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Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος οδοντικών  τραυματισμών σε αθλήματα και 
αθλοπαιδιές με έντονη σωματική επαφή και όπου χρησιμοποιούνται μπάλα 
με δύναμη & εξαρτήματα (ρακέτες, μπαστούνια) ή σε δραστηριότητες όπου 
ενέχει ο κίνδυνος πτώσης. 
           ADA Council on Access, Prevention and        
                   Interprofessional Relations, ADA on Scientific Affairs, 2006/2007  



Τραύμα των δοντιών & του προσώπου  
στην άθληση & στις αθλοπαιδιές 

* τα ατυχήματα στον 
αθλητισμό ευθύνονται  
για το 10-39% των 
συνολικών οδοντικών 
τραυματισμών στα 
παιδιά.     

*Παιδιά 7-11 ετών είναι τα πιο ευάλωτα σε 
τραυματισμούς κατά την άθληση. 

Newsome P et al, 2001, ADA 2006. 

 



Οι αθλητές αθλημάτων  
με έντονη σωματική επαφή 

έχουν 10% πιθανότητα  
να τραυματισθούν  

στα δόντια ή στο πρόσωπο  
στη διάρκεια  

μίας αθλητικής χρονιάς 

& 50% στη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας τους 
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Heinz 1968 

 Clegg 1969 
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American Academy of Pediatric Dentistry: Oral Health Policies, 2013. 

Οι συνέπειες οδοντικού τραύματος στα παιδιά και τις 
οικογένειές τους είναι ιδιαίτερα σημαντικές, διότι μπορεί 
να προκαλέσουν πόνο και να επηρεάσουν την ποιότητα 
ζωής και τη ψυχολογία τους.    

Το εκτιμώμενο κόστος για την θεραπευτική 
αντιμετώπιση και παρακολούθηση εφ΄όρου ζωής ενός 
απολεσθέντος μονίμου δοντιού είναι μεταξύ $5.000-
$20.000/ανά δόντι.  

National Youth Sports Safety Foundation, Inc; 2005.   
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Κόστος θεραπείας επαναφύτευσης και παρακολούθησης: $5.000  
                 National Youth Sports Safety Foundation, Inc; 2005.  
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Ο αθλητικός νάρθηκας είναι κάθε ενδοστοματικό, κινητό μηχάνημα το οποίο 
είναι κατασκευασμένο από ελαστικό υλικό με αντοχή στην παραμόρφωση, η 
χρήση του οποίου βοηθάει στον περιορισμό του τραυματισμού των δοντιών, 
των ΚΓΔ, του οστού της άνω/κάτω γνάθου και τέλος των ενδοστοματικών 
και περιστοματικών ιστών. 

(Glossary of Prosthodontics' terms, 2005) 

   



Μπάσκετ, Περίοδος 1986-87 

 

Μείωση τραυματισμών από 
32% για όσους δεν φορούσαν 
νάρθηκα, στο 4,7% για όσους 
φορούσαν (κυρίως, 
τραυματισμοί μαλακών μορίων 
και εκδορές). 

Maestrello-de Moya MG, Primosch RE., 1989 

Ρόλος του στοματικού νάρθηκα στην 
πρόληψη τραυματισμών 



Οι αθλητές που δεν φορούν 
αθλητικό νάρθηκα 
κινδυνεύουν 60 φορές 
περισσότερο να κτυπήσουν τα 
δόντια τους.  

National Youth Sports Safety Foundation, Inc; 2005. Available at:   
     “http://www.nyssf.org”.  Accessed July 16, 2005. 

 

Ρόλος του στοματικού νάρθηκα στην 
πρόληψη τραυματισμών 
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Η χρήση καλά εφαρμοσμένου 
ενδοστοματικού νάρθηκα αποτελεί το 
πιο αποτελεσματικό προληπτικό μέσον 
για τη μείωση της συχνότητας και της 
βαρύτητας των οδοντικών 
τραυματισμών κατά την άθληση. 
 
ADA Council on Access, Prevention and Interprofessional Relations, ADA on 
Scientific Affairs, 2006/2007  

Συνιστάται η χρήση εξατομικευμένου νάρθηκα, ελεγμένου και 
υπό την επίβλεψη του Οδοντιάτρου, ιδιαίτερα στα αθλήματα 
επαφής και όπου υπάρχει πρόσκρουση.   

