
ODKRIJTE LEPOTO V VAŠEM NASMEHU! 



ODKRIJTE LEPOTO V VAŠEM NASMEHU

  

Uporabljamo ga od rojstva, ne stane nič a življenje nam naredi bolj zdravim in srečnim. 

Kako je nasmeh pomemben, pogosto se ne zavedamo. Samo zaradi njega odpiramo veliko vrat in srca. Ali tudi vi tako doživljate 
nasmeh? 

Torej ne se ga odreči! 

Vzemite si čas zase, obiščite Dental Masnić. 

Naš cilj je da imamo zadovoljnega pacienta, zato je izjemno pomembno da razumemo potrebe vsakega posameznika in mu 
zagotovimo individualen pristop. 

Naša ordinacija ponuja najvišje standarde vseh zobnih problemov s poudarkom na kirurgijo in visoko estetiko.  

Vzemite si čas zase in nas obiščite v profesionalnem, sproščenem in domačem okolju.   



VEČ KOT 20 ZOBOZDRAVSTVENIH STORITEV 

VEČ KOT 10 LET IZKUŠNJE 

VEČ KOT 12000 ODDANIH PROTETIČNIH DEL 

VEČ KOT 4500 KIRURŠKIH POSEGOV 

VEČ KOT 5000 ZADOVOLJNIH PACIENTOV 



KIRURGIJA

Oralna kirurgija je specializirana dejavnost dentalne medicine. 
Najpogostejši ustni kirurški posegi so zapletena puljenja 
impaktiranih in retiniranih modrostnih zob, apikotomija, 
puljenje zaostalih in zlomljenih korenin zoba ter dvigovanje 
sinusov. Oralna kirurgija vključuje:  
implantologijo, rekonstrukcijo estetskih in funkcionalnih motenj 
ustne votline z preprotetičnim in preimplantološkim posegom.  

V povezavi z drugimi dejavnosti dentalne medicine včasih je 
potrebno opraviti nekateri kirurški poseg da bi zdravljenje bilo 
uspešno in popolno. 
Vsi posegi oralne kirurgije se izvajajo v lokalni anesteziji in so 
popolnoma brez bolečin! 



SINUS LIFT  
Včasih nimamo dovolj kosti za vsaditev vsadka, zato se približujemo procesu dviganja sinusov. Postopek se 
lahko izvede samo v zgornji čeljusti. Zelo je preprost in je sestavljen iz premikanja dna sinusne membrane. 
Sam proces, čeprav se zdi zapleten in boleč, je še vedno zelo preprost in se izvaja v lokalni anesteziji in je 
popolnoma neboleč. 

ALVEOTOMIJA 
Poseg se uporablja pri puljenju močno ukoreninjenih koreninah in pri globokih renitiranih ali impaktiranih 
(poškodovanih) zobov. Najpogosteje mislimo na komplicirano puljenje modrostnih zob. Postopek poteka v 
lokalni anesteziji, skozi ustvarjeno odprtino v kosti  se odstranjuje preostali koren ali poškodovan zob. Po 
operaciji rano pokriva zobno meso, ki se potem šiva. Sam proces, čeprav se zdi zapleten in boleč, je še 
vedno zelo preprost in se izvaja v lokalni anesteziji in zato je popolnoma neboleč. 

APIKOTOMIJA 
Če na vrhu zobne korenine obstaja proces, ki ga ni mogoče konzervativno očistiti, ali če se uspešno izvede 
endodontsko zdravljenje in se postopek ponovi, tj. se po nekaj časa vrne, je potrebna operacija zoba, kar 
pomeni, da ga je potrebno kirurško odstraniti. Sam proces, čeprav se zdi zapleten in boleč, je še vedno zelo 
preprost in se izvaja v lokalni anesteziji in zato je popolnoma neboleč. 

