
Karies

Ėduonis 
Ėduonis arba „ertmės“ yra labiausiai paplitusi burnos liga ir dažniausia 
neužkrečiama liga pasaulyje. Apie 70 %* visų Norvegijos 18-mečių turėjo 
vieną ar daugiau dantų su ertmėmis.

Dantis sudaro trys sluoksniai: emalis, 
dentinas ir pulpa (nervas).
Ėduonis atsiranda, kai bėgant laikui ant dantų lieka bakterijų. 
Bakterinė bioplėvelė (apnašos) gali susidaryti ant dantų 
paviršiaus, kai valgome ar geriame saldžius maisto produktus 
ar gėrimus. Bakterijos gamina rūgštį, todėl danties emalis 
vis silpnėja ir silpnėja. Galiausiai, emalis gali būti suardytas ir 
dantyje atsiranda skylių.

Kaip išvengti ėduonies?
Svarbiausias dalykas, kurį galite padaryti, kad jūsų dantys 
būtų sveiki, yra valyti dantis kiekvieną rytą ir vakarą su 
sudėtyje fluorido turinčia dantų pasta (po pusryčių ir prieš 
pat miegą). Dantų valymo tikslas yra nuvalyti bakterijas, 
kurios gali paskatinti ėduonį. Sudėtyje fluorido turinti dantų 
pasta padeda sustiprinti dantis, kad jie būtų apsaugoti nuo 
ėduonies. Kad dantys gautų didžiausią įmanomą naudą 
iš sudėtyje fluorido turinčios dantų pastos, po valymo 
turėtumėte vengti skalauti burną vandeniu ir nevalgyti 
ar negerti vieną valandą po valymo. Taip fluoridas turės 
pakankamai laiko atlikti savo funkciją ir gerai apsaugoti dantis!

Jūsų odontologas ar burnos higienistas dažnai rekomenduoja 
kasdien naudoti dantų siūlą ar tarpdančių šepetėlius, skirtus 
tarpdančiams išvalyti. Be to, rekomenduojama naudoti 
papildomai fluorido, jei yra padidėjusi ėduonies rizika. Tai gali 
būti fluorido tabletės arba skalavimo skysčiai.

Be valymo du kartus per dieną, burnoje susidarančios seilės 
taip pat veikia kaip gynybinis mechanizmas nuo ėduonies. 
Kad dantys būtų gerai apsaugoti, prabėga šiek tiek laiko, 
kol po kiekvieno valgio seilės atlieka savo darbą. Jei dažnai 
valgote ir geriate kažką saldaus, seilės turės mažiau galimybių 
apsaugoti dantis nuo ėduonies. Todėl reguliarus maitinimasis 
ir vandens gėrimas ištroškus prisideda prie geros dantų 
sveikatos! Tokiu būdu suteikiate burnai geras sąlygas, 
padedančias išvengti ertmių dantyse.

Vaikams reikia padėti valyti dantis, kol jie patys tai išmoksta 
atlikti pakankamai gerai. Laikas labai priklauso nuo vaiko, 
tačiau rekomenduojama jiems padėti iki maždaug 10 metų 
amžiaus.

Kaip gydomas ėduonis?
Ankstyvoje stadijoje ėduonies pažeidimus galima lengvai 
išgydyti gerai išsivalant dantis ir naudojant fluoridą. Kruopščiai 
valant dantis sudėtyje fluorido turinčia dantų pasta bent du 
kartus per dieną ir vartojant fluorido papildus (tabletes ar 
skalavimo skysčius), galima apsisaugoti nuo ėduonies. Jūsų 
odontologas ar burnos higienistas gali duoti gerų patarimų 
šiuo klausimu. Be to, jie gali atlikti papildomą gydymą fluoridu, 
nuvalydami dantis koncentruotu fluoridu. Jei sugebėsite 
anksti sustabdyti ėduonį, nereikės plombuoti danties.

Kai ėduonis prasiskverbė per danties emalį, dantį reikia 
plombuoti, kad būtų sustabdytas ėduonies vystymasis. 
Tokios ėduonies atakos nepavyks sustabdyti tik geru valymu 
ir fluoridu, tad dantis turi gydyti odontologas. Odontologas 
pašalina pažeistą danties dalį ir užplombuoja skylę užpildu. 
Užpildas yra balta medžiaga, pakeičianti danties dalį, kurią 
reikėjo pašalinti. Sudėtingesniais atvejais taip pat gali prireikti 
karūnėlės.

Net sutaisytame dantyje gali atsirasti naujų skylių, jei kasdien 
jo gerai neišvalysite. Jei ėduonis prasiskverbia giliai ir pasiekia 
pulpą (nervą), gali prireikti plombuoti šaknų kanalus.

Geri burnos sveikatos įpročiai
• Valykite dantis du kartus per dieną sudėtyje fluorido 

turinčia dantų pasta.

• Kasdien valykite tarpdančius.

• Naudokite fluorido papildus, jei jie jums 
rekomenduojami.

• Venkite užkandžiauti tarp valgymų.

• Ištroškę gerkite vandenį.

• Jei turite klausimų, kreipkitės į odontologą arba burnos 
higienistą.

(* 2019 m. nustatytas procentas, šaltinis – ssb.no).
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