Kaj je +HC
Prvovrstni pristop k zdravljenju končno postaja realnost zahvaljujoč mreži +HC, ki je bila
ustvarjena z namenom, da izbere najboljše hrvaške zdravstvene storitve in je sposobna
ponuditi Vam in Vašemu spremljevalcu popolno storitev. Organiziramo vse podrobnosti
vašega obiska, od zdravstvenih posegov do vrnitve domov. Nič ni prepuščeno naključju.

Naproti zdravju
Občutite svobodo izbire za vrnitev v udobno življenje. Naša zdravstvena storitev je prilagojena Vašim potrebam, naše terapevtske rešitve pa ustrezajo tem Vašim potrebam
po razumnih cenah. Zagotavljamo varne rezultate s strokovnimi storitvami po najvišjih
evropskih standardih.
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Bivanje
Mreža +HC omogoča, da zdravljenje postane prijetna izkušnja potovanja. Kot naš pacient ste upravičeni do od 15- do 30-odstotnega popusta v naših objektih – partnerjih,
nameščenih v enih izmed najlepših in najbolj priznanih turističnih destinacij na Hrvaškem, izberete pa lahko ponudbo, ki ustreza Vašim potrebam, od hotela v glavnem mestu do kampa na obali. Podpora nudi EHC, +HC Experience Care, italijansko podružnico
+HC s sedežem v Milanu.

Pulj
Biser Jadrana, mesto z rimskim amfiteatrom in čudovito okolico, kjer lahko uživate v
peščenih plažah, mednarodnih glasbenih festivalih, gastronomskih specialitetah in
prestižnih filmskih projekcijah.

Bale / Mon Perin
Oddaljen samo 30 minut od središča Pulja je turistični kompleks Mon Perin idealna destinacija za oddih ob popolni sprostitvi, s plažami, obkroženimi z zelenjem, ki ga obdaja
kristalno čisto morje. Mon Perin najdete na vhodu v srednjeveško mestece Bale, kjer
lahko uživate v kulturni ponudbi ter obiščete razne razstave in arhitektonske lepote
kraja, zato Mon Perin ni samo običajen kamp.

Zagreb
Zagreb, središče hrvaške kulture in gospodarstva, je prava evropska prestolnica. Vožnja
med zgornjim in spodnjim mestom z vlečnico bo razkrila čudovito preteklost, od srednjega veka do znamenitosti Avstro-Ogrske monarhije.

Potovanje
Vaše zdravje je za nas na prvem mestu: +HC Vas seznani z najboljšimi zdravstvenimi
terapijami in organizira celotno bivanje. Z Vami smo na vsakem koraku. Za Vas skrbimo
že od prvega stika in z Vami sodelujemo z medicinskim osebjem. Poleg tega italijanska
podružnica EHC (+ HC Experience Care) s sedežem v Milanu uredi prevoz in bivanje na
Hrvaškem. Glede na Vaš kraj bivanja in Vaše potrebe so Vam na voljo naslednje možnosti prevoza:

Način prevoza
Destinacija Pulj: namestitev v Pulju ali v Balah/Mon Perinu.
- Z letalom do Trsta + prevoz z avtomobilom;
- Z vlakom do Trsta + prevoz z avtomobilom;
- Kombi ali avtobus.
Destinacija Zagreb: namestitev v Zagrebu.
- Z letalom do Zagreba + prevoz z avtomobilom;
- Kombi ali avtobus.
Prevoz načrtujemo glede na potek zdravljenja, ki ga morate opraviti. Naša podpora pri
organizaciji potovanja in bivanja Vam je na voljo tudi takrat, ko želite samostojno urediti potek zdravljenja.

