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Wstęp
Zadaniem stomatologicznych uzupełnień protetycznych oraz aparatów
ortodontycznych jest rehabilitacja narządu żucia, zarówno pod względem
estetycznym, jak i funkcjonalnym.

Ryc. 1 Uzupełnienie protetyczne stałe

Ryc. 3 Proteza osiadająca

Ryc. 2 Aparat ortodontyczny stały

Ryc. 4 Proteza szkieletowa

Braki zębów lub ich nieprawidłowe ułożenie względem siebie, obok
oczywistego niekorzystnego efektu estetycznego, skutkują szeregiem
nieprawidłowości, np. przemieszczaniem się zębów, ich starciem, rozchwianiem,
a ostatecznie utratą. Ponadto obniżona wysokość zwarcia może skutkować
uszkodzeniem stawu skroniowo-żuchwowego (ssż), parafunkcjami oraz bólami
pochodzenia neurologicznego. Źle rozdrobniony pokarm może być przyczyną
dolegliwości ze strony układu pokarmowego, a trudności z gryzieniem mogą
przyczyniać się do niewłaściwej i niezdrowej diety.
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Czy cierpisz z powodu którejkolwiek
z poniższych dolegliwości?
Bóle głowy, czaszki

Oczy

Uszy

1. Czoło
2. Skronie
3. Bóle typu migrenowego
4. Bóle typu zatokowego
5. Przeszywający ból z tyłu głowy
6. B
 olesność dotykowa włosów
i/lub skóry głowy

1. Ból za oczami
2. Przekrwione oczy
3. Możliwy wytrzeszcz oczu
4. Wrażliwość na światło
słoneczne

1. Świszczenie, buczenie, dzwonienie
2. Pogorszony słuch
3. Ból uszu, bolesność, infekcja
4. Zatkane „swędzące” uszy
5. Zawroty głowy, oszołomienie

Usta
1. Dyskomfort
2. Ograniczone otwieranie ust
3. Brak możliwości płynnego otwierania ust
4. P
 odczas otwierania ust żuchwa zbacza
w jedną stronę
5. B
 rak możliwości otwarcia
lub zamknięcia ust

Problemy z żuchwą

Problemy z szyją

1. Klikające, strzelające stawy żuchwy
2. Trący dźwięk
3. Ból mięśni policzków
4. N
 iekontrolowany ruch żuchwy
i/lub języka

1. Brak ruchomości, sztywność
2. Ból szyi
3. Zmęczone, bolesne mięśnie
4. Ból okolicy barkowej i bóle pleców
5. Drętwienie ramion i palców

Ryc. 5 Wpływ braków zębowych na człowieka
dr n. med. Maciej Nowak
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Konsekwencje nieleczonej dysfunkcji
stawu skroniowo-żuchwowego (ssż)
Twarz

Głowa

Ucho

1. Uczucie zmęczenia twarzy
po nocy
2. Zaburzenia czucia twarzy
3. Ból okolicy zatok
4. Bolesne napięcie mięśni
twarzy

1. Bóle głowy
2. Zawroty
3. Omdlenia
4. Zaburzenia snu
5. Depresja

1. Szumy, piski
2. Ból ucha
3. Zaburzenia równowagi
4. Nadwrażliwość na dźwięki

SSŻ
1. Ból okolicy ssż
2. Ból okolicy kąta żuchwy
3. Trzaski
4. Przeskakiwanie żuchwy
5. Ograniczenie otwierania ust
6. Wypadnięcie żuchwy
7. Esowaty tor ruchu
otwierania żuchwy
8. Ból przy otwieraniu ust
9. Problemy podczas żucia
pokarmu

Zęby
1. Pionowe pęknięcia
2. Starte, o nierównej powierzchni
3. Rozchwiane
4. Liczne ubytki przyszyjkowe
5. Nadwrażliwe
6. Często wypadają wypełnienia

Mięśnie
1. Przerost mięśni twarzy
2. Punkty spustowe w mięśniach głowy i szyi
3. Przykurcze mięśniowe
4. Bóle mięśni pleców
5. Ograniczenie ruchomości głowy

Ryc. 6 Konsekwencje nieleczonej dysfunkcji ssż (stawu skroniowo-żuchwowego).

