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CO TO JEST BÓL?

Ból jest odczuciem dyskomfortu związanym z działaniem bodźca 
uszkadzającego, ale też może powstać w wyniku psychicznej interpretacji 
zachodzących zjawisk, które wcześniej kojarzone były z nieprzyjemnymi 
doznaniami. Oznacza to, że ból jest odczuciem subiektywnym i mogą zdarzyć 
się sytuacje, kiedy lekarz nie znajdzie obiektywnych wykładników choroby, 
a mimo to pacjent będzie zgłaszał dolegliwości. Często w takich sytuacjach, 
po wykluczeniu innych możliwych przyczyn choroby, okazuje się, że źródłem 
bólu jest lęk przed chorobą i związany z tym stres (ból psychogenny).

Podstawową funkcją bólu jest działanie ostrzegająco-ochronne przed 
szkodliwymi czynnikami, a tym samym wysłanie informacji do organizmu 
o konieczności działania, by te czynniki usunąć. 

Ból, który towarzyszy uszkodzeniom, procesom chorobowym (w tym 
zapaleniom), a także pojawiający się po zabiegach operacyjnych, nazywamy 
bólem klinicznym. Jest on wówczas ważnym wskaźnikiem wielu chorób 
i wspomaga postawienie trafnego rozpoznania. 

Ból powstaje albo na drodze pobudzania receptorów bólowych 
(ból nocyceptywny) i jest zazwyczaj związany ze stanem zapalnym, 
albo w wyniku uszkodzenia lub choroby układu nerwowego 
(ból neuropatyczny).

 Jeśli przyczyną bólu jest toczący się stan zapalny, 
wtedy należy zastosować lek o działaniu przeciwzapalnym 
i przeciwbólowym.

PAMIĘTAJ!

W każdej sytuacji wystąpienia bólu należy podjąć szybkie działania 
do jego eliminacji, gdyż udowodniono jego negatywny wpływ na 
procesy zdrowienia, gojenia ran pooperacyjnych, psychikę pacjentów 
oraz jakość ich życia.
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JAKIE SĄ RODZAJE BÓLU?

Ból można klasyfikować w zależności od: przyczyny, lokalizacji, podatności 
na leczenie, natężenia lub czasu trwania. W praktyce klinicznej ważny jest 
podział na ból:

• ostry – o nagłym początku i trwający do 3 miesięcy,
•  przewlekły – stały lub nawracający i trwający ponad 3 miesiące 

(Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu).

Najczęstszym bólem w stomatologii jest ból ostry, jednak może ulec on 
przetrwaniu w niektórych stanach, takich jak: 

•  powstawanie blizn pooperacyjnych, 
•  pourazowych, 
•  po półpaścu, 
•  w zespole piekących ust. 

Ból przewlekły związany ze stanem jamy ustnej może wpłynąć na obniżenie 
jakości życia. Wykazano, że mogą mu towarzyszyć następujące objawy: 
obniżona tolerancja bólu, depresja, lęk, drażliwość, zaburzenia snu, apetytu 
i libido, a także upośledzona aktywność fizyczna.

PROSTE SPOSOBY OCENY  
NATĘŻENIA BÓLU

• Metoda wzrokowo-analogowa – na poziomej prostej o długości 10 cm, 
której jeden z końców oznacza brak bólu, a drugi maksymalne jego 
nasilenie, pacjent wskazuje punkt odnoszący się do jego osoby.

• Metoda numeryczna – pacjent wskazuje na skali od 0 do 10 poczucie 
natężenia swojego bólu.

• Metoda słowna – pacjent ocenia swój ból, określając go od „łagodnego” 
do „nie do zniesienia”.
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OGÓLNE ZASADY LECZENIA BÓLU

• Gdy jest to możliwe, należy stosować leczenie przyczynowe  
(np. leczenie kanałowe zęba) z równoległym leczeniem objawowym.

• Leczenie powinno być dostosowane do natężenia bólu.
• Leczenie nie może być uciążliwe dla pacjenta.
• W wyniku leczenia ból powinien się zmniejszyć lub ustąpić.

W zależności od nasilenia bólu włącza się do leczenia farmaceutyki 
o odpowiedniej sile i mechanizmie działania. Ból może mieć różne podłoże. 
W przypadku, gdy ból jest objawem toczącego się stanu zapalnego, 
celowe jest stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). 
W takiej sytuacji analgetyki zawierające metamizol czy paracetamol, nie będą 
skuteczne, gdyż nie działają przeciwzapalnie. 

