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Η φροντίδα της καθαριότητας και υγείας των δοντιών και 
γενικά της στοματικής κοιλότητας επιβάλλεται για να 

αποφεύγονται δυσάρεστα συμπτώματα όπως...
...πόνος, δυσκολία μάσησης, 

κακοσμία, πυρετός, αντιαισθητική εμφάνιση...



  

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΔΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΛΩΝ

ΤΕΡΗΔΟΝΑ
ΟΥΛΙΤΙΔΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑ
ΟΔΟΝΤΟΓΕΝΗ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΣΤΕΣ



  

         ΤΕΡΗΔΟΝΑ
• Η τερηδόνα καταστρέφει  την 

αδαμαντίνη του δοντιού.

• Ξεκινάει συνήθως σαν μαυρίλα, μετά 
σαν τρυπίτσα και, αν δεν 
αντιμετωπιστεί, προκαλεί την πλήρη 
καταστροφή του δοντιού. 

• Όταν η τερηδόνα φτάσει κοντά στο 
νεύρο του δοντιού, προκαλεί έντονο 
πόνο που μπορεί να αντανακλά σε  
άλλα δόντια ή και ολόκληρο το  
κεφάλι.

• Η αιτία της τερηδόνας είναι τα οξέα 
που εκκρίνονται από τα μικρόβια 
του στόματος, μετά την κατανάλωση 
φαγητού και κυρίως γλυκών.



  

           ΟΥΛΙΤΙΔΑ 
• Η ουλίτιδα χαρακτηρίζεται από 

αιμορραγία των ούλων. 

• Αιτία της ουλίτιδας είναι η πλάκα, 
μια μεμβράνη μικροβίων που κολλάει 
πάνω στο δόντι.

• Αν η πλάκα δεν αφαιρεθεί με το 
βούρτσισμα, μετατρέπεται σε πέτρα, 
ένα σκληρό υλικό που ερεθίζει τα 
ούλα και τα κάνει να ματώνουν. 

• Με την πάροδο του χρόνου η πέτρα 
αποκτά ένα καφετί χρώμα επειδή 
κρατά χρωστικές από τον καπνό, τον 
καφέ και τις τροφές που 
καταναλώνουμε.



  

        ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑ 
• Αν η ουλίτιδα δεν θεραπευτεί έγκαιρα 

προκαλεί την περιοδοντίτιδα. 

• Η περιοδοντίτιδα χαρακτηρίζεται από 
έντονη αιμορραγία, πύον, άσχημη γεύση, 
κακοσμία.

• Μπορεί ακόμα να προκαλέσει 
μετακίνηση των δοντιών.

• Στη συνέχεια τα ούλα «χαλαρώνουν», 
τα δόντια χάνουν τη στήριξή τους και 
τελικά πέφτουν.

• Λόγω της υποχώρησης των ούλων, η 
ρίζα του δοντιού εκτίθεται, με 
αποτέλεσμα πόνο και ευαισθησία στο 
κρύο και το ζεστό.



  

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

    Όλα αυτά τα δυσάρεστα 
συμπτώματα μπορούν να 
αποφευχθούν αν φροντίζουμε 
καθημερινά τη στοματική μας 
υγιεινή, αφαιρώντας από το 
στόμα μας τα μικρόβια και τα 
υπολείμματα τροφών που 
προκαλούν την ουλίτιδα και 
την τερηδόνα. 

    Αυτό γίνεται με διάφορες 
μεθόδους, από τις οποίες 
σημαντικότερη είναι το 
βούρτσισμα.



  

 1. Βούρτσισμα

• Το βούρτσισμα των δοντιών πρέπει να γίνεται 2 φορές την ημέρα με 
μικρές κυκλικές κινήσεις.

• Κάνουμε το ίδιο για τις εσωτερικές επιφάνειες των δοντιών, καθώς 
και την επίπεδη επιφάνεια με την οποία μασάμε την τροφή μας.



  

2. Η oδοντόβουρτσα

• Πρέπει να είναι μαλακή για να μην 
τραυματίζει τα ούλα.

• Προτιμάμε να έχει μικρή κεφαλή 
για να φτάνει ευκολότερα στα πίσω 
δόντια.

• Πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 3 – 
4 μήνες ή μόλις αρχίσει να 
φθείρεται.



  

3. Η οδοντόκρεμα
• Βοηθά στην ευκολότερη 

απομάκρυνση της πλάκας.

• Δίνει ευχάριστη γεύση.

• Με το Φθόριο που περιέχει αυξάνει 
την ανθεκτικότητα των δοντιών στην 
τερηδόνα.

• Υπάρχουν εξειδικευμένες 
φαρμακευτικές οδοντόκρεμες κατά 
της πέτρας, ουλίτιδας, οδοντικής 
ευαισθησίας, λευκαντικές κλπ...



  

4. Το οδοντικό νήμα

• Χρησιμεύει για το καθάρισμα 
της περιοχής ανάμεσα στα 
δόντια.

• Κόβουμε ένα κομμάτι νήμα και 
το τοποθετούμε ανάμεσα στα 
δόντια. 

• «Αγκαλιάζουμε» το δόντι με 
το νήμα και το μετακινούμε 
προς τα κάτω μέχρι τα ούλα. 

• Το τραβάμε προς τα πάνω 
πιέζοντας συνέχεια την 
επιφάνεια του δοντιού. 



  

5. Διατροφή 

    Ιδιαίτερη σημασία έχει να 
αποφεύγουμε την κατανάλωση 
ζαχαρούχων τροφών και 
κυρίως ανάμεσα στα 
γεύματα. 



  

6. Επίσκεψη στον οδοντίατρο 

• Πρέπει να επισκεπτόμαστε τον 
οδοντίατρο τουλάχιστον δύο φορές το 
χρόνο για έλεγχο, ακόμα και αν δεν 
έχουμε πόνο ή άλλες ενοχλήσεις από 
τα δόντια. 

• Με τον καθαρισμό ο γιατρός αφαιρεί 
την πέτρα η οποία είναι πολύ σκληρή 
για να βγει με το βούρτσισμα μόνο, και 
έτσι προλαμβάνεται η ουλίτιδα.



  

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ...



  

• ΒΟΥΡΤΣΙΖΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΓΕΥΜΑ KAI ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΥΠΝΟ

• ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΓΛΥΚΑ KAI ΖΑΧΑΡΟΥΧΑ 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

• Η ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΩΝ ΟΥΛΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ 
ΜΕ ΚΑΛΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

• ΑΜΕΣΩΣ ΜΟΛΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΠΟΝΟΣ Η 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΝΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΣΤΕ 
ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ

• ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΣΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ 
ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ KAI ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ



  

Παρατηρήσεις....
Απορίες.....

Διευκρινίσεις....



  

Βιβλιογραφία

• Praksis-Προγράμματα Ανάπτυξης 
Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής 
Συνεργασίας.

• Βιολογία Α’ Γυμνασίου-Ε. Μαυρικάκη, Μ. 
Γκούβρα, Α. Καμπούρη-ΟΕΔΒ. 

• Οδηγός Υγιεινής-Υγεία-Εκδόσεις Δομική.
• Internet-Φωτογραφίες.
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