
Tannpleie for eldre

Senyvo amžiaus žmonių dantų priežiūra 
Senėjimo procesas reiškia, kad mums senėjant turime įdėti papildomų 
pastangų, kad išlaikytume gerą burnos ir dantų sveikatą.

Burnos higiena
Dauguma iš mūsų nori išlaikyti gerą burnos ir dantų sveikatą 
kuo ilgiau. Gerai prižiūrimi dantys išliks visą gyvenimą. Jūsų 
įprasta mityba, burnos higiena ir fluoro naudojimas yra labai 
svarbūs siekiant išlaikyti gerą dantų sveikatą.

Visi, turintys natūralius dantis, turėtų juos valytis dantų pasta 
su fluoru ryte ir vakare; geriausias laikas yra po pusryčių 
ir prieš miegą. Valykite sistemingai: įsitikinkite, kad tarpai 
tarp dantų ir vidinės dantų dalys taip pat yra švarios. Dantų 
siūlai, dantų krapštukai ar tarpdančių šepetėliai gali būti gera 
pagalbinė priemonė. Nepamirškite nusivalyti liežuvio.

Jei turite visų arba dalies dantų protezą, jį reikia išsiimti iš 
burnos kiekvienai nakčiai. Dantų protezą valykite kartą per 
dieną, kad išvengtumėte bakterinių ir grybelinių infekcijų, 
tinkamu dantų šepetėliu (dantų protezų šepetėliu) ir muilu. 
Nenaudokite dantų pastos, nes joje dažnai yra abrazyvinių 
medžiagų, kurios ilgainiui gali pasunkinti dantų protezų 
valymą.

Jūsų dantų būklė lems, ar jums reikia papildomų fluoro papildų 
ir (arba) kitokios pagalbos. Pasitarkite su burnos higienistu 
/ odontologu, kaip geriausiai išlaikyti dantis švarius ir kokių 
fluoro papildų jums gali reikėti.

Maitinimasis
Valgymas ir gėrimas saldžių bei rūgščių produktų tarp 
pagrindinių valgių yra labiausiai paplitusi dantų ėduonies 
priežastis. Geriau valgyti 4–5 kartus, bet po mažai, nei 
retai, bet daug. Maitinimasis tuo, kas sveika bendrai jūsų 
organizmui, yra geriausias būdas išlaikyti ir dantų sveikatą. 
Vanduo yra geriausias gėrimas.

Ligos ir vaistai
Labai svarbu pasakyti odontologui apie visus savo vartojamus 
vaistus, prieš pradedant dantų gydymą. Tai ypač svarbu, jei 
vartojate antikoaguliantus ir acetilsalicilo rūgšties (aspirino) 
preparatus. Kai kurių vaistų šalutinis poveikis yra burnos 

džiūvimas. Kadangi seilės padeda apsaugoti dantis, burnos 
džiūvimas padidins dantų irimo riziką. Jei turite šią problemą, 
pas dantų higienistą / odontologą turite lankytis dažniau nei 
įprastai. Jei jums tarp valgių reikia gerti ar čiulpti pastiles, 
kad išvengtumėte burnos džiūvimo rinkitės jų variantus be 
cukraus.

Prieš visas širdies chirurgijos ir spindulines terapijas, labai 
svarbu, kad jūsų dantys būtų gerai patikrinti.

Tabako vartojimas yra aiškiai susijęs su įvairiomis burnos 
ertmės ligomis. Jei norite nustoti vartoti tabaką, kreipkitės 
pagalbos į dantų higienistą / odontologą.

Jei vartojate kokius nors vaistus, galite būti ypač linkę į 
dantų ir dantenų ligas. Visada informuokite burnos higienistą 
/ odontologą apie visus vartojamus vaistus ir kreipkitės 
patarimo.

Teisė pagal Odontologinės priežiūros 
paslaugų įstatymą
Odontologinės priežiūros paslaugų įstatymas suteikia 
jums teisę į nemokamą dantų priežiūrą valstybinėje dantų 
priežiūros institucijoje, jei gyvenate įstaigoje arba jei jums 
teikiama priežiūra namuose pastaruosius tris mėnesius ar 
ilgiau.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į artimiausią valstybinę 
odontologijos kliniką.
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