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Νάρθηκες Λεύκανσης

• Λευκαντικά υλικά µε βάση το υπεροξείδιο του καρβαµιδίου ή το
υπεροξείδιο του υδρογόνου

• Σε µορφή τζελ, διαλυµάτων, οδοντόκρεµας, τσίχλας, στυλό και
ταινιών

• Χρήση στο ιατρείο, στο σπίτι, µε προΐόντα από σούπερ
µάρκετ και άλλες µη οδοντριατρικές επιλογές
• Αλλαζούν το ‘κληρονοµικό’ χρώµα των δοντιών και η
αποτελεσµατικότητα τους εξαρτάται από την απόχρωση του
δοντιού, την ηλικία του ασθενή, τη συγκέντρωση του
λευκαντικού παράγοντα, τη διάρκεια κ τη συχνότητα λεύκανσηςTooth whitening/ bleaching: Treatment Considerations for dentists and their patients. ADA Council on Scientific Affairs, 2009

  



Νάρθηκες Λεύκανσης

• Κλινικές έρευνες τα τελευταία 20 χρόνια δείχνουν τη χρήση
πακέτων λεύκανσης στο σπίτι σχετικά ασφαλή

• Μικρή- µέτρια ευαισθησία στα 2/3 των ασθενών στην αρχή
της θεραπείας

• Αντιστρεπτή ευαισθησία στον πολφό µε εγκεκριµένα
προϊόντα

• Πιθανή ενόχληση των ούλων

• Εργαστηριακές µελέτες αναφέρουν επίδραση στα υλικά
σφραγισµάτων

• Μη ενδεδειγµένη χρήση σε περίοδο εγκυµοσύνης
Tooth whitening/ bleaching: Treatment Considerations for dentists and their patients. ADA Council on Scientific Affairs, 2009

  



Νάρθηκες Λεύκανσης

• Πιστό αποτύπωµα, κατασκευή εκµαγείων µε ρεζερβουάρ και
κατασκευή ναρθηκών

• Γέµισµα µε συνεχή ροή του υλικού 1/2 σε βάθος του
νάρθηκα

• Τοποθέτηση για 6-8 ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας

• Αφαίρεση ναρθηκών και καλό βούρτσισµα των δοντιών

• Καλός καθαρισµός των ναρθηκών και αποθήκευση
www.opalescence.com: Tooth whitening systems

  



Αθλητικοί Νάρθηκες

• Πρόκειται για µια εύκαµπτη ‘συσκευή’, που την φοράν οι αθλητές
κατά τη διάρκεια της άθλησης

• Προστατεύουν από τραυµατισµούς στην στοµατική κοιλότητα και στο
πρόσωπο όπως: σπασίµατα δοντιών, κάταγµα γνάθων, εγκεφαλική
αιµορραγία και τραυµατισµούς στον αυχένα

• Συµβουλεύεται να γίνεται η χρήση σε αθλήµατα µε επαφή µε
άλλους παίκτες ή σκληρές επιφάνειες

• Η Διεθνής Οµοσπονδία Νεανικού Αθλητισµού για την αποφυγή
αθλητικών τραυµατισµών συνιστά την χρήση τους σε αθλητές
µπάσκετ, ποδοσφαίρου, σόφτµπολ, ράγκµπι, πάλης, πολεµικών Academy of General Dentistry/ Athletic Mouthguards

  



Αθλητικοί Νάρθηκες

• Υπάρχουν 3 είδη ναρθηκών: α.εµπορίου χωρίς µορφοποίηση,
β.εµπορίου µε µορφοποιήση και γ.κατασκευασµένοι στον
οδοντιάτρο µε απόλυτη εφαρµογή

• Η διατήρηση τους σε καλή κατάσταση απαιτεί: α.καλό
βούρτσισµα, β.χρήση δισκίων καθαρισµού, γ.αποθήκευση σε
ειδικό κουτάκι, δ.αποφυγή επαφής µε ζεστό νερό και έκθεση
στον ήλιο, ε.έλεγχος από τον οδοντίατρο για σηµεία φθοράς

Academy of General Dentistry/ Athletic Mouthguards

  



Νάρθηκες βρυγµού/ Κεντρικής Σχέσης

• ‘Βρυγµός’ µια παραλειτουργική έξη κατά την οποία ο
ασθενής σφίγγει ή τρίβει τα δόντια του

• Συµπτώµατα όπως πόνος στο αυτί, πονοκέφαλος, πόνο στα
δόντια µπορέι να οφείλονται στο βρυγµό. Στα επόµενα στάδια
προκαλείται µόνιµη φθορά στα δόντια και στην ΚΓΔ άρθρωση

• Συχνά οι ασθενείς δεν το γνωρίζουν

• Εµφανίζεται σε όλες τις ηλικίες

• Στρες και κακή σύγκλειση επιβαρύνουν

• Συµβουλεύεται να γίνεται η κατασκευή ειδικού νάρθηκα Do you grind your teeth? JADA Vol.136, www.ada.org

  



Νάρθηκες βρυγµού/ Κεντρικής Σχέσης

• Πολλές προτάσεις θεραπείας, λίγες µε κλινικά
εµπεριστατοµένα αποτελέσµατα. Νάρθηκες βρυγµού, άλλες
συσκευές επανατοποθέτησης κάτω γνάθου, µπότοξ, ύπνωση

•Ο νάρθηκας πρέπει να είναι άκαµπτος και σχετικά µεγάλου
πάχους. Να δίνει σηµεία επαφής σε όλα τα δόντια σε θέση
ανάπαυσης των γνάθων. Να προστατεύει σε προολίσθηση και
πλαγιολισθήσεις.

• Σωστή κατασκευή εξασφαλίζει 3-10 χρόνια χρήσης
www.bruxism.org.uk

  


