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KIRURŠKI POSEGI 
NA OBRAZU                            



LIFTING OBRAZA Pomlajevanje obraza z napenjanjem kože in globljih 
struktur • v lokalni anesteziji • brazgotina je skrita v lasišču, manjša brazgotina pred 
ušesom vidna do 2 meseca • celjenje poteka do 14 dni • pooperativno priporočamo 
limfno drenažo • poseg traja od 120 do 240 minut • v službo po štirinajstih dneh

KOREKCIJA VEK Korekcija povešenih zgornjih vek in podočnjakov • 
brazgotina skrita med trepalnicami • celjenje ran do 5 dni • pooperativno priporočamo 
limfno drenažo • poseg traja do 60 minut • v službo po desetih dneh

KOREKCIJA NOSU Korekcija oblike nosu in motnje dihanja • brazgotine 
so nevidne • celjenje poteka do 10 dni • izdelava računalniškega modela • po opera-
tivno limfna drenaža po petih dneh • poseg traja do 90 minut • v službo po desetih 
dneh  

KOREKCIJA ŠTRLEČIH UŠES V lokalni anesteziji • brazgotine za 
ušesom nevidne • celjenje 5 dni • svetujemo zaščito ušes • poseg traja 60 minut • 
v službo po sedmih dneh

POMLAJEVANJE Z LASTNIM MAŠČOBNIM TKIVOM
lokalni anesteziji • postopek traja do 60 minut • okrevanje do sedem dni

ZDRAVLJENJE PLEŠAVOSTI  Presaditev las • v lokalni anesteziji • 
postopek traja do 5 ur • celjenje do sedem dni



KIRURŠKI POSEGI 
NA TELESU                             



POVEČANJE PRSI  Povečanje dojk s priznano znamko silikonskih vsadkov • 
brazgotina velika do 5 cm • zdravljenje traja 7 dni • počitek vsaj 10 dni • pooperativno 
limfna drenaža • poseg traja 45 minut • v službo po sedmih do štirinajstih dneh

ZMANJŠANJE PRSI Zdravljenje traja 7 dni • počitek vsaj 10 dni • poopera-
tivno limfna drenaža • poseg traja do 90 minut • v službo po sedmih do štirinajstih dneh

DVIG PRSI Zdravljenje traja 10 dni • počitek vsaj 10 dni • pooperativno limfna 
drenaža • poseg traja 45 minut • v službo po sedmih do štirinajstih dneh

LIPOSUKCIJA Oblikovanje telesa z izsesavanjem maščobe iz različnih predelov 
telesa • v splošni anesteziji • brazgotine do 3 mm • nekoliko omejeno gibanje po op-
eraciji do 14 dni • priporočamo limfno drenažo • poseg traja do 100 minut • v službo 
po petih dneh

LIPOSKULPTURIRANJE Oblikovanje telesa z lastno maščobo • v lokalni 
anesteziji • postopek traja do 90 minut • okrevanje do štirinajst dni

ABDEROPLASTIKA Korekcija odvečne kože na trebuhu • brazgotina skrita 
za robom spodnjih hlač • potrebno kompresijsko oblačilo • pooperativno svetujem 
limfno drenažo • poseg traja do 120 minut • v službo po štirinajstih dneh 

KOREKCIJA GINEKOMASTIJE Korekcija prevelikih dojk pri moških • 
brazgotine minimalne • čas celjenja 14 dni • pooperativno limfna drenaža • poseg traja 
60 minut • v službo po desetih dneh



LASERSKI 
ESTETSKI POSEGI                             



LASERSKA LIPOSUKCIJA Dopolnilo klasični liposukciji pomočjo • po 
posegu boljši tonus kože • predeli na telesu (trebuh, boki, jahalne hlače, stegna, kolena, 
podbradek) • v splošni anesteziji • brazgotine do 3 mm • nekoliko omejeno gibanje po 
operaciji do 14 dni • priporočamo limfno drenažo • poseg traja do 100 minu • v službo 
po petih dneh

ODSTRANITEV POVRHNJIH VEN NA NOGAH  
Poseg z laserjem • ambulantno v lokalni anesteziji • zmeren počitek do 7 dni • po posegu 
izogibanje soncu • v službo takoj

