
 

 

 

 

GYDYTOJO ODONTOLOGO PATARIMAS   

PROTEZAVIMAS 

 

Liaudies išmintis juokauja, kad: „Dievas davė žmonėms dantis du 

kartus nemokamai, o už trečią kartą teks susimokėti“... Kuo šiuolaikinė 

odontologija siūlo pakeisti prarastus dantis, kokias medžiagas rinktis ir 

kaip restauracijas prižiūrėti, kalbamės su ilgametę patirtį turinčiu Streikų 

odontologijos namų gydytoju odontologu Linu Streikumi.  

 

Kada rekomenduojama pažeistą, sugedusį  

dantį restauruoti ne plombinėmis 

medžiagomis, bet dantų vainikėliais?  

Dantų vainikėliais rekomenduojama protezuoti, 

kai danties plombinę medžiaga atstatyti jau nebėra 

galimybės. Esant giliems danties audinio pažeidimams, 

danties šaknies pažeidimams, atsiradus danties 

paslankumui, tais atvejais reikalinga didesnė 

protezavimo  intervencija.  

Kada dar galima išsaugoti dantį paprastesnėmis  

priemonėmis, visada stengiamės jas naudoti, tam tikslui 

naudojamos tokios priemonės kaip stiklo  pluošto 

kaiščiai, metaliniai kaiščiai ir t.t.. Pirmiausia bandome 

gelbėti danties  šaknį,  jei to padaryti nepavyksta, deja 

tokį dantį be lieką šalinti. Todėl stengiamės visiems 

pacientams nurodyti, kad kreiptųsi dėl gydymo laiku, 

kad danties gydymui galėtume pasitelkti kuo 

paprastesnes restauracijas. 

 

Kuo skiriasi dantų vainikėlių ir plombinių medžiagų ilgaamžiškumas? 

Gydytojas odontologas  

Linas Streikus 

 



Jei atvirai, tai dabar labai sunku pasakyti dabartinių plombinių medžiagų ilgaamžiškumą, 

kadangi dabar remiamasi  plombinių medžiagų gamintojų pateikiama informaciją, tačiau kažkokių 

rimtų, nešališkų, ilgalaikių tyrimų nėra atliekama, kadangi medžiagos, jų sudėtys, kinta labai greitai. 

Tačiau iš pacientų, kuriuos mes priimamame, matome, kad tiek plombą tiek vainikėlį žmogus gali 

sėkmingai naudoti  nuo  20 iki 30metų, tačiau tai labai priklausys nuo to , kaip pacientas prižiūri 

savo dantis, taip pat ir nuo gydytojo atlikusio gydymą kompetencijos bei gebėjimų. 

 

Ar yra skirtumas iš  kokių medžiagų rinksimės  pagamintus pavienius vainikėlius, 

tiltus, siekiant kad jie tarnautų mums kuo ilgiau? 

Skirtumas žinoma yra. Pirmiausiai reikėtų, atsižvelgti kokią dantų grupė bus protezuojama, 

ar tai priekiniai dantys ar galiniai. Jei tai yra galiniai dantys, kurie pagrindę naudojami kramtymo 

funkcijai, jai atlikti naudojamos didelės jėgos, svarbu pasirinkti medžiagą, kuri galėtų jas atlaikyti. 

Kalbant apie priekinius dantis, jiems netenka toks didelis krūvis kramtymo metu ir jiems galima 

naudoji medžiagas, kurios labiau pasižymi estetinėmis savybėmis, tačiau yra šiek tiek trapesnės.  

Iš kokių medžiagų pagamintus vainikėlius rinktis priekiniams dantims, kad jie 

atrodytų kuo natūraliau? 

Šiandien dienai išskirčiau cirkonio keramikos vainikėlius, ličio disilikato keramikos arba  

kitaip e.max vainikėlius, o metalo keramikos vainikėliai nors taip pat yra neblogas pasirinkimas 

tačiau, kalbant apie estetines savybes, jie nusileidžia minėtoms medžiagoms. 

Kokios medžiagos iš kurių gaminamos dantų restauracijos yra draugiškiausios 

žmogaus organizmui, nesukelią alerginių reakcijų? 

