Έσεηε θπονιμέτει ;
Σηελ ειηθία ησλ δεθανρηώ, ν κέζνο ελήιηθνο έρεη 32 δόληηα, 16
δόληηα ζηελ άλσ θαη 16 δόληηα ζηελ θάησ γλάζν. Κάζε δόληη ζην
ζηόκα έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν όλνκα θαη ιεηηνπξγία. Τα δόληηα ζην
κπξνζηηλό κέξνο ηνπ ζηόκαηνο (ηνκείο, θπλόδνληεο θαη πξνγόκθηνη) είλαη
θαηαζθεπαζκέλνη γηα λα «αξπάμνπλ» θαη λα ηεκαρίζνπλ ηηο ηξνθέο ζε κηθξόηεξα
θνκκάηηα. Τα πίζσ δόληηα ή νη γνκθίνη, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα αιέζνπλ ηα
ηξόθηκα, πνπ ζηελ ζπλέρεηα θαηαπίλνληαη ζε ξεπζηή κνξθή γηα λα κελ επηβαξύλεηαη
ην ζηνκάρη.
Με ηελ εμέιημε ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο κεηώζεθε ν ρώξνο πνπ θαηαιακβάλεη ην
ζπιαρληθό θξαλίν(ηα δόληηα) θαη απμήζεθε ν ρώξνο πνπ θαηαιακβάλεη ν
εγθέθαινο,ην εγθεθαιηθό θξαλίν. Έηζη δελ ρσξάλε όια ηα 32 δόληηα λα ηαηξηάμνπλ
ζην ζηόκα καο. Καη ηα ηειεπηαία δόληηα πνπ αλαηέιινπλ, νη ηξίηνη γνκθίνη, επίζεο
γλσζηνί σο "θξνληκήηεο", ζπλήζσο δελ βξίζθνπλ ηνλ απαηηνύκελν ρώξν θαη κέλνπλ
έγθιεηζηα ζην θόθθαιν.

Γιαηί θα έππεπε να αθαιπέζυ ηα δόνηια θπονιμήηερ
μος;
Εάλ αλαηείινπλ ζε επζεία ζέζε κε ηα νύια καο λα κελ πνλάλε θαη λα είλαη πγηή, νη
θξνληκήηεο δελ εηλαη απαξαίηεην λα αθαηξεζνύλ. Δπζηπρώο, απηό δελ ζπκβαίλεη
ζπλήζσο. Η εμαγσγή ησλ θξνληκήησλ είλαη απαξαίηεηε όηαλ δελ βξίζθνπλ ηνλ ρώξν
γηα ηελ θαηάιιειε ηνπνζέηεζε κέζα ζην ζηόκα. Μπνξνύλ λα αλαηείινπλ ινμά, λα
αλαηείινπλ κεξηθώο από ηα νύια ή λα παξακείλνπλ αθόκε θαη παγηδεπκέλνη θάησ
από ηα νύια θαη ην θόθθαιν(έγθιεηζηα). Τα δόληηα πνπ έρνπλ παξακείλεη έγθιεηζηα
κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζε πνιιέο ζέζεηο ζην θόθθαιν πξνζπαζώληαο λα βξνύλ ηνλ
δξόκν ηνπο, πνπ ζα επηηξέςεη ζε απηά λα αλαηείινπλ επηηπρώο.
Απηά ηα θαθώο ηνπνζεηεκέλα έγθιεηζηα δόληηα κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ πνιιά
πξνβιήκαηα. Όηαλ αλαηέιινπλ κεξηθώο, ην άλνηγκα γύξσ από ην δόληη επηηξέπεη ζηα
βαθηεξίδηα λα απμάλνληαη θαη λα πξνθαινύλ επηκνιύλζεηο. Τν απνηέιεζκα είλαη
πξήμηκν, αθακςία, πόλνο θαη ππξεηόο. Η πίεζε από ηνλ θξνληκήηε κπνξεί λα
ζηξαβώζεη ηα άιια δόληηα θαη λα θαηαζηξέςεη ηελ επζπγξάκκηζε ησλ δνληηώλ . Απηό
είλαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθό εάλ έγηλε νξζνδνληηθή ζεξαπείαγηα λα ηζηώζνπλ ηα
δόληηα. Τα ζνβαξόηεξα πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη όηαλ εκθαλίδνληαη όγθνη ή νη
βαξηάο κνξθήο κνιύλζεηο. Οη όγθνη ή νη θύζηεηο κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ γύξσ από
ηνλ έγθιεηζην θξνληκήηε κε ζπλέπεηα ηελ θαηαζηξνθή κεγάινπ κέξνπο ηεο γλάζνπ
θαη δεκηά ζε πγηή δόληηα θαη ηζηνύο. Γηα απηό ε πξνιεπηηθή αθαίξεζε ζπζηήλεηαη
πξνηνύ λα ζπκβνύλ απηέο νη δύζθνιεο θαηαζηάζεηο. Όρη κόλν κπνξεί ε έγθαηξε
αθαίξεζε λα απνθύγεη ηέηνηα κειινληηθά πξνβιήκαηα, κπνξεί επίζεο λα λα κεηώζεη
ην ρεηξνπξγηθό θίλδπλν πνπ ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο δπλαηό λα ππάξρεη ,ζρεηηθά κε ηε
δηαδηθαζία.

Η εξέηαζη απο οδονηίαηπο
Με κηα απιή εμέηαζε ζηνλ νδνληίαηξν θαη κηα παλνξακηθή ή απιή αθηηλνγξαθία, ν
νδνληίαηξνο ζαο κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηε ζέζε ησλ θξνληκήησλ θαη λα πξνβιέςεη
εάλ κπνξνύλ λα ππάξμνπλ παξόληα ή κειινληηθά πξνβιήκαηα. Οη κειέηεο έρνπλ
δείμεη όηη ε έγθαηξε αμηνιόγεζε θαη ε ζεξαπεία νδεγνύλ ζε θαιύηεξα απνηειέζκαηα
γηα ηνλ αζζελή.

Η Αθαίπεζη
Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ε αθαίξεζε ησλ θξνληκήησλ γίλεηαη κε ηνπηθή
αλαηζζεζία θαη ζε κεξηθέο κόλν πεξηπηώζεηο κε γεληθή αλαηζζεζία. Απηέο νη
επηινγέο θαζώο επίζεο θαη ν ρεηξνπξγηθόο θίλδπλνο (δει. Ζεκηά ζηα θνληηλά
αηζζεηήξηα λεύξα, δηάηξεζε ζηα ηγκόξεηα, θ.ιπ....) ζα ζπδεηεζεί κε ηνλ αζζελή
πξνηνύ λα εθηειεζζεί ε δηαδηθαζία. Μόιηο αθαηξεζνύλ ηα δόληηα, ηα νύια ξάβνληαη
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε . Χξεζηκνπνίεζε παθέησλ πάγνπ θαη ν ε θαηάιιειε
θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηνλ πόλν θαη ην νίδεκα κεηώλνπλ ηα κεηεγρεηξεηηθά
πξνβιήκαηα, θαη ζε κεξηθέο κέξεο κπνξνύκε λα επαλέιζνπκε ζηνπο θαλνληθνύο καο
ξπζκνύο .
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