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PARODONTALNA
BOLEZEN

Kaj je parodontalna
bolezen?
Parodontalna bolezen je sistemska okužba, ki se
kaže kot vnetje obzobnih tkiv in lahko privede do
prezgodnje izgube zob. Pomembno je, da jo
razumemo celoviteje, saj poleg bolezenskih
sprememb v ustih, vpliva tudi na druge organe in
organske sisteme v telesu. Mikroorganizmi in
njihovi metabolni produkti, ki se pri parodontalni
bolezni v povečanem številu zadržujejo na

površinah obzobnih tkiv (ob dlesninem robu okrog
zoba, v obzobnih žepkih, na površini jezika),
neposredno povzročajo bolezni krvnožilnega
sistema, povečajo verjetnost za nastanek kronične
obstruktivne pljučne bolezni (KOPB), miokardnega
infarkta in možganske kapi ter revmatizma, lahko
poslabšajo metabolno kontrolo bolnikov s
sladkorno boleznijo, lahko povzročajo aspiracijsko
pljučnico in aterosklerozo, verjetnost za
neplodnost in prezgodnji porod s prenizko težo
novorojenčka pa je kar nekajkrat povečana.

Kako prepoznamo
paradontalno bolezen?
Prisotnost te bolezni vam lahko potrdita le
zobozdravnik in ustni higienik s skrbnim pregledom,
ki zajema zdravstveno zgodovino s pogovorom,
analizo rentgenskih posnetkov, klinični pregled z
meritvami parodontalnih parametrov (zapis
parodontalne patologije - slika prikazuje primer).
Pri prepoznavi parodontalne bolezni je pomembno,
da zdrave dlesni ne krvavijo, so rožnatoblede barve
in imajo površinsko strukturo podobno pomarančni
lupini. Vnete dlesni krvavijo in so otekle,
bledorožnata barva dlesni se spremeni v rdečo ali
vijoličnordečo. Bolečina največkrat ni prisotna, razen
ko kronično vnetje preide v akutno vnetje z močno
izraženimi vnetnimi znaki in precejšnjo verjetnostjo
za nastanek abscesa oz. ognojka, pri čemer pa se
lahko pojavi močna bolečina, oteklina in splošna
prizadetost. Večina ljudi s prvimi vnetnimi znaki ne
išče strokovne pomoči, s tem pa omogočijo razvoju
Meritve opravimo s posebnim inštrumentom, parodontalno
parodontalne bolezni prosto pot. Do razvoja
sondo, na šestih merilnih mestih okrog vsakega zoba. Ob tem
dramatičnih posledic parodontalne bolezni prihaja
zaznamo krvavitev, mesta kjer zastajajo zobne obloge
(bakterijski plak), izgubo kostnine in morebitni gnojni izcedek.
običajno zelo počasi, lahko tudi več let. Bolečina
Ocenjujemo še majavost zoba in prizadetost koreninskih
največkrat ni prisotna, bolezensko dogajanje pa
razcepišč. Zapis parodontalne patologije prikaže prizadetost
napreduje do postopne izgube čeljustne kosti, ki nudi
obzobnih tkiv za vsak zob posebej.
zobem oporo. Pri razviti parodontalni bolezni se
pojavi na področju obzobnih tkiv tako imenovana
parodontalna rana, ki je lahko velika do dveh kvadratnih decimetrov (10x20cm)!!! Če bi kjerkoli na naši
koži imeli tako veliko rano, bi nemudoma poiskali zdravniško pomoč. Ob prepozni strokovni pomoči lahko
bolezen napreduje tako, da zaradi izgube čeljustne kosti zobje postanejo majavi in izpadejo. Parodontalna
bolezen, kot sistemska okužba, pa lahko privede do težav na drugih organih in organskih sistemih.

Kako zdravimo pacienta s parodontalno boleznĳo?
Predstavljamo vam nekaj osnovnih korakov pri srečanju z ustno higieničarko Ustnega wellnessa Vesel,
ki jih je deležna večina pacientov z vnetimi obzobnimi tkivi. Glede na stopnjo prizadetosti tkiv pri
posamezniku, so posegi ustne higieničarke v dolgotrajnem procesu zdravljenja različni.
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ZAPIS STANJA OBZOBNIH TKIV

Naša želja je, da ugotovimo kar največ o vas in vašem ustnem zdravju. Usta so vrata v naše telo in so tesno povezana z
organskimi sistemi, zato nam stanje v ustih lahko veliko pove o vašem zdravstvenem stanju. Ob izpolnjenem vprašalniku se
bomo z vami pogovorili o ustni higieni in zdravstveni zgodovini, opravili klinični pregled obzobnih tkiv z zapisom parodontalne
patologije in vam predstavili načrt za aktivni potek zdravljenja.V primeru večje prizadetosti obzobnih tkiv, napotimo paciente k
specialistu za ustne bolezni in parodontologijo.
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USMERITVE ZA DOMAČO USTNO NEGO