ODSTRANITEV KAPILAR Z najsodobnejšimi laserji zdravimo ognjena zna-
menja, razširjene kapilare in druge žilne spremembe na koži • učinkovit in trajen rezultat 
• v službo takoj

ODSTRANITEV KOŽNIH SPREMEMB Laserska metoda je sodo-
ben način odstranjevanja različnih nenevarnih kožnih izrastkov in starostnih sprememb 
• minimalna brazgotina • hitro celjenje • kratek poseg

ODSTRANITEV PREKOMERNE PORAŠČENOSTI Rešitve 
prekomerne poraščenosti, ki strokovno segajo na področje tehnologije kot tudi medi-
cine, so laserski sistemi za odstranjevanje dlak. Z Nd:YAG laserjem omogočimo začasno 
(do 3 mesece trajajočo) prekinitev rasti dlak, po ponavljajočih zdravljenjih (4- do 7-krat) 
pa učinek odstranjevanja postane trajen tudi v 80 do 90 % • možnost odstranitve iz 
vseh delov telesa

FOTOPOMLAJEVANJE Eden izmed procesov je fotopomlajevanje, ki z 
večkratnimi ponovitvami (na štiri do šest tednov) tonizira kožo in daje obrazu mladosten 
videz • spodbujanje celic k tvorbi kolagenskih vlaken • ponavljanje na 4 do 6 tednov
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NA TELESU                             



BOTULINUM TOKSIN  Botulinum toksin začasno oslabi mišice (za 3 do 
6 mesecev) in tako prepreči nastajanje gub, ki je posledica delovanja mišic. V plastični 
kirurgiji se uporablja za oslabitev mimike mišic: zunanjih kotičkov oči, t. i. »račje tačke« ali 
»smejalne gube«, čela, gub na nosu in med obrvmi, gub na zgornji ustnici in gub vratu. 
Omogoča tudi dvig obrvi in ustnih kotičkov. Poseg traja do 20 minut, ne pušča vidnih 
brazgotin, bolnik se lahko takoj vrne na delovno mesto. Učinek traja do 6 mesecev.

INJEKCIJE HIALURONSKE KISLINE  Za povečanje ustnic ali glajenje 
izrazitejših gub • ne pušča brazgotin • učinek polnila vsaj od 6 do 12 mesecev • posto-
pek traja 20 minut • oteklina izgine v nekaj dneh

POSEBNI PILINGI  Eno naj učinkovitejših orožij za boj proti staranju.

ENCIMSKI PILING je idealen za pripravo nadaljnjih oblik zdravljenja, primeren za 
občutljivo, aknasto, mlado kožo.

DIAMANTNI PILING  je mehanski piling, ki omogoča nežno abrazijo (brušenje) z diamant-
no glavo in vbrizgavanje multiaktivnih snovi, ki kožo očistijo in nahranijo.

KEMIČNI PILING omogoča učinek obnavljanja kože. Uporabijo se kemične snovi v različnih 
koncentracijah (glikolna kislina, TCA, fenolni preparati). Višja ko je koncentracija, globlje je 
prodiranje kemičnih snovi, posledica tega pa je globlje luščenje in daljše okrevanje.

LIFTMASSAGE  Masaža za revitalizacijo kože. Računalniško voden terapevt-
ski aparat v sinergiji z negovalno kozmetiko ustvarja prvovrstno stimulacijo in krepitev 
vezivnega tkiva, stimulira fibroblaste, ki so odgovorni za tvorbo kolagena in elastina, s 
čimer dosežemo temeljito upočasnitev staranja kože, učvrstitev in boljšo elastičnost 
vezivnega tkiva.

POSEBNE NEGE Celovitost posebne nege je preventivno negovanje obraza 
z vrhunsko kozmecevtsko negovalno kozmetiko. Kozmecevtska negovalna kozmetika 
skrbi za izboljšanje kakovosti kože, njeno svežino, tonus in elastičnost ter hkrati ohranja 
zdravje in kakovost vaše samopodobe.
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LIPOMASSAGE™ (LPG)  Računalniško voden terapevtski aparat v 
sinergiji z negovalno kozmetiko prispeva k ustvarjanju novega vezivnega tkiva, 
pospešuje lokalno mikrocirkulacijo in limfni obtok, metabolizem celic in izločanje tok-
sinov iz telesa ter s tem izločanje celulita in zmanjševanje maščobnih oblog. Rezultat 
je vitko telo ter nežna in elastična koža. Tretma aktivira naravne funkcije kože ter 
vrača organizem in videz kože v prvotno, zdravo stanje. Poleg proticelulitne terapije 
je namenjen tudi za učvrstitev povešene in ohlapne kože, porodno rehabilitacijo in 
pokirurško okrevanje.