Leczenie bólu nie tylko eliminuje dyskomfort, ale także 
sprzyja poprawie stanu ogólnego i miejscowego.

PAMIĘTAJ!

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BRAK BÓLU ŁAGODNY UMIARKOWANY SILNY BARDZO SILNY NIE DO
WYTRZYMANIA
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Warto by o wyborze leku zadecydował lekarz lub farmaceuta, ponieważ 
w zależności od zawartej w składzie substancji czynnej NLPZ mogą różnić 
się siłą działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego, a także szybkością 
działania oraz występowaniem działań niepożądanych. 
Częstość występowania działań niepożądanych wzrasta wraz z wiekiem 
chorego i ilością stosowanych leków, dlatego decyzja ta nie może być 
przypadkowa.

Zapytaj lekarza o możliwość ich zastosowania w leczeniu bólu.

Obok farmakologicznego leczenia bólu istnieją dodatkowe 
metody znoszące dolegliwości bólowe:
• blokady ze środków miejscowo znieczulających,
• zabiegi neuromodulacyjne i fizjoterapeutyczne  

(stymulacje, akupunktura, akupresura),
• metody psychologiczne.

PAMIĘTAJ!

Każdy z leków przeciwbólowych ma ściśle określone 
dawkowanie oraz dobowe dawkowanie maksymalne. 
Należy je sprawdzić w ulotce, bądź skonsultować 
z lekarzem lub farmaceutą i nie stosować dawek 
większych niż zalecane.

PAMIĘTAJ!

U chorych leczonych NLPZ należy pamiętać o przeciwwskazaniach 
i ograniczeniach wynikających z chorób towarzyszących: górnego i dolnego 
odcinka przewodu pokarmowego, układu sercowo-naczyniowego, nerek 
czy wątroby. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowanych 
obecnie innych farmaceutykach, aby ograniczyć możliwość wystąpienia 
interakcji lekowych.
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BÓL W STOMATOLOGII
Ból w obrębie głowy i szyi może być problemem interdyscyplinarnym 
i poza stomatologiem może wymagać konsultacji z zakresu innych 
specjalności lekarskich, takich jak: neurologiczna, laryngologiczna, 
okulistyczna, reumatologiczna, dermatologiczna, czy z zakresu 
immunologii klinicznej. 

W diagnostyce, poza bólami głowy, trzeba wziąć pod uwagę:
• bóle twarzy,
• bóle jamy ustnej,
• bóle pooperacyjne jamy ustnej.

NAJWAŻNIEJSZE INTERAKCJE LEKÓW Z NLPZ

STOSOWANE LEKI MOŻLIWY WYNIK INTERAKCJI

Leki wpływające na krzepnięcie 
krwi

Wzrost ryzyka krwawień 
z przewodu pokarmowego

Doustne leki przeciwcukrzycowe Nasilenie działania obniżającego 
poziom glukozy we krwi

Niektóre antybiotyki Działanie uszkadzające nerki

Kortykosteroidy Wzrost stężenia kortykosteroidów

Metotreksat Wzrost toksyczności metotreksatu

Leki przeciwdepresyjne Nasilenie działania leków

Leki obniżające ciśnienie krwi Obniżenie skuteczności tych leków

Alkohol
Wzrost ryzyka krwawień 
z przewodu pokarmowego 
i uszkodzenia wątroby
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BÓLE TWARZY
Źródłem bólu twarzy mogą być procesy chorobowe związane  
ze zmianami chorobowymi nerwów obwodowych, czyli z ich uszkodzeniami 
lub podrażnieniami. Taki ból nazywany jest neuralgią (potocznie zwany 
nerwobólem). 

Bardzo często przyczyną powstawania nerwobóli są różnego rodzaju 
infekcje, zwłaszcza infekcje wirusowe, ucisk na nerwy czy też ich uszkodzenia 
mechaniczne. Za powstanie nerwobóli odpowiedzialne również bywają 
niektóre choroby (np. cukrzyca, borelioza, toczeń rumieniowaty układowy) 
lub niedobory witamin z grupy B. Stosunkowo często nie da się ustalić 
przyczyny nerwobólu. 

