
Στοματική Υγεία και Εγκυμοσύνη

Χρήσιμες συμβουλές

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: 800 11 55222
(ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

Πώς θα επηρεάσει η εγκυµοσύνη τη στοµατική µου υγεία;
  Οι ορµονικές µεταβολές που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης έχουν πολύ µεγάλη επίδραση στη στοµατική σας υγεία. Τα 
υψηλά επίπεδα της προγεστερόνης µπορούν να οδηγήσουν σε µια 
κατάσταση, που ονοµάζεται «ουλίτιδα της  εγκυµοσύνης», η οποία µπορεί  
να προκαλέσει πόνο, οίδηµα και αιµορραγία στα ούλα. Αυτή η κατάσταση 
συνήθως παρουσιάζεται ανάµεσα στο δεύτερο και τον όγδοο µήνα της 
εγκυµοσύνης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ουλίτιδα της  εγκυµοσύνης 
µπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο τοκετό και / ή ελλιποβαρή νεογνά.

Πώς µπορώ να προλάβω την ουλίτιδα της εγκυµοσύνης;
  Όπως πάντα, η σωστή ατοµική φροντίδα είναι ουσιαστική για τη 
διατήρηση καλής στοµατικής υγείας καθ’  όλη τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης σας. Σ’ αυτήν περιλαµβάνονται το βούρτσισµα και η χρήση 
του οδοντικού νήµατος δυο φορές την ηµέρα, µια ισορροπηµένη 
διατροφή, οι στοµατικές πλύσεις µε φθοριούχα στοµατικά διαλύµατα 
χωρίς αλκοόλη και ο περιορισµός των τροφών και των ποτών  µε υψηλή 
περιεκτικότητα σε ζάχαρη. 
  Επιπλέον, ο οδοντίατρός σας ίσως να σας προτείνει πιο συχνούς 
επαγγελµατικούς καθαρισµούς κατά τη διάρκεια του δεύτερου και / ή της 
αρχής του τρίτου τριµήνου της εγκυµοσύνης.   

Άκουσα για κάτι που ονοµάζεται «υπερπλασία της εγκυµοσύνης». Είναι 
κάτι ανησυχητικό;
  «Οι υπερπλασίες της εγκυµοσύνης» είναι υπερπλασίες του ιστού των 
ούλων, συνήθως ανάµεσα σε δυο δόντια. Συνήθως παρουσιάζονται κατά 
τη διάρκεια του δεύτερου τριµήνου. Μπορεί να έχουν χρώµα άσπρο, 
ερυθρό ή µοβ και ίσως να αιµορραγούν κατά το βούρτσισµα. Ο 
καλύτερος τρόπος για να αποφευχθούν είναι ακολουθώντας όλες τις 
οδηγίες για τη στοµατική φροντίδα, που αναφέρθηκαν προηγουµένως, 
ιδιαίτερα τη χρήση του νήµατος. Αν παρουσιαστούν, ενηµερώστε τον 
οδοντίατρό σας. Θα τις αξιολογήσει και θα προγραµµατίσει την αφαίρεσή 
τους µετά τη γέννηση του παιδιού.
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Τα δόντια µου θα χάσουν ασβέστιο κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης; 
  Όχι. Είναι µύθος ότι η εγκυµοσύνη εξασθενίζει τα δόντια σας εξ’ αιτίας 
απώλειας ασβεστίου. Το έµβρυο παίρνει το ασβέστιο που χρειάζεται για 
να αναπτυχθεί από την διατροφή σας και όχι από τα δόντια σας. Αν όµως 
η πρόσληψη του ασβεστίου δεν είναι επαρκής, τα οστά σας µπορούν να 
αρχίσουν να χάνουν ασβέστιο. Είναι λοιπόν πολύ σηµαντικό να 
ακολουθείτε τις συµβουλές του γιατρού σας για πρόσληψη ασβεστίου µε 
τη διατροφή σας και / ή  µε τη χρήση συµπληρωµάτων ασβεστίου.

Mπορώ να επιτρέψω στον οδοντίατρό µου ή άλλο τοπικό αναισθητικό 
στη διάρκεια της εγκυµοσύνης µου;
  Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι ο οδοντίατρός σας χρησιµοποιεί όσο το 
δυνατό λιγότερο αναισθητικό, έτσι ώστε εσείς να αισθάνεστε άνετα. Αν 
αισθανθείτε πόνο, ζητήστε από τον γιατρό να  σταµατήσει και να σας 
δώσει λίγο περισσότερο αναισθητικό. Θα ελαττώσετε επίσης το στρες του 
παιδιού σας, αν εσείς η ίδια παραµένετε χαλαρή και χωρίς πόνο, κατά τη 
διάρκεια της οδοντιατρικής εργασίας. 

Μπορώ να κάνω λεύκανση στα δόντια µου όσο είµαι έγκυος;
  Σαν γενικός κανόνας, είναι καλύτερο να µεταθέσετε όλες τις 
προαιρετικές και τις αισθητικές οδοντιατρικές εργασίες για το χρονικό 
διάστηµα µετά τη γέννηση του παιδιού σας. Περιορίστε τις οδοντιατρικές 
εργασίες που θα δεχθείτε µόνο σε καθαρισµούς και επείγουσες 
οδοντιατρικές εργασίες, όπως οι ενδοδοντικές θεραπείες ή οι εξαγωγές, 
εφόσον υπάρξει ανάγκη. 

Βουρτσίστε µε φθοριούχο 
οδοντόκρεµα δυο φορές την ηµέρα.

Χρησιµοποιείστε το οδοντικό νήµα δυο 
φορές την ηµέρα.
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Θυµηθείτε να:

Σηµεία ελέγχου της καθηµερινής φροντίδας:
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