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Ολικές οδοντοστοιχίες  - Οδηγίες

Χρήση 

• Η κάτω οδοντοστοιχία δεν εφαρμόζει συνήθως τόσο καλά όσο η επάνω 
και μπορεί αρχικά να είναι δύσκολο να τη συνηθίσετε. Πολλοί 
χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να τη συγκρατήσουν στη θέση της

• Μικρή αλλαγή στον τρόπο ομιλίας παρέρχεται σύντομα

• Μαλακή δίαιτα στην αρχή μπορεί να βοηθήσει. Τρώτε μικρές μπουκιές 
μασώντας και από τις 2 μεριές. Καλό είναι να αποφεύγετε να κόβετε 
την τροφή με τα μπροστινά δόντια

• Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε οδοντοστοιχίες μπορείτε να 
τις φοράτε για 2-3 μέρες συνεχόμενα ακόμα και τη νύχτα για να τις 
συνηθίσετε με την προϋπόθεση ότι δεν προκαλούν πόνο

• Μετά την περίοδο προσαρμογής αφήνετε τις οδοντοστοιχίες εκτός 
στόματος το βράδυ για να διατηρήσετε τη στοματική σας υγεία

• Συχνά τις πρώτες ημέρες υπάρχουν ενοχλήσεις. Σε αυτή την περίπτωση 
μην αφήσετε τις οδοντοστοιχίες εκτός στόματος μέχρι να ηρεμήσετε. 
Φορέστε τις 1-2 μέρες πριν επισκεφτείτε τον οδοντίατρο. 
Οποιεσδήποτε διορθώσεις θα πραγματοποιηθούν στο επόμενο 
ραντεβού.

Η φροντίδα των οδοντοστοιχιών μου

• Πλένετε τις οδοντοστοιχίες σε ένα νιπτήρα γεμάτο με νερό. Σε 
περίπτωση πτώσης έτσι δεν θα σπάσουν

• Χρησιμοποιείτε οδοντόβουρτσα οδοντοστοιχιών ή μια μαλακή 
οδοντόβουρτσα και καθαριστικό υγρό πιάτων. Αποφύγετε τη χρήση 
οδοντόκρεμας γιατί μπορεί να προκαλέσει φθορές στην επιφάνεια της 

• Το βράδυ ή κάθε άλλο βράδυ μπορείτε να χρησιμοποιείτε κάποιο 
καθαριστικό ειδικό για οδοντοστοιχίες για απολύμανση και καλύτερο 
καθαρισμό

• Μη χρησιμοποιείτε καυτό νερό
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• Το βράδυ η οδοντοστοιχία αφαιρείται από το στόμα και τοποθετείται σε 
ένα ποτήρι με κρύο νερό. Έτσι διατηρεί τις διαστάσεις της καθότι στο 
στόμα χάνει νερό λόγω όσμωσης 

• Μην πιέζετε τα πτερύγια της οδοντοστοιχίας καθώς καθαρίζετε γιατί 
μπορεί να σπάσει

Με το πέρασμα του χρόνου και τη φυσιολογική χρήση οι οδοντοστοιχίες θα 
φθαρούν. Αυτό σε συνδυασμό με κάποιες αλλαγές στα ούλα και το υποκείμενο 
οστό θα οδηγήσει σε μειωμένη συγκράτηση. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται 
εύκολα με μια επανεφαρμογή της βάσης της οδοντοστοιχίας συνήθως μια 
φορά το χρόνο

Αν η κατάσταση είναι επώδυνη ζητήστε τη συμβουλή του οδοντιάτρου. Καλό 
είναι να μην αφήνετε πάνω από 2 χρόνια για να κανονίσετε το επόμενο 
ραντεβού επανελέγχου ακόμα και αν δεν έχετε ενοχλήσεις.
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