Dla nerwobólu charakterystyczny jest atak ostrego bólu, przez pacjentów 
opisywany jest jako ból kłujący lub piekący. Zwykle atakowi bólu towarzyszy 
uczucie drętwienia i mrowienia. Ból nasila się w czasie wykonywania 
czynności, które normalnie bólu nie wywołują, np. podczas głębokiego 
oddychania, czasami w czasie mówienia. Często zdarza się  przeczulica 
(nadmierne odczuwanie bodźców dotykowych) lub odwrotnie – niedoczulica 
(osłabienie czucia), a czasami także pojawia się osłabienie siły mięśniowej.

Najczęstsze rodzaje nerwobóli, to:
• Neuralgia nerwu trójdzielnego
• Neuralgia nerwu pośredniego
• Neuralgia Ramsaya-Hunta
• Neuralgia nerwu językowo-gardłowego
Inne bóle twarzy, to:
• Neuralgia nerwu błędnego
• Zespół piekących ust
• Nietypowy ból twarzy
• Zespół bólowo-dysfunkcyjny stawu skroniowo-żuchwowego 
• Zespół Eagle’a 
Klasyczne leki przeciwbólowe w wyżej wymienionych nerwobólach  
nie pomagają. Stany te wymagają konsultacji lekarskiej.
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BÓL JAMY USTNEJ
Podstawą skutecznego leczenia bólu w jamie ustnej jest precyzyjne 
określenie jego przyczyny. Wśród tego typu bólu wyróżnić można:
• bóle zęba zębopochodne (najczęstsze),

• bóle zęba niezębopochodne (rzadkie bóle towarzyszące neuropatiom, 
zaburzeniom psychogennym lub nadmiernemu napięciu mięśni),

• bóle błony śluzowej jamy ustnej towarzyszące chorobom  
przebiegającym z zapaleniem, w których leki przeciwbólowe z komponentą 
przeciwzapalną wspomagają leczenie, np. liszaj płaski jamy ustnej,  
afty nawracające, owrzodzenia urazowe i inne przewlekłe owrzodzenia, 
zapalenie błony śluzowej – mucositis. Uszkodzenia błony śluzowej jamy 
ustnej zwykle powstają w pierwszych dniach po założeniu aparatu 
ortodontycznego lub w przypadku źle dopasowanej protezy zębowej. 
Pacjent odczuwa nieprzyjemne dolegliwości bólowe ze strony błony 
śluzowej jamy ustnej, będące wynikiem oddziaływania twardych 
elementów ortodontycznych, takich jak zamki, klamry, peloty, pierścienie 
czy powierzchnie lub krawędzie płyty akrylowej na delikatną śluzówkę.
Dyskomfort i ból powstają w wyniku podrażnienia odsłoniętych zakończeń 
nerwowych podczas jedzenia i picia, mówienia, a nawet mycia zębów. 

W bólach twarzy często diagnostyka i leczenie  
muszą być prowadzone przez wielu specjalistów.

PAMIĘTAJ!

podrażnione  
zakończenia  
nerwów
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Preparaty powlekające, przylegając do uszkodzonej błony śluzowej jamy 
ustnej, izolują ją od czynników drażniących (tj. picie, jedzenie, mówienie, 
czy nawet mycie zębów). Stała obecność śliny w jamie ustnej oraz ruchy języka 
stanowią duże utrudnienie dla utrzymania się leków na uszkodzonej tkance. 

Konsystencja i struktura preparatów do stosowania miejscowego powinna 
charakteryzować się właściwościami adhezyjnymi i zapewniać utrzymywanie 
na powierzchni błony śluzowej na tyle długo, aby mogły one stanowić 
barierę izolującą uszkodzone miejsce od czynników drażniących – 
długotrwale zmniejszając ból i dyskomfort. 
Dobrymi właściwościami adhezyjnymi charakteryzują się produkty 
zawierające: poliwinylopirolidon (PVP) i kwas hialuronowy. Szybko tworzą 
one stabilną warstwę, pełniąc rolę bariery mechanicznej. Utworzona warstwa 
może zawierać różne związki, jak np. sprzyjające gojeniu się błony śluzowej 
jamy ustnej (kwas hialuronowy, substancje roślinne, np. aloes zwyczajny – 
związki wspomagające naturalny proces gojenia uszkodzonych tkanek). 

