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Скъпи пациенти,
Трети брой на „Съвети на
зъболекаря” е също тематичен:
Как да поддържаме добра
орална хигиена?
Тази тема е обширна и
ще я разгледаме в няколко
последователни броя.
В този и в следващите броеве
отговаряме на най-често
задаваните от Вас въпроси,
както и на други, които ние, като
специалисти, смятаме, че са
особено важни.
Отговорите са мои и
на д-р Пламена Бялкова.
Приятно четене!
Д-р София Буджева
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Каква е ролята на оралната хигиена
за цялостното здраве?
ОТГОВОР
Д-р Пламена Бялкова:

След всяко хранене ли трябва
да си мия зъбите или само сутрин и вечер?

Оралната хигиена включва
всички мероприятия и средства, свързани с правилното
миене на зъбите и почистването на венците и език. Само умелото им съчетаване
и правилната техника за тяхното използване
води до желания ефект. Като част от храносмилателната система, поддържането на
добра орална хигиена и липсата на възпаление в устната кухина позволяват по-доброто
сдъвкване на храната и от там по-доброто
храносмилане в долните отдели на храносмилателната система.

ОТГОВОР
Миенето на зъби два пъти на ден - сутрин
след ставане и вечер преди лягане между 2-3
минути е напълно достатъчно за поддържането на добра устна хигиена. При междинните
хранения през деня може да изплаквате с чиста вода, за да не остава полепнала по зъбите
храна, както и да дъвчете дъвки.

На пазара се предлагат много
четки за зъби. Как да преценя
коя е най-подходяща за мен?
ОТГОВОР
Съществуват различни четки за зъби, но найобщо според твърдостта на влакната могат
да бъдат разделени на меки (soft), средни
(medium) и твърди (hard). Меките четки за зъби се препоръчват основно при много чувствителни зъби или за кратък период след хирургични интервенции в устата. Много често
пациентите имат усещането, че с тях не измиват достатъчно добре и започват да прилагат
прекомерен натиск, което може да доведе до
други проблеми по зъбите. Твърдите четки
могат да бъдат прекалено агресивни както към
зъбните тъкани, така и към венците. Оптималният вариант е четка със средна твърдост, съчетана с правилна техника за миене на зъбите.
Четките за зъби могат да бъдат и с различна големина на главата, като тези с по-малка
глава са много подходящи за почистване на
задните зъби, където пациентите винаги се затрудняват повече.
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Има една особена паста за зъби
- Пародонтакс, която не се пени.
Защо е така и тя специална ли е?
ОТГОВОР

На пазара се предлагат много
пасти за зъби. Как да преценя коя
е най-подходящата за мен? Не е ли все едно
с каква паста си мия зъбите?
ОТГОВОР

Пастата за зъби Parodontax е лечебна паста,
която се използва при заболявания на венците. Основната съставка на тази паста е 67%
натриев бикарбонат, което е причина за малкото образуване на пяна. Съдържа още мента,
ехинацея, градински чай, лайка, ратания (билката, на която се дължи керемидено червеният цвят на пастата) и е с клинично доказано
мощно антибактериално действие

Д-р София Буджева
Всеки пациент сам или подобре след консултация със
своя зъболекар може да прецени от каква паста за зъби
се нуждае спрямо неговите
индивидуални особености.
Универсална паста за зъби няма. Пастите за
зъби най-общо могат да се разделят на няколко групи:
• профилактични - могат да се намерят свободно в супермаркети. Тяхното предназначение е да отстраняват новообразувана зъбна
плака, както и да добавят незначително количество микроелементи, заздравяващи зъбния емайл. Тези пасти имат приятен вкус,
пенят се много и оставят освежаващ ефект
след употреба.
• лечебни - разпространяват се единствено в
аптеки и дрогерии. Те са обогатени с различни химически вещества, които въздействат
върху съответния проблем, към лечението на
който са насочени: антиплакови (блокират
образуването на зъбна плака за определен
период), противовъзпалителни (премахват
повърхностни възпаления и образуват защитен филм върху афти и разранени участъци),
блокиращи болковите дразнители (за чувствителни на различни дразнители зъби.
Често се препоръчва смяната на една паста
за зъби с друга в определена последователност.
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Какви естествени природни продукти
бихте ми препоръчали, за да
поддържам устната си хигиена?
ОТГОВОР
Съществуват различни разтвори на билкова
основа, които може да ползвате - разтвори на
основата на смрадлика, лайка, води за уста с
активен въглен, евкалипт, ментол, метални соли. Подобни съставки, както и пропопис, алое
и много други, се включват и в пастите за зъби, особено в хомеопатичните.

ОТГОВОР

Каква е разликата между зъбен
душ и електрическа четка за
зъби?

Обикновена четка,
зъбен душ
или електрическа четка?
ОТГОВОР
Най-добре е да се ползват
две от трите - орален душ
за перфектно почистване на
междузъбните пространства,
които са труднодостъпни и
по избор - електрическа или
стандартна четка за зъби, съчетани с правилна техника за
миене на зъбите.

