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JAK ZADBAĆ O HIGIENĘ
JAMY USTNEJ

Codzienna higiena jamy ustnej powinna być stałym elementem pielęgnacji, zarówno
dzieci już od urodzenia, jak i osób dorosłych, szczególnie tych w podeszłym wieku, gdzie
błędne nawyki skutkują rozwojem próchnicy. Choroby jamy ustnej mają negatywny
wpływ na cały organizm, przyczyniając się do powstawania uogólnionego stanu zapalnego
oraz mogą stanowić przyczynę rozwoju chorób wielonarządowych, dlatego tak ważne jest
budowanie prawidłowych nawyków już od najmłodszych lat. Jakie elementy obejmuje
zatem prawidłowa higiena jamy ustnej?
Higiena jamy ustnej rozpoczyna się praktycznie od urodzenia. Dawniej, podczas
codziennej pielęgnacji smarowano niemowlętom dziąsła oraz język roztworem
tetraboraksu sodu, co miało na celu zapobiec powstawaniu pleśniawek, pomimo

że, preparat zarejestrowany jest dopiero
od pierwszego roku życia. Obecnie raczej
odchodzi się od jego stosowania w przypadku braku dolegliwości świadczących
o rozwoju infekcji bakteryjnej lub grzybiczej
na rzecz przemywania jamy ustnej nie-

mowlęcia gazikiem z wodą. Ma to na celu
jej oczyszczenie z zalegającego mleka, które
często pozostawia biały osad na języku.
Jest to ważna czynność zapobiegająca powstawaniu stanów zapalnych jamy ustnej
i można ją powtarzać nie tylko
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podczas kąpieli, ale również parokrotnie
w ciągu dnia. Należy jednak pamiętać, aby
nie przemywać jamy ustnej bezpośrednio
po posiłku, ponieważ będzie to wzmagać
odruch wymiotny i może nasilać ulewanie.

SZCZOTKOWANIE
Podstawowym elementem rutyny codziennego dbania o jamę ustną jest szczotkowanie zębów. Czynność należy powtarzać
dwa razy dziennie. Poranne szczotkowanie
służy oczyszczeniu jamy ustnej z drobnoustrojów, których namnażanie jest nasilone
w porze nocnej. Wieczorne zaś ma na celu
usunięcie kamienia nazębnego, powstałego w ciągu dnia oraz pozbycie się resztek
jedzenia z przestrzeni międzyzębowej.
Należy pamiętać o tym, że po umyciu zębów przed snem można pić jedynie wodę
mineralną bez żadnych dodatków smakowych, a jeśli dojdzie do spożycia posiłku,
czynność należy powtórzyć bezpośrednio
przed snem. Wiele osób niestety zapomina,
że wypicie słodzonego napoju również wymaga ponownego szczotkowania zębów,
ponieważ cukier zawarty w napoju stanowi
idealne podłoże do namnażania bakterii,
mogące prowadzić do rozwoju próchnicy.
Już od najmłodszych lat można przyzwyczajać dzieci do mycia zębów oraz języka.
W sklepach dostępne są specjalne szczo-
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teczki w postaci nakładek na palec, którymi
rodzic może oczyścić jamę ustną pociechy. Jest to szczególnie ważna profilaktyka
u dzieci, u których pojawiły się już pierwsze
ząbki. U najmłodszych, u których nie ma
jeszcze zębów, jeśli dodatkowo schłodzimy
taką nakładkę będzie to zabieg łagodzący
obolałe dziąsła podczas ząbkowania, a także rytuał budujący prawidłowe nawyki
higieny jamy ustnej.
Kluczowy jest również dobór odpowiedniej szczoteczki oraz pasty do zębów. Począwszy od szczoteczki, grubość włosia
musi być dobrana indywidualnie. Osoby
z wrażliwymi dziąsłami powinny wybrać
szczoteczkę miękką z dużą ilością włosów,
która będzie delikatnie, lecz dokładnie
oczyszczać zęby. Najczęstszym objawem
źle dobranej szczoteczki jest krwawienie
dziąseł, nadwrażliwość oraz ból podczas
szczotkowania.
Na uwagę zasługuje również wybór pasty
do zębów. Na rynku dostępna jest szeroka
gama produktów, wśród których znaleźć
można również pasty bez fluoru. Takie produkty należy stosować wyłącznie u dzieci
w celach edukacyjnych, nie są one dobrym
wyborem jako pasta do codziennego
stosowania w profilaktyce zapobiegania
rozwoju próchnicy. U osób z nadwrażliwo-

ścią zębów należy ograniczyć stosowanie
past wybielających, które poprzez większą
zawartość substancji ścierających mogą
nasilać dolegliwości bólowe.
Oprócz szczotkowania zębów, dodatkowym elementem higieny jamy ustnej jest
płukanie zębów płynem oraz ich nitkowanie. Płyn, poprzez działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze dodatkowo zabezpiecza przed rozwojem stanu zapalnego.
Nitkowanie zębów natomiast pomaga
usunąć zalegające jedzenie z miejsc trudno
dostępnych dla szczoteczki.

