
 DANTŲ 
PRIEŽIŪRA 
SERGANT 

ASTMA

 Kai siūlu pasiekiate dantenas, išlenkite jį C raidės forma 

aplink dantį ir braukdami paviršiumi kelkite aukštyn. 

Nuvalykite ir greta esančio danties paviršių.

 Išvalę kelis tarpdančius, pastumkite siūlą, kad vis 

valytumėte su švaria siūlo dalimi.

SKALAUKITE BURNĄ NESTIPRIU SODOS 
TIRPALU AR SKALAVIMO SKYSČIU  

Kiekvieną dieną skalaukite burną sodos tirpalu, skalavimo 

skysčiu. Jis atgaivins burnos kvapą, užkirs kelią kandidozės 

atsiradimui ir  apnašų susidarymui. Dantų skalavimui galima 

naudoti ir žolelių (ramunėlių, medetkų, ąžuolo žievės) arba-

tas ar nuovirus. Bet geriausia pasitarkite su savo gydytoju dėl 

jums tinkamo skalavimo skysčio. 

PASIRŪPINKITE SAVO DANTŲ PROTEZAIS
Dantų protezais reikėtų rūpintis kaip ir tikrais dantimis. 

Blogai priglundantys arba prastai prižiūrimi protezai gali 

sudirginti dantenas, sukelti infekcijas, pabloginti savijautą. 

Dantų protezai turi būti valomi kiekvieną dieną specialiu še-

petėliu su minkštais šereliais ir praskalaujami po kiekvienos 

inhaliacijos. Švelniai valykite visų protezų paviršių ir būkite 

atsargūs, kad nepažeistumėte plastinio ar lankstaus pritvirti-

nimo, nes atsiradę protezų pažeidimai dirgins jūsų dantenas. 

Netaisykite protezų patys. Jeigu protezai sulūžo, kreip-

kitės į savo odontologijos kliniką. Paprastai dantų protezai 

naudojami 5–7 metus. 

Nenaudokite bet kokių klijų protezų tvirtinimui – tai gali 

būti žalinga jūsų sveikatai. Pasitarkite su jus gydančiu odon-

tologu.

APSAUGOKIME SAVO SVEIKATĄ

Astma – kontroliuojama liga, jeigu tvarkingai vartosite 

gydytojo paskirtus vaistus. Veiksmai, kurie užtikrina burnos 

gleivinės sveikatą, taip pat padės valdyti ligą.

 Maitinkitės sveikai, laikydamiesi sveikos mitybos 

principų.

 Atsisakykite žalingų įpročių.

 Pagal poreikį vartokite gydytojo paskirtus vaistus.

 Reguliariai atlikite profesionalias ir kasdienes dantų ir 

burnos ertmės valymo procedūras.

Daugiau Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos 
centro parengtų atmintinių rasite čia:



P
agrindiniai vaistai, vartojami gydant 

bronchinę astmą – inhaliaciniai kor-

tikosteroidai, kurie slopina užde-

gimą ir užkerta kelią dusulio prie-

puoliams. Deja, kaip ir daugelis 

vaistų, jie turi ir nepageidaujamą 

poveikį. Didelės jų dozės, skiria-

mos sergant sunkiomis šios ligos formomis, gali su-

kelti dantų ir gleivinių ligas, seilių pokyčius. Pacientai, 

vartojantys šiuos vaistus, gali skųstis dantenų ir bur-

nos sausumu, perštėjimu, balso kimimu. 

Kiekvienas astma sergantis pacientas turi laikytis 

dantų priežiūros rekomendacijų (stebėti savo burnos 

sveikatos būklę, savarankiškai rūpintis savo burnos hi-

giena, reguliariai lankytis pas odontologą) ir žinoti, kad 

po kiekvienos inhaliacijos, ypač miltelinių inhalia-

torių, turi gerai praskalauti burnos ertmę (taip pat ir 

dantų protezus, jeigu juos turi) nestipriu sodos tirpalu.

