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A szájüregben naponta képződik
ragadós, bakteriális lepedék,
amely az ún. kritikus zónákban. a
fogközökben és az ínyszélmentén
lerakódik. Ez a foglepedék (más
néven dentális plakk) okozza a
fogágybetegségeket. Idővel a lepedék fogkővé alakul, amely a fog
és az íny közé is lerakódik. Ha a
gyulladás csak az ínyszélre korlátozódik, annak megszűnte után a
folyamat maradéktalanul gyógyul,
feltéve, hogy a megfelelő kezelést
időben elkezdjük. Ellenkező esetben a gyulladás mélyebbre terjed,
eléri a fog rögzítőapparátusát (a
csontot is), ígya fog tartószerkezete egyre lazul, és ez kihulláshoz
vezethet. A károsodás oka az,
hogy a plakk ellen gyulladás alakul ki, aminek következtében viszont szövetpusztuláslép fel.

ban már néhány óra alatt is vastag bakteriális telepek képződnek. Ezek a baktériumok olyan
enzimeket és toxinokat termelnek, amelyek hatására az ínyszél védelmi rendszerei aktivizálódnak, az íny ödémássá válik, és gyulladásos reakció lép
fel. Komoly egyéni különbségek
mutatkoznak abban, hogy az
egyes emberek milyen összetételű és mennyiségű plakkot viselnek el gyulladás nélkül.
Az egyensúlyt jelentős mértékben meghatározza a szervezet aktuális védekezőképessége,
illetve befolyásolják egyéb helyi,
a plakkképződést elősegítő kórtényezők. Ezzel magyarázható,
hogy egyes belgyógyászati betegségekben (pl. cukorbetegség,
vérképzőszervi, immunrendszeri,
anyagcsere-betegségek), terhességben, bizonyos bőrbetegségekben a fogágybetegség kialakulásának veszélye fokozottabb,
de céltudatos beavatkozással
ilyenkor is elkerülhető. Igaz, csak
tökéletes
professzionális
és
egyéni szájhigiénia révén. Utóbbinak feltétele a rendszeres, fogorvosi rendelőben elvégzett, a
célt elősegítő beavatkozás.
Hatásos oki terápiát kizárólag
a plakkfelhalmozódás megakadályozásával folytathatunk. Csak
atökéletesen letisztított és kipolírozott fogfelszínek tarthatók
olyan tisztán, hogy a gyulladást
kiváltó bakteriális plakk felgyülemlését otthoni fogmosással is
ellensúlyozni tudjuk.

Plakk, ödéma, gyulladás

Csak szakember segíthet

A fogfelszínt borító lepedékben
mechanikus dörzsölés hiányá-

Mi értendő a professzionális
szájhigiénián? Ez nem egyenlő

záz ember közül csupán
kettő mondhatja el magáról, hogy sem fogbetegsége, sem lyukas foga
nincs. Mindenki tudja, mi lesz
egy-egy szuvas fogának a sorsa,
mellyel a fogorvost felkeresi, hiszen sajnos a tömések, fogpótlások mindennaposak életünkben.
Nem sokan mozognak viszont
otthonosan a fogágy (parodontium) betegségeinek területén.
Laikusok számára a problémakör
mint .Jnyvérzés" vagy .Jnysorvadás" ismeretes, és kevesen vannak tisztában a kezelés, illetve a
megelőzés lehetőségelvel.

Kritikus zónák

pusztán a fogkő eltávolításával
(depurálás). Meg kell szüntetnünk az egyéb, un. plakkretineáló tényezőket, amilyenek az elálló szélű koronák, tömések. Sajnos sokszor nem is régi, nagyon
drága hidakat kell korrigálni vagy
kicserélni, mert a pótlás úgy készült, hogy előtte a betegnek parodontális kezelésre lett volna
szüksége. A torlódott fogak fogszabályozó kezelése is a szájhigiénia része túl az esztétikai szempontokon, hiszen a rendellenes
állású fogazat nehezebben és
kevésbé hatékonyan tisztítható.
Fontos a lehető legkorábban
elkezdett parodontális kezelés,
valamint az, hogy csak teljesen
rendezett szájban készüljön
végleges tömés vagy pótlás!

Gyakori szűréssel
A rendszeres (félévente sorra kerülő), gondos fogászati szűrővizsgálatnak nemcsak a fogak koro-
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Fogínyvérzés?

Mindezek megelőzhetőek
Azonnal érezhető hatás!
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Parodontózis? ~

náira kell kiterjednie, hanem a régi fogművek, hidak, koronák ellenőrzésére, a fogágy állapotára,
a harapási viszonyokra is. Röntgenvizsgálattal a gyökértömött
fogak állapota is megítélhető.
Fontos a fogászati gócok szűrése is. Nem egyszer fordult elő,
hogy ízületi panaszt, időszakos
kötőhártya-gyulladást, idegrendszeri tüneteket vagy erőteljes hajhullást hónapokig, évekig kezeitek már mindennel, és csak akkor
derült ki, hogy egy vagy több fogeredetű góc volt a tünetek hátterében. Ha a fogászati góc kiderül
és megfelelő megoldást nyer, a
beteg és kezelőorvosa. hosszú,
hiábavaló vizsgálat- és kezeléssorozattói menekül meg.
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