Przyczyną Twoich dolegliwości mogą być wady zgryzu, wady postawy ciała,
urazy, zaciskanie mięśni żwaczowych, ale i liczne braki zębowe, rozchwiane
i przemieszczone zęby, źle dopasowane lub zużyte protezy, starcie zębów
spowodowane zgrzytaniem zębów – bruksizm, który może pogłębić się z powodu
stresu i nerwowości. Stąd schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego.
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Biofilm bakteryjny
Na zębach, użytkowanych uzupełnieniach protetycznych oraz aparatach
ortodontycznych, odkłada się chorobotwórczy biofilm bakteryjny, który
może powodować miejscowe stany zapalne, mające wpływ na rozwój
chorób dziąseł i przyzębia, ale także i na zdrowie ogólne człowieka
(np. miażdżyca, ostre incydenty wieńcowe, udar, cukrzyca, otyłość, zaburzenia
erekcji, niska waga urodzeniowa dzieci, przedwczesny poród). Biofilm z biegiem
czasu ulega mineralizacji i powoduje odkładanie się kamienia na zębach,
uzupełnieniach protetycznych lub aparatach ortodontycznych. Występująca
w ślinie planktonowa forma biofilmu bakteryjnego, może odkładać się w odległych
zdrowych okolicach jamy ustnej, np. na implantach.

Zdolność wymiany ciepła

Przepływ wody

1. Tworzenie się
błonki nabytej

BIOFILM

2. Adhezja

3. Koagregacja

4. Dojrzewanie
biofilmu

CZAS
kilka minut

kilka dni

Rurka skraplacza

Węglowodany

Białka

Bakterie

kilka tygodni

EPS: Zewnątrzkomórkowe
substancje polimerowe

Ryc. 7 Rozwój biofilmu bakteryjnego

dr n. med. Maciej Nowak
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Biofilm (płytka bakteryjna)
Choroba
przyzębia
Mózg

(dziąseł)

Serce
Płuca
Wątroba
Nerki
Trzustka
Płód
(niska waga
urodzeniowa
dzieci
i przedwczesne
porody)

Bakterie
Naczynie krwionośne

Sztuczny staw

Ryc. 8 Wpływ chorób dziąseł i przyzębia związanych z biofilmem bakteryjnym na narządy człowieka
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Bakterie (Porphyromonas gingivalis)
wywołujące przewlekłe choroby
dziąseł, mogą wpływać na rozwój
Bezzębność
w populacji osób starszych
skutkuje upośledzoną zdolnością
żucia i może prowadzić
do niedożywienia

Infekcje zębów
mogą wiązać
się z ryzykiem
zapalenia płuc

Choroby dziąseł
zostały powiązane
z wyższym ryzykiem chorób
sercowo-naczyniowych
(np. miażdżyca,
ostre incydenty wieńcowe)

choroby Alzheimera i raka trzustki

Chore zęby i dziąsła mogą
stanowić źródła odogniskowych
infekcji zębopochodnych

Bakterie jamy ustnej
powiązano z infekcyjnym
zapaleniem wsierdzia
(zapaleniem wewnętrznej
wyściółki serca)

Zaburzenia
erekcji

Choroba dziąseł

Bakterie jamy ustnej

może skutkować
powikłaniem
cukrzycy

powiązano z rozwojem
infekcyjnego zapalenia
stawów

Ryc. 9 Wpływ chorób dziąseł i przyzębia związanych z biofilmem bakteryjnym na zdrowie ogólne człowieka

dr n. med. Maciej Nowak
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Klasyfikacja uzupełnień protetycznych
i aparatów ortodontycznych
Uzupełnienia protetyczne dzieli się na:
– ruchome, czyli wyjmowane (osiadające z płytą akrylową lub elastyczną,
lub o podparciu ozębnowym tzw. protezy szkieletowe),
– stałe niewyjmowane (mosty, korony, wkłady, nakłady, implanty).
Aparaty ortodontyczne są:
– stałe, czyli przyklejone do zębów
– ruchome, czyli wyjmowane.

