
 

 
 

ODPRAVA TEŽAV Z NESNEMNIM ORTODONTSKIM 
APARATOM 

 
 

RANA NA SLUZNICI ZARADI DRAŽENJA ORTODONTSKEGA NOSILCA  (breketa / 
zvezdice,…)  

Nosilec nesnemnega ortodontskega aparata lahko povzroči nastanek rane ali razjede na sluznici ustnic 
ali lic. Vosek s prsti oblikujete v kroglico in jo namestite na nosilec, ki povzroča težave. Vosek odstranite 
med jedjo in po umivanje zob in ga nato namestite nazaj. Potem počakate do naslednjega rednega 
obiska. 

 

 
IZTAKNJEN LOK IZ ZADNJEGA NOSILCA / TUBE   

Loki so predvsem na začetku ortodontske obravnave z nesnemnim aparatom tanki in upogljivi, zato se 
pogosto dogaja, da se iz zadnjega nosilca/tube med jedjo ali čiščenjem iztaknejo. S prsti ali pinceto 
poskusite doma lok vstaviti nazaj (kar je zaradi prej omenjene upogljivosti lahko izvedljivo). v kolikor ne 
gre, ga skrajšate s ščipalkami ali močnejšimi škarjicami za nohte. Potem počakate do naslednjega 
rednega obiska. 

 

 

LOK NESNEMNEGA ORTODONTSKEGA APARATA ZADAJ ZBADA V LICE 

Ob poravnavi zob z nesnemnim ortodontskim aparatom se lahko zgodi, da se lok za zadnjim zobom 
podaljša in začne pikati v lice. Na konec loka namestite kroglico voska ali poskusite del loka odrezati s 
ščipalcem za nohte ali močnejšimi škarjicami za nohte. Potem počakate do naslednjega rednega 
obiska. 

 

 

ODLEPLJEN NOSILEC (breket, zvezdica,..) ORTODONTSKEGA APARATA 

Nosilci nesnemnega ortodontskega aparata so pritrjeni na lok z elastikami, zato lahko počakate do 
naslednjega obiska. Če nosilec moti, lahko nanj namestite kroglico voska. V kolikor se odlepi 
tuba/nosilec iz zadnjega zoba, nosilec odstranite in lok po zgoraj napisanih navodilih skrajšate.  

 

 

ZBADANJE IN PIKANJE VEZI OKOLI NOSILCA (breketa, zvezdice,…)  

Ob žvečenju ali čiščenju z medzobnimi ščetkami se lahko zgodi, da se žička, ki jo včasih namestimo 
okrog ortodontskega nosilca namesto elastičnih vezi, zvije navzven in začne zbadati v ustnico oziroma 
lice. Z nohtom ali topim delom pincete potisnite žičko nazaj proti zobu, še boljše pod lok. Če to ne 
pomaga, lahko preko žične vezi namestite kroglico voska in počakate do naslednjega rednega obiska. 
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