Γιαηί πρέπει να ανηικαηαζηαθούν ηα
ζθραγίζμαηά μοσ;

Τερηδόνα
κάηω
από ηο ζθράγιζμα.

Τα ζθξαγίζκαηα είλαη αλαγθαίεο επηδηνξζώζεηο πνπ
γίλνληαη από ηνλ νδνληίαηξν ζηα δόληηα, όηαλ απηά
θαηαζηξέθνληαη κεξηθώο, ζπλήζσο από ηεξεδόλα. Απηέο
νη απνθαηαζηάζεηο ησλ δνληηώλ πξέπεη λα έρνπλ δηάξθεηα
δσήο πέληε εηώλ ηνπιάρηζην, πξνηνύ ρξεηαζηνύλ
αληηθαηάζηαζε. Τα αζεκέληα ζθξαγίζκαηα(ακάιγακα)
έρνπλ κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο κε κέζν όξν νθηώ
ρξόληα, από ηα άζπξα(ξεηηλνύρα)ρξώκαηνο δνληηνύ,
ζθξαγίζκαηα. Ελ ηνύηνηο, ε ζπλερήο πίεζε από ηε
κάζεζε ηδίσο ζηα πίζσ δόληηα (πνπ εμαζθείηαη δηπιάζηα
δύλακε από ηα κπξνζηηλά) θαη ην ηξίμηκν ησλ δνληηώλ
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θζνξά, ξσγκέο, ζξαύζε ή θαη
πέζηκν ελόο ζθξαγίζκαηνο. Άηνκα πνπ ηξίδνπλ θαη
ζθίγγνπλ ηα δόληηα ηνπο ην βξάδπ, νλνκάδνληαη
βξνπμηζηέο θαη έρνπλ πνιύ κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα γηα
θζνξέο ησλ ζθξαγηζκάησλ ζην ζηόκα ηνπο.

Τερηδόνα ζηο όριο
ηοσ ζθραγίζμαηος.

Τα ζθξαγίζκαηα πνπ έρνπλ θζαξεί πεξηθεξηθά ή
έρνπλ απνθνιιεζεί από ηελ αδακαληίλε ηνπ δνληηνύ
απνηεινύλ κία πξόζθιεζε γηα ηα κηθξόβηα πνπ
πξνθαινύλ ηελ ηεξεδόλα. Απηά ηα κηθξόβηα πνπ
ππάξρνπλ ζην ζάιην, ζε ζπλδπαζκό κε ζάθραξα ή
άκπιν από ηηο ηξνθέο, πξνθαινύλ ηε δεκηνπξγία
νμέσλ. Τα κηθξόβηα δηεηζδύνπλ ζηνπο κηθξνύο
ρώξνπο κεηαμύ ηνπ ζθξαγίζκαηνο θαη ηνπ δνληηνύ.
Αθνύ εγθαηαζηαζνύλ εθεί δελ κπνξνύλ λα απνκαθξπλζνύλ κε ηελ νδνληόβνπξηζα. Η ηεξεδόλα
κπνξεί λα αξρίζεη λα αλαπηύζζεηαη θαηά κήθνο ησλ
νξίσλ ηνπ ζθξαγίζκαηνο.