PAMIĘTAJ O TYM, ŻE…
•

•

•

•
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Protezy ruchome z płytą akrylową lub elastyczną powinny być
wyjmowane na noc i po oczyszczeniu przechowywane „na sucho”,
w celu uniknięcia rozwoju chorobotwórczych mikroorganizmów,
a w przypadku protez elastycznych w warunkach wilgotnych.
Protezy elastyczne z punktu widzenia zdrowia jamy ustnej nie są
zalecane. Uzupełnienia szkieletowe oraz aparaty po umyciu należy
użytkować także w nocy podczas snu.
Aby aparat ortodontyczny przynosił oczekiwany efekt leczniczy
i estetyczny, a nie stanowił przyczyny powikłań, należy rygorystycznie
przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Należy zgłaszać się
na wyznaczone wizyty kontrolne i nigdy nie rozkręcać śruby więcej niż było
to zalecone.
W przypadku uszkodzenia aparatu, odklejenia się go, poluzowania
któregoś z elementów lub uszkodzenia, pęknięcia, odłamania (dotyczy
to także protez), należy zgłosić się jak najszybciej na wizytę kontrolną
do stomatologa prowadzącego.
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Przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej ma
podstawowe znaczenie dla zdrowia i długiego,
komfortowego użytkowania protez bądź aparatów.

Ryc. 10 Zła higiena aparatu ruchomego (podobnie jak w przypadku protez ruchomych)

Uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej

Aparaty korygujące uzębienie i uzupełnienia protetyczne
mogą powodować bolesne uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej.
Są one trudne do leczenia z powodu ciągłego drażnienia delikatnej śluzówki jamy
ustnej przez twarde elementy aparatu ortodontycznego lub protezy zębowej.
Pomoc mogą stanowić tutaj: wosk ortodontyczny (do pokrywania części
aparatów bezpośrednio drażniących błonę śluzową jamy ustnej), preparaty
powlekające błonę śluzową i wspomagające gojenie owrzodzenia,
leki o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym.
dr n. med. Maciej Nowak
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Ważne jest, aby preparat (w szczególności dla dzieci) miał akceptowalny
smak oraz był łatwy i szybki w użyciu oraz posiadał zdolność utrzymania
się na drażnionych fragmentach błony śluzowej. Stała obecność śliny
w jamie ustnej oraz ruchy języka stanowią duże utrudnienie dla utrzymania się
preparatów na drażnionej tkance. Silne właściwości adhezyjne preparatu powinny
zapewniać utrzymywanie na powierzchni błony śluzowej na tyle długo, aby mógł
on stanowić barierę izolującą uszkodzone miejsce od czynników drażniących.
Składniki takie jak: poliwinylopirolidon (PVP) i kwas hialuronowy, mają
zdolność szybkiego tworzenia stabilnej warstwy, pełniącej rolę bariery
mechanicznej. Przylegając do drażnionej błony śluzowej jamy ustnej, długotrwale
zmniejszają dyskomfort i ból związany z drażnieniem odsłoniętych zakończeń
nerwowych – aft. Utworzona warstwa może zawierać różne związki,
np. sprzyjające naturalnemu gojeniu się błony śluzowej jamy ustnej
(kwas hialuronowy, substancje roślinne, np. aloes zwyczajny).

PAMIĘTAJ O TYM, ŻE…
 przypadku leczenia uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej
W
przez elementy aparatu ortodontycznego lub protezy zębowej
warto dobrać właściwą postać preparatu w zależności od rodzaju
i umiejscowienia zmian oraz wieku leczonej osoby.

