
Οδοντιατρικός Σύλλογος 
Πειραιά

Οδηγίες προς τους εθελοντές 
οδοντιάτρους, για τη συμπλήρωση του 

δελτίου οδοντιατρικής εξέτασης των 
παιδιών των νηπιαγωγείων, 
δημοτικών και γυμνασίων.

 



Σκοπός αυτής της παρουσίασης 
είναι

να ενημερώσει τους συναδέλφους 
Οδοντιάτρους για τη συμπλήρωση του 
δελτίου οδοντιατρικής εξέτασης, ώστε 
να υπάρχει ‘κοινή γλώσσα καταγραφής’ 
των οδοντοστοματικών προβλημάτων 
των παιδιών.

 



Εξέταση 

 Η εξέταση γίνεται στην οδοντιατρική 
καρέκλα του βαν της ΑΙΜ, με τη βοήθεια 
τεχνητού φωτισμού.

 Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι 
δυνατόν, η εξέταση γίνεται στην τάξη των 
παιδιών με τη βοήθεια τεχνητού φωτισμού.  

 Ο εξεταστής έχει στη διάθεσή του μάσκα, 
γάντια μιας χρήσεως και αποστειρωμένο 
γλωσσοπίεστο. 

 





                              
 

 
        ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
           ΔΕΛΤΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ……………………………………………………………………………………. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ………………………………………...................... 

Αγαπητοί γονείς, 
Μετά από την οδοντοστοματική εξέταση του παιδιού σας, προέκυψαν τα εξής ευρήματα: 
 
      Τερηδόνα             Ουλίτιδα             Στοματική υγιεινή              Απόστημα/φλεγμονή 
(χαλασμένα δόντια)               (βούρτσισμα των δοντιών) 
  

      Ναι                      Ναι                           Καλή                                    Ναι     
 

      Όχι                       Όχι                          Μέτρια                                  Όχι        
 

                    Κακή        
 
Παρουσία οδοντικού            Ανάγκη τοποθέτησης μέσου              Ανάγκη ορθοδοντικής    
    τραύματος      για τη διατήρηση χώρου                          θεραπείας 
   

      Ναι                                                 Ναι                                        Ναι                       
 

      Όχι                                                 Όχι                                                    Όχι    
 
 
Παρατηρήσεις : …………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Εάν το παιδί σας έχει τερηδόνα, ουλίτιδα, οδοντικό τραύμα, ή χρειάζεται μηχάνημα 

διατηρήσεως χώρου θα πρέπει να επισκεφθείτε τον οδοντίατρό σας. Αν έχει απόστημα ή 

φλεγμονή θα  πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα από τον οδοντίατρο σας. Αν έχει μέτρια ή κακή 

στοματική υγιεινή θα πρέπει να βελτιώσει τις συνήθειες στοματικής του υγιεινής (το 

βούρτσισμα των δοντιών). Αν έχει ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας θα πρέπει να επισκεφτείτε 

τον ορθοδοντικό.     

       Ο εξεταστής οδοντίατρος                              
 
 

 
Η εξέταση έγινε στην Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα της ΑΙΜ 



Δελτίο Οδοντιατρικής εξέτασης

 Τερηδόνα 
 Ουλίτιδα
 Στοματική υγιεινή
 Απόστημα, φλεγμονή
 Παρουσία οδοντικού τραύματος
 Ανάγκη τοποθέτησης μέσου για τη διατήρηση 

χώρου 
 Ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας

 

Περιλαμβάνει πεδία προς συμπλήρωση για:



Διάγνωση τερηδόνας

 Για να γίνει διάγνωση της τερηδόνας 
πρέπει να έχουμε καλό οπτικό πεδίο και 
οδοντικές επιφάνειες στεγνές από σάλια, 
καθαρές από τροφές και μικροβιακή 
πλάκα.

 Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να 
καθαρίσουμε την υπό εξέταση επιφάνεια 
με τολύπιο βάμβακος.

 

Στις συνθήκες εξέτασης που διαθέτουμε:



Διάγνωση τερηδόνας 

 



Διάγνωση τερηδόνας 

 Παρειακή επιφάνεια του 36.
Η ύπαρξη σάλιου εμποδίζει τη διάγνωση 
τερηδόνας στην παρειακή αύλακα του 
δοντιού.                                                
Στην περίπτωση, αυτή πρέπει να 
καθαρίσουμε την υπό εξέταση επιφάνεια 
με τολύπιο βάμβακος.

 



Τερηδόνα
 Διαγνωστικό κριτήριο:                     

 Καταγράφονται όλες εκείνες οι βλάβες οι 
οποίες επεκτείνονται στην οδοντίνη του 
δοντιού.

