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Περιοδοντίτιδα – Οδηγίες

Η περιοδοντική νόσος είναι καθαρά και μόνο μικροβιακής αιτιολογίας (Red 
complex), φέρει 6 παράγοντες κινδύνου και έχει 3 φάσεις θεραπείας. Τα 
μικρόβια αυτά, ‘’μικροβιακή πλάκα’’ για να μετατραπούν σε πέτρα χρειάζονται 3 
ημέρες. Η πέτρα από μόνη της δεν μπορεί να προκαλέσει τίποτα διότι 
πρόκειται για νεκρά μικρόβια αλλά είναι ιδιαίτερα πορώδης και το νέο βιοφίλμ 
της πλάκας εισχωρεί και δεν μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα πλέον από τον 
ασθενή

Μετά το τέλος της 1ης φάσης περιοδοντικής θεραπείας έχει αφαιρεθεί 
υποουλικά η πέτρα, κοκκιώδης ιστός μέσα από θυλάκους και το μικροβιακό 
φορτίο έχει ελαττωθεί σημαντικά. Σκοπός του ασθενή είναι να διατηρήσει το 
αποτέλεσμα της θεραπείας και το στόμα όσο πιο καθαρό γίνεται για να μην 
σχηματιστεί ξανά πέτρα ώστε να υποχωρήσει η φλεγμονή. Έτσι τα ούλα θα 
υποχωρήσουν, το βιολογικό εύρος πρόσφυσης (ο τρόπος που συνδέονται τα 
ούλα με τα δόντια) θα μείνει στο φυσιολογικό του μήκος 2-3mm, οι θύλακοι θα 
εξαλειφθούν και τα ούλα δεν θα ματώνουν αλλά θα φαίνονται υγιή και ροζ 

Καθημερινό εντατικό πλύσιμο δοντιών 2 φορές την ημέρα. 

Βουρτσάκια, νήμα και στοματικό διάλυμα κρίνονται απαραίτητα μια φορά την 
ημέρα. Η χλωρεξιδίνη έχει την τάση να αλλοιώνει την γεύση αλλά και να 
χρωματίζει τα δόντια αν φάμε και πιούμε αμέσως. Διαφορετικά 1 ώρα μετά την 
χρήση δεν έχει καμία επίδραση. Έτσι, η χρήση της θα πρέπει κατά προτίμηση 
να γίνεται το βράδυ πριν τον ύπνο που δεν θα φάμε ή θα πιούμε κάτι. Ιδιαίτερη 
προσοχή δίνουμε σε περιοχές με συνωστισμούς ή εμπλοκή διχασμού.

Τα δόντια μπορεί να φαίνονται ευαίσθητα αμέσως μετά την θεραπεία ειδικά 
στο κρύο, να παρουσιάζουν αυξημένη κινητικότητα ή να ενοχλούν ειδικά σε 
περιοχές που χρησιμοποιείται οδοντιατρικό laser  με σκοπό να μειώσει το 
μικροβιακό φορτίο μέχρι και 3 εβδομάδες μετά την θεραπεία

Επανέλεγχος 2 εβδομάδες μετά την πρώτη φάση κρίνεται αναγκαίος για να 
διαπιστωθούν τα πρώτα αποτελέσματα της θεραπείας. Έπειτα η θεραπεία 
εξελίσσεται συντηρητικά ή περνάει στη 2η ή 3η φάση ανάλογα.

Μετά την πρώτη φάση τα ούλα υποχωρούν φυσιολογικά και το βάθος θυλάκων 
μειώνεται σημαντικά.

Επανέλεγχος κάθε 3 μήνες για τον 1ο χρόνο είναι σημαντικός για τη 
διατήρηση του αποτελέσματος.
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o Η 2η φάση θεραπείας συνίσταται σε μικροβιακή θεραπεία

o Κατά τη 3η φάση θεραπείας τυχόν θύλακοι που παραμένουν εξαλείφονται 
μέσω ουλοπλαστικής ή οστικής/ιστικής αναγέννησης

                      

Συστηματική χρήση στοματικού διαλύματος με χλωρεξιδίνη μια φορά κάθε 
μέρα έως και 3 ανάλογα θεωρείται απαραίτητη για την περιοδοντική σας υγεία. 
kingingival, chlorhexil, eludril, perioxidin, plackout, hexalen, etc.
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