ΥΡΗΗ ΟΔΟΝΣΙΚΟΤ ΝΗΜΑΣΟ

Αθόκε θη αλ βνπξηζίδεηε ηα δόληηα ζαο δύν θνξέο ηελ εκέξα απηό δελ είλαη αξθεηό γηα λα
παξακείλεηε ρσξίο ηεξεδόλα. Απηό γηαηί θαγεηό κπνξεί λα ζθελώζεη ζε πνιύ κηθξέο πνζόηεηεο
αλάκζεζα ζηα δόληηα θαη ηα βαθηήξηα πνπ πξνθαινύλ ηεξεδόλα ζα αλαπηπρζνύλ ζηα
κεζνδόληηα δηαζηήκαηα, εθεί όπνπ νη ζύζαλνη ηεο νδνληόβνπξηζαο δελ κπνξνύλ λα θηάζνπλ. Η
ρξήζε νδνληηθνύ λήκαηνο απνκαθξύλεη ηελ Οδνληηθή Μηθξνβηαθή Πιάθα (ΟΜΠ) θαη ηα
ππνιείκκαηα ησλ ηξνθώλ από ηα κεζνδόληηα δηαζηήκαηα θαη θάησ από ην
ειεύζεξν άθξν ησλ νύισλ. Ο νδνληίαηξνο κπνξεί λα ζαο δώζεη νδεγίεο γηα ηε ζσζηή
ρξήζε ηνπ νδνληηθνύ λήκαηνο. Οη αθόινπζεο πξνηάζεηο κπνξνύλ λα ζαο βνεζήζνπλ:

1. Κόςηε έλα θνκκάηη λήκαηνο κήθνπο πεξίπνπ 50 εθαηνζηά ζε κήθνο θαη ηπιίμηε ην
κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ζε έλα από ηα κεζαία δάθηπια,

2. Σπιίμηε ην ππόινηπν λήκα γύξσ από ην ίδην δάθηπιν ηνπ άιινπ ρεξηνύ.
ην δάθηπιν απηό ζα ηπιηρηεί θαη ην άιιν ηκήκα ηνπ
λήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ.

3 . Κξαηήζηε ζθηρηά ην λήκα αλάκεζα ζηνπο δείθηεο θαη ηνπο αληίρεηξεο
θάζε ρεξηνύ, αθήλνληαο έλα κήθνο λήκαηνο πεξίπνπ 5 εθαηνζηά ζε κήθνο κεηαμύ ησλ δπν
ρεξηώλ. Με ήπηεο θηλήζεηο πεξάζηε ην λήκα αλάκεζα ζηα δόληηα ζαο. Σν λήκα δελ ζα πξέπεη λα
θηλείηαη απόηνκα ή λα πξνζπαζήζεηε λα ην θόςεηε πάλσ ζηα νύια.
Αλ δελ έρεηε θάλεη ζην παξειζόλ κεζνδόληην θαζαξηζκό, ίζσο ηα νύια ζαο λα πνλάλε θαη λα
αηκνξξαγνύλ ζρεδόλ γηα ηηο πέληε πξώηεο κέξεο πνπ ζα ηνλ εθαξκόζεηε. Απηό ζα ζηακαηήζεη
όηαλ ε πιάθα δηαζπαζηεί θαη ηα κηθξόβηα απνκαθξπλζνύλ. Αλ δε ζηακαηήζεη ε αηκνξξαγία
επηζθεθηείηε ηνλ νδνληίαηξό ζαο.
Αλ ζαο δπζθνιεύεη ε ρξήζε ηνπ νδνληηθνύ λήκαηνο, ίζσο ζειήζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε νδνληηθό λήκα κε ζπγθξαηεηήξα ή θάπνην άιιν κέζν κεζνδόληηνπ θαζαξηζκνύ. ηα κέζα
κεζνδόληηνπ θα-ζαξηζκνύ ζπκπεξηιακβάλνληαη δηάθνξα είδε νδνληηαηξηθώλ νδνληνγιπθίδσλ
θαη θάπνηα εηδηθά κεζνδόληηα βνπξηζάθηα πνπ απνκαθξύλνπλ ηελ ΟΜΠ από ηα κεζνδόληηα
δηαζηήκαηα. Ο νδνληίαηξνο κπνξεί λα ζαο ππνδείμεη ηε ζσζηή ρξήζε απηώλ ησλ βνεζεκάησλ.

4. 'Όηαλ ην λήκα θηάζεη ζην ειεύζεξν άθξν ησλ νύισλ, δώζηε ηνπ έλα ζρήκα όπσο ην
ιαηηληθό γξάκκα C ελώ ζα εθάπηεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ δνληηνύ. ηε ζπλέρεηα πξνσζείζηε κε
ήπηεο θηλήζεηο ην λήκα αλάκεζα ζην δόληη θαη ζην νύιν κέρξη λα λνηώζεηε θάπνηα αληίζηαζε.

5. Κξαηείζηε ην λήκα ζε επαθή κε ην δόληη. Σξίςηε κε ήπηεο θηλήζεηο ηελ επηθάλεηα ηνπ
δνληηνύ απνκαθξύλνληαο παξάιιεια ην λήκα από ηα νύια.

6. Μελ μεράζεηε λα θαζαξίζεηε κε ην λήκα ηελ άπσ(πίζσ) επηθάλεηα ηνπ ηειεπηαίνπ
νπίζζηνπ δνληηνύ. Σν ζεκείν απηό είλαη ζεκαληηθό γηαηί ζπρλά εθεί αζξνίδεηαη ΟΜΠ
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