSEH ZOBSPREMEMBE IZGLEDA PO IZGUBI VSEH ZOB

 Spremembe vizgledu

obraza brezzobega 

človeka.

 Slaba samopodoba in 

psihično in fizično počutje
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Posledice popolne izgube zobPosledice popolne izgube zob

 Spremembe v fizionomiji obraza

 Spremembe v govoru

 Spremembe v žvečenju

 Spremembe v požiranju

 Spremembe medčeljustnega odnosa

 Sprememba oblike čeljusti
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FIZIONOMIJAFIZIONOMIJA

 Značilen starikav videz brezzobega človeka



Stranska projekcija brezzobega obrazaStranska projekcija brezzobega obraza



GOVORGOVOR

 Govor je otežen in nerazločen zaradi izgube stika 

med jezikom in prednjimi zgornjimi zobmi se glasovi 

slabše oblikujejo.



ŽvečenjeŽvečenje

 Hrana je nezadostno 

prežvečena, požiranje take 

hrane pripelje do neželenih 

bolezenskih sprememb na 

prebavilih
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PožiranjePožiranje

 Požiranje je oteženo Požiranje je oteženo





Funkcionalno in lepo zobovje

Zdrav, samozavesten in zadovoljen človek.
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Zdrav, samozavesten in zadovoljen človek.















Hvala za vašo pozornost.Hvala za vašo pozornost.