KAVITACIJA Kavitacija je nekirurška ultrazvočna lipoliza, neinvazivna in 
neboleča metoda za učinkovito oblikovanje telesa brez stranskih učinkov. Napredna 
tehnologija kavitacije omogoča koncentracijo energije na točno določeni globini v 
tkivu, kar omogoča selektivno razbitje maščobnih celic v podkožju. Maščoba iz raz-
bitih maščobnih celic se v obliki trigliceridov izlije v medcelično tekočino, kjer se pod 
vplivom encimov razgradi v glicerol in proste maščobne kisline. 

ROČNE MASAŽE, LIMFNA DRENAŽA IN OBLOGE 
Sproščujoči in učinkoviti programi so pomoč in dopolnitev estetske kirurgije pri 
pokirurškem okrevanju. Prispevajo k boljšemu počutju, obnavljanju telesne energije, 
zdravljenju in kakovostni samopodobi.

BOTULINIM TOKSIN PROTI NEPRIJETNEMU POTENJU   
Botulinum toksin začasno oslabi delovanje žlez znojnic in tako preprečuje izločanje 
znoja iz njih • običajno ga uporabljamo v predelu pazduhe, kjer je število žlez zno-
jnic zelo veliko • rezultat do 6 mesecev • poseg traja do 20 minut, ne pušča vidnih 
brazgotin, bolnik se lahko takoj vrne na delovno mesto
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Namen lepotnih posegov je pomagati ljudem, ki niso zadovoljni s svojo samopodobo in se 
težko sprejemajo takšne, kot so. Lepotne operacije torej niso same sebi namen, ampak so 
usmerjene v pomoč pacientom. Kirurški nož je v službi ljudi, ki imajo dušo, osebnost, čustva. 
Lepotna operacija je uspešna takrat, ko je pacient zadovoljen. To je osnovno merilo, ki je 
lahko zelo subjektivno, zlasti ko je gledano skozi oči pacientovega pričakovanja. V tem smislu 
se zavedam odgovornosti dovolj natančnega sporazumevanja pred posegom, tako da mi ni 
škoda energije in časa, ki sta mnogokrat potrebna. Zavedam se, da mora biti pacient celovito 
in vsestransko obveščen, torej tudi o možnosti zapletov in spremljajočih tveganjih. Šele tako 
obveščen se človek lahko svobodno in zavestno odloči za lepotni poseg. To nam narekuje 
zdravniška etika, pa tudi osnovna človeška morala.

Matic Fabjan, dr. med.,
specialist plastične rekonstruktivne 

in splošne kirurgije

dr.matic@fabjan.si

Marjan Fabjan, dr. med.,
specialist plastične rekonstruktivne 

in splošne kirurgije

dr.marjan.fabjan@siol.net

ANKARAN • LJUBLJANA • KRANJ • CELJE • KRANJSKA GORA • NOVA GORICA
SLOVENIJA-EU 

+386 41 630 687
www.fabjan.si



Ljudje imamo v življenju na voljo samo dva kompleta zob, zato moramo nanje paziti in jih pravilno negovati. Zdravi zobje so pogoj za splošno zdravje in dobro počutje, poleg 
tega pa so tudi okras našega obraza in ogledalo našega odnosa do lastnega telesa. Z različnimi postopki poskrbimo za zdravje vaših zob in lepoto vašega nasmeha. Estetsko 
zobozdravstvo Fabjan vam omogoča, da bo vaš nasmeh ponovno sproščen in vreden zavidanja.