Naša zobozdravstvena storitev
Zobozdravstvene storitve in podpora, ki jo iščete, so Vam na dosegu roke.
Naša zobozdravstvena storitev DHC (+ HC Dental Care) vrača nasmeh in zdravje Vašim
ustom po dostopnih cenah.
Naše osebje, ki ga krasijo mladost, predanost in izkušnje, ki se neprestano izpopolnjuje, vam bo nudilo popolno podporo, prilagojeno Vašim potrebam. Strokovni zdravniški
tim se že več kot dvajset let dejavno in uspešno izobražuje na področju opravljanja
zobozdravstvenih storitev.
V središču našega dela ste Vi, Vaša varnost in zdravje pa sta naši prioriteti. Naše naprave so skladne s standardoma UNI EN ISO 9001-2008 in UNI CEI EN ISO 13485 ter evropsko
direktivo 93/42. Prav tako že več kot 40 let uporabljamo materiale vodilnih italijanskih,
švicarskih in nemških proizvajalcev.
Naše zobozdravstvene storitve lahko v celoti zadovoljijo Vaše potrebe, vse pa z nebolečimi postopki in sodobno opremo. Storitve, ki jih zagotavljamo, so: izdelava titanovih
vsadkov, kronica iz cirkonija in keramike, all on four in all on six, mobilne popolne
in delne proteze, plombiranje (rekonstrukcija iz kompozitnih materialov), zdravljenje
zobnih kanalov, odstranjevanje kariesa in lasersko beljenje zob, namestitev nevidnih
aparatov in tretmaji z Waterlase iPlus.

Fiksne proteze
Uvod
Te proteze nadomeščajo enega ali več zob, hkrati pa ohranjajo zdrave zobe. Desetletja
znanstvenih raziskav potrjujejo, da z vidika osteointegracije vsadki z osnovo iz titana
predstavljajo zlati standard.

Indikacije
Vsi pacienti, ki nimajo večjih zdravstvenih težav in ne kadijo, lahko opravijo poseg
implantologije.

Poseg
Prvi korak je radiološki pregled: s panoramsko radiografijo čeljustne kosti in slikanjem
CBCT (3D-slikanje zob) se ocenijo višina, širina in gostota kosti, ki so potrebni dejavniki
za dober rezultat vgradnje vsadka.
Poseg vključuje vgradnjo vsadka v kost pod lokalno anestezijo. Postopek osteointegracije traja 3–4 mesece. V vmesnem času se pacientu vgradijo začasni zobi ali proteza.
Po zaključenem postopku osteointegracije nastopi naslednja faza, v kateri se vgradi
kronica, ki se cementira na vsadke.

Indikacije po opravljenem posegu
Po opravljenem posegu je zaželeno uporabljati hladne obloge, s čimer se izognete
nastajanju edemov in hematomov. Če se po prenehanju delovanja anestezije pojavi
občutek bolečine, lahko vzamete protibolečinske tablete. Prav tako je pomemben tudi
počitek: zaželeno je, da se izogibate kakršni koli intenzivni fizični dejavnosti.

Mobilne proteze
Uvod
Mobilne proteze nadomeščajo pomanjkanje vseh zob (popolna proteza) ali nekaj zob
(delna proteza).
Razlikujejo se glede na vrsto materiala: obstajajo proteze, v celoti izdelane iz akrilata,
in proteze s kovinskim ogrodjem.
Dajejo estetski in funkcionalni rezultat, s katerim se pacientu povrne ustrezna kakovost življenja.

Postopek
Med prvim obiskom vzamemo anatomski odtis.
Med drugim obiskom naredimo natančnejši in funkcionalnejši odtis za določitev okluzije in barve zob, ki ga pošljemo v laboratorij.
Med tretjim obiskom sledi preizkušanje proteze: preverijo se ugriz, oblika, velikost in
barva zob. Če je vse v redu, protezo ponovno dostavimo v laboratorij, kjer jo končajo.
Ob četrtem obisku se dostavi končna proteza.

Navodila po dostavi
Na nove proteze se je treba navaditi: priporočljivo je, da proteze prvih nekaj dni nosite
nenehno, celo ponoči. Normalno je, da Vas lahko proteza na začetku nekoliko ovira. Če
se pojavi občutek bolečine, stopite v stik z ordinacijo zaradi možnih korekcij.
Po obdobju prilagoditve lahko protezo ponoči snamete, s čimer je možno vzdrževati
čistočo, hkrati pa se bo med spanjem »spočila« tudi sluznica.

