
Tannpleie for eldre

Догляд за зубами для людей похилого віку 
Старіння означає, що з віком нам необхідно докладати додаткових 
зусиль для підтримання здоров’я порожнини рота й зубів.

Гігієна ротової порожнини
Більшість із нас хочуть підтримувати здоров’я порожнини 
рота та зубів якомога довше, водночас належний догляд 
може зберегти зуби на все життя. Ваш режим харчування, 
гігієна порожнини рота та використання фтору необхідні 
для підтримання здоров’я зубів.

Кожна людина з власними зубами повинна чистити їх 
зубною пастою з фтором вранці та ввечері. Найкраще 
це робити після сніданку та перед сном. Будьте 
систематичними й обов’язково очищуйте проміжки між 
зубами та задню поверхню зубів. У цій справі хорошими 
помічниками можуть бути зубна нитка, зубочистки або 
міжзубні щітки. Не забувайте також чистити язик.

Якщо ви носите протез на всіх або деяких зубах, його слід 
знімати щоночі. Щоб запобігти бактеріальним і грибковим 
інфекціям, щодня очищайте зубний протез відповідною 
зубною щіткою (щіткою для зубних протезів) і милом 
(Zalo). Не використовуйте зубну пасту, оскільки вона 
часто містить абразивні речовини, які з часом можуть 
ускладнити підтримання чистоти зубних протезів.

Здоров’я ваших зубів визначає необхідність споживання 
добавок із фтором чи використання інших видів 
допоміжних засобів. Поговоріть зі своїм дантистом/
стоматологом про те, як найкраще підтримувати чистоту 
зубів і які добавки з фтором вам можуть знадобитися.

Харчування
Вживання солодкої та кислої їжі між основними 
прийманнями їжі є найпоширенішою причиною карієсу. 
Краще 4–5 разів приймати легку їжу, аніж їсти рідко 
великі порції. Дієти, які загалом корисні для здоров’я, 
також найкраще підходять і для здоров’я зубів. А вода є 
найкращим напоєм.

Хвороби та ліки
Дуже важливо повідомляти стоматолога про приймання 
будь-яких ліків до початку стоматологічного лікування. Це 
особливо важливо, якщо ви приймаєте антикоагулянти 
та препарати ацетилсаліцилової кислоти (аспірин). Деякі 
ліки викликають сухість у роті як побічний ефект. Оскільки 
слина допомагає захистити зуби, сухість у роті збільшує 
ризик виникнення карієсу. Якщо у вас є така проблема, 
вам слід проходити огляд у дантиста/стоматолога частіше, 
ніж зазвичай. Якщо вам необхідно пити або смоктати 
льодяники між прийманнями їжі для запобігання сухості в 
роті, зважайте на наявні варіанти без цукру.

Перед будь-якою кардіохірургічною операцією та 
променевою терапією дуже важливо пройти повну 
перевірку здоров’я зубів.

Існує чіткий зв’язок між вживанням тютюну та різними 
захворюваннями ротової порожнини. Якщо ви хочете 
припинити вживання тютюну, зверніться по допомогу до 
свого дантиста/стоматолога.

Якщо ви приймаєте певні ліки, ви можете бути особливо 
схильними до захворювань зубів і ясен. Завжди 
повідомляйте свого дантиста/стоматолога про приймання 
будь-яких ліків і просіть надавати поради.

Право відповідно до Закону про 
стоматологічні медичні послуги
Закон про стоматологічні медичні послуги дає право на 
безкоштовне стоматологічне обслуговування в державній 
стоматологічній клініці, якщо ви живете у відповідній 
установі або отримуєте послуги з догляду на дому 
протягом щонайменше останніх трьох місяців.

По додаткову інформацію звертайтеся до найближчої 
державної стоматологічної клініки.
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