TINA FABJAN, 
Doktorica dentalne medicine

CELJE • ANKARAN • LJUBLJANA • KRANJSKA GORA
SLOVENIJA-EU

info@zobozdravnik.org
www.zobozdravnik.org

+386 41 386 622





Beljenje zob opravljamo po vodilnih svetovno priznanih metodah ZOOM in 
OPALESCENCE, s katerima v manj kot eni uri dosežemo do devet odtenkov 

bolj bele zobe. Ta dva načina vam zagotavljata kakovostno beljenje pod nadzo-
rom strokovnjaka, brez škodljivih posledic.

ZOOM zagotavlja hitro, varno, zelo učinkovito metodo beljenja, osupljiv dolgot-
rajen rezultat, pri čemer ne povzroča bolečin in ne poškoduje sklenine. Celoten 

postopek poteka pod nadzorom usposobljenega zobozdravnika. 

BELJENJE AVITALNEGA ZOBA V ordinaciji vam pobelimo tudi 
avitalne (mrtve) zobe, ki sicer posivijo. V zob vstavimo belilni vložek, ki ga menjamo 

na dva dni, dokler ne dosežemo barve ostalih zob. Beljenje ne poškoduje zob, estet-
ski učinek pa je viden takoj.

ČIŠČENJE ZOBNEGA KAMNA Opravljamo klasično, ultrazvočno 
odstranjevanje zobnega kamna in oblog. Pri tem vam s posebnim nastavkom z zobnih 
površin nad in pod dlesnijo odstranimo mineraliziran, trd zobni kamen. Ko se ta nabere 

na zobeh, ga namreč z navadnim ščetkanjem sami ne morete več odstraniti in je potreb-
no profesionalno čiščenje. Poseg je lahko nekoliko moteč in traja od 20 do 45 minut.

POLIRANJE OZIROMA PESKANJE ZOB Za temeljitejše čiščenje in 
odstranjevanje raznovrstnih zabarvanj (kava, nikotin, pravi čaj, kokakola, razna barvila iz 

hrane idr.) z zobnih površin vam priporočamo poliranje s posebnim prahom pod pritiskom. 
Poseg je popolnoma neboleč, traja od 35 do 45 minut. Po posegu tri ure ne smete zaužiti 

ničesar razen vode. V tem času se vam namreč na zobni površini ustvari nova beljakovinska 
zaščitna plast iz sline. Poseg je povsem neškodljiv, saj ne poškoduje zobne sklenine!

ESTETSKE KOMPOZITNE ZALIVKE  V naši ordinaciji smo specializirani pred-
vsem za estetske korekcije. Gre za primere, ko je mogoče s kompozitnimi materiali popraviti, 

podaljšati, zgladiti, dograditi zobe, ki izstopajo zaradi neestetskega videza. Posegi niso invazivni 
in v največji meri ohranjajo zdravo zobno strukturo.

Das Bleaching erbringen wir nach den leitenden weltaner-
kannten Methoden ZOOM und OPALESCENCE, mit welchen 
wird in wenig als  einer Stunde erreicht, dass die Zähne 
bis zu neun Tönungen mehr weiß sind. Diese zwei Meth-
oden sichern ihnen die qualitätsvolle Bleaching unter der 
Kontrolle des Fachmannes, ohne schädliche Folgen. ZOOM 
sichert die schnelle, sichere, sehr wirksame Bleachings-
methode, verblüffendes dauerhaftes Ergebnis, wobei keine 
Schmerzen verursachen und beschädigt den Zahnschmelz 
nicht. Das ganze Verfahren läuft unter der Kontrolle des 
befähigten Zahnarztes.      

BELJENJE ZOB                      





Za luske se ljudje ponavadi odločijo zaradi pomanjkljivosti zob, kot so nepravilno 
razporejeni zobje, lisasto zabarvani zobje, poškodovani, okrušeni ali plombirani 

zobje. Priprava za porcelansko lusko zahteva minimalno pripravo sprednjega 
dela zoba. Bistvo estetske luske je, da naraven zob ostane vitalen, spremeni 

pa se lahko njegova oblika, barva in velikost. Izdeluje se izključno iz vrhunskih 
materialov. Po korekciji je zob transparenten, naravno preseva in ima popolno-
ma naraven videz. In kakšen je postopek? Namestitev porcelanske luske zahteva 

minimalno pripravo sprednjega dela zoba (zob se obrusi v debelini kontaktne leče), 
pri čemer se poškoduje res majhen del zobne sklenine. Kljub izredni tankosti luska 
prekrije vse nepravilnosti.