CO Z APARATEM ORTODONTYCZNYM
Prawidłowa pielęgnacja jamy ustnej jest
szczególnie istotna u osób noszących
aparaty ortodontyczne, zarówno stałe jak
i ruchome. W przypadku aparatów ruchomych, należy zwrócić uwagę na ich prawidłową dezynfekcję po każdym użyciu, ponieważ przepłukanie wyłącznie wodą nie
jest wystarczające. Wskazane jest wyszczotkowanie aparatu szczoteczką z użyciem
pasty do zębów. Można też zdezynfekować
go przy pomocy tabletek antybakteryjnych
rozpuszczalnych w wodzie, w której zostawia się aparat na czas przerwy w użytkowaniu, a następnie obficie spłukuje wodą.
Są to te same tabletki używane
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ACC® optima, 600 mg, tabletki musujące. Skład: 1 tabletka musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny, laktozę i sód. Wskazania: lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, czynna choroba wrzodowa, ostry stan astmatyczny. Nie stosować u dzieci w wieku
poniżej 14 lat. Opakowania: 10 tabletek musujących. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.
Pełna informacja o lekach dostępna w Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania,
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące
stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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przy oczyszczaniu protez zębowych. Mają
one na celu zapobieganie rozwoju zakażeń
wywołanych przez bakterie i grzyby, które
mogą kolonizować na aparacie. Spore wyzwanie stanowi także higiena jamy ustnej
u osób noszących aparat ortodontyczny
stały, gdzie usuwanie zalegającego pomiędzy zamkami pokarmu jest szczególnie
uciążliwe, a ryzyko pojawienia się próchnicy
znacznie wyższe niż u osób nienoszących
aparatu ortodontycznego. Stosowanie nitki
dentystycznej nie jest możliwe ze względu na obecność drucika łączącego zamki
aparatu, dlatego z pomocą przychodzą
szczoteczki międzyzębowe, które pomogą
pozbyć się nadmiaru jedzenia. Należy ich
używać po każdym posiłku. Przy doborze
szczoteczki należy kierować się wielkością
przestrzeni międzyzębowych. Jeśli zęby
ułożone są ciasno, należy szukać szczoteczki o małym rozmiarze, aby podczas

usuwania jedzenia nie podrażniać dziąseł,
co mogłoby doprowadzić do krwawienia.
Oprócz codziennej higieny jamy ustnej
w warunkach domowych, ważna jest
również coroczna profilaktyczna wizyta
u stomatologa, który często pomoże wychwycić problem w momencie, gdy brak
jest jeszcze dolegliwości bólowych. Aby
zminimalizować ryzyko rozwoju stanu zapalnego, mogącego prowadzić do obniżania się dziąseł, niezbędne jest regularne
usuwanie nagromadzonego osadu nazębnego między innymi za pomocą zabiegu
piaskowania zębów. Jest on bezbolesny
i pomaga usunąć nawet trudno dostępny
kamień, gromadzący się pomiędzy zamkami aparatu ortodontycznego czy w trudno
dostępnych miejscach wynikających z ciasnego ułożenia zębów w łuku. Regularne
usuwanie kamienia nazębnego zmniejsza

ryzyko rozwoju paradontozy, choroby, która
nieleczona w wyniku toczącej się reakcji
zapalnej na granicy dziąseł oraz zębów,
skutkuje w ostateczności utratą zdrowych
zębów.
Podsumowując, im szybciej wprowadzimy
prawidłowe nawyki higieny jamy ustnej,
tym dłużej będziemy cieszyć się zdrowymi
zębami oraz unikniemy wielu nieprzyjemności związanymi z leczeniem lub usunięciem chorych zębów. Odpowiednia
profilaktyka chorób przyzębia to nie tylko
codzienne szczotkowanie zębów indywidualnie dobraną szczoteczką oraz pastą, ale
również używanie płynu do płukania, nici
dentystycznej, a także regularna kontrola
u stomatologa.
MARTA WOSZ
Pracownik Apteki

Rozwiązanie na wszystkie fazy opryszczki

Wysusza pęcherzyki opryszczki
i przyspiesza gojenie
Szybko likwiduje swędzenie,
pieczenie, ból
Zapobiega namnażaniu się wirusa
Działa we wszystkich stadiach
opryszczki
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Brak przeciwwskazań do stosowania u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się
z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
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