
Загальні рекомендації
після 

встановлення
незн�мних

ортопедичних
конструкц�й  

Важливо: Уникайте травм, які можуть
призвести до сколу зубів та
ортопедичних конструкцій. Під час
заняття спортом необхідно
використовувати капу, яка буде
захищати ваші зуби від пошкоджень. 

Перші кілька днів дикція може бути
дещо зміненою. Це буває, коли
протезування охоплює кілька передніх
зубів, які впливають на дикцію і
фонетику. Для прискорення адаптації
рекомендується більше говорити. 

Не слід жувати або гризти тверді
продукти (сухарі, горіхи, лід, цукерки
типу ірисок і льодяників і т.п.), бо це
може привести до пошкодження
штучних ортопедичних конструкцій.

Шановний пацієнт! Вам було проведено протезування
зубів, після якого необхідно дотримуватися наступних
рекомендацій. Після протезування вінірами, коронками
або мостовидними протезами, потрібно звикнути до
них, адаптація відбувається до 2 тижнів.  

Особливості догляду:

Рекомендоване застосування зубних
ополіскувачів. Вони ефективні відразу
після їжі, якщо у Вас немає можливості
почистити зуби звичайним способом.
Важливо полоскати рот, навіть
звичайною водою, після прийому їжі,
для видалення залишків їжі. або
використовуйте іригатор. 

Чистити зуби варто 2 рази на день,
вранці і ввечері після іжі. 
Для зубів, на яких встановлені коронки,
особливо важливо видаляти зубний
наліт і залишки їжі з міжзубних
проміжків. Використовуйте зубну щітку,
пасту, флос (або суперфлос), іригатор та
міжзубні йоржики, які підібрав вам
стоматолог. 

Здійснювати професійну гігієну ротової
порожнини потрібно кожні 4-6 місяців.
Це важливо для профілактики
запалення ясен навколо зубів та
реставрацій. 

Відвідуйте стоматолога - 1 раз на 6 місяців для планових контрольних оглядів. Консультуйтеся з лікарем про всі особливості догляду за Вашою ротовою
порожниною! Якщо Ваш стан викликає у вас занепокоєння, зверніться до вашого лікаря або до адміністратора клініки для запису на прийом.

Уникайте перепаду температури під час
їжі, інколи це призводить до тріщин та
відколів. 

Варто відмовитись від звички гризти
нігті, нитки, насіння, олівці, ручки.

Не приймайте дуже в'язку їжу. Цукерки
типу ірисок і регулярне жування жуйок
можуть привести до «розцементування»
конструкцій.

Бажано відмовитись від куріння.
Намагайтеся менше пити міцну каву і
чай. Це може вплинути на зовнішній
вигляд красивих штучних зубів.

Не приймати їжу 2 години після
встановлення конструкцій.