Steklena keramika, ki tvori porcelanaste luske, je prosojna kot prava sklenina in prav 
to daje luskam tipičen lesk, ki je tako zelo značilen za naravne zobe. Ob vsem tem pa 

lahko vsako lusko poljubno oblikujemo in obarvamo do želenega odtenka. Tako lahko 
z lusko spremenimo velikost, obliko in barvo zob. S tem zagotovimo popoln nasmeh v 
samo nekaj dneh.

POLNE KERAMIČNE PREVLEKE  Če je kakovost zoba slabša, uporabi-
mo visoko estetski protetični nadomestek, kjer je zob obrušen z vseh strani. Nadomestek 

je po estetskih zahtevah enakovreden estetski luski.

CIRKONIJEVE KERAMIČNE PREVLEKE  Ta visoko estetski protetični 
nadomestek se uporablja pri slabši kakovosti zoba, kjer zob obrusimo z vseh strani. Po 

estetskih zahtevah je enakovreden estetski luski. Uporablja se predvsem pri avitalnih (mrtvih) 
zobeh, da se zob okrepi in ne preseva svoje sive barve.

ESTETSKE LUSKE                         





TINA FABJAN,
Doktorica dentalne medicine

                           

S kirurško ekipo vam nudimo tudi vstavitev implantatov, zobozdravnik pa vam zago-
tovi njihovo protetično nadgradnjo. Pri vstavitvi implantata uporabljamo sisteme ANKY-
LOS, Bredent in Astra tech. Zobni vsadek je pravzaprav precej preprost kovinski vijak, 

oblikovan tako, da se kar najbolje vgradi v kost in služi bodisi kot umetna korenina za 
posamezen zob bodisi kot podpora mostičku, delni snemni ali pa totalni zobni protezi. 

Implantati so narejeni iz medicinskega titana ali titanovih zlitin. Zobozdravnik zobne vsadke 
vstavi v luknjice v kosti, ki se pripravijo kot del postopka vsaditve. Sledi obdobje osteoin-
tegracije oziroma vraščanja v kost, ki traja od 2 do 6 mesecev. Po tem obdobju je zobni 

vsadek fiksiran in se ga lahko obremeni, vse bolj pa je prisotna tendenca obremenitve takoj 
po vstavitvi. Za implantate je praktično primeren vsakdo, ki želi nadomestiti manjkajoče zobe. 

Obstajajo relativne omejitve pri določenih sistemskih boleznih, kot je npr. diabetes, nezaželeno 
je močno kajenje. Na mestu, kjer manjkajo zobje, mora biti dovolj kosti, ki zagotovi ustrezno 

sidranje zobnega vsadka. Najpogosteje se zobni vsadki uporabljajo pri ljudeh, ki so izgubili vse 
svoje zobe in jim zobni vsadki služijo kot sidrišča za fiksiranje totalne snemne proteze ali za total-

ni fiksni mostiček. Zobni vsadki so primerni tudi za nadomeščanje posameznih manjkajočih zob.

PROTETIČNA NADGRADNJA NA IMPLANTATU    
KOVINSKO-PORCELANSKA PREVLEKA S KOVINSKIM NASTAVKOM                                                                                                                               
Na vraščen zobni vsadek vam vgradimo nov zob s kovinsko-keramično prevleko.

POLNOPORCELANSKA PREVLEKA S CIRKONIJEVIM NASTAVKOM                                                                                                                          
Na vraščen zob vam vgradimo najsodobnejši, estetsko dovršeni cirkonijev nastavek ter nanj vgradi-

mo cirkonijevo keramično prevleko, ki predstavlja vrhunec estetske dovršenosti.

IMPLANTOLOGIJA                        





S pomočjo računalniške simulacije se izdela tridimenzionalni model idealnega stanja 
vaših zob. Na osnovi pridobljenih podatkov program izračuna pomik zob za vsako 
posamezno vmesno fazo. Za vas nato s pomočjo »CAD-CAM« tehnologije na inštitutu 

Aligntech v Silicijevi dolini izdelajo individualno serijo prozornih »alignerjev«, ki jih redno 
nosite v točno določenem zaporedju.

