ΤΑ ΠΛΔΟΝΔΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ(SEALANTS) ΣΤΑ ΓΟΝΤΙΑ
ΜΑΣ
Τν πξώην βήκα γηα ηε δηαηήξεζε ελόο πγηνύο ζηόκαηνο είλαη ε απνθπγή ηεο ηεξεδόλαο θαη ηα απνθξαθηηθά πιηθά νπώλ θαη ζρηζκώλ(sealants) ζίγνπξα ζαο
πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή πξνζηαζία γη' απηό ην ζθνπό. Δπεηδή πξνζηαηεύνπκε ηα
δόληηα κε έλα πιηθό πνπ είλαη αδηαπέξαζην απν ηα νμέα ησλ κηθξνβίσλ.
Τι πποκαλεί ηην ηεπηδόνα ηυν δονηιών ;
Τα δόληηα καο θαιύπηνληαη κε έλα ζπγθνιιεηηθό πκέλα κε κηθξόβηα πνπ
νλνκάδεηαη πιάθα. Τα κηθξόβηα ηεο πιάθαο ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζάθραξα θαη ην άκπιν
ησλ ηξνθώλ ζαλ πεγή ελέξγεηαο. Τα κηθξόβηα απηά κεηαηξέπνπλ ηα ζάθραξα ή ην
άκπιν ζε επηβιαβή νμέα πνπ πξνζβάιινπλ ηελ αδακαληίλε ηνπ δνληηνύ γηα δηάζηεκα
20' ή θαη πεξηζζόηεξν. Απηέο νη επαλεηιεκκέλεο πξνζβνιέο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ
ηξππίηζεο ζηελ αδακαληίλε κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία θνηινηήησλ θαη ηελ αλάπηπμε
ηεξεδόλαο.
Γιαηί δεν πλαζηικοποιούμε όλα ηα δόνηια;
Τν πξνζεθηηθό βνύξηζηζκα θαη ε ρξήζε ηνπ λήκαηνο ζπληεινύλ ζηελ
απνκάθξπλζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ ηξνθώλ θαη ηεο πιάθαο από ηηο ιείεο
επηθάλεηεο ησλ δνληηώλ. Δλ ηνύηνηο, νη κε ιείεο επηθάλεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο
καζεηηθέο επηθάλεηεο ησλ δνληηώλ είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιν λα θαζαξηζηνύλ. Οη
ηξίρεο ηεο νδνληόβνπξηζαο δελ κπνξνύλ λα θηάζνπλ ζε όιν ην βάζνο απηώλ ησλ
εληππσκάησλ θαη ησλ απιαθώλ ηνπ δνληηνύ γηα λα αθαηξέζνπλ ηηο ηξνθέο θαη ηελ
πιάθα. Η θπζηνινγηθή ξνή ηνπ ζάιηνπ πνπ βνεζά ζηνλ θαζαξηζκό ησλ ηξνθώλ από
ηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζηόκαηνο, δελ κπνξεί λα μεπιύλεη ηηο νπέο θαη ηηο ζρηζκέο.
Σπλεπώο απηά είλαη κέξε ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζηελ ηεξεδόλα. Πξάγκαηη νη πιείζηεο
θνηιόηεηεο ζρεκαηίδνληαη ζηηο πεξηνρέο ησλ νπώλ θαη ησλ ζρηζκώλ θαη νη κόληκνη
γνκθίνη είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηνη ζ' απηή ηε κνξθή ηεξεδόλαο. Τα
απνθξαθηηθά(εηδηθά πιαζηηθά)πιηθά πξνζηαηεύνπλ απηά ηα εππξόζβιεηα ζεκεία,
θαιύπηνληάο ηα θαη πιαζηηθνπνηώληαο ηα ώζηε λα κε ζπζζσξεύνληαη ηξνθέο θαη λα
κε δηαπεξλνύληαη απν ηα νμέα ησλ κηθξνβίσλ.
Έσει η πλαζηικοποίηζη άλλα πλεονεκηήμαηα εκηόρ απο ηην αποθςγή ηηρ
ηεπηδόναρ;
Τα απνθξαθηηθά πιηθά κπνξνύλ επίζεο λα απνηξέςνπλ ηελ εμέιημε κηθξώλ
ηεξεδόλσλ ζε κεγάιεο. Αμηόπηζηεο θιηληθέο κειέηεο έρνπλ δηαπηζηώζεη όηη κε ηε
ζσζηή ρξήζε απηώλ ησλ πιηθώλ, θαη εθόζνλ παξακείλνπλ άζηθηα, ζα δηαθνπεί ε
εμέιημε ηεο ηεξεδόλαο ζηελ αδακαληίλε.
Η πλαζηικοποίηζη είναι μια πεπίπλοκη επγαζία;
Απηά ηα πιηθά ρξεζηκνπνηνύληαη εύθνια από ηνλ νδνληίαηξό ζαο θαη ρξεηάδνληαη
κόλν ιίγα ιεπηά γηα ηελ πιαζηηθνπνίεζε θάζε δνληηνύ. Γίλεηαη θαζαξηζκόο ζηα
δόληηα πνπ ζα γίλεη ε απόθξαμε. Καηόπηλ πξνεηνηκάδνληαη νη καζεηηθέο επηθάλεηεο
γηα 20 δεπηεξόιεπηα κε έλα αζζελέο νμύ ώζηε λα βνεζεζεί ε πξόζθπζε ηνπ
απνθξαθηηθνύ πιηθνύ ζην δόληη. Σηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ην ιεπηό πιαζηηθό
απνθξαθηηθό πνπ έρεη δηαθαλέο ή ιεπθό ρξώκα πάλσ ζηελ αδακαληίλε ηνπ δνληηνύ,
όπνπ ζπγθνιιάηαη απεπζείαο ζην δόληη. Χξεζηκνπνηείηαη κία εηδηθή ζπζθεπή
θσηνπνιπκεξηζκνύ γηα λα γίλεη ζθιεξό ην απνθξαθηηθό πιηθό.
