
Рекомендації пацієнту після протезування незнімними ортопедичними
конструкціями

Шановний пацієнт! Вам було проведено ортопедичне лікування.

Ортопедичний протез - це високотехнологічна конструкція, яка допомагає відновити
функцію жування, мови та естетику зубних рядів!
Процес звикання до ортопедичної конструкції індивідуальний, але, як правило, триває
близько двох тижнів. У цей період у Вас можуть виникати різні тимчасові відчуття
(слинотеча, неясність мови, втрата смакових відчуттів, утруднене відкушування і
розжовування їжі). Через деякий час протез практично перестає відчуватися в порожнині
рота.

Важливо розуміти, що зуби, покриті ортопедичною конструкцією, вимагають особливо
ретельного догляду.

Ми рекомендуємо Вам дотримуватися деяких правил:

● Незнімні зубні протези необхідно чистити окремою зубною щіткою з пастою так само, як
власні зуби два рази на день.

● Після кожного прийому їжі прополощіть порожнину рота для видалення залишків їжі.
Особливо важливо видаляти зубний наліт і залишки їжі з міжзубних проміжків і місць, де
штучний зуб контактує з яснами. В цьому Вам допоможуть додаткові засоби гігієни:
йоржики для міжзубних проміжків, монопучкова щітка, іригатор для порожнини рота.
Ваш лікар допоможе підібрати індивідуальні засоби гігієни.

● Підтримувати здоров'я ясен і зубів, а також своєчасно виявити можливі проблеми на
ранній стадії допоможуть регулярна професійна гігієна порожнини рота не рідше 1 разу
в 6 місяців.

● Ортопедичні конструкції з сучасних матеріалів міцні і довговічні. Для того, щоб результат
радував Вас якомога довше, ми рекомендуємо обмежити накушування штучними зубами
твердої їжі (сухарі, кістки тощо) і позбутися від шкідливих звичок (накушування ручок,
олівців, вживання насіння, горіхів, відкривання зубами пляшок і тощо).

● Якщо протез зафіксований на тимчасовий цемент, не рекомендується жувати жувальну
гумку та інші в'язкі харчові продукти, щоб передчасно не порушити фіксацію.

Якомога швидше зверніться в клініку в наступних випадках:
● при розцементуванні тимчасового протеза або постійного протеза, зафіксованого на

тимчасовий цемент;
● при порушенні фіксації протеза, зафіксованого на постійний цемент. Ознаками

порушення фіксації можуть бути «хлюпання» протеза, неприємний запах з рота;
● якщо стався відкол облицювального матеріалу незнімного зубного протеза (кераміка,

композит, пластмаса);
● при появі рухливості коронки/протеза, що зафіксовані на імплантаті;
● при появі неприємних відчуттів в ділянці штучної конструкції;
● якщо протез викликає у вас дискомфорт.



Стоматологія SKYCLINIC
Увага! У разі необхідності консультації Ви можете звернутись до нас за адресою і телефоном:
стоматологія SKYCLINIC, вул. Нивська 4-Г, (068) 270 20 20
Бажаємо Вам міцного здоров’я!


