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Πξόζθαηεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηηο ΗΠΑ θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε ζπρλή θαηαλάισζε
αλζξαθνύρσλ αλαςπθηηθώλ ηύπνπ cola κε γιπθαληηθέο νπζίεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο
βιάβεο ζηα δόληηα ησλ παηδηώλ. Πξάγκαηη, ε Ακεξηθαληθή Οδνληηαηξηθή Οκνζπνλδία-ADΑ έρεη
μεθηλήζεη κία κεγάιε ελεκεξσηηθή θακπάληα γηα απηό ην ζθνπό κεηαμύ ησλ παηδηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο θαη
ηδίσο κεηαμύ ησλ γνληώλ ηνπο θαη ησλ δαζθάισλ ηνπο. Σηα πιαίζηα απηήο ηεο έξεπλαο δηαπηζηώζεθε όηη
ζε όιεο ζρεδόλ ηηο θαληίλεο ησλ ζρνιείσλ, ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ θαηαζθελώζεσλ ζηηο
ΗΠΑ ππάξρνπλ θαη πσινύληαη ηέηνηα αλαςπθηηθά θαη όηη ηα παηδηά θαηαλαιώλνπλ αλεμέιεγθηα θαη πνιύ
ζπρλά απηά ηα πξντόληα.
Οη ζρεηηθέο έξεπλεο έδεημαλ όηη απηά ηα αλαςπθηηθά, εθηόο από ηηο αλζξαθνύρεο ελώζεηο ηύπνπ soda
πεξηέρνπλ θαη γιπθαληηθνύο παξάγνληεο θαζώο θαη δηάθνξα νμέα πνπ θαηαζηξέθνπλ ζηαδηαθά ηελ
αδακαληίλε ησλ δνληηώλ. Απηά ηα νμέα κάιηζηα εκπεξηέρνληαη ζηα αλαςπθηηθά ζε ηόζν κεγάιε
ππθλόηεηα ,πνπ ε δξάζε ηνπο κπνξεί λα είλαη αλεπαλόξζσηε γηα ηνπο ζθιεξνύο νδνληηθνύο ηζηνύο θαη
ζεσξνύληαη αθόκε πην επηθίλδπλα θαη δξαζηηθά θαη από ηα νμέα πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα πγξά ηεο
κπαηαξίαο ησλ απηνθηλήησλ. Οη εηαηξείεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηέηνησλ αλαςπθηηθώλ
ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξα εκπνξηθά ηερλάζκαηα γηα λα πξνσζήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο θαη
ζπγθαιύπηνπλ ηηο πξαγκαηηθέο θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ απηά ηα πξντόληα γηα ηα δόληηα θαη
ηδίσο γηα ηα παηδηθά δόληηα. Επίζεο έρνπλ ηνπνζεηήζεη εηδηθά κεραλήκαηα απηόκαηεο πώιεζεο ηέηνησλ
αλαςπθηηθώλ γηα ηελ θαιύηεξε πξνώζεζε ησλ πσιήζεώλ ηνπο θαη απηό επηηείλεη θαη ηελ αλεμέιεγθηε
δηάζεζε απηώλ ησλ πξντόλησλ. Ειπίδνπκε απηό λα κελ ην αθήζνπκε λα γίλεη θάπνηε θαη ζηελ Κύπξν. Η
ADA(Οδνληηαηξηθή Οκνζπνλδία) πξνηείλεη ζηα παηδηά θαη ζηνπο γνλείο νξηζκέλα πξαθηηθά κέηξα γηα
ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηώλ πνπ έρνπλ ε δάραξε θαη ηα νμέα πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηά ηα
αλαςπθηηθά, γηα ηα δόληηα ησλ παηδηώλ.
Απηά ηα κέηξα είλαη ηα εμήο:
1.Να πίλνληαη απηά ηα αλαςπθηηθά κε θαιακάθη ώζηε λα απνθεύγεηαη ε άκεζε επαθή ηνπο κε ηα
δόληηα.
2.Να πιέλεηαη ην ζηόκα κε άθζνλν λεξό κεηά ηελ θαηαλάισζε ηέηνησλ αλαςπθηηθώλ.
3 Εάλ ζα θαηαλαισζνύλ λα θαηαλαιώλνληαη κάιινλ απηά ηα αλαςπθηηθά ζε ηελεθεδάθηα θαη όρη
ζε κεγαιύηεξα κπνπθάιηα πνπ αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ , ώζηε ε επαθή ηνπ αλαςπθηηθνύ κε ηα δόληηα
λα πεξηνξίδεηαη.
4.Να ελεκεξσζνύλ ηα παηδηά θαη νη γνλείο γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ απηά ηα αλαςπθηηθά ζηελ
πγεία ησλ παηδηώλ.

