
 

 

 

 

GYDYTOJO ODONTOLOGO PATARIMAS   

PROFESIONALI BURNOS HIGIENA 

 

Gaivus burnos kvapas, švara spindintys dantys – tai tik keli 

profesionalios burnos higienos procedūros teikiami rezultatai. Plačiau 

apie procedūros teikiama naudą, ryšį su organizmo sveikata kalbamės su 

burnos higieniste Martyna Braziuliene. 

 Profesionali burnos higiena, kas tai? 

Profesionali burnos higiena - tai burnos higienos 

procedūros, kurių metu šalinamos mineralizuotos, t.y. 

dantų akmenys ir nemineralizuotos, t.y. minkštosios 

dantų apnašos, poliruojami dantų ir plombų paviršiai, 

nustatomas asmens dantų valymo efektyvumas, 

pacientai mokomi dantų priežiūros namuose, 

atliekamos gydomųjų preparatų (pvz. fluoro) 

aplikacijos.  Šias procedūras atlieka gydytojas 

odontologas arba burnos higienistas.  

Dantų valymas dantų šepetėliu, pasta, higieniniu siūlu, 

tarpdančių šepetėliais ar burnos irigatoriais, skalavimas 

įvairiais skysčiais yra asmens burnos higienos dalis, 

kurią kasdien atlieka pats pacientas. Tačiau jis negali 

nuvalyti kietojo apnašo, t.y. susikaupusių dantų akmenų 

sunkiai pasiekiamose vietose ar po dantenomis. 

Tai padaroma atliekant profesionalią burnos 

higieną odontologijos klinikoje.   

  

Burnos higienistė  

Martyna Braziulienė 



 

Nuo kokio amžiaus rekomenduojama atlikti profesionalią burnos higieną?  

Amžius nuo kada galima ar reikia atlikti burnos higienos procedūrą pas specialistą, 

nėra apibrėžtas. Dažniausiai profilaktinių patikrinimų metu specialistas įvertina 

poreikį ir pateikia rekomendacijas. Profesionali burnos higiena ypač svarbi 

paaugliams, nešiojantiems breketus. Iki 7 metų vaikams dantukus privalo prižiūrėti 

tėvai, kol susiformuoja įgūdžiai, išsivysto rankų motorika, vaikai išmoksta rašyti.  

Kas kiek laiko rekomenduojama atlikti profesionalią burnos higieną? 

Profesionalios burnos higienos atlikimo dažnis priklauso nuo paciento asmeninės 

burnos higienos kokybės, mitybos bei žalingų įpročių, taip pat akmenų kaupimosi 

intensyvumo, seilių kiekio ir sudėties ir t.t. 

Sveikas žmogus, gerai prižiūrintis savo dantis, turi atlikti profesionalią burnos 

higieną kas pusę metų. Asmeniui, neturinčiam higienos įpročių, vartojančiam 

medikamentus, turintiems tam tikrų bendrinių ligų, apnašos ir konkrementai 

formuojasi daug greičiau, todėl profesionalioji burnos higiena turi būti atliekama kas 

3 - 4 mėnesiai, o sergantiems periodonto ligomis 3 – 4 kartus per metus. Pacientai 

turintys implantus, fiksuotus neišimamus protezus privalo profesionaliajai burnos 

higienai atvykti kas 6 mėn. Dantų breketus nešiojantys pacientai profesionaliąją 

burnos higieną turi atlikti kas 4 mėn., arba taip, kaip rekomenduoja burnos priežiūros 

specialistas. 

 

Profesionalioji burnos higiena visada atliekama prieš estetinį plombavimą, nuolatinį 

protezavimą ir chirurgines intervencijas. 

Kokia nauda profesionalios burnos higienos, sveikatai? 

Sumažėja ar išnyksta dantenų kraujavimas, uždegimas, stabdomas periodonto ligų 

progresavimas. Sumažinamas patogeninių bakterijų kiekis burnoje. Mažėja ėduonies 

intensyvumas. Mažėja apsinuoginusių dantų kaklelių jautrumas. Gerėja emalio 

mineralizacija. Gerinama burnos ertmės audinių kraujo apykaita, gaivinama burnos 

ertmė ir gerinama bendroji savijauta. Dantys tampa šviesesni ir vizualiai patrauklesni.  

Didėja pasitikėjimas savimi dėl gaivaus burnos kvapo. Nuolatos lankantis pas 

specialistus, užbėgama didesnėms problemoms už „akių“, o mažesnės problemos 

išsprendžiamos lengviau, greičiau, įdedant mažiau pastangų ir finansų. 