Alignerji se tesno prilegajo vašim zobem in na določene zobe pritiskajo v natančno določeni 
smeri s silo, ki zadostuje za postopen pomik zob v smeri proti vnaprej začrtanemu ide-

alnemu stanju. Vsaka dva tedna aligner zamenjate z novim, ki je malenkost drugačen od 
prejšnjega. Na ta način se zobje postopoma nadzorovano premikajo v želeni smeri. Invis-
align je prozoren. Vaši zobje se lahko premikajo,ne da bi drugi to opazili. Invisalign je snem-

ljiv. Za razliko od klasičnega fiksnega ortodontskega aparata lahko aparat Invisalign kadarkoli 
vzamete iz ust, kar vam močno olajša hranjenje in ustno higieno. Deluje brez kovinskih žic in 

»bracketov«, zato ni ostrih robov, ki bi povzročali draženje in vnetja ustne sluznice. Poleg tega 
so obiski pri zobozdravniku krajši in enostavnejši. Invisalign omogoča, da že pred pričetkom 

terapije ob pomoči računalniške simulacije vidite, kakšen bo vaš nasmeh ob koncu terapije.     

INLAY-ONLAY INLAY-ONLAY »Inlaye« in »onlaye« včasih imenujemo tudi delne prevleke.
Priporočamo jih takrat, kadar je zob zaradi kariesa že tako poškodovan, da ga ni mogoče 
natančno popraviti z zalivko, hkrati pa je na voljo še dovolj zdrave zobne substance in zato zoba ni 

potrebno obrusiti za prevleko. Inlay ali onlay izdelamo na osnovi odtisa oziroma skena preostanka 
vašega zoba in se kot puzla prilega v preostalo zdravo zobno substanco. S posebno tehniko ga 

nato prilepimo na zob. Inlay oziroma onlay je navadno izdelan iz porcelana, lahko pa ga izdelamo 
tudi iz kompozita ali zlata. In v čem je razlika med inlayem in onlayem? Inlay izdelamo, kadar so vsi 

vrški na grizni površini zoba še ohranjeni, onlay pa izdelamo, kadar je zob poškodovan do te mere, 
da je potrebno nadomestiti tudi enega ali več uničenih zobnih vrškov. Oba sta adhezivno lepljena na 
zobno substanco s posebnimi kompozitnimi lepili, kar zagotavlja natančno prileganje in tesnenje robov. 

Zob in inlay tako postaneta celota.   

ZOBNI APARATI 
INVISALIGN                        





Prednosti uporabe laserja so dokazano zelo velike. Največje prednosti za pacien-
ta so: precej manj boleč postopek, prijetnejši zvok od svedra, ni občutka vrtanja, 

celjenje ran je bistveno hitrejše, število obiskov pri zobozdravniku se lahko zmanjša za 
50 %, estetski rezultati so veliko boljši. Natančnost terapije je neprimerljiva s klasično 

metodo, zato so učinki zdravljenja dolgotrajnejši.
V naši ordinaciji uporabljamo vodilni laser v svetu zobozdravstva, in sicer BIOLASE wa-

terlase MD tipa Er:YAG, s katerim lahko zdravimo tako mehka kot trda tkiva. Z laserjem 
lahko zdravimo tudi karies (zobno gnilobo). Laserski žarek usmerimo v oboleli del zoba 
in ga na ta način odstranimo, ne da bi pacient slišal neprijeten zvok svedra in občutil 

njegove vibracije. Z laserjem lahko odstranimo tudi vse spremembe na mehkem tkivu, 
vključno s pigmentiranimi predeli. Laserska odstranitev omogoča manjše krvavenje, manj 

poškodb na zdravem tkivu, manjše otekline, hitrejše celjenje in krajši pooperativni čas, kar 
je pri današnjem načinu življenja zelo pomembno.

SLIKANJE ZOB
V zobni ordinaciji vam zobozdravnik z rentgenskim aparatom takoj slika posamezen zob ali 

celotno zobovje (ortopan). Izvajamo tudi cefalometrijo – stransko slikanje celotnega zobovja.

LASER V 
ZOBOZDRAVSTVU                      


