
Рекомендації пацієнту після протезування знімними ортопедичними
конструкціями

Шановний пацієнт! Вам було проведено ортопедичне лікування.

Ортопедичний протез - це високотехнологічна конструкція, яка допомагає відновити
функцію жування, мови і естетику зубних рядів!

Знімні протези можна класифікувати наступним чином: повні знімні, часткові знімні та
бюгельні. Всі види знімних конструкцій мають загальні складові елементи: базис протеза
(металевий або пластмасовий), штучні зуби (пластмасові, фарфорові, металеві), та фіксуючі
елементи (кламери, атачмени).

Процес користування знімним протезом можна умовно розбити на два етапи:
● період адаптації;
● період основного користування ортопедичною конструкцією.

Процес звикання до знімних ортопедичних протезів індивідуальний, але, як правило,
триває близько місяця. У цей період у Вас можуть виникати різні тимчасові відчуття
(слинотеча, неясність мови, втрата смакових відчуттів, утруднене відкушування і
розжовування їжі, нудота і т.п.). Через деякий час протез практично перестає відчуватися в
порожнині рота.

Рекомендації для швидкої адаптації до знімних протезів:
● Через тиждень після накладання протеза необхідно записатися на прийом до лікаря

для контролю фіксації протеза.
● Ще в кріслі у лікаря-стоматолога Ви навчитесь самостійно знімати і одягати протез.

Потренуйтеся самостійно вдома перед дзеркалом і без. Перед фіксацією протез
потрібно прополоскати у воді.

● З метою кращого звикання до протезів і якнайшвидшого відновлення дикції
рекомендується читати вголос, більше розмовляти.

● Пережовуйте їжу боковими зубами одночасно (лівими і правими відразу) для
рівномірного розподілу нової жувального навантаження на слизову. Їжа в перші дні
не повинна бути твердою. Рекомендуємо їсти дрібними шматочками, навіть фрукти і
овочі.

● Якщо під час користування протезами виникають сильні больові відчуття в області
слизової, то протези потрібно зняти і обов'язково звернутися до лікаря для корекції.

● Зверніть увагу: за 2-3 години до початку прийому необхідно надіти протези, щоб
лікар зміг побачити причину, яка викликає біль. Корекція протеза займає 5-15 хвилин.

● При несприятливих умовах фіксації для утримання в роті протеза лікар рекомендує
використовувати спеціальні фіксуючі засоби у вигляді кремів або гелів.

● Зберігати протези поза порожниною рота необхідно в сухій чистій ємності. Перед
фіксацією протез потрібно змочити у воді. Раз в тиждень для дезінфекції та очищення



протеза рекомендуємо використовувати спеціальні дезінфікуючі таблетки (Dentipur,
Corega, Dontodent, President, ROCS і д.р.).

Дуже важливо розуміти, що ортопедична конструкція вимагає особливо ретельного
догляду.
Наші поради допоможуть Вам зберегти прекрасний результат якомога довше.

Гігієнічні правила по догляду за знімними протезами:
● Незнімні зубні протези необхідно ретельно чистити окремою зубною щіткою з пастою,

як і власні зуби, два рази в день.
● Після кожного прийому їжі необхідно полоскати порожнину рота для видалення

залишків їжі.
● Важливо видаляти зубний наліт і залишки їжі з міжзубних проміжків і місць, де

штучний протез контактує з яснами опорних зубів.
● В цьому Вам допоможуть додаткові засоби гігієни: йоржики для чищення міжзубних

проміжків, монопучкова щітка, іригатор для порожнини рота. Ваш лікар допоможе
підібрати для Вас індивідуальні засоби гігієни.

● Підтримувати здоров'я ясен і зубів допоможе регулярний огляд і проведення
професійної гігієни порожнини рота не рідше 1 разу в 6 місяців.

● Ми рекомендуємо обмежити накушування штучними зубами твердої їжі (сухарі, кістки
тощо) і позбутися шкідливих звичок (накушування ручок, олівців, вживання насіння,
горіхів, відкривання зубами пляшок і т.п.)

● Щоб уникнути поломки знімного зубного протеза не допускайте його падіння на
тверді поверхні.

● Не рекомендується жувати жувальну гумку та інші в'язкі харчові продукти.

Якомога швидше зверніться в клініку:
● при порушенні фіксації знімного протеза. Це може бути пов'язано з природним

ослабленням фіксуючих елементів в процесі експлуатації. Їх необхідно активувати або
замінити. Ознаками порушення фіксації можуть бути «хлюпання» протеза, травма
слизової, неприємний запах з рота, зміна зовнішнього вигляду протеза, поява тріщини
в базисі, поломка базису або окремих елементів знімного зубного протеза.

● при появі неприємних відчуттів в ділянці ясен під знімним протезом.

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!


