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Mnohí už vedia, že reč je o ochorení nazývanom 
parodontóza. 

Ale nie každý vie, čo je hlavnou príčinou toh-
to v  populácii rozšíreného problému. Je omyl 
obviňovať rodičov a  prarodičov, že sme toto 
ochorenie zdedili po nich. Hlavným vinníkom 
je totiž nedostatočná hygiena alebo nesprávna 
technika jej prevádzania. Pri čistení zubov ide 
o  to, aby bol zo zubov odstránený často nevi-
diteľný, ale zato veľmi škodlivý zubný povlak. 
Jeho hlavnou zložkou je veľké množstvo bakté-
rií, ktoré sa pevne prilepia k povrchu zubu. Nie 
je možné ho odstrániť inak ako zubnou kefkou. 
Preto je veľmi dôležitý správny výber kefky. Ob-
chody sa nás snažia očariť kefkami s rôznymi 
tvarmi, farbami a  špeciálnymi štetinkami, ale 
nie vždy je to tá najlepšia voľba pre naše zuby. 
Ideálna zubná kefka by mala mať krátku hla-
vičku. Štetinky zastrihnuté do roviny, aby všetky 
doliehali na povrch zubu, pretože len tie, ktoré 
sa ho dotýkajú, ho dokážu očistiť. A najčastej-
šou chybou pri výbere je tvrdosť štetiniek. Platí 
mylná predstava, že čím sú tvrdšie, tým lepšie 
zub očistia. Opak je však pravdou. Štetinky 
vyššej tvrdosti mechanicky poškodzujú ďasná, 
čo ešte prispieva k rozvoju parodontózy a zuby 
nevyčistia o  nič lepšie ako kefky s  mäkkými 
štetinkami. Tie, naopak, ďasná masírujú, čím sa 
zlepší ich prekrvenie, vďaka čomu sa  dokážu 
lepšie a rýchlejšie regenerovať. Okrem bežnej 
kefky sú dôležitou súčasťou ústnej hygieny 
aj medzizubné kefky a  zubné nite, ktoré 

odstraňujú nežiaduci zubný povlak aj z priesto-
rov, kam sa bežná kefka nedostane.

Čo sa stane s povlakom, ktorý nie je zo zuba 
odstránený? Okrem miliónov baktérií sa do neho 
ukladajú aj minerály či už zo slín, alebo z mine-
rálnych vôd. Po niekoľkých dňoch sa takýmto spô-
sobom povlak premení na zubný kameň. A sním si 
už žiadna zubná kefka ani ústna voda neporadí. 
Kameň pevne drží na povrchu zuba, najčastejšie 
v oblasti krčku alebo uložený pod ďasnami, kde 
ho voľným okom nevidieť. V  tomto prípade je 
jediným riešením absolvovať profesionálnu den-
tálnu hygienu, pri ktorej je zubný kameň rozdr-
vený pomocou ultrazvuku. Ten dokáže odstrániť 
kameň v  priebehu niekoľkých minút a  zároveň 
je šetrný k zubom a ďasnám. Pravidelné odstra-
ňovanie kameňa je dôležitou prevenciou vzniku 
parodontózy.

Zubný povlak a následne z neho vytvorený ka-
meň, je hlavným zdrojom baktérií nebezpečných 
pre ďasná. Tie sa neustále množia a  rôznymi 
mechanizmami poškodzujú závesný aparát zubu. 
Najskôr to začína zápalom ďasien. Tie zmenia 
svoju prirodzenú svetloružovú farbu na tmavo-
červenú, pri čistení často krvácajú a sú citlivé. Pri 
zlepšení hygieny však tieto prejavy veľmi rých-
lo zmiznú. Zápal ďasien sa teda dá správnym 
prístupom úplne vyliečiť. Ale ak nesprávna tech-
nika čistenia zubov pokračuje, zápal postupuje. 
Ďasná postupne ustupujú, odhaľujú sa krčky zu-
bov, čo môže u niektorých pacientov spôsobovať 
až neznesiteľné bolesti pri pôsobení tepla, chla-
du alebo pri dotyku. Vplyvom dlhodobého zápalu 
sa postupne odbúrava čeľustná kosť, v ktorej sú 
zuby uložené. Táto resorpcia je síce pomalá, ale 
nevratná. Zub, ktorého koreň už nie je dostatoč-

ne uložený v kosti, sa začne kývať. To celkovo je 
nepríjemné a výrazne sťažuje rozžuvanie potravy. 
Zub sa kýva stále viac a viac, až nakoniec dôjde 
k jeho predčasnej strate, často už v mladom ve-
ku. Jedinou účinnou liečbou parodontózy je opäť 
profesionálna úprava hygieny, ktorú je vhodné 
absolvovať približne každé 3 mesiace u zubného 
lekára alebo dentálnej hygienistky. Aj keď strate-
ná kosť sa už nedá vrátiť, je možné tento proces 
aspoň zastaviť a používať vlastné zuby namiesto 
zubných náhrad ešte niekoľko rokov.  
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Hygienou proti parodontóze
Krvácanie ďasien, bolesti, kývanie 
zubov a ich následná strata.
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