 Δεν καταγράφονται τερηδονικές βλάβες σε μορφή λευκών 
κηλίδων ή δυσχρωμικών αυλάκων και βοθρίων στην 
αδαμαντίνη του δοντιού. Οι βλάβες αυτές, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν ένα από τα πρώιμα στάδια της 
τερηδόνας, δεν πληρούν το διαγνωστικό κριτήριο της 
επέκτασης της τερηδόνας στην οδοντίνη και καταγράφονται 
ως υγιείς.

 



Τερηδόνα



Διάγνωση τερηδόνας 

 Λευκές κηλίδες στην αδαμαντίνη των 
προσθίων τομέων, οι οποίες εντοπίζονται 
στο αυχενικό τριτημόριο της μύλης και  
δεν πληρούν το διαγνωστικό κριτήριο της 
επέκτασης της τερηδόνας στην οδοντίνη.
Οι επιφάνειες αυτές θεωρούνται υγιείς.

 



Διάγνωση τερηδόνας 

 



Διάγνωση τερηδόνας 
 Στα δόντια 51, 61, 62 παρατηρούνται 

τερηδονικές βλάβες χειλικά, με επέκτασή τους 
στην οδοντίνη και κατά συνέπεια σημειώνουμε 
την ύπαρξη τους στο δελτίο εξέτασης του 
παιδιού.

 Οι λευκές  κηλίδες που σχηματίζουν λωρίδα γύρω από το 
αυχενικό τριτημόριο των 53, 52, 63, 73,74 δοντιών δεν 
πληρούν το διαγνωστικό κριτήριο της επέκτασης της 
τερηδόνας στην οδοντίνη και θεωρούνται ως υγιείς.
Μπορούμε να σημειώσουμε, στις παρατηρήσεις του 
εντύπου τις βλάβες αυτές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα 
από τα πρώιμα στάδια της τερηδόνας, και την 
αντιμετώπισή τους με προληπτικά μέσα από τον 
οδοντίατρο του παιδιού.

 



Διάγνωση τερηδόνας

 Σε περίπτωση όπου υπάρχουν ορθοδοντικοί 
δακτύλιοι οι οποίοι καλύπτουν επιφάνειες 
δοντιών και  εμποδίζουν την απρόσκοπτη 
εξέτασή τους, τότε αυτές οι επιφάνειες  
θεωρούνται ότι είναι υγιείς.

 



Διάγνωση τερηδόνας
 Στην μασητική επιφάνεια του 

δεύτερου νεογιλού γομφίου, 
υπάρχει μια τερηδονική βλάβη. Η 
βλάβη αυτή εμφανίζεται με τη 
μορφή σκούρας περιοχής κάτω 
από την αδαμαντίνη, που περιβάλει 
δυσχρωμική σχισμή στην οποία 
είναι πιθανό να έχει δημιουργηθεί 
κοιλότητα. Η εξέταση εμποδίζεται 
από την ύπαρξη σάλιου που 
πρέπει να αφαιρεθεί με τολύπιο 
βάμβακος και να εξετασθεί 
προσεκτικά.

 



Διάγνωση τερηδόνας

Δυσχρωμικά βοθρία 
και αύλακες στην 
αδαμαντίνη που 
δεν σχετίζονται με 
τερηδονική βλάβη 
στην οδοντίνη 
θεωρούνται υγιείς.

 



Διάγνωση τερηδόνας

 



Τερηδόνα με επέκταση στην 
οδοντίνη 

 Δόντι 16
Στην υπερώια αύλακα του πρώτου άνω γομφίου 
και στη μασητική επιφάνεια του δοντιού (στη βάση 
της αύλακας) υπάρχουν ορατές τερηδονικές 
βλάβες.                                                               
Στο άπω υπερώιο φύμα παρατηρείται επίσης 
κοιλότητα τερηδόνας και γκριζωπή απόχρωση 
γύρω από αυτήν, στοιχείο που μας δείχνει ότι η 
τερηδονική βλάβη έχει υποσκάψει την αδαμαντίνη 
και επεκτείνεται στην οδοντίνη. 

 



Tερηδόνα με επέκταση στην 
οδοντίνη

Δόντι 16                       
Η μασητική επιφάνεια 
του γομφίου παρουσιάζει 
τερηδονικές βλάβες, με 
ύπαρξη κοιλότητας που 
περιβάλλεται από 
περιοχή γκρίζου 
χρώματος. Η βλάβη αυτή 
είναι ενδεικτική της 
επέκτασης της τερηδόνας 
στην οδοντίνη.  