Visos medžiagos iš principo yra biologiškai suderintos su žmogaus organizmu. Yra tik 

pavieniai atvejai, kuomet pasireiškia alerginė reakcija, kažkokiai medžiagai ir tai iš tikro  pasitaiko 

pakankamai retai. 

Kokie pacientų įpročiai gali lemti tiltų, vainikėlių skilimą ar atsicementavimą? 

Gali būti įpročiai, kuriuos galime pavadinti gyvenimiškais, kaip tušinuko kramtymas, 

saulėgrąžų valgymas ar kt., kurie iš tiesų per ilgą laiką gali lemti pakitimus restauracijoje. Tačiau 

yra ir nevalingi dalykai, kaip spazminiai raumens susitraukimai miego metu, dantų griežimas lygiai 

taip pat gali lemti trumpesnį restauracijos tarnavimo laiką. Taip pat jei sąkandis netaisyklingas, 

atsiranda per  didelis krūvis tam tikroje dantų grupėje, kuris gali lemti vainikėlių skilimą ar 

atsicementavimą. Būna, kad iš po nakties pacientas atsikelia su sulaužytų protezų ir nesupranta, kas 

nutiko, tokiais atvejais bandome spręsti atsiradusią problemą keičiant  restauracijos medžiaga 

stipresnę, ar keičiant sukandimą. 

Kokį prarasto danties atkūrimo būdą patartumėt rinktis norint išvengti 

žandikaulio kaulo nykimo? 

Žandikaulio kaulo nykimas priklauso nuo daugelio faktorių, ne visuomet nuo pasirinktos 

restauracijos. Mažiausiai rekomenduojama rinktis išimamus protezus, jie turi daugiau įtakos kaulo 

nykimui, tirpimui. Jeigu yra galimybę rekomenduojame prarastus dantis atstatyti implantais, šiai 

dienai tai artimiausias variantas prarasto danties atstatymui. 



Pagal kokius požymius pacientas gali įsivertinti, kad protezavimo procesas pavyko 

sėkmingai? 

Pirmiausia į ką pacientai patys atkreipia dėmesį, tai į patogumą,  svarbu ar kramtymo metu 

niekas nekliūvą, kad  pojūtis būtų, kaip nuosavo danties ir  žinoma išvaizda, ar dantys atrodo 

natūraliai (ar nesimato, kad tai dirbtiniai dantys), ar tenkina spalva. Pacientų savijauta, po 

protezavimo kuo puikiausiai ir parodo ar protezavimas pavyko sėkmingai. 

Dėl ko žmonėms turintiems  protezuotus dantis neretai vargina blogas burnos 

kvapas? 

Pagrindinės dvi priežastys: netiksli restauracija, dėl kurios užsilaiko maistas ir kita 

priežastis prasta burnos higieną, kuri dažniausiai ir būna  pagrindinė problema. 

Kokios pagrindinės pacientų klaidos prižiūrint burnoje esančias restauracijas? 

Per mažas dėmėsis burnos higienai, dalis pacientų galvoja, kad sumokėjo nemažus pinigus 

ir restauracija jau stovės visą gyvenimą, tačiau anaiptol taip nėra. Protezuotus dantis reikia 

prižiūrėti, valyti ne mažiau nei sveikus dantis, o ne retai net labiau. Yra tam tikslui skirtos  ir 

specialios burnos priežiūros  priemonės. Aplamai pacientai turintys bent vieną restauraciją savo 

burnoje turėtų rūpintis savo asmeninę burnos higieną intensyviau. 

Koks būtų Jūsų patarimas žmonėms nešiojantiems dantų protezus? 

Pagrindinis patarimas- maksimaliai rūpinkitės savo asmenine burnos higiena ir reguliariai 

lankykitės pas odontologą. Spręskite problemas, kuomet jos yra dar labai nedidėlės, tai ne tik 

finansiškai pigiausiais variantas, bet ir sveikatai draugiškiausias, kadangi padeda išvengti didelių 

intervencijų, restauracijų Jūsų burnoje. 

 


