ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΟΓΟΝΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΛΑΚΑ
Τα δόληηα ζαο θαιύπηνληαη από κηα θνιιώδε κεκβξάλε βαθηεξίσλ πνπ νλνκάδεηαη νδνληηθή κηθξνβηαθή
πιάθα (ΟΜΠ). Μεηά από θάζε γεύκα ή ζλαθ πνπ ηξώηε, ηα βαθηήξηα απηά δηαιύνπλ ηα θαγεηά, ηδηαίηεξα
ηε γιπθόδε θαη απειεπζεξώλνπλ νμέα πνπ ζηξέθνληαη ελαληίνλ ηεο αδακαληίλεο ησλ δνληηώλ. Η
ζπλερήο επίδξαζε απηώλ ησλ νμέσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή ηεο αδακαληίλεο, πνπ νδεγεί ζην
ζρεκαηηζκό θνηινηήησλ ηεξεδόλαο.
Η ΟΜΠ πνπ δελ αθαηξείηαη κε ην θαζεκεξηλό βνύξηζηζκα ησλ δνληηώλ ή κε ηνλ θαζαξηζκό ησλ
κεζνδόληησλ δηαζηεκάησλ κπνξεί ηειηθά λα ελαζβεζηησζεί δειαδή λα ζθιεξύλεη ,ζρεκαηίδνληαο ηελ
«ηξπγία», ηε γλσζηή πέηξα ησλ δνληηώλ. Τν βνύξηζηζκα ησλ δνληηώλ θαη ν κεζνδόληηνο θαζαξηζκόο
δπζρεξαίλνληαη όηαλ ε ηξπγία αξρίζεη λα ζπζζσξεύεηαη πάλσ από ην ύςνο ησλ ειεπζέξσλ νύισλ. Ο
νπιηθόο ηζηόο κπνξεί λα αξρίζεη λα επεξεάδεηαη αξλεηηθά θαη λα θιεγκαίλεη. Τα νύια κπνξεί λα
παξνπζηάζνπλ πθηδήζεηο θαη λα αηκνξξαγνύλ.
Απηή ε θαηάζηαζε νλνκάδεηαη ουλίτιδα θαη απνηειεί πξώηκν ζηάδην ηεο πεξηνδνληηθήο λόζνπ. Ωζηόζν
είλαη επράξηζην ην γεγνλόο πσο νη βιάβεο ηεο νπιίηηδαο είλαη αλαζηξέςηκεο κε έλαλ θαζαξηζκό
(απνηξύγσζε) ζην νδνληηαηξείν θαη θαιή ζηνκαηηθή πγηεηλή ζηε ζπλέρεηα, εθ κέξνπο ηνπ αζζελoύο.
Αλ ε νπιίηηδα δελ αληηκεησπηζηεί, ηα νύια κπνξεί λα απνθνιιεζνύλ από ηα δόληηα θαη λα ζρεκαηίζoπλ
εζνρέο κεηαμύ ηνπο θαη ησλ δνληηώλ(ζπιάθνπο), νη νπνίνη είλαη ζπλήζσο κνιπζκέλνη. Χσξίο ζεξαπεία,
κπνξεί λα πξνθύςεη απώιεηα θαηληαθνύ νζηνύ θαη ηα δόληηα λα γίλνπλ εύζεηζηα, θαη καθξνπξόζεζκα λα
πέζνπλ ή λα ρξεηάδνληαη εμαγσγή. Απηή ε θαηάζηαζε νλνκάδεηαη Περιοδοντίτιδα. Η Πεξηνδνληίηηδα
ζεσξείηαη αζζέλεηα ησλ ελειίθσλ θαη πεξίπνπ 50% από εκάο θάπνηα ζηηγκή ζα απνθηήζνπλ
πεξηνδνληίηηδα. Καη όηαλ απνθηεζεί ε πεξηνδνληίηηδα , πνιύ δύζθνια ζεξαπεύεηαη.
Τν βνύξηζηζκα ησλ δνληηώλ ζε ζπλδπαζκό κε κεζνδόληην θαζαξηζκό κε ηε ρξήζε νδνληηθνύ λήκαηoο ή
κεζνδόληησλ βνύξηζσλ δύν θνξέο ηελ εκέξα βνεζά ζηελ απνκάθξπλζε ππνιεηκκάησλ ησλ ηξνθώλ θαη
ΟΜΠ από ηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα θαη είλαη απαξαίηεηα ζηελ πξόιεςε ηεο νδνληηθήο ηεξεδόλαο θαη ηεο
πεξηνδνληηθήο λόζνπ.
ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΒΟΤΡΣΙΜΑΣΟ ΣΩΝ ΓΟΝΣΙΩΝ
Βνπξηζίδεηε ηα δόληηα ζαο ηξείο θνξέο ηελ εκέξα κε ηε ρξήζε κηαο θζνξηνύρνπ νδνληόθξεκαο . Δπεηδή
ππάξρνπλ πνιιέο ηερληθέο βνπξηζίζκαηνο ησλ δνληηώλ, ζα ήηαλ ζθόπηκν λα ξσηήζεηε ηνλ νδνληίαηξό
ζαο πνηα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε. Σπλήζσο δελ ηξαβάκε ηελ βνύξηζα παξάιιεια κε ηα δόληηα αιιά
θάλνπκε κηα θπθιηθή θίλεζε ζαλ καζάδ ησλ δνληηώλ. Καη απηό γηαηί καθξνρξόληα απηή ε θίλεζε
κπξνζηά-πίζσ πάλσ ζηα δόληηα πξνθαιεί απνηξηβέο(γξακκώζεηο) ζηα δόληηα. Αθνινπζνύλ κεξηθέο
ζπκβνπιέο πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα βνπξηζίδεηε ηα δόληηα ζαο κε ην ζσζηό ηξόπν:
1. Τνπνζεηείζηε ηελ νδνληόπαζηα ζηε βνύξηζα ζαο κε πνζόηεηα όζν ην κέγεζνο ελόο κπηδειηνύ θαη όρη
όπσο βιέπεηε ζηηο δηαθεκίζεηο νδνληνπαζηώλ.
2. Τνπνζεηείζηε ηηο ηξίρεο ηεο νδνληόβνπξηζαο έηζη ώζηε λα ζρεκαηίδνπλ κηα κηθξή γσλία κε ηα νύια
όηαλ βνπξηζίδεηε θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ησλ νύισλ.
3.. Με βάδεηε πνιιή δύλακε θαηά ηε ρξήζε ηεο νδνληόβνπξηζαο. Γε ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε δύλακε γηα λα
απνκαθξύλεηε ηελ ΟΜΠ από ηα δόληηα ζαο, ελώ ην έληνλν βνύξηζηζκα ησλ δνληηώλ κπνξεί λα
ηξαπκαηίζεη ηα νύια.
4. . Βνπξηζίδεηε όιεο ηηο επηθάλεηεο ησλ δνληηώλ ζαο ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ εζσηεξηθώλ(γισζζηθώλ)
νδνληηθώλ επηθαλεηώλ, ησλ παξεηαθώλ νδνληηθώλ επηθαλεηώλ θαζώο θαη ηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ
πξνζζίσλ δνληηώλ πνπ εηδηθά ζε απηέο καδεύεηαη ε πέηξα ζπλήζσο.
5. Βνπξηζίδεηε ειαθξά ηε γιώζζα ζαο θαη από ηηο δύν πιεπξέο γηα λα απνκαθξύλεηε ηα βαθηήξηα πνπ
πξνθαινύλ δπζάξεζηε αλαπλνή.
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