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Mindenekel6tt azt a kérdést kell feltennünk, hogy az alapos szájápalás-
hoz elégséges-e csupán a fogkefe és a fogkrém használata?

A válasz egyértelműen: nem.
Sajnos igen-igen ritka az, hogy tel-
jesen egészséges fogazatú egyén-
nel találkozik a fogorvos. Majd-
nem minden embernek van vala-
milyen tömése, kivehető, vagy rög-
zített fogpótlása, esetleg fogszabá-
lyozó készüléke. Már a tökéletes
saját fogazat fogközi területei sem
tisztíthatók meg pusztán fogkefé-
zéssel, az egyéb felsorolt esetek-
ben pedig a fogtisztító segédesz-
közök egész tárházát kell bevetni.

Ám még mielőtt ennyire előre
szaladnánk, beszéljünk egy kicsit
a "hagyományos" fogmosásról.
Ahhoz, hogyafogmosás elérje
célját, megfelelő időpontban, ele-
gendő ideig kell tartania, és rend-
szeresen ismétlődnie kell. Elsősor-
ban a fogszuvasodás megelőzése
szempontjából igen fontos, hogy
fogmosásra az étkezést követő 1O

dig van lehetőségünk fogmosásra
(i Iyenkor segíthet egy jó alapos
öbl ítés, vagy cukormentes rágógu-
mi), naponta kétszer mindenkép-
pen ajánlatos megtisztítani fogain-
kat. Sőt reggelente a nyelvünket is
meg kell kefélni egy nedves, kü-

percen belül kerüljön sor. A lepe-
dék teljes eltávolításához legalább
öt perces fogmosás szükséges.
Mivel az étkezések után nem min-
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lön e célra rendszeresített fogkefé-
ve!.

A jó fogkefe inkább puhább,
mint kemény sörtéjű. Gyerekek-

nek, ínybántalmakban szenvedők-
nek, nagyfokú fogkopási hajlam
esetén nem is szabad közepes,
vagy kemény kefével fogat mosni.
Inkább a kis, vagy a közepes fejű
fogkefével tudjuk csak a fogak
összes felszínét és a leghátsó fo-
gakat is elérni. Fontos, hogya fog-
kefét a fogmosás végeztével erős
sugarú folyóvízben megtisztítsuk,
fejével fölfelé tároljuk, és kb. 2-3
havonta cseréljük. Mindenképpen
cserére szorul a különböző irá-
nyokba elhajló sörtéjű, deformá-
lódott fejű fogkefe. Sajnos hazánk-
ban a becsült adatok szerint a fog-
kefefogyasztás 0,4 db/fő/év az op-
timális 6 db helyett, a fogkrémfo-
gyasztás 2,4 tubus/fő/év a szüksé-
ges 12 helyett. Ennek sajnos nem-
csak gazdasági, hanem hiányos
egészségnevelési okai is vannak,
aminek javítását már egészen ki-
csi gyermekkorban meg kellene
kezdeniük aszülőknek és a peda-
gógusoknak, a fogorvosok segít-
ségéve!.

Létezik elektromos fogkefe is.
Tisztító hatása - helyes használat
esetén - jobb lehet, mint a normál
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fogkeféké. Szájzuhany al-
kalmazását viszont csak
egészséges ínyesetén
ajánljuk, mivel gyulladt
ínyben az erős vízsugár
beprésel heti a lepedéket
az ínytasakokba, aminek
rendkívül fájdalmas kö-
vetkezményei lehetnek.
Kapható olyan fogkefe is,
amit rendkívüli puhasága
miatt különböző ínyműté-
tek, sérülések után aján-
lunk, valamint vannak
speciális, a rögzített fog-
szabályozó készülékkel
ellátott fogazat tisztítására
használatos fogkefék is.

A fogmosást minden
esetben ki kell egészíteni
a fogközök tisztításával,
mert fogkefével a fogközi
lepedéket nem lehet eltá-
volítani. Ilyen eszközök: a
fogselyem, a superfloss, a
fogköztisztító fogkefék. A
fogselyem a szorosabb
fogkőzök tisztítására alkal-
mas. A fogselymet nagyon
óvatosan kell bevezetn i
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ujjunkra tekerve a fogközökbe és
enyhén az ínyszél alá. Fűrészelő
mozgást nem szabad végezni vele,
csak a fog éle irányába húzva igye-
kezzünk a lepedéket eltávolítani.
Nyitottabb fogközökben, vagy hi-
dak alatt használhatunk super-
flosst, vagy fogkőtisztító - ún.
interdentális - fogkefét. A super-
floss egyik vége sima fogselyem, a
másik vége viszont egy merev szál-
ban végződő vastagabb szál. A
merev szállal tudjuk a vastag részt
bevezetni a fogközökbe, vagy a
hídtagok alá; a tisztítást a vastagrész
ide-oda huzogatásával végezzük.

Ha van elég hely a fogköztisztftó
kiskefe bevezetéséhez. akkor azt
nyélbe erősítve és tengely irány-
ban bevezetve a fogközbe, illetve
a híd alá, alaposan át kell kefélni
az adott területeket. Ezek a kefék
úgy néznek ki, mint egy miniatűr
üvegmosó kefe, több méretben lé-
teznek, és aki rögzített pótlást vi-
sel, vagy fogágybetegségen esett át,
annak napi rendszerességgel hasz-
nálnia kell.

Úgynevezett egycsomós fogke-
fét ajánlunk fogíven kívül, vagy
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belül dőlt fogak és a foghiány mel-
letti felszínek tisztítására, valamint
egyes fogpótlások esetén.

A fogpiszkáló használata bizo-
nyos ügyességet igényel, könnyen
törik és tisztító hatása nem mindig
jó.

A kivehető fogpótlások és fog-
szabályzó készülékek rendszeres,
naponkénti fogkefés-fogkrérnes -
esetleg körömkefés - tisztítása is
elengedhetetlen. Kaphatók ma már
a kereskedelemben kifejezetten
erre a célra való tisztító tabletták.
Ezeket vízben kell feloldani, és
ebbe az oldatba kell beletenni a
fogpótlást vagy fogszabályzót.
Legközelebb a fogkrémekkel és
szájöbl ítőkkel, valamint a helyes
fogmosási technikával ismerked-
hetünk meg.

Dr. Szabó Beáta
fogorvos

'OGASZAT
Tel.: 06-30-9525-713

Javallat: Anyákoldás elősegítése az orr-geratűr-eg gyulladásaiben. Kórosan sűrű nyáktermeléssel járó
heveny és idült légúti megbetegedések (asztma, hörghurut).

~ HúJbes megbetegedésekben a Halixof készítmények megkönnyítik a légúti váladék
felköhögését és enylútik a k(""ó köhögési ingert.

___A Halixot gyümölcsízesítésú ssírup már újszülött kortól adllató.
Figyelmutef~$: Alkalmazása során túlérzékenységi reakciőra is gondolni kell, Veseelégtelenségben a dózis csökkentése válhat

seükeégesaé. MeUékhatás: Ritkán gyengeség, fejfájás, hasmenés, hányás, gyomorpanaszok ée bőrkiütés.

A kockézatokrél ée a mellékhatásokr61 olvassa el a betegtájékoztat6t vagy kérje orvosa, gy6gyszerésze tanécaátl
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