BŪKITE ATVIRI SAVO ODONTOLOGUI

Du kartus per metus nuvykite pas  odontologą atlikti 

profesionalios burnos higienos. Vizito metu priminkite 

jam, kad sergate astma ir vartojate steroidinius purškia-

muosius vaistus. Priklausomai nuo jūsų burnos  būklės, 

gydytojas patars, kaip dažnai turite pas jį apsilankyti.

GALIMOS BURNOS ERTMĖS 
PROBLEMOS 

Inhaliacinius kortikosteroidus vartojantys žmonės dažnai 

susiduria su šiomis burnos ertmės problemomis: 

 gerklų sudirgimas, dantenų skausmas, burnos sausumas;

 burnos, gerklės gleivinėje matomos baltos, minkštos 

apnašos, eriteminiai ploteliai, opos; 

 užkimimas,

 nuolatinis blogas burnos kvapas;

Priklausomai nuo inhaliatoriaus, į kurį dedamas vaistas, 

tipo, daugiau ar mažiau kortikosteroido patenka į plaučius, 

likusi dalis nusėda burnos gleivinėje, ryklėje, ant balso klos-

čių. Nepageidaujamas didelių dozių kortikosteroidų imuno-

supresinis ir priešuždegiminis poveikis turi svarbų vaidmenį 

atsirandant kandidozei. Pseudomembraninė kandidozė gali 

būti pastebima tų pacientų burnos gleivinėje, kurie inhaliuo-

jamuosius vaistus vartoja ilgą laiką, reguliariai, didelėmis do-

zėmis ir profi laktiškai neskalauja burnos. Vaistų sudėtyje gali 

būti gliukozės, kuri skatina greitesnę kandidozės eigą. 

KAIP PRIŽIŪRĖTI DANTIS 
SERGANT ASTMA?

Dantis valykite kruopščiai du kartus per dieną (geriausiai – 

po kiekvienos inhaliacijos) ir gerai praskalaukite burnos ertmę 

sodos tirpalu.

Laikydami šepetėlį horizontaliai pirštais kaip rašymo 

priemonę, pirmiausiai valykite viršutinius dantų paviršius. 

Pradėkite nuo vienos pusės paskutinio krūminio danties ir 

sukamaisiais arba šluojamaisiais judesiais judėkite iki priešin-

gos pusės paskutinio danties. Po aštuonis nedidelius ratukus 

sukite arba šluokite ties dviem ar dviem su puse danties (kiek 

apima jūsų dantų šepetukas). Šepetėlį ant danties reikia taip 

padėti, kad pusė šerelių dengtų dantenas, kadangi apnašos 

kaupiasi ir ant jų. Kai taip nuvalysite abu žandikaulius, plačiau 

išsižioję atlikite šluojamuosius judesius iš vidinės pusės nuo 

vidinės liežuvio arba gomurio pusės išorės link. Šepetėlį jau 

laikykite vertikaliai. Kramtomuosius paviršius valykite nedi-

delės amplitudės judesiais „pirmyn-atgal“ arba sukamaisiais 

judesiais.

Rinkitės minkštesnį dantų šepetėlį ir fl uoro turinčią dantų 

pastą. Šepetėlį keiskite kas du tris mėnesius ir persirgę infek-

cinėmis ligomis.

Nepamirškite nuvalyti liežuvio apnašų. Tam naudokite 

specialius valymo šepetėlius ar grandiklius. Valykite nuo lie-

žuvio šaknies link jo galiuko lengvai braukdami per paviršių.

KIEKVIENĄ DIENĄ SU SIŪLU AR VIENO DANTIES 
ŠEPETĖLIU VALYKITE TARPDANČIUS

 Atsikirpkite apie 30–50 cm siūlo (geriau vaškuotas).

 Siūlo galus apsivyniokite aplink vidurinius pirštus.

 Tvirtai laikydami siūlą, prispaustą nykščiais ir 

rodomaisiais pirštais, atsargiai įveskite į tarpdantį. 

Nesužalokite dantenų!


