
DANTŲ JAUTRUMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI   

Įkvėpus vėsesnio oro, 

geriant kavą ar valgant sugelia 

dantis? Turbūt daugeliui tai yra 

tekę patirti... Dantų jautrumas 

apibūdinamas kaip intensyvus, 

neilgai trunkantis skausmas, 

atsirandantis dėl apsinuoginusio 

dentino, dančiui reaguojant į 

cheminius, terminius ar kt. dirgiklius. Padidėjusio dantų jautrumu besiskundžiančių 

žmonių skaičius vis didėja, ypatingai tarp jauno amžiaus žmonių, dėl pernelyg didelio, 

nors ir sveiko, bet rūgštaus, erozijas sukeliančio maisto vartojimo. Dantų jautrumą 

sąlygoja dentino sandarą, nes ten slypi šios problemos patogenezė. Dentino 

atsidengimas gali atsirasti dėl emalio netekimo ar dantenų recesijos. Pagrindinis 

dentino atsidengimą lemiantis veiksnys yra dantenų recesija, o ne emalio sluoksnio 

praradimas danties kaklelio srityje. Perdėtai kruopštus ar netaisyklingas dantų valymas 

yra susijęs su dantenų pažeidimu ir dantenų audinio praradimu dėl mechaninės 

traumos. O rūgštus maistas bei gėrimai gali suminkštinti dantų emalį, o tai savo ruožtu 

veda prie žymaus dantų nusidėvėjimo, ypač jei po rūgščių produktų vartojimo seka 

mechaninis dantų valymas. Padidėjęs skrandžio rūgštingumas, vėmimas, 

gastroezofaginis refliuksas sukuria rūgščią terpę burnos ertmėje ir veda prie erozijų, 

kas sąlygoja  padidėjusį dantų jautrumą. Taip pat žinoma, kad danties kietųjų audinių 

praradimą (nusidėvėjimą), o vėliau ir padidėjusį dantų jautrumą gali sukelti tam tikros 

veido ir žandikaulių sistemos parafunkcijos – dantų griežimas bei žalingi įpročiai, kaip 

kietų daiktų kramtymas ir pan. Taigi galiausiai dantų nusidėvėjimas veda prie dentino 

atsidengimo, todėl pacientams, kuriems nustatytos erozijos ar abrazijos (dantų 

nusidėvėjimas dėl svetimkūnio kramtymo) turi didesnę riziką kentėti nuo padidėjusio 

dantų jautrumo.   



Norint atsisveikinti su dantų jautrumu, pirmiausia reikia, tiksliai įvertinti 

priežastį. Remiantis nusiskundimais ir klinikiniu ištyrimu., tai geriausiai gali padaryti 

Jūsų gydytojas odontologas. Žemiau pateikiami dantų jautrumą mažinantys metodai, 

jų veikimo principai: 

VANDUO. 

Burnos džiūvimas yra viena iš dantų jautrumo priežasčių. Seilės padeda neutralizuoti 

burnoje esančias rūgštis, kurios gali ardyti emalį. Pakankamas geriamojo vandens 

vartojimas, puiki prevencija siekiant išvengti organizmo dehidratacijos (kuris 

būdingas žmonėms, vartojantiems tokius vaistus kaip antidepresantai, kraujo 

spaudimą reguliuojantys vaistai). 

MAISTO RACIONAS. 

Vartojant daug maisto produktų, tokių kaip citrusiniai vaisiai, danties audiniai yra 

paveikiami juose esančių rūgščių, todėl rekomenduojama juos suvalgius išsiskalauti 

burnos ertmę vandeniu. Taip pat suvalgius vaisių nerekomenduojama iškart valytis 

dantis, tai darykite ne anksčiau nei po 1valandos . 

KRAMTOMOJI GUMA. 

Kramtant kramtomąją gumą padidėja seilėtekis, kuris neutralizuoja burnoje esančias 

rūgštis. Tačiau venkite kramtomosios gumos, kurios sudėtyje yra cukraus ar dirbtinių 

saldiklių, kadangi jie burnos ertmėje sudaro palankią terpę daugintis bakterijoms 

išskiriančioms rūgštis. Rinkitės kramtomąją guma su natūraliu saldikliu – ksilitoliu, 

moksliškai įrodyta, kad jis neigiamai veikia burnoje esančias patogenines bakterijas, 

taip saugodamas dantis nuo ėduonies. 

DANTŲ PASTOS JAUTRIEMS DANTIMS. 

Naudojant dantų pastas skirtas jautriems dantims, jose esančios veikliosios medžiagos, 

tokios kaip kalio nitratas, blokuoja dentine esančiu kanalus, kurie perduoda įvairių 

dirgiklių sukeltus nervinius impulsus giliai į dantis. 
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MINKŠTAS DANTŲ ŠEPETĖLIS. 

Minkštu dantų šepetėliu valyti dantis gali tekti ilgiau, tačiau naudojant vidutinio 

kietumo dantų šepetėlį, per stipriai spaudžiant galime pažeisti emalį ir paspartinti 

dantenų recesiją. Dantų valymosi metodas, kurį rekomenduojame išbandyti: minkštus 

dantų šepetėlio šerelius nukreipkite link dantenų 45 laipsnių kampu ir naudokite 

mažus, sukamuosius judesius. 

BURNOS APSAUGA. 

Dantų griežimas. Kas ketvirtas žmogus pasaulyje gręžią dantimis miego metu, apie tai 

net neįtardami. Apsauginių kapų dėvėjimas miego metu gali padėti apsaugoti Jūsų 

dantis nuo nevalingų, emalį ardančių mechaninių jėgų. Jei Jums skauda žandikaulį, 

sunku atverti ar uždaryti burną, ar jaučiate žandikaulio sąnario skausmą, pasitarkite 

su savo odontologu, galbūt Jūs iš tiesų griežiate dantimis... 

Rūpinkimės savo šypsena! 

Visuomenės sveikatos specialistė,  

vykdanti sveikatos stiprinimą 

 burnos sveikatos srityje: 

Karolina Sankauskaitė 
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