Η ππνηξνπή ηεο ηεξεδόλαο κπνξεί λα πξνθιεζεί από
θαθή ζηνκαηηθή πγηεηλή, θαθή δηαηξνθή, ππνρώξεζε ησλ
νύισλ ή κεησκέλε ξνή ζάιηνπ ζην ζηόκα. Αλ ε
ππνηξνπηάδνπζα ηεξεδόλα δελ αληηκεησπηζηεί έγθαηξα,
πξνρσξά ζηε καιαθή νδνληίλε θαη θαηόπηλ ζηνλ πνιθό
ηνπ δνληηνύ πνπ είλαη ην δσληαλό ηκήκα ηνπ δνληηνύ. Αλ
ν θαηεζηξακκέλνο ή πξνζβεβιεκέλνο πνιθόο δελ
αθαηξεζεί κε απνλεύξσζε ηνπ δνληηνύ, ζα έρνπκε
θιεγκνλή θαη λόζν ηνπ δνληηνύ θαη ησλ ηζηώλ πνπ ην
πεξηβάιινπλ. Απηό θαηαιήγεη ζε απόζηεκα πνπ είλαη έλα
πνιύ επώδπλν πξήμηκν πνπ ρξεηάδεηαη πνιιέο κέξεο κε
αληηβίνζε θαη ηζρπξά παπζίπνλα.
Οη ηαθηηθέο εμεηάζεηο από ηνλ νδνληίαηξν θάζε εμη εσο
δώδεθα κήλεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, επεηδή κε απηέο
κπνξεί λα εληνπηζηνύλ έγθαηξα ηα ζπαζκέλα ή
πξνβιεκαηηθά ζθξαγίζκαηα. Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ
ζηόκαηνο, ν νδνληίαηξνο κεηά από νπηηθό θαη
αθηηλνγξαθηθό έιεγρν δηαπηζηώλεη θαηά πόζνλ ηα
ππάξρνληα ζθξαγίζκαηα είλαη άζηθηα ή εκθαλίδνπλ
ξσγκέο θαη θζνξά. Τα θζαξκέλα ζθξαγίζκαηα πξέπεη λα
αληηθαζίζηαληαη έγθαηξα πξνηνύ αξρίζεη ε εμέιημε ηεο
ηεξεδόλαο.
Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο νη αζζελείο δεηνύλ νη ίδηνη
αληηθαηάζηαζε ησλ ζθξαγηζκάησλ ηνπο ρσξίο λα ππάξρεη
θζνξά, επεηδή θνβνύληαη ηνλ Υδξάξγπξν θαη ηνλ
Μόιπβδν πνπ είλαη αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ
ακαιγάκαηνο. Απηό επεηδή ζηελ ηαηξηθή θνηλόηεηα
ππάξρνπλ θσλέο πνπ ζπζρεηίδνπλ ην ακάιγακα κε
θάπνηεο λεπξνινγηθέο ή δεξκαηνινγηθέο αζζέλεηεο. Η
επηθξαηνύζα επηζηεκνληθή άπνςε είλαη όηη απηό δελ
ζπκθσλεί κε ηελ πνιύ κεγάιε πνζόηεηα έξεπλαο γηα
απηό ην ζέκα θαη ην ακάιγακα γηα έκθξαμε δνληηώλ,
είλαη κηα αζθαιήο δηαδηθαζία.
Σε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, ε εθηεηακέλε ηεξεδόλα γύξσ
από έλα παιαηό ζθξάγηζκα κπνξεί λα καο αθήζεη ηειηθά
ειάρηζηε πνζόηεηα νδνληηθώλ ηζηώλ κεηά ηνλ θαζαξηζκό
ηεο ηεξεδόλαο. Τόηε ίζσο ρξεηαζηεί, εθόζνλ ην θξίλεη
ζσζηό ν νδνληίαηξνο, λα απνθαηαζηαζεί απηό ην δόληη κε
επέλζεην ή έλζεην από πνξζειάλε ή κία ζηεθάλε, αληί
κε έλα ζθξάγηζκα. Απηέο νη θαηαζθεπέο επεηδή ςήλνληαη
ζε θνύξλνπο ζην εξγαζηήξην, αληέρνπλ πεξηζζόηεξν ζηηο
δπλάκεηο ηεο κάζεζεο .Είλαη όκσο αθξηβόηεξεο εξγαζίεο

θαηά 3-5 θνξέο θαη γηα λα ηειεηώζνπλ ρξεηάδνληαη πνιιέο

επηζθέςεηο .

Φρονηίζηε ηα δόνηια ζας
Δηαηεξείζηε ηα δόληηα θαη ηα νύια ζαο ζε θαιή θαηάζηαζε κε ηαθηηθέο επηζθέςεηο ζηνλ νδνληίαηξν θαη πξνγξακκαηηζκέλνπο θαζαξηζκνύο. Να ηα βνπξηζίδεηε δύν
θνξέο ηελ εκέξα κε θζνξηνύρν νδνληόθξεκα. Επίζεο, λα
θαζαξίδεηε ηα ελδηάκεζα κεηαμύ ησλ δνληηώλ ζαο κία
θνξά ηελ εκέξα κε λήκα ή κε θάπνην άιιν κέζν κεζνδόληηνπ θαζαξηζκνύ ώζηε λα απνκαθξπλζνύλ ηα κηθξόβηα πνπ πξνθαινύλ ηελ ηεξεδόλα θαη ζηα νπνία δε κπνξνύλ λα θηάζνπλ νη ηξίρεο ηεο νδνληόβνπξηζαο. Να αλαδεηάηε ηα πξντόληα ζηνκαηηθήο πγηεηλήο πνπ είλαη εγθεθξηκέλα από ηνπο επίζεκνπο επηζηεκνληθνύο θνξείο γηαηί
απηά ζαο εμαζθαιίδνπλ αζθάιεηα θαη απνηειεΦθαρμένο ζθράγιζμα
με ηερηδόνα περιθερικά
ζηα όριά ηοσ.
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