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Η ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟΤ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΜΑΛΓΑΜΑΣΟ
Σν Οδνληηαηξηθό ακάιγακα ,πνπ ίζσο ην γλσξίδεη ην θνηλό ζαλ ην «αζεκέλην ζθξάγηζκα» είλαη ην πιηθό
πνπ εδώ θαη 150 ρξόληα ήηαλ ην θύξην εκθξαθηηθό πιηθό ζε πεξηπηώζεηο ραιαζκέλσλ δνληηώλ πνπ
ρξεηαδόληνπζαλ εκθξάμεηο. Με ηελ αλαθάιπςε λέσλ πιηθώλ γηα εκθξάμεηο δνληηώλ όπσο ε ξεηίλε θαη ε
νδνληηαηξηθή πνξζειάλε, ζηγά ζηγά κεηώζεθε ε επξεία ηνπ ρξήζε, θπξίσο ιόγσ ηεο αληηαηζζεηηθόηεηαο
ηνπ(καύξν ρξώκα).
Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, παξακέλεη όκσο αθόκε θαιή επηινγή ζε κεγάιεο εκθξάμεηο, επεηδή αληέρεη
πεξηζζόηεξν ζηηο καζεηηθέο δπλάκεηο από ηελ ξεηίλε. Φπζηθά εάλ θάπνηνο ελδηαθέξεηαη γηα αμηόπηζηε
επηινγή ζε πίζσ δόληηα αιιά δελ ζέιεη ακάιγακα, κπνξεί λα επηιέμεη κεηαμύ έλζεησλ από ξεηίλε ή
έλζεησλ από πνξζειάλε. Σν κεηνλέθηεκα απηώλ ησλ θαηαζθεπώλ είλαη όηη δελ ηειεηώλνπλ ζε κηα
ζπλεδξία, είλαη ηερληθέο επαίζζεηεο θαη θνζηίδνπλ πεξηζζόηεξν από ηελ αληίζηνηρε έκθξαμε
ακαιγάκαηνο. Φπζηθά ζε κηθξέο εκθξάμεηο νπηζζίσλ δνληηώλ θαη ζηηο εκθξάμεηο κπξνζηηλώλ δνληηώλ,
πξώηε επηινγή είλαη ε ξεηίλε πνπ είλαη πιαζηηθό εληζρπκέλν κε κηθξνύο θόθθνπο γηαιηνύ. Σν κεγάιν ηεο
πιενλέθηεκα είλαη όηη ζε κηα ζπλεδξία έρνπκε άξηζηα απνηειέζκαηα.
Σώξα όζνλ αθνξά ηελ πνιπζπδεηεκέλε ηνμηθόηεηα ηνπ ακαιγάκαηνο είλαη θαη απηό άιιε κηα ππεξβνιή.
Σν ακάιγακα είλαη ζηαζεξό πιηθό θαη ε κηθξή θζνξά πνπ πθίζηαηαη ιόγσ ησλ δπλάκεσλ ηεο κάζεζεο δελ
είλαη ε αηηία πνπ απμάλεηαη ν πδξάξγπξνο ζην ζώκα καο. Αθόκε, δελ δηθαηνινγείηαη αθαίξεζε
εκθξάμεσλ ακαιγάκαηνο πνπ είλαη γεληθά απνδεθηέο, γηα λα ζεξαπεπζνύλ αζζέλεηεο αλνζνινγηθνύ ή
άιινπ ραξαθηήξα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αθαίξεζεο(ή ηνπνζέηεζεο) ηνπ ακαιγάκαηνο εθιύνληαη πνιύ
πεξηζζόηεξεο πνζόηεηεο πδξαξγύξνπ από όζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο. Η κόλε
εηζήγεζε πνπ δίλνπκε είλαη λα απνθεύγεηαη ε ηνπνζέηεζε(ή ε αθαίξεζε) εκθξάμεσλ ακαιγάκαηνο ζε
εγθύνπο. ύκθσλα κε ηελ Ακεξηθάληθε Παηδηαηξηθή Αθαδεκία «δεν υπάπχει επιζηημονική ηεκμηπίωζη
για οποιαδήποηε ηοξικά κλινικά αποηελέζμαηα από ηο οδονηιαηπικό αμάλγαμα».