Tehnika All on Four
Ta tehnika omogoča pacientu, da dobi »nove« zobe ob samo štirih vsadkih, na katere
se pritrdi popolna proteza. Ta rešitev je optimalna za osebe, ki so izgubile večje število
zob. Gre za veliko bolj »naravno« tehniko v primerjavi z mobilno protezo, saj pacientu
omogoča hitrejšo prilagoditev.

Tehnika All on Six
V primerjavi s prejšnjo tehniko ta tehnika omogoča nadomestek izgube vseh zob s pomočjo šestih vsadkov, na katere se pritrdi most. Tudi ta tehnika je optimalna pri izgubi
zob v posameznih čeljustih in prav tako omogoča hitro prilagoditev.

Mostovi in kronice
Uvod
Za izdelavo kronic in mostov se namesto kovine uporablja cirkonijeva oksidna keramika. Ta je bele barve, kar zagotavlja doseganje odličnih estetskih rezultatov, tudi pri
umiku dlesni. Preprečuje nastajanje črnih sledi v zgornjem delu (ob robu kronice ali
mostu), tipičnih za kronice, izdelane iz kovine in keramike.

Indikacije
Material je idealen za rekonstrukcijo barve, oblike in lege sprednjih zob v enojnih kronicah ali manjših mostovih. V teh primerih je tako kot pri fiksnih protezah treba rekonstruirati volumen zoba.

Kontraindikacije
Če je treba narediti most, vendar je razdalja med vektorji več kot dva zoba, cirkonijeva
oksidna keramika ni optimalna rešitev. V teh primerih je kovinsko-keramični material
primerna izbira, saj zagotavlja večjo obstojnost pri stiku s trdimi materiali in zmanjšuje
tveganje za zlom.

Keramične luske
Uvod
Keramične luske so nadomestki, ki spreminjajo barvo, obliko in položaj zoba. V primerjavi s kronico ne zahtevajo rekonstrukcije celotnega volumna zoba, temveč le odstranitev manjšega dela sklenine na sprednjem delu zoba.

Indikacije
Luske za zobe se lahko uporabljajo na sprednjih zobeh, pod pogojem, da so le-ti zdravi,
da obstaja zadostna površina zobne sklenine in da ni kariesa ali tveganja za zlom.

Postopek
Najprej se odstrani majhen del zobne sklenine na sprednjem delu zoba in nato se vzame odtis. Luske se izdelajo v laboratoriju in se nato namestijo na pripravljene zobe.

Kovina-keramika
Uvod
Kovina-keramika je eden od materialov, ki se najpogosteje uporabljajo pri fiksnih protezah (kronice in mostovi). Osnova iz kovine (zelo odporne) zagotavlja dobro trdnost.

Postopek
Kovina-keramika se lahko uporablja tako v estetske namene (sprememba barve zob,
oblike in dimenzije zoba) kakor tudi v funkcionalne in rehabilitacijske namene (kot
nadomestek izgube enega ali več zob).
Postopek se sestoji iz rekonstrukcije celotnega področja zob, nakar se vzame odtis in
zob se končno zacementira.
Edina drobna pomanjkljivost kovino-keramike je estetske vrste: na vratu sprednjih zob
lahko po nekaj letih nastane črna sled zaradi umika dlesni. Da bi zmanjšali tveganje, sta
potrebna vzdrževanje pravilne ustne higiene in masaža zobnega mesa nad kronicami in
mostovi, s čimer se izognemo umiku zobnega tkiva.