Tερηδόνα με επέκταση στην 
οδοντίνη

 Δόντι 55                               
Στην μασητική επιφάνεια 
του δεύτερου νεογιλού 
γομφίου (υπερώια 
αύλακα), υπάρχει μια 
τερηδονική βλάβη με 
γκρίζα απόχρωση κάτω 
από την αδαμαντίνη, 
ενδεικτική της επέκτασης 
της τερηδονικής βλάβης 
στην οδοντίνη.  

Παρατηρούμε επίσης πρόωρη απώλεια του 65 και απώλεια χώρου, λόγω εγγύς μετακίνησης 
του 26. Συνιστάται επανάκτηση χώρου και διατήρησή του.



Τερηδόνα με επέκταση στην 
οδοντίνη 

 Δόντι 85 Η 
εγγύς-μασητική 
επιφάνεια του δεύτερου 
νεογιλού γομφίου 
εμφανίζει μεγάλη και 
έντονα λευκή απόχρωση 
κάτω από την 
αδαμαντίνη, ενδεικτική 
της ύπαρξης τερηδόνας 
με επέκταση στην 
οδοντίνη.

 



τερηδόνα και έμφραξη
 Δόντι 26                                          

Η μασητική επιφάνεια του 
πρώτου άνω γομφίου έχει 
αποκατασταθεί με αμάλγαμα, 
το οποίο έχει σπάσει σε 
ορισμένα σημεία, ενώ 
υπάρχουν περιοχές με 
δευτερογενή τερηδόνα, δηλαδή 
τερηδόνα που σχετίζεται με την 
έμφραξη και χαρακτηρίζονται 
από τη δημιουργία κοιλότητας.          
Στην εγγύς επιφάνεια του 
δοντιού διακρίνεται περιοχή 
γκριζού χρώματος, ενδεικτική 
της ύπαρξης τερηδόνας με 
επέκταση στην οδοντίνη.

 Η έμφραξη χρειάζεται 
αντικατάσταση.

 



Τερηδόνα

Στις περιπτώσεις 
εκτεταμένης τερηδόνας όπου 
οι βλάβες είναι μεγάλες και 
επομένως χρειάζεται άμεση 
αποκατάσταση και 
ενδεχομένως ενδοδοντική 
θεραπεία, ο εξεταστής μπορεί 
να γράψει στις παρατηρήσεις 
ότι  υπάρχει ανάγκη για 
άμεση θεραπεία από έναν 
οδοντίατρο.

 



Τερηδόνα 
 Δόντια 75, 36. Παρατηρούμε 

τερηδόνα γλωσσικά του 75 και 
ολική καταστροφή της μύλης του 
36.                                            
Στην περίπτωση αυτή της 
εκτεταμένης τερηδόνας όπου οι 
βλάβες είναι μεγάλες και 
επομένως χρειάζεται άμεση 
αποκατάσταση και ενδεχομένως  
εξαγωγή, ο εξεταστής μπορεί να 
γράψει στις παρατηρήσεις ότι  
υπάρχει ανάγκη για άμεση 
θεραπεία από έναν οδοντίατρο.

 



Διαφοροδιάγνωση τερηδόνας
 Δόντι 11. Η χειλική 

επιφάνεια του άνω δεξιού 
κεντρικού τομέα 
παρουσιάζει βλάβη κίτρινου 
χρώματος. 
Η βλάβη αυτή είναι 
ανωμαλία της αδαμαντίνης 
που προκλήθηκε κατά το 
στάδιο διάπλασης του 
δοντιού και δεν σχετίζεται με 
την τερηδόνα.  



Διαφοροδιάγνωση τερηδόνας

 Δόντι 14.  Η υπερώια 
επιφάνεια του πρώτου 
προγομφίου παρουσιάζει 
απώλεια της αδαμαντίνης και 
βλάβη χρώματος καφε-
κίτρινου.                                  
Η συγκεκριμένη βλάβη είναι 
υποπλασία της αδαμαντίνης 
και επομένως η επιφάνεια 
θεωρείται υγιής όσον αφορά 
την τερηδόνα. 

 



Διαφοροδιάγνωση τερηδόνας
 Δόντι 26. 

Ο άνω αριστερός γομφίος 
παρουσιάζει βλάβη κίτρινου 
χρώματος. Η βλάβη αυτή 
είναι ανωμαλία της 
αδαμαντίνης που 
προκλήθηκε κατά το στάδιο 
διάπλασης του δοντιού και 
δεν σχετίζεται με την 
τερηδόνα.

