Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΣΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΟΝΣΙΩΝ
Εθείλν πνπ δελ είλαη θαη ηόζν γλσζηό είλαη όηη θαη ην ζηόκα είλαη κία επαίζζεηε
πεξηνρή πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζηαηεπζεί ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο. Γηα ηελ αθξίβεηα ην
ζηόκα είλαη ε πεξηνρή πνπ ηξαπκαηίδεηαη πεξηζζόηεξν από νπνηαδήπνηε άιιε ζηα ζπνξ
όπνπ ππάξρεη ζσκαηηθή επαθή.
Γη' απηό ην ιόγν πνιιέο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο έρνπλ θαηαζηήζεη ππνρξεσηηθή ηε
ρξεζηκνπνίεζε εηδηθώλ πξνζηαηεπηηθώλ κέζσλ γηα ηελ πεξηνρή ηνπ ζηόκαηνο. Πνιιά
από απηά ηα ζπνξ είλαη δηαδεδνκέλα θαη ζηελ Ειιάδα.
Σύκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Οδνληηαηξηθή Οκνζπνλδία αλάκεζα ζηα αζιήκαηα πνπ
απαηηείηαη ε πξνζηαζία ηνπ ζηόκαηνο ζπγθαηαιέγνληαη ην κπάζθεη, ην βόιετ, ην πόιν,
ε γπκλαζηηθή, ε πνδειαζία, ην ζθέτηκπνξλη, ην ζέξθηλγθ, ην ζθη, ε ππγκαρία, ε πάιε,
ε άξζε βαξώλ θαη νη πνιεκηθέο ηέρλεο.
Τν ζηόκα πξνζηαηεύεηαη κε κία εηδηθή θαηαζθεπή πνπ νλνκάδεηαη ζηνκαηηθόο λάξζεθαο
(mouthguard) . Ο λάξζεθαο είλαη θηηαγκέλνο από έλα είδνο καιαθνύ πιαζηηθνύ
πιηθνύ θαη αγθαιηάδεη ζπλήζσο ηα πάλσ δόληηα. Υπάξρνπλ όκσο θαη λάξζεθεο πνπ
εθαξκόδνπλ ηαπηόρξνλα ζηα πάλσ θαη ζηα θάησ δόληηα θαη ε θαηαζθεπή ηνπο είλαη
ιίγν δηαθνξεηηθή.
Ο ζηνκαηηθόο λάξζεθαο θνξηέηαη κε ζθνπό λα απνξξνθήζεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο
δύλακεο πνπ έρεη έλα θηύπεκα ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηόκαηνο θαη λα κεηώζεη έηζη ηηο
πηζαλόηεηεο ηξαπκαηηζκνύ. Λεηηνπξγεί δειαδή όπσο έλα καμηιάξη επεηδή απνξξνθά
ηνλ θξαδαζκό ηνπ ρηππήκαηνο θαη ζπγρξόλσο κνηξάδεη ηελ πίεζε ζε όιε ηελ πεξηνρή
ηνπ ζηόκαηνο, κεηώλνληαο ηελ έληαζή ηεο.
Τν ζηόκα έρεη ηελ ηδηαηηεξόηεηα όηη απνηειείηαη από έλα ζπλδπαζκό ζθιεξώλ ηζηώλ (
ηα δόληηα θαη ηα νζηά ησλ γλάζσλ) θαη καιαθώλ (ε γιώζζα, ηα ρείιε θαη νη παξεηέο ).
Μία αγθσληά από έλαλ αληίπαιν ζηε δηάξθεηα ελόο αγώλα κπάζθεη, ην πέζηκν από ην
πνδήιαην ή κία δπλαηή κπαιηά ζην πξόζσπν κπνξεί λα ζπξώμεη βίαηα ηνπο καιαθνύο
ηζηνύο πάλσ ζηα θνθηεξά δόληηα θαη λα ηνπο ζπλζιίςεη ή λα ηνπο ζθίζεη.
Αλ ην ρηύπεκα είλαη αθόκα πην δπλαηό εθηόο από ηα καιαθά κόξηα κπνξεί λα ππνζηνύλ
βιάβε θαη νη ζθιεξνί ηζηνί. Τα δόληηα κπνξεί λα ζπάζνπλ, λα κεηαηνπηζηνύλ από ηε
ζέζε ηνπο, λα βγνπλ ηειείσο ή λα παξακείλνπλ κελ ζηε ζέζε ηνπο αιιά λα
λεθξσζνύλ. Η άξζξσζε κπνξεί λα ππνζηεί θάθσζε θαη ηα ίδηα ηα νζηά ησλ γλάζσλ
κπνξεί λα ππνζηνύλ θάηαγκα. Σε απηά ζα πξέπεη λα πξνζηεζνύλ ε πηζαλόηεηα
πξόθιεζεο ιηπνζπκίαο, εγθεθαιηθήο δηάζεηζεο, εγθεθαιηθήο αηκνξξαγίαο θαη
ηξαπκαηηζκώλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζηελ πεξηνρή ηνπ απρέλα.
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