
PARODONTITÍDA
informačný leták

PARODONTITÍDA OHROZUJE NÁŠ ŽIVOT
 Moderná medicína neposkytuje lieky, ale učí nás, čo robiť , 
aby sme ich nepotrebovali. Byť zdravý, znamená mať vyššiu 
kvalitu života. Žiť so zdravými zubami celý život je možné, 
ak...   Ak si vieme zdravie udržať. 

Čo mi pomôže? Prevencia
Kto mi pomôže? Zubný lekár, DH a PARODONTOLÓG
Ako mi pomôžu? Profesionálnou hygienou !

NÁPLŇ PROFESIONÁLNEJ HYGIENY
MOTIVÁCIA – informácia o tom, ako ochorenie vzniklo,
ako sa dá zastaviť, ako mu predchádzať.

INŠTRUKTÁŽ – nácvik  individuálneho čistenia zubov, 
ďasien, koreňa zuba priamo v ústach, každý potrebujeme 
individuálny prístup. 

•   odstránenie zubného kameňa,
•   odstránenie baktérií pod ďasnom,
•   očistenie a opracovanie koreňa,
•   vyhladenie povrchu koreňa,
•   leštenie a fluoridovanie zubov,
•   dezinfekcia ošetrených plôch.

POZOR!!!
 Profesionálne čistenie je viac ako odstránenie zubného 
kameňa. Nestačí 50 minút, nutné sú ďalšie odborné výkony. 
Dentálny hygienik Vám pomôže zabrániť vzniku zubného 
kazu, vzniku zápalu parodontu. Avšak, nedokáže kontrolovať 
priebeh zápalu a šírenie infekcie z ďasna do organizmu, 
nemôže predpísať lieky, antibiotiká. Preto je nevyhnutné po 
dentálnej hygiene navštíviť špecialistu – parodontológa.                                                                                                                

 Pri parodontitíde prenikajú baktérie a vírusy 
do krvného obehu, poškodzujú naše cievy, srdce (končí 
infarktom), zapríčiňujú alebo spúšťajú reumatickú artritídu 
(reuma), cukrovku, potrat, mozgovú príhodu. Posledné 
vedecké práce dokázali súvislosti medzi parodontítdou
a rakovinou pažeráka, žalúdka, pankreasu, pľúc a iné závažné 
celkové ochorenia.

                       zubný povlak (množstvo baktérií) x škodlivosť (toxicita)   
 Zápal parodontu a poškodenie organizmu = 
                             obrana organizmu (kvalita imunitnej reakcie)
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AKO VÁM POMÁHA PARODONTOLÓG?
 Dokáže zistiť rozsah zápalu, vyšetrí a zistí typ baktérií, 
druh toxických látok, ktoré vylučujú baktérie pomocou 
mikrobiálnych  a iných testov a odporučí vhodnú liečbu: 
chemickú (lokálnu či celkovú antibiotickú), prípadne indikuje 
chirurgickú liečbu. Čiže nestačí iba odstránenie zubného 
kameňa. Je to len začiatok liečby zápalu. Baktérie prenikajú 
do hlbších tkanív a to sa nedá odstrániť ani ultrazvukom, ani 
výplachmi.

KDE ROBÍME CHYBY?
Mnohí pacienti sa pýtajú, koľko stojí dentálna hygiena a po-
rovnávajú cenu. Je však obrovský rozdiel, ak dentálny hygie-
nik odstráni iba zubný kameň alebo spolu s parodontológom 
poskytnú kompletnú liečbu parodontu (zistí a zastaví sa zdroj 
fokálnej infekcie).

KEDY  JE VHODNÉ NAVŠTÍVIŤ 
PARODONTOLÓGA?

Ihneď po vyšetrení Vás dentálny hygienik informuje o sta-
ve parodontu a odporučí kompletné odstránenie zubného 
kameňa. Ak máte len zápal ďasien, liečbu zvládne dentálny 
hygienik. Ak ale máte parodontitídu, o celkovej liečbe musí 
rozhodnúť parodontológ. Ďalšie vyšetrenia a kontroly sú in-
dividuálne. U niekoho 1x, u niekoho až 3x ročne. Závisí to od 
rizika. Pacienti s pravidelnou starostlivosťou dostanú zľavu 
aj u hygienika aj u parodontológa.  

ODPORÚČAME VÁM NÁVŠTEVU 
PARODONTOLÓGA:

Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.
kovalova@nextra.sk, 051 77 64 193
mobil: 0905 206 701, 0911 701 206 

Veľkoobchod a maloobchod 
s pomôckami orálnej hygieny
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Informovaný súhlas
  Dátum:
     Svojim podpisom potvrdzujem, že som  
  informovaný/á o postupe liečby parodontu: 

KK DENT s.r.o., Duchnovičovo nám.1, 080 01 Prešov
Tel.: 051/77 22 712, Fax: 051/77 22 785, www.kkdent.sk