		
Żel rekomendowany jest do leczenia pojedynczych,
ograniczonych zmian w jamie ustnej. Jeśli opakowanie
posiada długi aplikator, umożliwia on precyzyjne naniesienie żelu
na zmianę bez konieczności nakładania go za pomocą palca.
		Spray wydaje się najbardziej odpowiedni do leczenia
licznych i trudno dostępnych zmian w jamie ustnej.
Dozownik pozwala na pokrycie produktem zmiany w jamie
ustnej. Ruchoma końcówka aplikatora, pozwala na precyzyjne
podanie i ułatwia dostęp do dalszych części jamy ustnej,
bez wywoływania odruchu wymiotnego.
10
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		Płyn do płukania jamy ustnej ułatwia aplikację i dotarcie
do licznych, rozlanych zmian. Na rynku aptecznym
dostępne są płyny do płukania jamy ustnej, wymagające
lub niewymagające rozcieńczenia – warto dopytać o to
farmaceutę i dobrać produkt do własnych preferencji.

PAMIĘTAJ O TYM, ŻE…
•

•

•

•

•

Preparaty steroidowe oraz zawierające witaminę A można
stosować tylko i wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarza. Preparaty
zawierające alkohol lub pochodne kwasu acetylosalicylowego
są wręcz przeciwwskazane, gdyż utrudniają gojenie się wykwitów
nadżerkowo-wrzodziejących w jamie ustnej.
Maksymalny czas użytkowania protez osiadających wynosi 5 lat,
a w połowie tego okresu (po ok. 2,5 roku) powinny zostać one
podścielone przez lekarza dentystę. W związku ze zmianami
zachodzącymi w jamie ustnej, po tym czasie, protezy stają się niedopasowane
i mogą stanowić przyczynę powikłań, często trudnych w leczeniu.
Zabiegi higieniczne powinny być różne dla uzupełnień lub aparatów
ruchomych (protezy akrylowe lub szkieletowe) oraz dla uzupełnień stałych
(mosty, korony, implanty).
Pacjenci posiadający uzębienie resztkowe lub bezzębie,
powinni szczotkować posiadane zęby lub wyrostki zębodołowe
i powierzchnie języka 2 razy dziennie – wieczorem obowiązkowo
po kolacji.
Uważa się, że u osób zdrowych, bez choroby przyzębia, przestrzegających
zasad higieny jamy ustnej, kamień nazębny powinien być zdejmowany
profesjonalnie 1–2 razy do roku.

dr n. med. Maciej Nowak
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Pielęgnacja protez i aparatów ruchomych
Zasady utrzymania właściwej higieny jamy ustnej i wyjmowanych
uzupełnień protetycznych są takie same.
Aparaty ruchome (zdejmowane) wykonane są najczęściej z akrylu i wymagają
zabiegów higienicznych podobnie jak wyjmowane protezy. Powinny być
szczotkowane specjalną szczotką do protez (a nie do zębów) z użyciem
specjalnej pasty do pielęgnacji protez, mydła lub płynu do mycia naczyń
(w żadnym przypadku nie pasty do zębów – która może zmatowić i porysować
akryl). Przed szczotkowaniem, w celu pozbycia się trudnych do
usunięcia twardych, przebarwiających złogów należy moczyć je raz na
2–3 tygodnie w 50% roztworze wodnym octu, kwasku cytrynowego
lub roztworach uzyskanych z rozpuszczenia w wodzie specjalnych
tabletek do czyszczenia protez dostępnych w aptece przez ok. 30 minut
(w przypadku protez elastycznych ok. 20 minut).