Pomlajevanje obraza
Uvod
Hialuronska polnila najnovejše generacije pomladijo obraz in mu povrnejo vlago in sijaj.
Hialuronska kislina je biološko razgradljiva molekula, ki spodbuja tvorbo novega kolagena.
Uporablja se za povečanje volumna ustnic in ličnic ter za odstranjevanje gub okoli oči, med
obrvmi, na nosno-ustničnem predelu in okoli ustnic. Rezultati trajajo od 6 do 12 mesecev.

Prednosti hialuronske kisline
Glavne prednosti polnil na osnovi hialuronske kisline so: hitrost, varnost, učinkovitost,
enostavna uporaba in sposobnost nanosa na vsa področja obraza. Poleg tega ne spreminja niti izraza niti mimike obraza (v primerjavi z botoksom) in daje koži prijeten občutek.

Poseg
Pred posegom na obraz nanesemo anestetično kremo ali gel. Nato polnilo vbrizgamo
na želeno mesto s pomočjo tankih igel. Glede na območje delovanja in količino polnila
lahko sam postopek traja od 45 do 60 minut. Nato območje rahlo masiramo, da se hialuronska kislina boljše porazdeli.

Po posegu
Na mestu vbrizgavanja se lahko pojavijo rdečina, zabuhlost, oteklina in občutljivost,
simptomi, ki po nekaj urah izginejo, najpozneje pa po nekaj dneh. Dan po posegu se je
treba izogibati pretiranemu izpostavljanju soncu, savni in solariju. Tudi delov obraza,
podvrženih tretmaju, ne smemo stiskati ali masirati.

Beljenje zob
Uvod
Beljenje zob je zobozdravstveni postopek, s katerim se zobem povrne bela barva.

Indikacije
Postopku beljenja lahko izpostavimo sprednje ali estetsko najpomembnejše zobe, vendar
samo pod pogojem, da se na njih ne kažejo površinske poškodbe, karies ali večje plombe.

Postopek
Pri beljenju zob se uporabljajo oksidativne snovi (30-odstotni vodikov peroksid) in laser. Pred samim posegom je treba zobe očistiti in zaščititi zobno tkivo. Postopek se
sestoji iz dveh trenutkov: uporabe oksidanta in aktivacije le-tega s pomočjo laserja,
traja pa okrog 45 minut.

Navodila
Po vsakem beljenju so zobje občutljivi, zato se je treba vsaj dan ali dva izogibati kislim
in/ali hladnim pijačam ali hrani. Prav tako se je treba dva ali tri tedne izogibati kavi, čaju,
rdečemu vinu, rdeči pesi in intenzivnemu siru. Prav tako se je treba izogibati tudi kajenju.

Ortodontija
Uvod
Ortodontija se ukvarja z reševanjem težav položaja zob, in sicer z uporabo kontinuiranih slabih sil, kar omogoča premik zob brez stranskih učinkov.
Ortodont je strokovna oseba, ki je zadolžena, da oceni situacijo in predlaga poseg.

Indikacije
Ortodontski aparat lahko nosijo vsi tisti, ki imajo zaradi nepravilnega položaja zob
estetske in/ali funkcionalne pomanjkljivosti (žvečenje).
Odvisno od potreb vsakega posameznega pacienta se lahko uporabljata dve vrsti ortodontskih aparatov: mobilni in fiksni.
Mobilni aparati se lahko namestijo in snamejo v katerem koli trenutku.
Fiksni aparati imajo nosilce in žico, pričvrščeno na zobe, in se nosijo neprekinjeno. Trajanje tretmaja in izbira zobnega aparata se razlikujeta od primera do primera.
Ne povzročajo večjih težav, eventualno se lahko pojavi rahel občutek napetosti, na katerega se počasi navadimo.

Puljenje zob
Uvod
Vsak poškodovani zob, ki ga ni več mogoče uporabiti, je treba odstraniti.

Indikacije
Zob je mogoče izvleči z vzvodi in kleščami. Po injiciranju lokalne anestezije se zob premakne iz svoje kostne skodelice in se ekstrahira s pomočjo klešč.

