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Карієс: «отвори в зубах» 
Карієс є найпоширенішим захворюванням порожнини рота та 
найпоширенішим неінфекційним захворюванням у світі. Приблизно в 70 
%* усіх 18-річних норвежців є один або кілька зубів із карієсом.

Структура зуба включає три шари: 
емаль, дентин і пульпу (нерв).
Карієс виникає, коли бактерії залишаються на зубах 
тривалий час. Бактеріальна біоплівка (зубний наліт) може 
утворюватися на поверхні зубів, коли ми споживаємо 
продукти чи напої, які містять цукор. Бактерії утворюють 
кислоту, яка робить емаль зуба дедалі слабшою. Зрештою, 
емаль може зруйнуватися, призвівши до утворення 
отворів у зубі.

Як запобігти виникненню карієсу?
Найважливіше, що ви можете робити для збереження 
здоров’я зубів, — чистити зуби щоранку та щовечора 
зубною пастою з фтором (після сніданку й безпосередньо 
перед сном). Мета чищення зубів полягає у видаленні 
бактерій, які можуть сприяти утворенню карієсу. Зубна 
паста з фтором допомагає зміцнити зуби та їх стійкість до 
карієсу. Щоб зубна паста з фтором принесла вашим зубам 
максимальну користь, не слід полоскати рот водою після 
чищення зубів, а також не варто їсти або пити протягом 
першої години після чищення зубів. Давайте фтору час 
подіяти та добре захистити ваші зуби!

Стоматологи й дантисти також часто рекомендують 
щодня користуватися зубною ниткою чи міжзубними 
щітками для очищення проміжків між зубами. У 
разі підвищеного ризику розвитку карієсу також 
рекомендується приймати додатковий фтор. Це може 
включати таблетки або ополіскувачі з фтором.

Окрім чищення зубів двічі на день, власним захисним 
механізмом проти карієсу є слина, яка виділяється в 
ротовій порожнині. Щоб подіяти та добре захистити зуби, 
слині потрібен час між прийманнями їжі. Якщо часто їсти 
й пити щось із цукром, дія слини знижуватиметься, як і 
захист зубів від карієсу. Тож дотримуйтеся визначеного 
режиму харчування та пийте воду, коли відчуваєте спрагу, 
щоб підтримувати здоров’я зубів! У такий спосіб ви 
створюєте в роті хороші умови для профілактики карієсу 
зубів.

Дітям слід допомагати чистити зуби, доки вони не 
навчаться робити це добре самостійно. Вік, до якого 
потрібно допомагати з чищенням зубів, залежить від 
конкретної дитини, проте рекомендується це робити 
приблизно до 10 років.

Як лікується карієс?
На ранньому етапі ураження карієсом легко піддається 
лікуванню за допомогою належного чищення та фтору. 
Ретельне чищення зубів зубною пастою з фтором 
щонайменше два рази на день і використання добавок 
із фтором (таблетки чи ополіскувачі) можуть зупинити 
розвиток карієсу. Стоматолог або дантист може 
дати вам гарну пораду щодо цього. Він також може 
здійснити додаткове лікування фтором — почистити зуби 
концентрованим фтором. Якщо вам вдасться зупинити 
карієс на ранньому етапі, вам не доведеться відновлювати 
зуб за допомогою пломби.

Щойно карієс проникне в емаль зуба, його знадобиться 
пломбувати, аби зупинити подальше руйнування зуба 
карієсом. Такий карієс неможливо зупинити тільки 
належним чищенням зубів і фтором — його має лікувати 
стоматолог. Стоматолог видаляє пошкоджену частину 
зуба, а потім заповнює отвір пломбою. Пломба — це білий 
матеріал для заміни видаленої частини зуба. У більш 
тяжких випадках може також знадобитися коронка.

Навіть у запломбованому зубі можуть з’явитися нові 
отвори, якщо ви не будете добре чистити його щодня. 
Якщо карієс проникне глибоко в зуб і досягне пульпи 
(нерва), може знадобитися пломбування коренів.

Хороші звички для здоров’я ротової 
порожнини

• Чистьте зуби двічі на день зубною пастою з фтором

• Чистьте проміжки між зубами щодня

• Вживайте добавки з фтором, якщо вони вам 
рекомендовані

• Не робіть перекусів між прийманнями їжі

• Пийте воду, коли відчуваєте спрагу

• Ставте питання своєму стоматологу чи дантисту, 
якщо вас щось непокоїть.

(* Відсоток за 2019 р. — дані з сайту ssb.no).
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