Ryc. 11 Szczotka do protez lub aparatów ruchomych

Proteza lub aparat ruchomy, gdy nie są użytkowane, powinny być
przechowywane po ich umyciu „na sucho”.
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Pielęgnacja uzupełnień protetycznych
i aparatów stałych
Należy zwrócić uwagę, aby szczotkowanie przebiegało z użyciem szczoteczek
miękkich (nie ultra miękkich, które stosuje się po zabiegach chirurgicznych),
lecz suchych, niemoczonych wcześniej w ciepłej wodzie. Należy posiłkować się
preparatami do płukania jamy ustnej, np. z zawartością chlorku cetylopirydyny
lub stabilizowanych fluorków cyny, które użyte jeszcze przed szczotkowaniem,
zmiękczą zalegający biofilm na trudno dostępnych powierzchniach zębów, koron
i łączników protetycznych oraz elementach aparatów ortodontycznych, ułatwiając
jego usunięcie. Korzystne jest także działanie przeciwbakteryjne i reminaralizacyjne
tych preparatów.
• Szczotkowanie ręczne polega na ustawieniu szczoteczki pod kątem
ok. 45 stopni pomiędzy koronami zębów lub uzupełnień protetycznych
a dziąsłem i wymiataniu w kierunku powierzchni żującej.

Ryc. 12 Szczotkowanie ręczne

dr n. med. Maciej Nowak
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•

W przypadku szczotek ręcznych i szczoteczek sonicznych,
szczotkowanie powinno trwać min. 3 minuty i wymaga wykonywania
ruchów wymiatających. Szczotkowanie szczotkami elektrycznymi
oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjnymi (3D) trwa 2 minuty. Należy przyłożyć
szczoteczkę do powierzchni korony i chwilę przytrzymać, nie wolno jej
przesuwać po zębach i dziąsłach za wyjątkiem powierzchni żujących koron.

Ryc. 13a Szczotkowanie elektryczne

•

Szczoteczki soniczne emitują fale dźwiękowe, które wprawiają
w drganie włókna główki, czyniąc proces czyszczenia zębów bardziej
precyzyjnym. Wytwarzane przez szczoteczkę fale mają zasięg wykraczający
poza długość włókien nawet o kilka milimetrów, co powoduje wprawienie
w ruch cząsteczek śliny zmieszanej z pastą do zębów. Powstają mikrobąbelki,
które kierowane są głęboko pomiędzy zęby i wzdłuż linii dziąseł
dla skutecznego czyszczenia.

Ryc. 13b Szczotkowanie soniczne
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•

Nici typu super-floss rozbudowane o usztywnioną część wprowadzającą
oraz gąbeczkę czyszczącą, ułatwiają oczyszczanie dodziąsłowych
powierzchni przęseł mostów (między filarami).

Ryc.14 Użycie nitki dentystycznej

Ryc.15 Użycie szczoteczki do przestrzeni międzyzębowych

dr n. med. Maciej Nowak
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•

Znacznym ułatwieniem w zachowaniu właściwej higieny jamy ustnej
u osób użytkujących aparaty lub protezy stałe stanowią irygatory. Można
zamiast wody zastosować w nich roztwory do płukania jamy ustnej. Precyzyjny
strumień płynu, skierowany pod odpowiednim ciśnieniem, oczyści trudno
dostępne miejsca.

Ryc. 16 Irygator

•

Powierzchnie międzyzębowe powinny zostać oczyszczane specjalnymi
szczoteczkami do tych powierzchni o właściwym rozmiarze.
Szczotkowanie zębów z wykorzystaniem specjalnych szczoteczek do aparatów
ma ogromne znaczenie, a w przypadku aparatów stałych oraz implantów,
szczotkowanie powinno zostać przeprowadzone po każdym posiłku,
jeżeli tylko jest to możliwe.

Ryc. 17 Szczoteczka ręczna do aparatów stałych
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W przypadku implantów, wszczepy nie posiadają ozębnej
pełniącej funkcję obronną, a więc w celu uniknięcia powstania
stanu zapalnego wymagane jest szczotkowanie po każdym
posiłku, a zastosowanie szczoteczki elektrycznej oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjnej lub sonicznej, zwiększy wydajność
szczotkowania. Każdy powstający wokół implantu stan zapalny
skraca czas jego trwania.