 Μπορούμε να σημειώσουμε, στις παρατηρήσεις, την ύπαρξη 
υποπλασίας και την παρακολούθηση/αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος από τον οδοντίατρο του παιδιού.



Ουλίτιδα

 Διαγνωστικό 
στοιχείο:

Θεωρούμε ότι ένα 
παιδί παρουσιάζει ουλίτιδα όταν εντοπίσουμε 
οποιαδήποτε μεταβολή από το φυσιολογικό 
χρώμα και υφή των ούλων, έστω και σε ένα 
σημείο του στόματος. Εξαιρούνται περιοχές με 
ουλίτιδα λόγω ανατολής μονίμων δοντιών.

 



Ουλίτιδα

 Έντονη ουλίτιδα που 
χαρακτηρίζεται από 
ερυθρότητα και 
εξοίδηση των ούλων 
σε πολλές περιοχές 
του στόματος, καθώς 
και από υπερτροφία 
των ούλων στα 
πρόσθια δόντια της 
κάτω γνάθου.  



Ουλίτιδα
 Έντονη ουλίτιδα που 

χαρακτηρίζεται από 
ερυθρότητα, εξοίδηση 
των ούλων και τρυγία 
που καλύπτει 
μασητικά τους 
γομφίους.

 



Ουλίτιδα

 Έντονη ουλίτιδα 
που χαρακτηρίζεται 
από ερυθρότητα,
εξοίδηση και 
υποχώρηση των 
ούλων, στους  
δεξιούς τομείς της 
άνω γνάθου.

 



Διαφοροδιάγνωση Ουλίτιδας

 Έντονη ερυθρότητα 
των ούλων λόγω 
ανατολής του πρώτου 
μονίμου γομφίου.  Η 
κατάσταση αυτή 
θεωρείται 
φυσιολογική.

 



Στοματική υγιεινή
 Διαγνωστικό στοιχείο:

Θεωρούμε ότι ένα παιδί έχει:
 Kαλή στοματική υγιεινή όταν είναι απαλλαγμένο 

από οδοντική μικροβιακή πλάκα και τρυγία,
 Μέτρια στοματική υγιεινή όταν βρίσκουμε  

μικροβιακή πλάκα στο αυχενικό τριτημόριο των 
δοντιών, 

 Κακή στοματική υγιεινή όταν η μικροβιακή 
πλάκα καλύπτει μεγαλύτερη επιφάνεια από 
αυτήν του αυχενικού τριτημορίου των δοντιών. 

 



Στοματική υγιεινή

 

Χρωστικές στις επιφάνειες των 
δοντιών, που όμως δεν 
αποτελούν παθολογική 
οντότητα. Δεν παρατηρείται 
μικροβιακή πλάκα, οπότε 
σημειώνουμε: καλή στοματική 
υγιεινή. Στις παρατηρήσεις, 
μπορούμε να γράψουμε ότι οι 
χρωστικές μπορούν να 
αφαιρεθούν από τον 
οδοντίατρο του παιδιού.  



Στοματική υγιεινή
 Παρατηρούμε ότι η 

οδοντική μικροβιακή 
πλάκα καλύπτει το 
μισό της οδοντικής 
επιφάνειας δοντιών. 
Σημειώνουμε ότι το 
παιδί παρουσιάζει 
κακή στοματική 
υγιεινή.  



Στοματική υγιεινή
Παρατηρούμε τρυγία 
και μικροβιακή πλάκα 
γλωσσικά των 
νεογιλών γομφίων. 
Σημειώνουμε ότι το 
παιδί παρουσιάζει 
κακή στοματική 
υγιεινή. 

 



Απόστημα/φλεγμονή 

 Ο εξεταστής καταγράφει κάθε φλεγμονή, 
οδοντικής ή άλλης αιτιολογίας, που 
συναντά στη στοματική κοιλότητα του 
παιδιού.
Στις παρατηρήσεις του δελτίου εξέτασης, ο 
εξεταστής, αν το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να 
σημειώσει την ανάγκη για άμεση εξέταση και 
αντιμετώπιση του προβλήματος από τον 
οδοντίατρο του παιδιού.  



Απόστημα/φλεγμονή

 Οδοντικό απόστημα 
παρειακά του 64. 
Καταγράφουμε το εύρημα 
στο αντίστοιχο πεδίο του 
εντύπου εξέτασης και στις 
παρατηρήσεις σημειώνουμε 
την ανάγκη για άμεση 
οδοντιατρική αντιμετώπιση.

