
 

 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 
ΠΑΙΞΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ! 
ΠΑΙΞΕ ΜΕ ΝΑΡΘΗΚΑ! 

 
Πρώτες βοήθειες τραύματος στην περιοχή του 
στόματος κατά την άθληση και τις αθλοπαιδιές 

 
 
    Κάθε φορά που ο αθλητής έρχεται σε επαφή με μπάλα, σκληρό αντικείμενο, παίκτη 
ή εμπόδιο, μπορεί να προλάβει ή ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες ενός ενδεχομένου 
τραυματισμού στην περιοχή του στόματος και του προσώπου, με τη χρήση 
εξατομικευμένου αθλητικού νάρθηκα.        Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά 
προτείνει τον εξατομικευμένο αθλητικό νάρθηκα (κατασκευασμένο από τον 
οδοντίατρο), ως ένα απαραίτητο εξάρτημα του εξοπλισμού προστασίας του αθλητή ή 
του ατόμου που κάνει αθλοπαιδιές.  

 
Στην περίπτωση ατυχήματος, ακολουθείστε τις παρακάτω 
συμβουλές: 
- Διατηρείστε την ψυχραιμία σας και καθησυχάστε τον τραυματία. 
- Ελέγξτε τον τραυματία αν έχει ελεύθερη την αναπνευστική του οδό: αφαιρέστε 
ξένα   σώματα ή κινητούς μηχανισμούς. 
- Χρησιμοποιήστε κρύες κομπρέσες στην τραυματισμένη περιοχή του προσώπου.      
- Ελέγξτε πιθανή αιμορραγία, ασκώντας πίεση με μία γάζα ή καθαρό πανί.  
- Επικοινωνήστε αμέσως με τον οδοντίατρο.                                                    
- Για σοβαρούς τραυματισμούς, καλέστε το 166. 
 
 
 
 



                                                                                             
 
  Κάταγμα δοντιού 

 Αν υπάρχει αίμα, φορέστε γάντια, καθαρίστε καλά την περιοχή του τραύματος 
και τοποθετείστε πάγο στα χείλη ή στα ούλα.  

  Βρείτε το κατεαγόν (σπασμένο) τμήμα του δοντιού και επικοινωνήστε  
αμέσως με τον οδοντίατρό σας (για την περίπτωση επανασυγκόλλησής του). 

   Διατηρείστε το κατεαγόν τμήμα του δοντιού σε φυσιολογικό ορό ή νερό 
βρύσης. 

                                                                                                                                             

 
  Μετατόπιση του δοντιού   
 

Ένα ατύχημα μπορεί να προκαλέσει μετακίνηση του δοντιού μέσα ή και έξω από 
το φατνίο: 

 Όταν βυθίζεται στο φατνίο (εμβύθιση).  
 Όταν έχει μερικώς εξαχθεί (μερική εκγόμφωση).  
 Όταν έχει “στρίψει” εντός του φατνίου (πλάγια μετατόπιση).    

              Εμβύθιση                            Μερική εκγόμφωση      

Πλάγια μετατόπιση                           

                        
 Τοποθετήστε πάγο στην περιοχή του τραύματος. 
 Στην περίπτωση μερικής εκγόμφωσης, προσπαθήστε απαλά να 

επανατοποθετήσετε το δόντι στην αρχική του θέση. 
 Επικοινωνήστε αμέσως με τον οδοντίατρό σας. Όσο νωρίτερα ακινητοποιηθεί το 

δόντι, τόσo περισσότερες πιθανότητες έχει να επανέλθει στην πρότερη 
κατάσταση. 

 
 



                                                                                                                                         
 
  Απώλεια μονίμου δοντιού (ολική εκγόμφωση)  
 
Ένα δόντι μπορεί να σωθεί αν λάβει τη σωστή φροντίδα και επανατοποθετηθεί το 
συντομότερο δυνατό. Το πιο κρίσιμο σημείο είναι ο χρόνος προσέλευσης στο 
ιατρείο.  

 Επικοινωνήστε με τον οδοντίατρό σας, ΑΜΕΣΩΣ. 
 Εντοπίστε το δόντι και κρατήστε το από τη μύλη ( το πλατύ μέρος- ΟΧΙ από 

τη ρίζα). 
 Ξεπλύνετε το δόντι με κρύο τρεχούμενο νερό για 10 δευτερόλεπτα, αφαιρέστε τις 

βρωμιές αλλά  ΜΗΝ ΤΡΙΨΕΤΕ ή ΑΓΓΙΞΕΤΕ τη ρίζα.  
 ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΟΝΤΙ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ. 

 Προσπαθήστε να επανατοποθετήσετε το δόντι μέσα στο φατνίο και να το 
διατηρήσετε στη θέση του, δαγκώνοντας μια γάζα ή ένα μαντήλι.  

 Διαφορετικά, τοποθετήστε το δόντι σε γάλα ή σε φυσιολογικό ορό.  
 Αν υπάρχει δυνατότητα, τοποθετήστε το δόντι μέσα στο 

στόμα του ασθενούς, ανάμεσα στα δόντια και στο 
μάγουλο, όπου το σάλιο θα βοηθήσει στη ζωτικότητα των 
κυττάρων που βρίσκονται στη ρίζα. Σε αυτή την 
περίπτωση, προσέξτε μην καταπιεί το δόντι ο ασθενής.  

 Εναλλακτικά, μπορείτε να ζητήσετε από τον ασθενή να 
φτύσει σε ένα ποτήρι και να τοποθετήσετε το δόντι μέσα στο σάλιο του, μέχρι 
να αναλάβει ο οδοντίατρος.  

 ΜΗΝ τοποθετήσετε το δόντι σε νερό. 
 Αν το δόντι είναι νεογιλό (παιδικό δόντι), μην προσπαθήσετε να το 

τοποθετήσετε στη θέση του.  
                                                                                               
 
   Τραυματισμός μαλακών ιστών του στόματος (γλώσσα, χείλος, μάγουλα) 
 

 Καθαρίστε την περιοχή και αν αιμορραγεί ασκείστε πίεση με μια γάζα. 
 Τοποθετήστε αυτοκόλλητα ράμματα που μπορείτε να βρείτε στο φαρμακείο. 
 Τοποθετήστε πάγο ανά 10-15 λεπτά. 
 Επικοινωνήστε αμέσως με τον οδοντίατρο ή ένα εφημερεύον νοσοκομείο. 

                                                                                               
 
 
 



 
 
   Σπασμένα ορθοδοντικά μηχανήματα 
 

 Αν ένα ορθοδοντικό μηχάνημα μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα, ΒΓΑΛΤΕ ΤΟ, 
τοποθετείστε το μηχάνημα σε ένα καθαρό κουτί και συμβουλέψτε τους 
γονείς, να πάνε το παιδί στον ορθοδοντικό. 

 Αν δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή είναι ακίνητο, τότε καλύψτε το αιχμηρό ή 
προεξέχον τμήμα με γάζα ή βαμβάκι ή  μαλακό κερί ακόμη και με τσίχλα. 

 Αν το ορθοδοντικό σύρμα έχει εισχωρήσει στους μαλακούς ιστούς, ΜΗΝ ΤΟ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ. Πηγαίνετε τον ασθενή αμέσως στον ορθοδοντικό.  

 

 
 
 

                                                  Για την επιτροπή  Προληπτικής του ΟΣΠ, 
                                                      Θεόδωρος Κουϊμτζής 
                                                         Παιδοδοντίατρος 