ALL ON FOUR  
Danes je to definitivno revolucionaren način, ki omogoča pacientu, da ima nove zobe v 24 urah. Potrebno je 
vgraditi štiri vsadke (implantate), ki so takoj obremenjeni z začasnimi protezami. Po 6 mesecih pacient dobi 
trajne vsadke. Operacija se izvaja v lokalni anesteziji in je popolnoma neboleča.                                                               

LOČENO OD PONUDBE 



PRGF TEHNOLOGIJA

Za zagotovitev najboljših možnih rezultatov za vse kirurške postopke uporabljamo tehnologijo 
PRGF, ki jo patentira BTI. Cilj regenerativne medicine je uporaba virov iz lastnega telesa za 
regeneracijo tkiva in obnovo poškodovanih funkcij. Zaradi odličnih rezultatov pri zdravljenju 
velikega števila javnih posameznikov in vrhunskih športnikov se je športnica tudi obrnila na 
tehnologijo Endoret®, da bi si v najkrajšem možnem času opomogla po poškodbah ali operaciji.   
Kaj je tehnologija Endoret (PRGF)? To je biomedicinska tehnologija, ki iz majhne količine kri 
pacienta, omogoča izolacijo in koncentracijo rastnih faktorjev in drugih beljakovin, ki so 
odgovorni za obnovo in regeneracijo tkiva, ki se uporabljajo pri zdravljenju. Uporaba Endoret® 
spodbuja, pospešuje in krepi proces poškodovanega tkiva med poškodbami. Endoret® je 
najnaprednejši avtologni plazemski sistem, bogat s trombociti, zaradi njegove učinkovitosti pri 
spodbujanju in pospeševanju regeneracije tkiv ter biološke varnosti je priznan po svetu. 
Objavljen je v več kot sto znanstvenih člankov v specializiranih revijah in je bil predstavljen na 
stotinah nacionalnih in mednarodnih kongresov.  
Terapevtske formulacije 
Velika vsestranskost povečava terapevtske zmožnosti te biomedicinske tehnologije in omogoča 
prilagojene kliničke rešitve.

LOČENO OD PONUDBE



IMPLANTOLOGY

Zobni implantati so titanski vijaki, ki so vgrajeni v kost in predstavljajo nadomestek za koren 
izgubljenega zoba. V implantat je postavljena nadgradnja titana (bolj pogosto cirkonij), ki 
služi kot vez med implantom in nadomestkom za protetiko. Implant ima vlogo nosilca krone 
oziroma, če manjka en zob ali mostiček ali pa če je prisotno veliko pomanjkanje zob.  
Popolnoma brezzobi pacienti imajo pogosto težave pri celotni protezi. Zobni vsadki so še 
posebej hvaležni zato, ker se uporabljajo za sidranje (pritrjevanje) protez, kjer je nošenje 
posebej spodnje proteze varnejše, bolj udobnejše in žvečenje bolj kakovostno. V Dental 
Masnić prva izbira vsadkov so vrhunski in dokazani Astra ter Straumman vsadki ki imajo 
dolgoletno tradicijo pri delu. Tudi v naši ponudbi lahko najdete Miss vsadke.  

LOČENO OD PONUDBE 



UGOTOVITE SVOJ STATUS 
Z NAJNOVEJŠO 

DIGITALNO TEHNOLOGIJO



ESTETIKA

Koncept estetike na splošno in zobozdravstvo se je sčasoma spreminjal. 
Zobozdravstvo je predvsem imelo namen zdravljenja in obnavljanja funkcionalnosti 
obolelih tkiv. Danes obstaja vedno večje zanimanje pacienta za visoko estetiko. 
Zato je naše delo z odstranitvijo bolečine in obnavljanje funkcije tkiv, vsekakor 
obrnjen proti estetiki. Vedno večja pozornost je namenjena novim materialom, ki 
spretno reproducirajo naravni zob. Zahteva po prepričljivo naravnih zobah nas je 
navdihnila, da razvijemo estetsko zobozdravstvo do najvišjih standardov. Zato 
menimo, da naša vloga ni samo izboljšati zob, temveč  je tudi oblikovanje 
nasmeha. Oblikovanje nasmeha z najnovejšo tehnologijo ustreza najvišjim 
estetskim zahtevam pacienta. 