Podsumowanie
•
•

•

•
•

•

Przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej ma podstawowe znaczenie.
Do mycia protez i aparatów ruchomych stosuje się specjalne szczotki
(nie te do zębów) oraz płyn do mycia naczyń lub mydło (nie pastę do zębów).
Raz na 2–3 tygodnie warto namoczyć je w 50% wodnym roztworze
octu, kwasku cytrynowego lub roztworze uzyskanym z rozpuszczenia
w wodzie specjalnych tabletek do czyszczenia protez (ok. 30 min) oraz
dokładnie je wyszczotkować w celu usunięcia twardych osadów
i przebarwień.
Protezy ruchome osiadające lub aparaty ortodontyczne wyjmowane,
powinny być przechowywane po ich umyciu „na sucho” (z wyjątkiem
protez elastycznych).
W uzupełnieniach protetycznych osiadających nie należy spać. Spać można
w uzupełnieniach szkieletowych i aparatach ortodontycznych.
Szczotkowanie protez i aparatów niewyjmowanych, powinno przebiegać
tak jak szczotkowanie zębów, lecz z użyciem dodatkowych przyrządów:
irygatora, specjalnych szczoteczek czy nitki super-floss.
Przed szczotkowaniem warto wypłukać usta wodą, następnie
preparatem do wspomagania higieny jamy ustnej. Szczotkowanie powinno
przebiegać z użyciem miękkiej, suchej szczotki do zębów. Szczotkowanie ręczne
i szczotkami sonicznymi trwa co najmniej 3 minuty i wymaga wykonywania ruchów
wymiatających, szczotkowanie szczotkami elektrycznymi 3D z okrągłą główką trwa
minimum 2 minuty i nie wykonuje się żadnych ruchów, tylko przykłada szczoteczkę
do powierzchni zębów.

•
•

•

•

•

Wieczorne szczotkowanie powinno przebiegać po kolacji.
Do oczyszczania przestrzeni międzyzębowych należy raz dziennie
(wieczorem) stosować specjalne szczoteczki do przestrzeni
międzyzębowych.
Dokładne mycie zębów w przypadku posiadania implantów lub aparatów
stałych, powinno przebiegać po każdym posiłku, zawsze kiedy jest
to możliwe.
Na początku użytkowania protez i aparatów mogą pojawić się
nieprzyjemne dolegliwości bólowe. Pomocny może być wosk
ortodontyczny oraz preparaty powlekające błonę śluzową
i wspomagające gojenie owrzodzenia, a także leki o działaniu
przeciwbólowym i przeciwzapalnym.
Aby aparat ortodontyczny/proteza przyniosły zakładany efekt
leczniczy i estetyczny, a nie stanowiły przyczyny powikłań, należy
rygorystycznie przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego, a zwłaszcza
zgłaszać się na wyznaczone wizyty kontrolne i nigdy nie rozkręcać
śruby więcej niż było to zalecone. W przypadku uszkodzeń bądź
jakichkolwiek wątpliwości, należy zgłosić się jak najszybciej na wizytę
kontrolną do stomatologa.

