ΕΝΔΟΔΟΝΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ( ΑΠΟΝΕΤΡΩΗ) ΣΩΝ ΔΟΝΣΙΩΝ
Η Ελδνδνληηθή ζεξαπεία, ή Απνλεύξσζε νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη από ηνλ Οδνληίαηξν όηαλ
αθαηξεί ην λεύξν θαη ηα κηθξόβηα από ην εζσηεξηθό ηνπ δνληηνύ . Δειαδή θαζαξίδεη θαη απνιπκαίλεη ηνλ
πνιθηθό ζάιακν κε ηνπο ξηδηθνύο ζσιήλεο ( ηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ δνληηνύ όπνπ απιώλνληαη ηα
λεύξα ηνπ) θαη θαηόπηλ, ζθξαγίδεη θαιά κέρξη ην αθξνξίδην κε εηδηθό πιηθό ηελ γνπηαπέξθα.
Σε δσληαλά δόληηα βξίζθνπκε ηνλ «πνιθό», ελώ ζε λεθξά δόληηα ππάξρεη κηα άκνξθε κνιπζκέλε κάδα. Ο
πνιθόο δελ είλαη κόλνλ ην λεύξν ηνπ δνληηνύ όπσο ζπλήζσο πεξηγξάθεηαη, αιιά έλαο καιαθόο ηζηόο πνπ
πεξηέρεη αηκνθόξα αγγεία, λεπξηθέο ίλεο θαη ζπλδεηηθό ηζηό. Ο πνιθόο βξίζθεηαη ζε έλα θελό ρώξν ζην
θέληξν ησλ ζθιεξώλ ηζηώλ ζην εζσηεξηθό ηνπ δνληηνύ θαη πεξηβάιιεηαη από ηελ νδνληίλε (ζθιεξόο ηζηόο
από ηνλ νπνίν απνηειείηαη βαζηθά ην δόληη εζσηεξηθά). Εθηείλεηαη από ηνλ πνιθηθό ζάιακν ζην επάλσ
ηκήκα ηνπ δνληηνύ (πνπ νλνκάδεηαη κύιε), ζπλερίδεηαη ζηνπο ξηδηθνύο ζσιήλεο ζην εζσηεξηθό ησλ ξηδώλ
θαη θζάλεη ζην αθξνξίδην πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην νζηό ηεο γλάζνπ . Κάζε δόληη έρεη κόλν έλα πνιθηθό
ζάιακν αιιά κπνξεί λα έρεη κία ή πεξηζζόηεξεο ξίδεο θαη αξθεηνύο ξηδηθνύο ζσιήλεο.
Αλ έλα δόληη ηεξεδνληζηεί θαη δελ απνθαηαζηαζεί από ηνλ νδνληίαηξν, κπνξεί λα δηεηζδύζνπλ ζ' απηό
κηθξόβηα θαη λα πξνθαιέζνπλ ηνλ «ζάλαην», δειαδή ηε λέθξσζε, ηνπ πνιθνύ. Επίζεο κεηά από
ηξαπκαηηζκό Μεηά ηελ λέθξσζε ηνπ πνιθνύ αλ δελ γίλεη απνλεύξσζε, κεηά από θάπνην ρξνληθό
δηάζηεκα (κήλεο ή ρξόληα) ηα κηθξόβηα ζα βγνπλ από ην αθξνξίδην ηνπ δνληηνύ θαη ζα αξρίζνπλ ηα
πξνβιήκαηα. Μπνξεί λα ζρεκαηηζζεί θύζηε ή θαη απόζηεκα κε πύν πνπ πξνθαιεί ηζρπξό πόλν ,ην νπνίν
ρξεηάδνληαη αξθεηέο κέξεο κε αληηβηνηηθά θαη ηζρπξά παπζίπνλα γηα λα μεπεξαζζεί. Αλ δελ γίλεη ζεξαπεία
νύηε ζε απηή ηε θάζε, ηα κηθξόβηα θαη ηα παξάγσγα ηνπο ζα δηαιύζνπλ ζηγά-ζηγά ην θόθαιν πνπ ππάξρεη
ζην αθξνξίδην ηνπ δνληηνύ θαη ίζσο θζάζνπκε ζηελ εμαγσγή ηνπ δνληηνύ.
Η δηαδηθαζία ηεο απνλεύξσζεο ζπλήζσο γίλεηαη κε ηνπηθή αλαηζζεζία γηαηί είλαη κηα επώδπλε εξγαζία.