DIGITAL SMILE DESING 

Vsak nasmeh je edinstven in neponovljiv, in predstavlja nekaj osebnega pri vsakem pacinetu. 
Da bi dosegli ta edinstven nasmeh vsakič ko oblikujemo nov nasmeh, uporabljamo 

tehnologijo smile design. Smile desing je odlično sredstvo komunikacije za bolnika in 
zobozdravnika, da pričakovanja uskladi z medicinskimi in tehničnimi možnostmi. Proces 

oblikovanja novega nasmeha je sestavljen iz fotografiranja obstoječe situacije, analiziranih 
računalniških estetskih parametrov in izdelave ene ali več predlogov končnega videza. 

Zahvaljujoč tej tehnologiji lahko pacient brez kakršnega koli posega enostavno sam sebi 
predstavi, kako bodo nekatere spremembe vplivale na estetiko zob in celotno harmonijo 
obraza. S tem načinom se izognemo morebitnim nesporazumom in nezadovoljstvom s 
končnim rezultatom. Digital smile design je postal nepogrešljiv korak pri načrtovanju 

protetskih del. 

OBLIKUJTE SVOJ NASMEH Z NAM! 
LOČENO OD PONUDBE



KERAMIČKE KRONE IN LUSKE 
Krone in luske so protetični nadomestki, ki ne obravnavajo samo funkcionalnost in pomanjkljivost, 
temveč močno vplivajo na estetski videz zob.Samozavest in kakovost življenja, ki vam prinaša nov 
nasmeh, so neprecenljivi. 

BELJENJE ZOB  

Pacienti so pogosto nezadovoljni z barvo njihovih zob.Naravno lepe zobe je mogoče dodatno 
poudariti z beljenjem. Philips ZOOM tehnologija doseže odličen rezultat z bolj prijaznim, manj 
invazivnim pristopom, ki prihrani zobno tkivo. 

LOČENE OD PONUDBE



DENTAL MASNIĆ 

Dr. Luka Masnić in njegova ekipa vam želijo toplo dobrodošlico v ordinacijo Dental Masnić. 
Dental Masnić je sodobna zobna ordinacija, kjer vam zobni obisk predstavlja povsem novo in 
prijetno doživetje. Klinika je opremljena z najnovejšo zobno opremo, ki nam omogoča, da 
vam ponudimo odličnost - hitro in kakovostno oskrbo, individualni pristop, profesionalno 
nego pacienta in vrhunsko kakovost storitve. Nenehno vlagamo v znanje, izobraževanje, 
novo opremo in materiale ter nenehno spremljamo napredek vede in tehnologije. Moderna 
tehnologija in visokokakovostni materiali nam omogočajo vrhunsko storitev na področju 
diagnostike, vsadkov (implantologije), kirurgije, protetike, parodontologije, estetike in 
splošnega dela zobozdravstva.  
Na prvem mestu so naši pacienti in naša želja da zagotavljamo vrhunsko storitev. Izbrali smo 
tehnologijo ki se je izkazala z svojo kakovostjo ter predstavlja najnovejša dogajanja v 
zobozdravstvu. Najpomembnejše merilo kakovosti našega dela je zadovoljstvo naših 
pacientov, ki nas vsakodnevno motivirajo, da najdemo nove ideje in rešitve.



Vabimo vas, da has obiščete in 
doživite novo in prijetno doživetje. 

Pišite nam, da erudite shoji mandat. 



DENTAL MASNIĆ 

VEČ KOD 10 LET Z VAM! 

DENTAL MASNIĆ  
+385(0)98 16 12 999 
+385(0) 1 77 99 081 

ANTUNA ŠOLJANA 37, ZAGREB 
www.dentalmasnic.com 
info@dentalmasnic.com 



WWW.DENTALMASNIC.COM

ALWAYS REMEMBER TO SMILE

http://ww

