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Στην Ελλάδα σχεδόν το 50% του πληθυσμού δεν έχει καμία σχεδόν κάλυψη 
οδοντιατρικής φροντίδας, ενώ το υπόλοιπο 50% έχει περιορισμένη κάλυψη και 

πρόσβαση σε χαμηλής ποιότητας υπηρεσίας.

Η υγεία του στόματος θα πρέπει να είναι μία δυναμική κατάσταση, όπου η 
μέριμνα θα πρέπει να ξεκινά από τον ίδιο τον ασθενή και θα περιλαμβάνει: 

- σωστό βούρτσισμα των δοντιών δύο φορές την ημέρα,  
- σωστή διατροφή και 

- τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο
έτσι ώστε τα προβλήματα να αντιμετωπίζονται 

έγκαιρα και να στοιχίζουν λιγότερο!
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Βούρτσισμα δοντιών

•Βουρτσίστε τα δόντια σας 
τουλάχιστον δύο Φορές 
την ημέρα.

• Το σωστό βούρτσισμα
διαρκεί τουλάχιστον 2 λεπτά

• Χρησιμοποιήστε μαλακή 
οδοντόβουρτσα

• Βουρτσίστε με μικρές και 
ήπιες κινήσεις, επιμένοντας 
περισσότερο στη βάση των 
δοντιών, εκεί που δεν φτάνει 
εύκολα η οδοντόβουρτσα
και γύρω από τα παλαιά
σφραγίσματα και τις θήκες σας
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Βούρτσισμα δοντιών
Βήμα - βήμα ….. (1)

• Τοποθετήστε την οδοντόβουρτσα
με κλίση 45 μοιρών ως προς
την παρυφή των ούλων και
κινείστε την βουρτσίζοντας
προς τα επάνω,
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Βούρτσισμα δοντιών
Βήμα - βήμα ….. (2)

• Με μικρές, ήπιες και παλινδρομικές
κινήσεις βουρτσίστε την εξωτερική,
την εσωτερική και τη μασητική
επιφάνεια των δοντιών σας.
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Βούρτσισμα δοντιών
Βήμα - βήμα ….. (3)

• Θυμηθείτε να βουρτσίσετε και 
τη ράχη της γλώσσας σας, για
να απομακρυνθούν τα βακτηρίδια
και να φρεσκαριστεί η αναπνοή σας.                 
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Βούρτσισμα δοντιών
Συνοπτική επανάληψη

• Μην ξεχνάτε να βουρτσίζετε και τη γλώσσα σας!!
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Χρήση οδοντικού νήματος
Το κατάλληλο καθάρισμα με νήμα απομακρύνει την πλάκα

και τα κατάλοιπα των τροφών από τα σημεία,
που δεν μπορεί να φτάσει η οδοντόβουρτσα.

Αντί του οδοντικού νήματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
μεσοδόντια βουρτσάκια.

•Ο οδοντίατρος σας θα εκτιμήσει τις ανάγκες σας και τις 
προτιμήσεις σας και θα σας συστήσει, ότι σας ταιριάζει! 
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Χρήση οδοντικού νήματος
Συγκρατητήρες νήματος για ευκολότερη χρήση

•Ο οδοντίατρος σας θα εκτιμήσει τις ανάγκες σας και τις 
προτιμήσεις σας και θα σας συστήσει, ότι σας ταιριάζει! 
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Χρήση οδοντικού νήματος
Βήμα - βήμα …..

• Κόψτε ένα κομμάτι νήματος περίπου
45 εκατοστών και τυλίξτε το γύρω 
από τα δάχτυλά σας, αφήνοντας
μεταξύ τους  περίπου 5-6 εκατοστά.

•Έχοντας τεντωμένο το νήμα κινείστε
το μαλακά και παλινδρομικά 
ανάμεσα από τα δόντια σας, κάτω 
από την παρυφή των ούλων.

• Κινήστε το μαλακά πάνω-κάτω 
ανάμεσα στα δόντια σας 
προσέχοντας, να μην τραυματίσετε
τα ούλα σας.

• Από δόντι σε δόντι χρησιμοποιείστε 
καθαρό κομμάτι νήματος.                 
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Χρυσοί κανόνες 

Στοματικής υγείας

-σωστό βούρτσισμα των δοντιών δύο φορές 
την ημέρα, με φθοριούχο οδοντόκρεμα και 

ατομική οδοντόβουρτσα, που αλλάζεται 
κάθε τρεις μήνες, 
-σωστή διατροφή

και 
- τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο



Υγιεινή των δοντιών
Ενημερωτική Ομιλία

Σας   ευχαριστούμε πολύ!
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