Academy for Sports Dentistry. Position statement: Mouth guard mandates, 2010  



Αθλήματα  
με έντονη σωματική επαφή/ σύγκρουση 

 

 πυγμαχία 
 πάλη 

 tae-kwo-do  

 karate  

 πολεμικές τέχνες 

Tesini & Soporowski 2000 

 Ranalli 2000 



 ποδόσφαιρο 
 καλαθοσφαίριση 

 υδατοσφαίριση  
 χειροσφαίριση 
 πετοσφαίριση  

 ράγκμπυ 
 αμερικάνικο 
ποδόσφαιρο 

 

Αθλήματα  
με φυσική σωματική επαφή 

Tesini & Soporowski 2000 

 Ranalli 2000 



Αθλήματα  
όπου ενέχεται κίνδυνος πτώσης 

 ιππικά αθλήματα 
 ακροβατικά αθλήματα 

 γυμναστική  
 extreme sports 

 αθλήματα στίβου 
 σκι   

 

Tesini & Soporowski 2000 

 Ranalli 2000 



Αθλοπαιδιές και αθλήματα   
όπου ενέχεται κίνδυνος πτώσης 

 ρόλερ 
 παγοδρομίες 

 sκating 
 ποδηλασία   

 

* Ιδιαίτερα αυξημένος 

Newsome et al 2001, Gassner et al 2003, Kumamoto & Maeda 2004, 2005 
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* Σε όλες τις περιπτώσεις 
όπου υπάρχει  
αυξημένος σχετικός 
κίνδυνος θεωρείται  
αυτονόητη η ανάγκη 
χρήσης κατάλληλων  
μέσων προστασίας. 

ADA 2004, AAPD 2006/2007 
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* Σχετικός κίνδυνος ανάλογα με:  
 χαρακτηριστικά  

αθλούμενου 
(αυξημένη οριζόντια πρόταξη των 

δοντιών, προγναθισμός) 

    

Ranalli 2000, Fos et al 2000, Lalloo 2003 



Στοματικοί νάρθηκες προστασίας  
των δοντιών και του προσώπου στον αθλητισμό και στις 
αθλοπαιδιές 

ADA 2004, AAPD 2006/2007 

* Τύπου Ι 
• προκατασκευασμένοι 
• πλαστικοί 
 
+ φθηνοί 
+ εύκολη χρήση 
- χωρίς δυνατότητα 
προσαρμογής 
- δυσκολία συγκράτησης, 
φώνησης, έκφρασης 
- συχνά δυσανεξία 
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* Τύπου ΙΙ 
• προκατασκευασμένοι 
• από θερμοπλαστικό 
 υλικό 
 

+ σχετικά φθηνοί 
+ εύκολη χρήση 
+ μέτρια δυνατότητα 
προσαρμογής 
- δυσκολία συγκράτησης,    
φώνησης, έκφρασης 
- συχνά δυσανεξία 
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ADA 2004, AAPD 2006/2007 

* Τύπου ΙΙΙ 
• κατασκευάζονται στο         
εργαστήριο μετά από 
αποτύπωση, από 
πολυμερές  υλικό 
 

+ εξαιρετική συγκράτηση 
+ εύκολη χρήση 
+ δυνατότητα φώνησης, 
έκφρασης 
- σχετικά ακριβοί 
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ADA 2004, AAPD 2006/2007 

 Περιορισμένη χρήση 
Οφείλεται σε: 
- πλημμελή ενημέρωση 
- κόστος  
- δυσκολία φώνησης & 
 έκφρασης 
- ανεπαρκής συγκράτηση 
 των τύπου Ι και ΙΙ 
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ADA 2004, AAPD 2006/2007 

* Η ευθύνη εφαρμογής 
τους 
βαρύνει 
 
- αθλητικές ομοσπονδίες 
- αθλητικά σωματεία 
- προπονητές 
- γονείς 
- αθλούμενους 
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ADA 2004, AAPD 2006/2007 

 Ο οικογενειακός 
οδοντίατρος μπορεί να 
 
- συμβουλεύσει 
- ενημερώσει 
- ενεργοποιήσει 
- κατασκευάσει και να     
εφαρμόσει στοματικό 
νάρθηκα. 



Για να είναι τα 
παιδιά μας και κάθε 
αθλούμενος με το 
χαμόγελο στα 
χείλη, πριν και μετά 
την αθλητική  
δραστηριότητα, 
φοράνε πάντα 
στοματικό νάρθηκα!       



ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Σας  ευχαριστούμε πολύ!      