W przypadku bólu związanego z aftami i niewielkimi 
uszkodzeniami błony śluzowej jamy ustnej, pomocne 
mogą być płukanki z zawartością środków o działaniu 
przeciwbólowym oraz miejscowe preparaty powlekające 
uszkodzone tkanki i wspomagające ich gojenie. 

PAMIĘTAJ!
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Najbardziej praktyczną formą preparatu działającego miejscowo na drażnioną 
aparatem błonę śluzową jamy ustnej wydaje się być żel.  
Żel najlepiej sprawdzi się w przypadku pojedynczych, ograniczonych zmian 
w jamie ustnej (ryc. 1).

Do leczenia licznych i trudno dostępnych zmian w jamie ustnej wygodniejszy 
wydaje się być spray. Szczególnie w przypadku dzieci ułatwia dotarcie nawet 
do dalszych części jamy ustnej – bez wywołania odruchu wymiotnego (ryc. 2).

Jeśli jednak zmian jest dużo, są rozlane, np. u pacjentów ortodontycznych 
lub w przypadku źle dopasowanej protezy zębowej – płyn do płukania jamy 
ustnej dokładnie pokryje wszystkie uszkodzenia w jamie ustnej (ryc. 3).

Preparaty steroidowe oraz zawierające witaminę A można stosować 
wyłącznie pod kontrolą lekarza, a zawierające w swoim składzie alkohol 
lub pochodne kwasu acetylosalicylowego nie są wskazane, gdyż utrudniają 
gojenie się wykwitów nadżerkowo-wrzodziejących w jamie ustnej.

Ryc. 1 Ryc. 2 Ryc. 3 

Warto dobrać właściwą formę preparatu do rodzaju 
i umiejscowienia zmiany oraz wieku leczonej osoby.

PAMIĘTAJ!



12 Poradnik dla pacjenta „Ból w stomatologii”

Wszystkie tego typu dolegliwości, których gojenie 
przedłuża się powyżej 2 tygodni wymagają konsultacji 
periodontologa lub chirurga stomatologicznego w ramach 
profilaktyki onkologicznej.

PAMIĘTAJ!

U dzieci powinno unikać się regularnego stosowania preparatów 
zawierających pochodne kwasu p-hydroksybenzoesowego, jak również 
pochodnych acetanilidu. Wiele preparatów dostępnych na rynku 
nie jest zarejestrowanych do stosowania u dzieci, a inne posiadają liczne 
ograniczenia związane z wiekiem dziecka oraz częstością dawkowania.

W zapalnych chorobach przyzębia obok zaczerwienienia dziąseł, 
obrzęku, krwawienia, czy wysięku pojawia się ból, choć zdarza się, że nawet 
w ciężkiej postaci pacjent może nie odczuwać bólu. Proces zapalny może 
dotyczyć nie tylko dziąseł, ale także kości wokół zęba i skutkować jej 
utratą. Konieczne jest w takim przypadku badanie stomatologiczne i leczenie 
stanu zapalnego. Ból na tle zapalnym może towarzyszyć takim chorobom, 
jak utrudnione wyrzynanie zęba mądrości, gdzie wokół niecałkowicie 
wyrżniętego zęba gromadzi się płytka nazębna i resztki pokarmowe, 
co prowadzi do stanu zapalnego. Takie bóle wymagają konsultacji 
periodontologicznej.

BÓL ZĘBOPOCHODNY
Ząb zbudowany jest z tkanek twardych (szkliwo, zębina i cement), które 
otaczają miękką miazgę zęba. W miazdze znajdują się naczynia krwionośne 
i zakończenia włókien nerwowych. Oznacza to, że część „czuciowa” zęba 
mieści się w twardej i zamkniętej puszce. Kiedy dochodzi do rozwoju 
procesu zapalnego, w miazdze zęba gromadzi się wysięk zapalny, 
który uciska zakończenia nerwowe. Dodatkowo wytwarzane są czynniki 
sprzyjające zapaleniu i bólowi – tak powstaje ból. 
Najczęstszymi przyczynami bólu zęba są:
• próchnica,
• zapalenie miazgi,
• uraz, 
• nadwrażliwość zębiny. 
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Próchnica
Przy próchnicy ból zaczyna powstawać, gdy proces chorobowy znajduje 
się na granicy szkliwa i zębiny. Wtedy pacjent odczuwa dolegliwości 
przy spożywaniu zimnych, ciepłych, słodkich pokarmów lub przy 
szczotkowaniu zębów. Proces zapalny w miazdze już się rozpoczyna, 
gdy ognisko próchnicy zajmuje zębinę, zatem leczenie jest konieczne, 
by powstrzymać proces. Dochodzi tu do odsłonięcia kanalików zębinowych, 
które zawierają płyn i wypustki komórek z miazgi, i które odpowiedzialne 
są za odczuwanie bólu. Zjawisko to może nastąpić również w wyniku procesu 
ścierania szkliwa lub cementu, co prowadzi do powstania nadwrażliwości, 
w której specjalistyczne pasty do zębów mogą przynieść ulgę, zamykając 
ujścia kanalików zębinowych.

