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INDIKACIJA Stanovalec zaradi svojega zdravstvenega stanja ne more sam umiti 

zobne proteze. 

 

CILJI - zagotoviti čisto zobno protezo 

- omiliti občutek suhih ust in žeje 

- stanovalec bo imel nepoškodovano in vlažno sluznico, 
oziroma minimalno razdraženo sluznico 

- stanovalcu zagotoviti občutek urejenosti in s tem dobro 
počutje 

 

IZVAJALEC Diplomirana medicinska sestra, medicinska sestra, zdravstveni tehnik, 

bolničar negovalec, pripravniki, študent pod nadzorom, dijak pod 
nadzorom 

 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

1 oseba 

 

POGOSTOST 

IZVAJANJA 

Vsaj dvakrat dnevno (zjutraj in zvečer ter po potrebi) 

PROSTOR Soba, kopalnica 

 

METODA DELA Čista metoda dela 

 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- zobna pasta 

- zobna krtačka  
- zaščitne nesterilne rokavice  

- umivalnik s tekočo pitno vodo 

- koš za odpadke 

- razkužilo za roke 

- posodica za zobno protezo 

 

Umivanje zobne 

proteze 

- razkužimo roke in oblečemo rokavice 

- pod tekočo vodo z zobno krtačko (ali s čistilnimi gobicami) in 
z zobno kremo očistimo protezo: 

· najprej očistimo pokrovček posodice, nato zobno protezo 

· na notranjo stran pokrovčka odlagamo očiščeno zobno protezo 

· očistimo spodnji del posodice in vanjo nalijemo hladno vodo 

· v posodico vložimo zobno protezo in jo zapremo 

- po zgoraj opisani izvedbi ustne nege zobno protezo vstavimo 

nazaj v ustno votlino, zvečer jo pustimo v posodici do jutra 

- očistimo usta po protokolu za ustno nego 

- očistimo in osušimo okolico ust 
- z ustreznim mazilom negujemo ustnice 

- slečemo rokavice in razkužimo roke 

- uredimo stanovalca 

- pospravimo material za delo 
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