
DANTENŲ UŽDEGIMAS IR PERIODONTITAS 

Periodontitas yra dažnai pasitaikanti liga. Daugiau nei 40 proc. suaugusiųjų serga šia liga, net 

patys to nežinodami. Kuo ankščiau diagnozuojama liga, tuo geriau. Laimei, yra daug priemonių, 

saugančių nuo periodontito. 

 

Sveikos dantenos  – yra šviesiai rausvos spalvos ir tvirtos, jos 

nekraujuoja valant dantis ar tarpdančius. Maži pluošteliai ir 

periodonto raištis išlaiko dantį savo vietoje. Dantenų audiniai 

apgaubia kaulą ir tvirtai jį apsupa tarsi žiedas. mažas plyšys 

tarp dantų ir dantenų audinių suformuoja dantenų vageles.   

 

 

 Dantenų uždegimas. Dantenų audinių uždegimui 

būdingas paraudimas ir patinimas. Dantenos gali 

kraujuoti valant dantis ar tarpdančius. Ant dantų 

nuolat susidaro lipni plėvelė, bakterijų apnašos. Jei 

dantys valomi netinkamai, apnašos pasilieka, ypač 

tarp dantų ir ties dantenų linija. Šiose vietose          

besikaupiančios   apnašos sukelia dantų uždegimą.  

 

Periodontitas. Nepašalinus bakterijų apnašų, jos 

dauginasi dantenų angelėse, kurių dantų ar 

tarpdančių šepetėlis nepasiekia. Danties šaknies 

paviršiuje apnašos sukietėja ir virsta dantų 

akmenimis su jautriu paviršiumi, prie kurio 

bakterijos prikimba dar lengviau. Kadangi 

atraminis kaulas palaipsniui skyla, dantis 

praranda savo tvirtumą. Dantenų uždegimas 

išsivysto į periodontitą.   

 

 

 

 

 

 



   Kaulo nykimas – tai lėtas, dažnai nepastebimas ir 

beskausmis procesas. Norint sustabdyti šį procesą, 

būtinas profesionalus gydymas. Negydomas kaulų 

nykimas toliau progresuoja. Vėliau dantis tampa 

nebetvirtas, o blogiausiu atveju  – iškrenta. 

Rūkymas, paveldimos ir kai kurios lėtinės ligos 

gali paskatinti periodontito progresavimą.   

 

 

PREVENCIJA IR GYDYMAS 

Dantenų uždegimo ir periodontito galima išvengti, esant tinkamai burnos higienai. Periodontito ligas 

gali būti sunku nustatyti, todėl stebėkite ar nėra ligos požymių, pvz., paraudimo, patinimo ir dantenų 

kraujavimo. Jei įtariate dantenų uždegimą, kreipkitės į odontologą. 

Profesionalaus gydymo metu atliekamas giluminis valymas ir pašalinamos dantų apnašos bei akmenys. 

Jums bus suteikta konsultacija dėl burnos higienos, tinkamų valymo priemonių įsigijimo ir jų 

naudojimo. 

Jūsų ir jūsų odontologo (burnos higienisto) ryšys yra nepaprastai svarbus, norint pasiekti puikių 

rezultatų, net ir pabaigus gydymą. reguliari odontologo apžiūra ir dantų priežiūra namuose yra svarbios 

prevencinės priemonės, siekiant užkirsti kelią problemoms. 

Dantų valymas 

Kiekvieną rytą ir vakarą valykite vidinę ir išorinę 

dantų puses, sukandimo paviršių dantų šepetėliu ir 

pasta su fluoru. Šepetėlį pasukite kampu, kad 

šepetėlio plaušeliai pasiektų dantenų liniją. Dantis 

valykite lengvais judesiais, švelniai paspausdami. 

Rinkitės minkštą dantų šepetėlį.   

 

Tarpdančių valymas 

Jei sergate dantenų uždegimu ar periodontitu, tuomet 

dar svarbiau valyti tarpdančius, kurių dantų šepetėlis 

nepasiekia. Tarpdančių šepetėlis yra veiksmingas ir 

paprastas naudoti. Naudokite jį kiekvieną dieną, net jei    

skauda ir kraujuoja dantenos.   



   Pasirinkite tinkamo dydžio šepetėlį 

Tarpdančių šepetėlis turi būti tinkamo dydžio. Jūsų 

odontologas (burnos higienistas) gali padėti pasirinkti 

tinkamą dantų šepetėlio dydį. 

Tinkamo dydžio šepetėlis turi užpildyti tarpdantį ir sudaryti 

nedidelį pasipriešinimą, tačiau nestumkite šepetėlio į ertmę 

jėga. Judinkite šepetėlį pirmyn atgal keletą kartų kiekvienoje   

ertmėje. kad valyti būtų lengviau, procesą stebėkite veidrodyje.  

 

Dantų valymo technika 

1.Viršutinio ir apatinio žandikaulio išoriniai 

dantų  paviršiai valomi vertikaliais, 

šluojamaisiais bei sukamaisiais judesiais. 

 

2. Apatinio ir viršutinio žandikaulių 

krūminių bei prieškrūminių dantų vidiniai 

paviršiai  valomi šluojamaisiais judesiais 

(apatinių dantų iš apačios į viršų, viršutinių- 

iš viršaus į apačią). 

 

3. Apatinių ir viršutinių priekinių dantų 

vidiniai paviršiai valomi šluojamaisiais 

judesiais, šepetėlį laikant vertikaliai 

 

4. Dantų kramtomieji paviršiai valomi kai 

šepetėlis dedamas šereliais statmenai 

dantims ir valoma trumpais  horizontaliais 

arba sukamaisiais judesiais. Svarbu per daug 

nespausti šepetėlio, nes sulinkę šereliai 

neišvalo vagelių. 

 

 

 

5. Liežuvį valyti taip pat būtina, nes ant jo 

paviršiaus kaupiasi daug bakterijų ir apnašų. 

Išvalius liežuvį, gerėja burnos kvapas, lėčiau 

susidaro apnašos ant dantų. Liežuvis 

valomas dantų šepetėliu arba specialiu 

liežuvio šepetėliu. 
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Sunku pastebėti apnašas, o ypač tarpdančiuose. Norėdami patikrinti ar tinkamai išvalėte visas ertmes, 

panaudokite dažančią tabletę. Tabletės nudažo apnašas, todėl pamatysite, kurios vietos yra 

nepakankamai išvalytos. Rožinė spalva rodo naujas apnašas, o mėlyna – senas. Prieš naudodami 

priemonę, pasikonsultuokite su burnos higienistu. 

 

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos stiprinimo specialistė Skaistė 

Grigytė 
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