Sledil bo prikaz pravilne ustne higiene v ustih z
ustreznimi pripomočki in pisno podanimi navodili
ter nasveti za celostno domačo nego (uporaba
ustreznih pripomočkov in drugih negovalnih
dodatkov; zobne kreme, raztopine, hidrolati, olja .
. .) Posebno pozornost ustna higieničarka nameni
tistim razvadam, ki pomembno vplivajo na
nastanek in razvoj parodontalne bolezni ter
hidraciji in prehrani.
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UPORABA DIODNEGA LASERJA

V procesu zdravljenja je izjemno učinkovita
fototermična terapija, ki jo uporabimo za
dezinfekcijo dlesni, parodontalnih žepov in
biostimulacijo v procesu celjenja. S to lasersko
metodo zmanjšamo potrebo po uporabi
antibiotikov pri zdravljenju pacienta s parodontalno
boleznijo in bistveno prispevamo k boljšemu
rezultatu. Zdravljenje je tako bolj prijazno in
enostavnejše.

ODSTRANJEVANJE MEHKIH
IN TRDIH ZOBNIH OBLOG,
PESKANJE IN POLIRANJE
ZOBNIH POVRŠIN

5
VZDRŽEVANJE
NA NOVO
VZPOSTAVLJENEGA
RAVNOVESJA

Odstranjevanje mehkih in trdih
zobnih oblog izvedemo nad in pod
nivojem dlesni z ultrazvočnimi
inštrumenti, luščenje in glajenje
korenin pa z ročnimi inštrumenti.
Zunanja zabarvanja na zobeh
temeljito odstranimo s peskanjem in
spoliramo zobne površine. Na
posameznih terapevtskih obravnavah
v procesu zdravljenja parodontalne
bolezni, vam sproti posredujemo
podrobnejše informacije o primerni
očiščenosti zobnih površin, in s tem
bogatimo obseg vašega znanja in
veščin.

Večina pacientov obravnava
naš » ustnohigienski tim«, ki
jih po izboljšanju stanja
uvrsti v skupino za trajno
sledenje in vzdrževanje
obzobnih tkiv vsakih 3, 6 ali
12mesecev. Po vzpostavitvi
nadzora nad parodontalno
boleznijo, ko je aktivna faza
terapije zaključena,
vzpostavimo dokončno
estetsko in funkcionalno
stanje v ustih s čimer
pacientu povrnemo zdrav in
sproščen nasmeh, ki je
osnovni element pristnih
medčloveških odnosov.
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Razvoj kronične parodontalne bolezni
vnetje dlesni (gingivitis)
parodontitis stadij 1
(začetna parodontalna bolezen)
parodontitis stadij 2
(zmerna parodontalna bolezen)
parodontitis stadij 3
(napredovana parodontalna bolezen)
parodontitis stadij 4
(kronična parodontalna bolezen)

Raziskave so pokazale, da ima več kot 90 odstotkov
slovenskega prebivalstva vneta obzobna tkiva. Na Centru za
ustne bolezni in parodontologijo Stomatološke
klinike v Ljubljani sprejmejo v obravnavo letno
okrog 1500 pacientov z različno razvito
parodontalno boleznijo. Pomembno je, da ob prvih
zgoraj naštetih znakih vnetja obzobnih tkiv, takoj poiščete
strokovno pomoč.
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Obogateni z dolgoletnimi izkušnjami,
izobraževanji doma in v tujini, kot ekipa s
tradicijo in znanjem, soustvarjamo
verodostojno strokovno jedro.

Sledite zanimivim vsebinam
na naših socialnih omrežjih!
Ustni Wellness Vesel
@ustniwellnessvesel

Z izkušenim zobozdravstvenim timom, ki ga
sestavljajo zobozdravniki, ustni higieniki,
zobni tehniki, specialisti čeljustne ortopedije
(ortodontije), endodontije, maksilofacialne
kirurgije in implantologije ter
parodontologije z boleznimi obzobnih tkiv,
si prizadevamo uresničiti pacientove želje in
potrebe.
V Ustnem Welnessu Vesel nas z obiskovalci
povezujejo naše srčne asistentke. Cilj naših
celostnih obravnav je povrniti zdrav,
dopadljiv in sproščen nasmeh.

Več o našem delovanju preberite na naši spletni strani, ali pa nam pišite na naš
elektronski naslov.
www.veselnasmeh.si | informacĳe@veselnasmeh.si