Πόζο διαπκεί η πλαζηικοποίηζη ;
Όζν θαηξό ην απνθξαθηηθό πιηθό παξακείλεη άζηθην, ζα πξνζηαηεπζεί ε επηθάλεηα
ηνπ δνληηνύ από ηελ ηεξεδόλα. Απηά ηα πιηθά αληέρνπλ ζηηο δπλάκεηο ηεο θπζηνινγηθήο κάζεζεο θαη ζπλήζσο δηαξθνύλ αξθεηά ρξόληα πξνηνύ ρξεηαζηεί ε
αλαλέσζή ηνπο. Καηά ηηο ηαθηηθέο επηζθέςεηο ζαο ζηνλ νδνληίαηξν, απηόο ζα ειέγμεη

ηελ θαηάζηαζε ησλ απνθξαθηηθώλ πιηθώλ θαη ζα ηα αλαλεώζεη εθ λένπ όπνπ θξίλεη
αλαγθαίν.
Η πλαζηικοποίηζη ηυν δονηιών γίνεηαι μόνο ζε παιδιά ;
Η πηζαλόηεηα αλάπηπμεο ηεξεδόλαο ζηηο νπέο θαη ζηηο ζρηζκέο ηνπ δνληηνύ είλαη
κεγαιύηεξε ζηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο γηαηί ηα παηδηά ηξώλε πνιιέο ηξνθέο κε
δάραξε ρσξίο λα βνπξηζίδνπλ ζσζηά ηα δόληηα θαη έηζη ηα παηδηά θαη νη έθεβνη είλαη
ινγηθνί ππνςήθηνη γη' απηά ηα πιηθά. ‘Όκσο κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ από απηά θαη
νη ελήιηθεο.
Ποιοι παπάγονηερ καθιζηούν ένα ενήλικα ςποτήθιο για πλαζηικοποίηζη ηυν
δονηιών;
Ο θαιύηεξνο ηξόπνο θαζνξηζκνύ ηεο αλάγθεο γηα ηε ρξήζε απνθξαθηηθώλ είλαη ε
αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ θάζε αηόκνπ γηα ηεξεδόλα νπώλ θαη ζρηζκώλ, πνπ ζπλερίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελειηθίσζεο θαη πνηθίιεη από άηνκν ζε άηνκν. Απηόο ν
θίλδπλνο κπνξεί επίζεο λα πνηθίιεη γηα ην ίδην άηνκν ζε δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα
γηαηί είλαη γλσζηό όηη ε κείσζε ηεο ζηνκαηηθήο πγηεηλήο ,ε αύμεζε ηεο ιήςεο
γιπθόδεο θαη ε ιήςε θαξκάθσλ, απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα ηεξεδόλα. Δπίζεο
παξάγνληεο πνπ ζα αμηνινγήζεη ν νδνληίαηξνο γηα ηε ρξήζε απνθξαθηηθώλ πιηθώλ
είλαη ε έιιεηςε θζνξίσζεο ή ε κε ιήςε θζνξησκέλνπ λεξνύ, ην ηζηνξηθό
παιαηόηεξσλ ηεξεδνληζκώλ θαη ε ρξόληα μεξνζηνκία.
Σςνηελεί η πλαζηικοποίηζη ηυν δονηιών ζηην εξοικονόμηζη σπημάηυν;
Σίγνπξα ε πξόιεςε είλαη θαιύηεξε από ηε ζεξαπεία. Αλ ζθεθζνύκε όηη κε ηε
ζσζηή ρξήζε θαη ζπληήξεζε ησλ απνθξαθηηθώλ έρνπκε ηδηαίηεξε επηηπρία ζηελ
απνθπγή ηεο ηεξεδόλαο ησλ νπώλ θαη ησ ζρηζκώλ, πξάγκαηη ηα απνθξαθηηθά είλαη
έλα πιηθό πνπ αμίδεη ηε δαπάλε ηνπ. Θα έρνπκε εμνηθνλόκεζε θαη ζε ρξήκαηα θαη ζε
άλεζε κε ηε ρξήζε απηώλ ησ πιηθώλ αληί λα αθήζνπκε ηελ ηεξεδόλα λα εμειηρζεί
νπόηε ην δόληη ζα ρξεηαζηεί απνθαηάζηαζε.
Βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ απνθπγή ηεο ηεξεδόλαο θαη ηε δηαηήξεζε ελόο πγηνύο
ζηόκαηνο είλαη ην βoύξηζηζκα ησλ δνληηώλ δύν θνξέο ηελ εκέξα κε θζνξηνκέλε
νδνληόθξεκα, ν θαζαξηζκόο ησλ κεζνδνληίσλ θάζε βξάδπ κε λήκα ή κε άιια κέζα
γη' απηό ην ζθνπό, δηαηξνθή κε ηζνξξνπεκέλν δηαηηνιόγην θαη ν πεξηνξηζκόο ησλ
δηαθόξσλ κηθξνγεπκάησλ ή άιισλ ηξνθώλ αλάκεζα ζηα γεύκαηα θαη νη ηαθηηθέο
επηζθέςεηο ζηνλ νδνληίαηξν.
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