
PRÓCHNICA I CHOROBY PRZYZĘBIA 

 

Bakterie pozostawione na zębach podczas nieprawidłowego lub zbyt krótkiego czyszczenia, tworzą niezauważalny osad 
zwany płytką nazębną. Powierzchnia zęba staje się szorstka, co sprzyja szybszemu i mocniejszemu przywieraniu kolejnych bakterii.  

Po około 48 godzinach nieusunięty osad staje się twardy i mocno przywiera do zęba, a przez to jest prawie niemożliwy do 
usunięcia przez tradycyjne szczotkowanie. Ten cykl, powtarzający się codziennie tworzy widoczny kamień nazębny. 

 

CHOROBY DZIĄSEŁ: 
 

Bakterie tworzące kamień nazębny wytwarzają toksyny, które przenikają do dziąsła powodując stan zapalny dziąseł,             
a w następstwie zapalenie przyzębia.  

 

 

 

Początkowo dziąsła są zaczerwienione i krwawią. Pojawia się przykry zapach z ust. Następnie dziąsła zaczynają oddzielać 
się od zębów i „cofać się”. Umożliwia to gromadzenie się płytki nazębnej na powierzchni korzeni oraz niszczenie podpierających zęby 
włókien        i kości. Zęby ulegają rozchwianiu. W zaawansowanym stadium zapalenia przyzębia podpierające włókna ozębnej i kość 
ulegają zniszczeniu. Zęby ulegają silnemu rozchwianiu  i czasami nawet muszą zostać usunięte. 

 
 

PRÓCHNICA: 
 

Masę kamienia nazębnego w około 60% stanowią bakterie.  Pod wpływem dostarczenia im węglowodanów dochodzi do 
przemiany chemicznej, w wyniku której powstaje kwas, który niszczy szkliwo zęba i powoduje próchnicę. 

BAKTERIE (płytka nazębna) + WĘGLOWODANY (pokarmy słodkie) + CZAS  =  PROCHNICA 

Początkowo dochodzi do demineralizacji (odwapnienia) i uszkodzenia twardych tkanek zęba (szkliwa, zębiny).                  
Bakterie przemieszczają się w głąb zęba, aż w końcu zbliżają się do miazgi. Ząb zaczyna boleć i staje się wrażliwy na zmiany 
temperatury. Tak zaawansowana próchnica kończy się leczeniem kanałowym. 

 

 

 
 

Nieleczony ząb po pewnym czasie przestaje boleć, ale dochodzi do martwicy miazgi. Martwa miazga jest znakomitą pożywką 
dla bakterii, które doprowadzają w końcu do jej rozkładu, czyli tzw. zgorzeli. Proces ten często przechodzi bezobjawowo, dopiero 
ostry ból świadczy o zapaleniu ozębnej. Ratunkiem jest leczenie kanałowe. W niektórych przypadkach, w tak zaawansowanym 
stadium choroby samo leczenie kanałowe staje się niewystarczające i wtedy pomóc może zabieg resekcji – chirurgiczne odcięcie 

wierzchołka korzenia zęba i wyczyszczenie kości. Zaniechanie leczenia kończy się usunięciem zęba. 
 

 



ZAPOBIEGANIE:   
 

 

Prawidłowa higiena jamy ustnej zapobiega akumulacji płytki nazębnej!!! 

 Szczotkuj zęby przynajmniej 2 razy dziennie przez około 2 minuty; 
 

 Używaj zwykłej szczoteczki o średnio twardych włóknach; 
 

 Stosuj odpowiednią technikę szczotkowania; 
 

 Używaj pasty z fluorem. Fluor ogranicza demineralizację i wspomaga proces remineralizacji częściowo zdemineralizowanego 
szkliwa; 
 

 Codziennie używaj nici dentystycznej i szczoteczek międzyzębowych w celu usunięcia płytki nazębnej z przestrzeni pomiędzy 
zębami i miejsc poniżej linii dziąseł; 
 

 Ograniczaj spożywanie pokarmów bogatych w cukier lub skrobię (cukierki, batony, słodkie owoce, ciastka i ciasta, słodkie 
napoje tj coca cola, soki), zwłaszcza lepkich przekąsek; 
 

 Spożywaj pokarmy bogate w wapń, fosfor, magnez, fluor oraz witaminę C i D; 
 

 Systematycznie, co najmniej dwa razy w roku, kontroluj stan uzębienia w gabinecie stomatologicznym.  
 

 
Profesjonalne oczyszczenie zębów przez dentystę lub higienistkę jest jedynym sposobem na usunięcie płytki 

nazębnej, która nawarstwiła się i stwardniała tworząc kamień nazębny.  
 

Odpowiednia technika szczotkowania: 

 
 

Ustaw szczoteczkę pod kątem 45° do linii dziąseł i czyść ruchem wymiatającym zaczynając 
od linii dziąseł.  Delikatnie szczotkuj zewnętrzną, wewnętrzną i żującą powierzchnię 

każdego zęba. 

Odpowiednia technika nitkowania: 

 
 

Weź około 45 cm nici, 
pozostawiając między 

palcami 2,5-5 cm. 

 
 

Delikatnie przesuwaj nić 
zagiętą wokół zębów. 

 
 

Wyczyść miejsca poniżej linii 
dziąseł, ale staraj się, aby 

nić nie dotykała dziąseł zbyt 
gwałtownie. 

Technika czyszczenia szczoteczką międzyzębową: 

 
 

Umieść szczoteczkę na krawędzi przestrzeni 
międzyzębowej, tak aby bez problemu 

można było ją włożyć.  

 
 

Czyszczenie jednej szczeliny zrób  
w 2 ruchach: do przodu i do tyłu. 

 