Proces próchnicowy, szerzący się głębiej w strukturze zęba, prowadzi 
nieuchronnie do nasilonego zapalenia miazgi. Z początku jest to proces 
odwracalny i na tym etapie w redukcji bólu pomagają leki przeciwbólowe 
i przeciwzapalne. Jednak z czasem staje się zapaleniem nieodwracalnym.

Szkliwo
Ko

ro
na

Ko
rz

eń

Zębina

Miazga

Dziąsło

Cement

Kość
(wyrostek zębodołowy)

Naczynie krwionośne

Nerw

Ryc. 4 Struktura zęba
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Ryc. 5
Kanaliki zębiny

Do zapalenia i martwicy miazgi prowadzić mogą również poważne urazy 
zęba. Ból samoistny, trwający od kilku dni, świadczy o świeżym procesie 
chorobowym, ale jeśli ból występował już w przeszłości i nawrócił, 
może świadczyć o zaostrzeniu niewyleczonej wcześniej choroby.

Zapalenie miazgi
Ból umiarkowany, krótki i samoistny, wskazuje na zapalenie miazgi. 
Przyjęcie leku przeciwbólowego chwilowo zniesie dolegliwości, ale proces 
zapalny wynikający z obecności ogniska próchnicy będzie się toczył. Należy 
udać się do stomatologa. Silne, długie, ciągłe, pulsujące i ćmiące bóle mogą 
świadczyć o nasilonym procesie zapalnym miazgi zęba wymagającym 
leczenia kanałowego. Niektóre czynniki mogą również prowokować ból.

W przypadku nieodwracalnych zapaleń miazgi, ból może promieniować 
do sąsiednich okolic: 
• w szczęce może być odczuwany w całym łuku zębowym, w okolicy skroni 

i oka,
• w żuchwie może być odczuwany w całym dolnym łuku zębowym, 

w okolicy ucha, szyi i potylicy.

Bóle promieniujące do żuchwy mogą być objawem 
choroby wieńcowej i czasem mogą wskazywać 
na zawał mięśnia sercowego.

  UWAGA!
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Gdy toczy się proces próchnicowy konieczne jest leczenie 
stomatologiczne, by nie dopuścić do zapalenia miazgi. 
W każdym przypadku zapalenia miazgi, niezbędne jest 
leczenie stomatologiczne w celu trwałego wyeliminowania 
zakażenia, zapalenia i bólu.

PAMIĘTAJ!

Gdy dochodzi do martwicy miazgi z początku ból ustępuje, ale proces 
zapalny szybko obejmuje okolicę przywierzchołkową. Ząb zdaje się 
wówczas być za duży, wystawać z zębodołu i jest wrażliwy na nagryzanie 
i opukiwanie. Leki przeciwbólowe łagodzą dolegliwości, zwłaszcza 
gdy zastosowany lek wykazuje aktywność przeciwbólową łącznie 
z przeciwzapalną, jednak sytuacja wymaga szybkiej wizyty u stomatologa 
z powodu rozwijającego się ropnia w tkankach okołowierzchołkowych zęba 
(w kości) i jego rozprzestrzeniania się na sąsiednie okolice.