Piśmiennictwo:
Atassi F., Awartani F.: Oral hygiene status among orthodontic patients, J. Contemp Dent Pract. 2010;
11: 4, 025–32.
Baricevic M., Mravak-Stipetyic M., Majstorovic M., Baranovic M., Baricevic D., Loncar B.: Oral mucosal
lesions during orthodontic treatment. International Journal of Paediatric Dentistry 2011, 21: 96–102.
Bruna E., Fabianelli A., red. wyd. pol. Bożyk A., Michalak M.: Implantoprotetyka, Edra Urban & Partner
Wydawnictwo, Wrocław 2017.
Bruna E., Fabianelli A., red. wyd. pol. Dawyniak-Nowak M., Nowak M.: Protezy stałe z bezstopniowym
uszczelnieniem brzeżnym. Postępowanie kliniczne i laboratoryjne, Edra, Edra Urban & Partner
Wydawnicwo, Wrocław 2018.
Czochrowska E., Górska R.: Czy leczenie ortodontyczne aparatami stałymi stanowi zagrożenie
dla tkanek przyzębia? Przegląd literatury. Nowa Stomatologia 4/2012, 174–179.
Dragan M.: Wpływ leczenia ortodontycznego na tkanki przyzębia – na podstawie piśmiennictwa.
Nowa Stomatologia 4/2005, 228–230.
Spiechowicz E.: Protetyka stomatologiczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wyd. 4, Warszawa 2010.
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NA AFTY I NIEWIELKIE
USZKODZENIA BŁONY
ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ

Anaftin® Żel
• Do leczenia pojedynczych, ograniczonych zmian
w jamie ustnej
• Długi aplikator umożliwia precyzyjne naniesienie
żelu na zmianę

Wyrób medyczny

Nałóż 1 lub 2 krople żelu na okolicę owrzodzenia lub
zmiany. Nie dotykaj zmiany językiem przez co najmniej
2 minuty, aby mogła utworzyć się warstwa ochronna.

Anaftin® Spray
• Do leczenia licznych i trudno dostępnych
zmian w jamie ustnej
• Końcówka pozwala na precyzyjne podanie i ułatwia
dostęp do dalszych części jamy ustnej

Wyrób medyczny

Przed pierwszym użyciem zdejmij nakrętkę i nałóż
dozownik. Skieruj dozownik na zmianę w jamie ustnej
i naciśnij 3 razy lub tyle, ile jest konieczne, aby pokryć
zmianę.

Anaftin®
Płyn do płukania jamy ustnej
• Do leczenia licznych, rozlanych owrzodzeń
w jamie ustnej oraz u pacjentów
ortodontycznych
• Stosować bez rozcieńczania

Wyrób medyczny

Wypełnij załączoną nakrętkę z miarką do linii 10 ml.
Płucz jamę ustną przez co najmniej 1 minutę, następnie
wypluj płyn.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów unikaj jedzenia i picia przez co najmniej 1 godzinę po użyciu.
Stosuj 3–4 razy dziennie lub w razie potrzeby.

Na podstawie: Szymczak-Paluch M. i wsp. Dermatologia po dyplomie, 2017;2: 13-19; Instrukcja użycia Anaftin® Żel, Spray, Płyn do płukania jamy ustnej (09.2016).

Nie pozwól,
aby afty
przejęły kontrolę
nad Twoją
jamą ustną!

NOSISZ APARAT

ORTODONTYCZNY?

Elementy aparatu korygującego
uzębienie mogą powodować
bolesne uszkodzenia
błony śluzowej
jamy ustnej.

SZYBKA OCHRONA PRZED BÓLEM
Poliwinylopirolidon i kwas hialuronowy
szybko tworzą stabilną warstwę, długotrwale
chroniąc uszkodzoną błonę śluzową – aftę.
Dzięki temu zmniejsza się dyskomfort
i ból wywołany podrażnieniem odsłoniętych
zakończeń nerwowych.

WSPOMAGANIE NATURALNEGO
GOJENIA OWRZODZENIA
Kwas hialuronowy i aloes zwyczajny
wspomagają naturalny proces gojenia
uszkodzonych tkanek.
www.anaftin.pl
Na podstawie: Instrukcja użycia Anaftin® Płyn do płukania jamy ustnej (09.2016). Pawlik A., Forum Pediatrii praktycznej,
luty 2018 (19): 48-50.
Przygotowano: sierpień 2019, PL-ANA-2019-C3-3-PRINT

Wyroby medyczne

