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Ekipa kirurgijE VEsnaVEr jE majhna, a 
Vrhunsko usposobljEna, saj so si izkušnjE 

nabirali mEd dolgimi lEti, prEbitimi V 
opEracijskih dVoranah. Vodja EkipE doc. 

dr. alEš VEsnaVEr, dr. mEd., jE izkušEn 
spEcialist maksilofacialnE kirurgijE, ki sE z 
implantologijo intenzivno ukvarja že več 

kot 15 lEt. 

Do fiksne totalne proteze 

rekonstrukcijskimi posegi, pri katerih 
smo presajali kost, odvzeto iz medenice, 
lobanjskega svoda ali spodnjih okončin. 
Zdravljenje je bilo dolgotrajno in naporno; 
pogosto je zahtevalo hospitalizacijo in 
posege v splošni anesteziji, poleg tega pa 
je navadno minilo vsaj pol leta, preden 
je pacient sploh dobil implantate. Od 
prve operacije do končne protetične 
nadomestitve zob je tako minilo vsaj eno 
leto; potrebni so bili vsaj 2 ali 3 kirurški 

P oleg implantologije se 
intenzivneje ukvarja s 
kirurgijo čeljustnega sklepa, 
z ortognatsko kirurgijo (tj. 

zdravljenjem obraznih nesorazmerij), s 
kirurgijo poškodb obraza ter z oralno in 
lasersko kirurgijo. 
V Kirurgiji Vesnaver dajemo prednost 
individualni obravnavi pacienta. To 
pomeni, da vsakega pacienta pred posegom 
temeljito pregledamo in izprašamo – o 
željah oz. vzroku obiska, morebitnih 
predhodnih posegih in boleznih, zdravilih, 
o alergijah. Pregledamo tudi vse rentgenske 
slike in pacienta po potrebi pošljemo še 
na dodatna slikanja. Skratka, pri prvem 
pregledu se s pacientom, z njegovimi 
željami in s stanjem temeljito spoznamo 
in nato skupaj naredimo načrt zdravljenja, 
pri čemer predstavimo okvirno trajanje 
celotnega zdravljenja in podrobnosti 
posameznih posegov.
Implantologija, tj. reševanje brezzobosti s 
pomočjo zobnih vsadkov (implantatov), je 
že dlje časa uveljavljena metoda. Običajno 
po vstavitvi implantatov počakamo vsaj 3–4 
mesece, preden implantate obremenimo z 
zobno protezo, da zagotovimo nemoteno 
celjenje kosti okrog vstavljenih implantatov, 
kar imenujemo osteointegracija. Pri 
reševanju popolne brezzobosti po metodi 
All-on-4 ali z uporabo subperiostalnih 
implantatov pa je ta proces bistveno krajši.
Velika prednost metode All-on-4 in 
subperiostalnih implantatov je v tem, 
da pacient samo en dan po operaciji 
dobi fiksne zobe, in to tudi v primerih, 
ko je kostnina alveolarnega grebena 
pomanjkljiva oz. resorbirana. V preteklosti 
smo takšne primere reševali z obsežnimi 

v enem dnevu 

posegi. Zdaj vse rešimo v enem posegu, 
brez presajanja kostnine, pacient pa zobe 
dobi naslednji dan. Analize so pokazale, da 
trajnost tovrstnih načinov implantacije ni 
nič manjša kot pri klasičnih metodah. 

več o nas in prednostih metode all-
on-4: https://www.kirurgija-vesnaver.
com/sl/akcije
informacije in naročila na pregled: 040 
309 446, info@kirurgija-vesnaver.com