Μεηά ηελ αλαηζζεζία, ν γηαηξόο , αθαηξεί ηνλ πνιθό θαη θαηόπηλ θαζαξίδεη θαη δηακνξθώλεη θαηάιιεια
ηνπο ξηδηθνύο ζσιήλεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο απνλεύξσζεο ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξα θάξκαθα κέζα
ζηνλ πνιθηθό ζάιακν θαη ζηνπο ξηδηθνύο ζσιήλεο γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ κηθξνβίσλ. Τν θπξηόηεξν
είλαη ην ππνρισξηώδεο λάηξην 5%, πνπ δηαιύεη ηα κηθξόβηα θαη ηα λεύξα, αιιά έρεη άζρεκε γεύζε ζαλ ηε
ρισξίλε. Επίζεο εάλ πηηζηιηζζεί θαηά ιάζνο ,κπνξεί λα απνρξσκαηίζεη ηα ξνύρα, γηα απηό κελ θνξάηε ηα
θαιά ζαο ξνύρα όηαλ πάηε γηα ξαληεβνύ απνλεύξσζεο….
Εάλ ππάξρεη θιεγκνλή(πξήμηκν θαη έληνλνο πόλνο) πνπ έρεη επεθηαζεί πέξα από ην αθξνξξίδην ηνπ δνληηνύ κπνξεί λα ρξεηαζηνύλ αληηβηνηηθά θαη παπζίπνλα-αληηθιεγκνλώδε γηα ιίγεο κέξεο. Αληηδξαζηηθή
θιεγκνλή κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηεο απνλεύξσζεο ή ηα πιηθά πνπ ηνπνζεηνύληαη
ζην δόληη ,γηα απηό λα κελ αλεζπρείηε εάλ γηα κεξηθέο κέξεο λνηώζεηε πόλν ζηε κάζεζε. Σηελ επόκελε
επίζθεςε αθαηξείηαη ην πξνζσξηλό ζθξάγηζκα θαη εθόζνλ όια είλαη εληάμεη, ην δόληη ζθξαγίδεηαη θαλνληθά ή γίλνληαη θάπνηεο αιιαγέο κε θάξκαθα κέζα ζην δόληη.
Η απνλεύξσζε είλαη δπλαηό λα ηειεηώζεη κέζα ζηελ ίδηα ζπλεδξία(κηα θνξά) ζύκθσλα κε ηειεπηαίεο
επηζηεκνληθέο απόςεηο θαη έηζη ν αζζελήο λα θεξδίζεη ηηο πνιιέο επηζθέςεηο. Απηό όκσο δελ κπνξεί λα
γίλεη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, ρξεηάδεηαη θάπνηεο πξνϋπνζέζεηο θαη αληνρή από κέξνπο ηνπ αζζελή λα
κείλεη κε αλνηθηό ζηόκα γηα πνιιή ώξα.
Σε επόκελε ζπλεδξία ζην απνλεπξσκέλν δόληη ζπλήζσο ηνπνζεηείηαη έλαο άμνλαο γηα ηελ δνκηθή ελίζρπζε
ηνπ ή θαη ηνπνζεηείηαη ζηεθάλε (ε γλσζηή θνξώλα ή ζήθε) γηα ηελ ηειηθή απνθαηάζηαζε ηνπ δνληηνύ. Ο
ιόγνο είλαη όηη επεηδή αθαηξέζεθε ν πνιθόο ,θαη κεγάιν κέξνο ηεο κύιεο, ην απνλεπξσκέλν δόληη ράλεη
ηελ πγξαζία ηνπ θαη είλαη πην εύζξαπζην.
Τν απνλεπξσκέλν δόληη κπνξεί λα παξακείλεη γηα πνιιά ρξόληα ρσξίο πξνβιήκαηα , εθόζνλ νη ξίδεο ηνπ
ηξέθνληαη από ηνπο γύξσ ηζηνύο.
Η θαιή ζηνκαηηθή πγηεηλή ζην ζπίηη θαη νη ηαθηηθέο επηζθέςεηο ζηνλ νδνληίαηξν γηα έιεγρν θαη
ζπληήξεζε απνηξέπνπλ ηελ ππνηξνπή ηεο ηεξεδόλαο θαη ηελ εκθάληζε νπιίηηδαο. Εάλ
ζσζηά θαη ηαθηηθά επηζθεπηόκαζηε ηνλ νδνληίαηξν καο,κπνξνύκε λα δηαηεξήζνπκε ην απνλεπξσκέλν
δόληη, γηα όιε καο ηελ δσή .