Έρεηε κάζεη πνηέ όηη ην FDA(Food and Drug Administration USA) ζπζηήλεη λα κελ θαηαλαιώλνληαη
πεξηζζόηεξν από δύν γεύκαηα ςαξηνύ ηελ εβδνκάδα ,ςάξηα όπσο ν μηθίαο, ν ηόλνο, θαη ηα νζηξαθνεηδή;
Καη απηό ιόγσ ηεο ςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπο ζε πδξάξγπξν. Όια ηα κεγάια ςάξηα πνπ δνπλ ζε
αλνηθηέο ζάιαζζεο είλαη πεγέο πδξαξγύξνπ θαη ζπζηήλεηαη λα θαηαλαιώλνληαη κε πξνζνρή, εηδηθά από
εγθύνπο θαη παηδηά. ε ζρέζε κε ηνλ ηόλν θνλζέξβαο o white tuna πεξηέρεη δηπιάζην πνζό πδξαξγύξνπ
από ηνλ light tuna.Επίζεο θάπνηνη κεγάινη ηόλνη πνπ ζεξβίξνληαη ζαλ sushi ζε Γηαπσλέδηθα εζηηαηόξηα,
ζπλήζσο μεπεξλνύλ ηα αλώηαηα επηηξεπηά όξηα. Απηά πξέπεη λα πεξηνξίζεη εάλ ζέιεη θάπνηνο λα
πεξηνξίζεη ηελ πνζόηεηα πδξαξγύξνπ πνπ πξνζιακβάλεη ην ζώκα ηνπ. Σν πνζό ηνπ Τδξαξγύξνπ πνπ
εθιύεηαη ζην ζηόκα αηόκνπ πνπ έρεη 12 εκθξάμεηο ακαιγάκαηνο είλαη πεξίπνπ ην 1/100 ηνπ νξίνπ πνπ
έζεζε ε Παγθόζκηα Οξγάλσζε Τγείαο γηα επαγγεικαηίεο. Σν πνζό πνπ πξνζιακβάλνπκε από ηα ςάξηα
(θαηά κέζν όξν) είλαη 10 θνξέο πεξηζζόηεξν.
Παξακέλνληαο ζηελ νδνληηαηξηθή , θαιό ζα ήηαλ εάλ είρακε όινη γεξά δόληηα θαη δελ ρξεηαδόκαζηαλ ηα
μέλα πιηθά ζην ζώκα καο. Δελ είλαη επηινγή όκσο λα αθήλνπκε ηα δόληηα καο λα ιεηώλνπλ ζην ζηόκα,
,δηόηη κεκνλσκέλεο κειέηεο ελνρνπνηνύλ ζρεδόλ όιεο ηηο επηινγέο πνπ έρεη ν νδνληίαηξνο γηα λα
επηδηνξζώζεη έλα δόληη.
Σν άξηζην ζηόκα κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ θαιή θξνληίδα ηνπ ζηόκαηνο (βνύξηζηζκα ηξεηο θνξέο ηελ
εκέξα, ρξήζε νδνληηαηξηθνύ λήκαηνο, θζνξηώζεηο). Καη όηαλ ρξεηάδνληαη επηδηόξζσζε ηα δόληηα πξέπεη
λα απηό λα ην θάλνπκε ακέζσο ,γηαηί όπσο γηα θάζε θάξκαθν πνπ δίλεηαη ζηνπο αζζελείο καο , έηζη θαη
γηα ηηο εκθξάμεηο δνληηώλ εκείο νη γηαηξνί δπγίδνπκε ην θαιό πνπ πξνζθέξνπλ, ζε ζρέζε κε ην δπλεηηθό
θαθό πνπ κπνξεί λα θάλνπλ.
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