Taip pat burnoje tūnančios bakterijos gali lemti įvairias ligas. Specialistai nustatė 

aiškų ryšį tarp burnos higienos ir širdies bei kraujagyslių ligų, kvėpavimo sistemos 

ligų, endokardito, priešlaikinio gimdymo, mažo kūdikių svorio, cukrinio diabeto, 

inkstų, kasos ar kraujo vėžio. Taigi, prižiūrėdami dantis, galite išvengti daugybės 

ligų, pavojingų gyvybei bei sveikatai. 

 



Kaip prižiūrėti dantis namuose, po profesionalios burnos higienos? 

Kad gaivi šypsena džiugintų kuo ilgiau, dieną, kai buvo atlikta burnos higiena, 

rekomenduojame nenaudoti dažančių produktų (burokėlių, uogų, šviežiai spaustų 

sulčių, negerti kavos, arbatos, raudono vyno ir pan.), taip pat nerūkyti. Jei procedūros 

metu ant dantų paviršių jums buvo tepami fluoro preparatai, 24 val. po procedūros 

rekomenduojame nenaudoti pieno produktų. 

Neužtenka vien profesionalaus dantų valymo, dantis reikia prižiūrėti nuolat. 

Pagrindinis asmens burnos higienos metodas - valant dantų šepetėliu du kartus per 

dieną, pašalinti apnašas, maisto likučius ir sustabdyti jų žalingą poveikį burnos 

ertmės audiniams. 

Kiekvienas iš mūsų žino, jog dantis būtina valyti 2 kartus per dieną dantų šepetėliu, 

ryte ir vakare, bet toli gražu ne visi – kad būtina kruopščiai valyti liežuvį, taip pat 

naudoti tarpdančių šepetėlius (ten kaupiasi ir užsilieka daugiausiai apnašų, kurios 

sukelia kariesą) ar higieninį dantų siūlą. Skalavimas tam skirtais tirpalais, ne tik 

sukuria malonų burnos kvapą, bet ir šalina mikroorganizmus nuo minkštųjų audinių 

(liežuvio, skruostų). Burnos irigacija specialiaisiais aparatais (vandens srove), 

masažuoja dantenas, šalina apnašas iš sunkiai pasiekiamų vietų, po tiltais, protezais, 

implantais, breketais. 

Specialistai rekomenduoja rinktis minkštą dantų šepetėlį bei keisti jį nauju kas 2-

3 mėnesius, taip pat ir po profesionalios burnos higienos procedūrų ar persirgus 

infekcinėmis ligomis. Kiekvieną dieną privalu naudoti dantų siūlą ir tarpdančių 

šepetėlius, geriausia vakare, prieš einant miegoti. Norint, kad dantys būtų sveiki ir 

gražūs, patariama vartoti mažiau cukraus ar jo produktų, valgyti daugiau daržovių, 

natūralių maisto produktų, atsisakyti rūkymo. 

Labai svarbu vaikus nuo mažens mokyti tinkamos asmens burnos higienos, ugdyti ir 

diegti įpročius ir įgūdžius. Didelę įtaką turi tėvai, tinkamas jų pavyzdys. Odontologas 

ar burnos higienistas gali ne tik patarti,  bet ir paskatinti rūpintis savo burnos 

sveikata. 

Kokie veiksniai, išskyrus individualią burnos higieną, sąlygoja apnašų susidarymą 

ant dantų? 

Apnašos kaupiasi virš dantenų ir po dantenomis, vagelėse, defektuose, po kabančiais 

plombų ir protezų kraštais. Daugiausiai apnašo formuojasi krūminių dantų 

tarpdančiuose ir apatinio žandikaulio priekinių dantų liežuviniame paviršiuje. 

Apnašų formavimasis priklauso nuo burnos ertmėje esančių bakterijų kiekio ir rūšių, 

dantų paviršiaus lygumo ar šiurkštumo, bakterijų polinkio jungtis prie pelikulės ar jau 

susidariusių apnašų. 



Apnašų susidarymą sąlygoja mityba: gausus angliavandeniais, papildytas cukrumi ir 

saldikliais, nepilnavertis, lipnus maistas. Nepakankamas vandens gėrimas, saldžių, 

gazuotų gėrimų vartojimas. Nepakankamas fluoro kiekis mityboje ar burnos 

priežiūros priemonėse. Taip pat vaistų vartojimas ar bendrosios organizmo ligos. 

Svarbūs ir tokie veiksniai kaip seilių sudėtis ir jų savybės (klampumas, pH 

svyravimai, išsiskyrimo greitis) taip pat sąkandžio anomalijos (dantų sangrūda, 

sunkus priėjimas asmeninei burnos higienai), esamos ligos (dėl tam tikrų vaistų 

vartojimo gali labiau kauptis apnašos), taip pat pvz. Parkinsono liga trukdo kasdienei 

dantų priežiūrai, psichologinės ligos trukdo asmeninei dantų priežiūrai dėl 

motyvacijos trūkumo. 

 

 


