
Burnos priežiūra
po dantų
protezavimo

NESILAIKYDAMI ASMENINĖS BURNOS HIGIE-
NOS IR REGULIARIAI NESILANKYDAMI PAS 
BURNOS HIGIENISTĄ GALITE NEPATAISOMAI 
SUGADINTI PROTEZUS IR PAKENKTI SAU!

SVARBU žinoti, kad protezo tipas, periodon-
tologinė būklė ir asmeniniai higienos įgūdžiai 
gali nulemti vizitų pas burnos higienistą ar gy- 
dytoją odontologą dažnumą.
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– išimami protezai ant implantų;
– neišimami protezai ant implantų.

Netekus visų dantų protezas gali būti tvirti- 
namas ant implantų. Taip išimamas dantų pro- 
tezas laikosi itin tvirtai, stabiliai ir patogiai, dėl 
to lengviau kramtyti ir kalbėti. Būtina ne mažiau 
nei 2 kartus per metus atlikti profesionalią bur- 
nos higieną, lankytis pas gydytoją odontologą, 
kad įvertintų bendrą burnos ir implantų būklę. 
Implantams prižiūrėti rekomenduojama naudo- 
ti minkštus dantų šepetėlius. Valant šepetėlio 
šereliai kontaktuoja su dantų protezų paviršiais 
45 laipsnių kampu, šitaip sumažėja subraižymo ir 
minkštųjų audinių pažeidimo galimybė. 

3. PROTEZAI ANT IMPLANTŲ



Burnos ligų profilaktika yra pats efektyviau-
sias būdas išsaugoti sveiką šypseną ir efek-
tyvų kramtymą. 

Deja, didelei daliai Lietuvos gyventojų kon-
servatyvaus gydymo plombuojant jau nebe- 
užtenka ir atsiranda poreikis protezuoti dan- 
tis įvairiausių konstrukcijų dantų protezais.

Pacientui tenka atsakomybė tinkamai prižiū- 
rėti dantų protezus ir tai reikšmingai veikia 
dantų protezų tarnavimo trukmę, mažina gy- 
dymo poreikį ateityje.

Dantų protezai – tai dantų restauracijos, kurios 
atstato dantų ir minkštųjų audinių struktūrų de- 
fektus, prarastą dantį ar dantis, kramtymo funk-
ciją, estetiką ir fonetiką. Prarasti dantys gali būti 
atkurti fiksuotais ir išimamais protezais.

2. IŠIMAMI DANTŲ PROTEZAI:

– daliniai išimami protezai (dalinės plokštelės, 
   lanko atraminiai protezai); 
– pilni išimami protezai (pilnos plokštelės).                                                                                

Netekus dantų dėl sisteminių priežasčių, trau-
mos ar periodonto patologijos sutrinka kramty-
mo funkcija, mažėja pasitikėjimas savimi, riboja-
mas socialinis bendravimas. Atsiranda ne tik 
kalbos ir kramtymo sutrikimų, bet ir veido 
pokyčių. Kai žandikauliuose nėra dantų, 
paryškėja nosies ir lūpų, smakro raukšlės, lūpų 
kampučiai nusvyra žemyn, pastebimai sumažėja 
apatinio veido trečdalio aukštis. Dalinės išima-
mos plokštelės gaminamos, kai burnoje trūksta 
vieno ar kelių dantų, kai negalima protezuoti 
tiltiniu protezu arba taikyti implantacijos.  

Pagrindinės asmeninės fiksuotų dantų protezų 
higienos priemonės:
1. Dantų  šepetėliai:  - rankiniai;  - elektriniai; 
    - vieno danties. 
2. Tarpdančių siūlas. 
3. Tarpdančių šepetėliai. 
4. Burnos irigatorius. 
5. Dantų pasta. 
6. Liežuvio gramdiklis.

Dantų protezai
gali būti:
1. NEIŠIMAMI DANTŲ 
PROTEZAI (FIKSUOTI):

- laminatės, įklotai, užklotai; 
- vainikėliai (pilni, daliniai); 
   – tiltiniai protezai. 
Tai vainikėliai, daliniai vainikėliai, laminatės, tiltai, 
taip pat fiksuotieji dantų protezai, dedami ant 
implantų, fiksuojami prie likusių dantų. Jie pager-
ina kramtymo efektyvumą, suteikia gerą estetinę 
išvaizdą. 
Protezuojant fiksuotais dantų protezais galima 
atstatyti nusidėvėjusius dantis, pašalinti 
ėduonies pažeistus, įgimtus ar traumos metu 
įgytus defektus, paslėpti dantų įskilimus, pager-
inti estetinį vaizdą, koreguoti dantų spalvą, 
formą, uždarant tarpus tarp dantų, atnaujinti 
senas restauracijas.

Fiksuotų dantų protezų priežiūra

Protezuotų dantų mikroflora, periodontologinė 
būklė skiriasi nuo neprotezuotų. Teigiama, kad, 
palyginti su natūraliais, protezuoti dantys linkę la- 
biau kaupti apnašas.

Turint išimamą dantų protezą BŪTINA apsilan- 
kyti pas odontologą bent du kartus per metus, 
kad įvertintų burnos audinių būklę, protezų 
būklę, apnašų kontrolės efektyvumą. Likę dan- 
tys burnoje valomi įprastai. 

Rekomenduojama naudoti dantų pastas su fluo-
ridų preparatais. Valyti reikia ne tik dantis, bet ir 
liežuvį, gomurį, dantenas su minkštu dantų 
šepetėliu, siekiant nuvalyti susikaupusį apnašą, 
pagerinti, stimuliuoti gleivinės kraujotaką. Glei- 
vinę galima masažuoti ir smiliumi bei nykščiu 
švelniai spaudant ar trinant.
Būtina protezus dezinfekuoti dezinfekciniais 
tirpalais. Labai efektyvu juos naudoti su šiltu 
vandeniu. Galima naudoti tabletes, kurias ištir- 
pinus gaunamas dezinfekcinis tirpalas.         

Išimamų dantų protezų ir burnos 
priežiūra