Po puljenju zob
Po vsakem puljenju zob je treba zaustaviti krvavitev s pomočjo sterilne gaze, ki jo je
treba čvrsto držati stisnjeno med zobmi na rani približno 15 minut.
Naslednji dan se je dobro izogibati topli hrani in gaziranim pijačam, izpiranju ust, kajenju. Po možnosti jejte mehko in ne preveč toplo hrano.
Če se po popuščanju anestezije pojavi občutek bolečine, lahko vzamete protibolečinsko tableto. Če se pojavi edem (oteklina) v področju izpuljenega zoba, uporabite
hladne obkladke. Izogibati se je treba pretiranemu naporu in fizični dejavnosti.

Zapleti po puljenju zob
Pojavita se lahko dve vrsti zapletov: podaljšana krvavitev in bolečina. Če bolečina traja
dlje kot tri dni, protibolečinska zdravila ne zadostujejo. Bolečino bi lahko povzročil
strdek ali okužba.
V obeh primerih je treba takoj poklicati zobozdravnika. Vse zaplete je mogoče rešiti in
ne predstavljajo velike nevarnosti.

LASER v zobozdravstvu
Uvod
Laser omogoča izvajanje hitrih in manj bolečih zobozdravstvenih storitev ter obravnav
ob manjši potrebi k zatekanju h klasičnemu »vrtalniku«. Uporablja se lahko na trdih
tkivih (zobje in kosti) in mehkih tkivih (dlesni in sluznica).

Indikacije
Laser se lahko uporablja na skoraj vseh področjih zobozdravstva:
- Restavratorno zobozdravstvo
- Endodontija
- Parodontologija
- Oralna kirurgija
- Implantologija

Prednosti
Glavne prednosti so enostavnost uporabe, dejstvo, da je poseg neboleč, hitrost in večje
udobje za pacienta.
V največjem številu primerov laser zmanjšuje ali popolnoma odpravlja potrebo po uporabi vrtalnika, kirurških nožev, pogosto pa tudi potrebo po lokalni anesteziji.
Zahvaljujoč laserju, na primer, je možno zobni karies popolnoma odstraniti brez dotika zob. Zaradi svoje antibakterijske lastnosti pa se lahko uspešno uporablja tudi pri
obravnavi globokih žepov in zobnih kanalov. V ustni kirurgiji in implantologiji zmanjšuje tveganje za krvavitve.
Končno lahko z zdravljenjem ustnih patologij, kot so razjede in virusne okužbe (Herpes
simplex), uporabimo lasersko biostimulacijo.

Zobotehnični laboratorij
Uvod
Naši zobotehnični laboratoriji so avantgardni in opremljeni z najsodobnejšimi tehnološkimi napravami, uporabljajo pa se inovativni materiali (kovina-keramika, e.max, BIO
HPP in CAD-CAM).

CAD-CAM
Ena izmed najnovejših tehnoloških novosti je CAD-CAM: kamera registrira odtis, programska oprema »riše« pacientu prilagojeno protezo, ki jo nato izdela naprava. Gre
za hitro in natančno metodo, ki je še posebej koristna za izdelavo kompleksnih in natančnih protez, kot so veliki cirkularni mostovi.

Keramika brez kovine - E.MAX
Keramika brez kovine je ena izmed najnovejših tehnik za izdelavo kronic in mostov. Osnova brez kovine zagotavlja popolno estetiko, naravno barvo kronic in mostov, ne pojavlja
pa se niti črni rob za zobnimi vratovi. Najboljši rezultati se dosegajo s prednjimi zobmi.

BIO HPP
Gre za še eno novost, ki se nanaša na izdelavo protez s pomočjo BIO HPP; gre za material, ki je podoben cirkoniju, vendar ni kovina in je tudi cenejši. Kompozitni material,
ki reproducira obliko in barvo naravnih zob, se nanaša na BIO HPP ob zmanjšanjem
tveganju obrabe zob. BIO HPP nudi večjo fleksibilnost in boljši prenos sile. Priporočljiv
je tudi pri izdelavi cirkularnih mostov.
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