RODZINA

PROTEZA DENTYSTYCZNA

JAK Z NIĄ ŻYĆ?

W Polsce nosi je ok. 9 milionów
osób. Co warto wiedzieć
o protezie, aby korzystanie
z niej rzeczywiście poprawiało
komfort codziennego życia?

P

rotezy ruchome, czyli takie, które pacjent może wyciągać i wkładać do ust,
mają za zadanie odbudowę utraconych
czynności żucia, przywrócenie zadowalającego estetycznego wyglądu (nie
tylko zębów, ale i twarzy) oraz poprawę wymowy.
Niestety, noszenie protez zdecydowanie obniża doznania smakowe i uniemożliwia spożywanie twardych pokarmów, takich jak jabłka czy orzechy.
Przy protezach całkowitych pacjent ma jedynie
20–25 proc. wyjściowej siły żucia, co wymaga zmian
w diecie – przykładowego schabowego trzeba zastąpić mielonym. Zdarzają się pacjenci, którzy oczekują usunięcia wszystkich zębów i wykonania protezy całkowitej. To zdecydowanie błędne rozumowanie! Warto również wiedzieć, że ruchoma proteza
jest utrzymywana głównie na dziąsłach i to na nie
jest wywierany największy nacisk podczas przeżuwania pokarmów. Dlatego stan dziąseł jest tak ważny
przy użytkowaniu protezy.
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lekarz dentysta, zajmuje się
interdyscyplinarnym leczeniem
dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych i kompleksowym
leczeniem wad zgryzu.

BEZCENNE ZĘBY WŁASNE
Protezy wykonane są z różnych materiałów. Dzielimy
je na całkowite, przeznaczone dla pacjentów, którzy
nie mają własnych zębów i częściowe – stosowane,
gdy pacjent zachował jeszcze własne zęby.
Poprawnie wykonana proteza może odmienić nasz
wizerunek. Jeżeli np. wcześniej pacjent miał wadę
zgryzu, a lekarz wykona protezę w prawidłowym
zgryzie – twarz może zmienić się zaskakująco korzystnie. To przykład bardzo wartościowego, holistycznego (całościowego) podejścia do potrzeb
pacjenta, w tym przypadku połączenia leczenia stomatologicznego z medycyną estetyczną.
Protezy całkowite, które nie mają żadnego zaczepienia, ani na zębach własnych, ani na implantach, są
bardzo trudnym uzupełnieniem protetycznym dla
samego pacjenta. Jeżeli dochodzi do tego duży za-

nik wyrostków zębodołowych, czyli powierzchni,
na której leży proteza, jej poprawne utrzymanie się,
bez przemieszczania się podczas mówienia czy jedzenia jest utrudnione, a nawet niemożliwe. Proteza taka przemieszcza się z każdym ruchem języka,
policzków czy warg, co utrudnia funkcjonowanie.
Pomocą mogą być kleje do protez, ale nie powinno
się ich używać codziennie. Już samo noszenie protezy może powodować stany zapalne, na podniebieniu może dojść do nadkażenia bakteryjnego, a nawet grzybicznego. Używanie klejów na stałe może
te problemy pogłębić. Polecam stosowanie klejów
jedynie doraźnie, podczas np. ważnego wydarzenia
w życiu pacjenta, by mógł czuć się pewniej.
Wszystkim pacjentom, u których istnieje taka możliwość, zdecydowanie doradzam, by nie pozbywali
się lekkomyślnie nawet ostatnich zębów. Dolne protezy mają małą przestrzeń protetyczną, a dodatkowo język działa wyważająco na protezę zewnętrznie,
natomiast policzki wewnętrznie, co powoduje, że
utrzymanie się całkowitej protezy dolnej jest znacznie utrudnione. Jeśli pacjent ma jeszcze własne zęby,
można protezę o nie zahaczyć, co znacznie poprawia jej stabilizację.

PIERWSZA I NOWA PROTEZA
Korzystanie z pierwszej, ale i każdej nowej protezy
jest dużym wyzwaniem. Mogą pojawić się trudności
z wymową, z przełykaniem, z nadmierną produkcją
śliny, jedzeniem, niekiedy nawet odruch wymiotny.
Gdy pacjent otrzyma protezę od stomatologa,
pierwszy etap to adaptacja, czyli przyzwyczajanie się
do jej używania. W razie otarć polecam Solcoseryl
Dental Pasta – maść na otarcia śluzówki jamy ustnej,
którą można stosować kilka razy dziennie. Ładnie
przykleja się do śluzówki i nie spływa.
Jeśli pojawi się uwieranie czy ból, nie należy tego
lekceważyć. Gdy proteza uwiera, należy ją wyjąć
i dać odpocząć dziąsłom, by zapobiec ich poranieniu. Jeżeli ból uniemożliwia noszenie protezy, należy koniecznie zgłosić się na wizytę do stomatologa
w celu jej skorygowania. Uwaga! Na taką wizytę należy przyjść w protezie noszonej przez minimum
1–2 godziny wcześniej, by lekarz mógł stwierdzić,
gdzie dokładnie proteza uwiera. Pacjentowi wydaje
się, że boli „pół szczęki”, a jest to przeważnie mały
punkt, w którym należy dopasować protezę.
Początkowo proteza (zwłaszcza górna) może wydawać się za długa, za duża i z każdej strony niewygodna. Dobrym sposobem, pomagającym przyzwyczaić
się do połykania w protezach, jest ssanie miętowego

cukierka. Jeżeli przy wkładaniu protezy pojawia się
odruch wymiotny, dobrze jest przedtem wypłukać
jamę ustną i gardło zimną wodą.
Gdy proteza złamie się lub ukruszy, należy zebrać
wszystkie jej kawałki i zanieść ją do stomatologa.
Nie wolno samodzielnie próbować jej sklejać, (np.
klejem „Kropelka”).

CODZIENNA HIGIENA
Higiena protezy powinna odbywać się za pomocą
miękkiej szczoteczki, takiej, jak do mycia rąk lub
specjalnie do tego celu przeznaczonej (są w sprzedaży). Należy myć ją codziennie, w wodzie z mydłem.
Nie powinno się do tego celu używać szczoteczki
i pasty do zębów, ponieważ przestanie być gładka.
Myć protezę należy co najmniej rano i wieczorem,
a najlepiej robić to po każdym posiłku, ponieważ
podczas jedzenia pod płytę mogą dostać się resztki
pokarmowe. Specjalnych preparatów chemicznych
można używać dodatkowo, nie zastępczo. Odświeżająco na protezę działa letnia, przegotowana woda
z sokiem z cytryny, która rozmiękcza kamień, zbierający się na protezie. Wbrew stereotypom, nie należy przechowywać protezy w szklance z wodą. Na
noc powinno się ją wyjąć i wysuszyć. Woda sprzyja
powstawaniu nadkażeń bakteryjnych i grzybiczych,
a w jamie ustnej jest wilgotno. Najlepszą metodą
na uniknięcie stanów zapalnych jest prawidłowa higieny protezy i jej właściwe przechowywanie, w suchym, przeznaczonym do tego celu pojemniku.

Jeżeli pacjent ma złe warunki do wykonania protezy i nie ma własnych zębów, możemy zaproponować mu protezy na implantach. Mają znakomitą
stabilizację, nie przemieszczają się i są bardzo
komfortowe w użyciu.
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