При електрическата четка главата на четката извършва множество бързи вибрации, като може да се движи във всяко измерение. С
тези динамични движения главата на четката
създава турбулентни потоци, чрез които пастата за зъби и водата преминават бурно през
междузъбното пространство и по линията на
венците и успешно премахват разположената
по повърхността им зъбна плака. Едно от основните предимства на електрическата четка
за зъби е малката глава, с която може да се
достигнат труднодостъпни зони на зъбите и
междузъбното пространство.
Зъбният душ (орален иригатор, орален
душ) е устройство, което впръсква вода или
различни разтвори директно в устната кухина
под високо налягане за почистване на междузъбното пространство и труднодостъпните
места в устната кухина. Той не заменя стандартното миене на зъби, а по-скоро е в негова
помощ. Силно препоръчителен е при мостови
конструкции в устата, пародонтални заболявания и носене на брекети.
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Какви са характеристиките
на зъбния душ?
ОТГОВОР
Зъбните душове се делят основно на:
• настолни зъбни душове

Какви са характеристиките
на електрическата четка за зъби?

Тези зъбни душове са най-обемните, поставят
се на плота и се нуждаят от електричество, за
да работят. Имат резервоар за вода. Хубавото
на настолните зъбни душове е, че имат доста
настройки за налягането и накрайници за използване.
• портативни зъбни душове

ОТГОВОР
Д-р Пламена Бялкова:
Електрическите четки се делят на няколко основни вида:

определен ъгъл

• въртящи се – всички влакната на главата се въртят под

• въртящи и вибриращи - главата на четката
се върти първо в една посока, после в друга за
оптимално почистване.
Тези два вида електрически четки могат да
бъдат и пулсиращи, като главата се изтегля
по-назад и после излиза по-напред, докато се
върти за по-добро почистване.
• ултразвукови - четките вибрират на висока скорост и на високи честоти за максимално почистване на плаката, като те вкарват и
почистваща течност (паста за зъби, слюнка и
вода) между самите зъби.
Освен това някои четки имат вграден таймер и система за звукова сигнализация
през определен период от време. Това позволява не само лесно да се ориентираш кога да
преместиш четката в друга зона на устната
кухина, кога се нанася по-голям натиск при
миенето на зъбите, но и да си гарантираш, че
ще почистваш зъбите и венците си в рамките
на препоръчителния минимум от 2 минути.

6 СЪВЕТИ на зъболекаря

Тези зъбни душове са напълно безжични и
преносими - захранват се от батерии. Недостатък на портативните зъбни душове е, че налягането им е по-слабо, както и резервоарът
за вода. Няма голям избор на накрайници.
Начин на ползване:
• Накрайникът на зъбния душ се позиционира
под 90-градусов ъгъл спрямо венците и зъбите. Водната струя трябва да мине през всички
труднодостъпни места, където четката за зъби
не би се справила.
• Ако имате чувствителни зъби, използвайте
хладка вода.
• За още по-добро почистване и свеж дъх можете да добавите няколко капки вода за уста в
резервоара за вода.
Необходимо е време за адаптация как точно се
борави с уреда.

Колко време е необходимо
да си мия зъбите?
ОТГОВОР
Миенето на зъбите трябва да бъде минимум
3 минути сутрин и вечер. След като се измият
зъбите вечер, не трябва да се консумира нищо
повече освен вода. Това е така, защото през
нощта слюнката става по-кисела и вискозна
и ако човек хапне нещо, храната полепва по
зъбите, престоява цяла нощ и вероятността от
развитие на кариес се увеличава.

Трябва ли да натискам много,
когато си мия зъбите?
ОТГОВОР

Колко често трябва да сменям
четката си за зъби?
ОТГОВОР
Добре е четката за зъби да се сменя на 2-3 месеца. Когато влакната й започнат да се изкривяват, тя вече не почиства добре зъбите. Колко
бързо се износва четката за зъби зависи както
от нейната твърдост, така и от силата, която
прилагате при миенето на зъбите.

Емайлът на зъбите е най-здравата структура в
човешкото тяло, но все пак е необходимо да се
отнасяме с уважение към нея. Прекомерният
натиск при миенето на зъбите не е полезен.
Напротив, той може повече да навреди, отколкото да помогне. Агресивното използване на
четките за зъби може да доведе до изтриване
на емайла - формират се т. нар. „клиновидни
дефекти” в областта на шийките на зъбите,
дразни венците и води до тяхното отдръпване (т. нар. „рецесии”) и може да се повиши
чувствителността на зъбите.

Има ли нещо специфично
в начина, по който трябва да
съхранявам своята четка за зъби?
ОТГОВОР
След като измиете зъбите си, изплакнете
обилно с вода своята четка, за да не остава по
нея паста за зъби и плака. Оставете я в изправено положение, за да може да изсъхне. Ако я
съхранявате в индивидуален контейнер, изчакайте първо да изсъхне, защото влагата между
влакната на четката представлява благоприятна среда за развитие на микроорганизми.
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Защото усмивката... има значение ;-)

Задайте вашите въпроси на:
e-mail: info@burgasdent.com, тел. 0879 803 044
ДЕНТАЛНА КЛИНИКА „БУРГАСДЕНТ”
8001 Бургас
ул. „Пробуда” № 73
(зад училище „Любен Каравелов”)

056 50 00 11, 056 81 10 11, 0879 803 044
e-mail: info@burgasdent.com
www.burgasdent.com
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