CHARAKTERYSTYKA BÓLU ZĘBÓW

OBJAWY PRZYCZYNY

Ostry ból szybko ustępujący 
po zadziałaniu bodźca (zimne, ciepłe, 
kwaśne, słodkie) lub mechanicznego 
(szczotkowania)

Odsłonięte kanaliki zębinowe 
(próchnica, nadwrażliwość zębiny, 
obnażone szyjki zębów, starcia zębów, 
pęknięcia)

Ból podczas drażnienia, ustępuje 
po ustaniu bodźca, ból pojawiający się 
okresowo

Odwracalne zapalenie miazgi

Przedłużający się ból po zastosowaniu 
czynników drażniących, ból ćmiący, 
pulsujący – częstość występowania 
narasta

Nieodwracalne zapalenie miazgi

Ból ciągły, przy nagryzaniu nasilający 
się, uczucie wysadzania zęba 
z zębodołu

Okołowierzchołkowe zapalenie  
lub ropień
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Próchnica

Szkliwo

Miazga

Zębina

Zakażona 
miazga

Zakażona 
miazga

Kanał  
korzeniowy

Więzadło  
ozębnowe

Ropień

STADIA ROZWOJU PRÓCHNICY

Ryc. 6  Proces rozprzestrzeniania się zakażenia i formowanie ropnia 
okołowierzchołkowego.

Próchnica szkliwa

Zapalenie miazgi

Próchnica zębiny

Ropień okołowierzchołkowy
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Ropnie okołowierzchołkowe stają się ogniskami zakażenia i mogą prowadzić 
do zapaleń okolic sąsiednich (zapalenie zatok szczękowych, zapalenie 
ropowicze dna jamy ustnej) lub powikłań ogólnoustrojowych (sepsa).

Do objawów alarmowych sugerujących uogólnienie się 
procesu zapalnego zębopochodnego należą:
• ból głowy,
• gorączka,
• obrzęk i tkliwość tkanek miękkich sąsiednich  

(np. dna jamy ustnej),
• problemy z orientacją, 
• zaburzenia funkcji nerwów czaszkowych.
Skontaktuj się jak najszybciej z lekarzem dentystą.

  UWAGA!

POOPERACYJNY BÓL JAMY USTNEJ
Ból pooperacyjny związany jest ze śródoperacyjnym uszkodzeniem tkanek, 
a jego natężenie jest proporcjonalne do rozległości zabiegu operacyjnego. 
Jest on samoograniczającym się zjawiskiem z największym nasileniem 
w pierwszej i drugiej dobie po operacji. 

Najczęstsze bóle pooperacyjne w stomatologii dotyczą następujących 
zabiegów:
• Ekstrakcja zęba – uraz chirurgiczny ograniczony jest do miejsca zabiegu 

i dobrze reaguje na leki przeciwbólowe. W przypadku nasilonego bólu 
z pulsacją, przedłużającego się, istnieje prawdopodobieństwo rozwoju 
zespołu suchego zębodołu. Gojenie wówczas jest opóźnione, ale ból jest 
łagodzony  przez leki przeciwbólowe z komponentą przeciwzapalną.

• Operacje na przyzębiu – nacięcie dziąsła często z ingerencją  
w kości, po której lekarz rozważa włączenie antybiotyku. 
Dodanie leku przeciwbólowego i przeciwzapalnego poprawia gojenie.
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• Wycinki – wycięcie fragmentu błony śluzowej do badania 
histopatologicznego. Zwykle nie jest konieczne włączenie leczenia 
przeciwbólowego.

• Implanty – osadzenie implantu w kości jest poważną ingerencją w tkanki, 
która wymaga osłony przeciwbakteryjnej (płukanki z chlorheksydyną 
i antybiotyki do rozważenia przed i po zabiegu), a także rutynowo leków 
przeciwbólowych i przeciwzapalnych. W dalszej opiece bardzo ważny jest 
reżim higieniczny, by nie dopuścić do rozwoju zapalenia wokół implantu.

Ryzyko rozwoju nasilonego zapalenia po operacjach w jamie ustnej można 
zmniejszyć, stosując zasady właściwej higieny jamy ustnej z wyborem 
płukanek o działaniu przeciwbakteryjnym przed zabiegiem i po nim, 
a także dołączając lek przeciwbólowy z komponentą przeciwzapalną 
(np. zawierający deksketoprofen) oraz zimne kompresy na miejsce zabiegu. 
Pooperacyjnie zalecana jest również miękka dieta eliminująca uraz. 
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HIGIENA JAMY USTNEJ JAKO 
PROFILAKTYKA ZAPALENIA I BÓLU

Właściwe dbanie o higienę jamy ustnej jest prewencją rozwoju stanu 
zapalnego oraz próchnicy zębów, a więc chroni w przyszłości przed bólem. 
Działania profilaktyczne polegające na codziennej domowej higienie jamy 
ustnej i regularnych wizytach kontrolnych w gabinecie stomatologicznym, 
powinni wykonywać wszyscy pacjenci.

Do podstawowych zabiegów w ramach domowej higieny jamy ustnej należą:
• Szczotkowanie zębów co najmniej 2 razy dziennie za pomocą szczoteczki 

manualnej lub sonicznej, przez co najmniej 3 minuty lub szczoteczką 
elektryczną minimum 2 minuty. Dzieci myją zęby, wykonując ruchy okrężne 
na mytych powierzchniach. Osoba dorosła powinna myć powierzchnie 
zębów od strony policzka i języka, wymiatając płytkę bakteryjną od strony 
dziąsła w kierunku powierzchni żujących zębów. Jedynie powierzchnie 
żujące można szczotkować ruchem szorującym. Do codziennej higieny 
dołącza się pastę do zębów z zawartością fluoru o działaniu ochronnym 
w stosunku do szkliwa. W przypadku istnienia nadwrażliwości lub stanów 
zapalnych można zastosować specjalistyczną pastę do zębów.
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Ryc. 7 Technika mycia zębów metodą wymiatania

Przy szczotkowaniu szczoteczkami elektrycznymi oscylacyjno-rotacyjno- 
-pulsacyjnymi należy jedynie przyłożyć szczoteczkę do powierzchni korony 
i chwilę przytrzymać, nie wolno jej przesuwać po zębach i dziąsłach za 
wyjątkiem powierzchni żujących koron. 

Szczoteczki soniczne emitują fale dźwiękowe, które wprawiają w drganie 
włókna główki, czyniąc proces czyszczenia zębów bardziej precyzyjnym. 
Wytwarzane przez szczoteczkę fale mają zasięg wykraczający poza długość 
włókien nawet o kilka milimetrów, co powoduje wprawienie w ruch 
cząsteczek śliny zmieszanej z pastą do zębów. Powstają mikrobąbelki, które 
kierowane są głęboko pomiędzy zęby i wzdłuż linii dziąseł dla skutecznego 
czyszczenia.

Ryc. 8a Szczotkowanie elektryczne

Ryc. 8b Szczotkowanie soniczne
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• Płukanie jamy ustnej roztworami o działaniu przeciwbakteryjnym, 
przeciwpróchnicowym i odświeżającym.

• Oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych z płytki bakteryjnej i resztek 
pokarmowych, co najmniej 1 raz dziennie. Służą do tego nitki i taśmy 
dentystyczne, szczoteczki międzyzębowe, wykałaczki i irygatory wodne.

Ryc. 9 Technika nitkowania

Ryc. 10 Technika czyszczenia szczoteczką międzyzębową
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Ryc. 11 Irygacje przestrzeni międzyzębowych

Nieoczyszczone przestrzenie międzyzębowe są częstym 
punktem wyjścia dla procesu zapalnego i próchnicy zębów.

PAMIĘTAJ!

Zapytaj swojego stomatologa o techniki mycia zębów 
i stosowania dodatkowych akcesoriów do higieny jamy 
ustnej.

O skuteczności działań profilaktycznych zapaleń i bólu 
decydują zabiegi higieniczne przeprowadzane w domu 
oraz regularne kontrole stanu jamy ustnej wykonywane 
przez lekarza stomatologa lub higienistkę stomatologiczną.

PAMIĘTAJ!

PAMIĘTAJ!
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Eliminacja bólu sprzyja leczeniu zmian chorobowych 
w jamie ustnej i w gojeniu ran pozabiegowych.

W wielu patologiach w stomatologii przebiegających 
z bólem, znaczenie mają leki przeciwbólowe 
z komponentą przeciwzapalną (NLPZ, np. zawierające 
deksketoprofen).

Stosowanie leków przeciwbólowych powinno iść 
w parze z diagnostyką dolegliwości w gabinecie 
stomatologicznym.

W przypadku bólu ostrego, ważny jest czas 
od podania leku do pojawienia się efektu 
przeciwbólowego. Warto pamiętać, że im dłuższy 
czas od przyjęcia leku do pojawienia się efektu 
analgetycznego, tym wyższe jest ryzyko przyjęcia 
przez pacjenta wyższych dawek leku i związanych 
z tym działań niepożądanych.

PODSUMOWANIE
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