 



Απόστημα/φλεγμονή

 Οδοντικό απόστημα 
χειλικά του 61, μετά από 
τραυματισμό.  
Καταγράφουμε το εύρημα 
στο αντίστοιχο πεδίο του 
εντύπου εξέτασης και στις 
παρατηρήσεις 
σημειώνουμε την ανάγκη 
για άμεση οδοντιατρική 
αντιμετώπιση.

 



Απόστημα/φλεγμονή

 Αιμάτωμα λόγω 
αδυναμίας ανατολής του 
22.  Η περίπτωση αυτή 
απαιτεί παρακολούθηση.  

Επίσης παρατηρείται: 
α) χειλικά του 11, βλάβη λευκωπού χρώματοςπου διαχωρίζεται ευκρινώς 
από την αδαμαντίνη που την περιβάλλει. Η βλάβη αυτή είναι ανωμαλία 
της αδαμαντίνης που προκλήθηκε κατά το στάδιο διάπλασης του δοντιού 
και δεν σχετίζεται με την τερηδόνα. 
β) παρειακά του 63, τερηδονική βλάβη που πρέπει να καταγραφεί       
στο πεδίο της τερηδόνας.

 



Απόστημα/φλεγμονή

 Δόντι 84.
Παρατηρείται πολφικός 
πολύποδας μασητικά του 
δοντιού, κατάσταση που 
απαιτεί άμεση 
αντιμετώπιση.

 



Παρουσία Οδοντικού τραύματος

 Ο εξεταστής καταγράφει κάθε μορφή οδοντικού 
τραύματος, είτε αυτό αφορά στους 
τραυματισμούς των σκληρών οδοντικών ιστών 
και του πολφού, είτε στον τραυματισμό των 
περιοδοντικών ιστών.    

 



Παρουσία Οδοντικού τραύματος

 Δόντι 11.
Παρατηρούμε κάταγμα 
αδαμαντίνης –οδοντίνης.      
Κάθε τραυματισμός 
χρειάζεται έλεγχο, 
αντιμετώπιση και 
παρακολούθηση από τον 
οδοντίατρο του παιδιού. 

 



Παρουσία Οδοντικού τραύματος

 Δόντια 51, 61.
Παρατηρούμε:

 Στον 51: έντονα λευκός 
χρωματισμός της μύλης,

 Στον 61: έντονα γκρι 
χρωματισμός της μύλης.    

 

Οι αλλαγές αυτές, από το φυσιολογικό  χρώμα της αδαμαντίνης 
των δοντιών, οφείλονται σε τραυματισμό των δοντιών και 
απαιτείται εξέταση και περιοδική παρακολούθησή τους, από τον 
οδοντίατρο του παιδιού.



Παρουσία Οδοντικού τραύματος
 Δόντια 51,61,62. 

Παρατηρούμε: 
 Στον 51: εμβύθιση με πλάγια 

μετατόπιση και μικρό κάταγμα 
αδαμαντίνης,

 Στον 61: κάταγμα 
αδαμαντίνης, 

 Στον 62: κάταγμα 
αδαμαντίνης. 
Οι περιοδοντικοί ιστοί και το 
άνω χείλος παρουσιάζουν 
έντονο οίδημα. 

 

Απαιτείται άμεση εξέταση από τον 
οδοντίατρο του παιδιού.



Παρουσία Οδοντικού τραύματος

 Μερική εκγόμφωση του 
21 με αιμορραγία και 
οίδημα των 
περιοδοντικών ιστών. 
Απαιτείται άμεση εξέταση 
από τον οδοντίατρο του 
παιδιού.

 



Παρουσία Οδοντικού τραύματος
 Δόντια 11,21. 

Παρατηρούμε: 
 Στον 11: κάταγμα 

αδαμαντίνης-οδοντίνης, 
 Στον 21: κάταγμα 

αδαμαντίνης-οδοντίνης με 
αποκάλυψη πολφού. Η 
περίπτωση αυτή χρήζει 
άμεσης θεραπευτικής 
αντιμετώπισης.

 



Ανάγκη τοποθέτησης μέσου για τη 
διατήρηση χώρου  

 Στην περίπτωση πρόωρης απώλειας νεογιλών 
(νεογιλοί κυνόδοντες, γομφίοι) απαιτείται η 
διατήρηση χώρου με μηχάνημα διατηρήσεως 
χώρου, ώστε να προλάβουμε πιθανή απώλεια 
χώρου, με στόχο την απρόσκοπτη ανατολή του 
διαδόχου μονίμου.       

 



Ανάγκη τοποθέτησης μέσου για τη 
διατήρηση χώρου  

 Οι νεογιλοί γομφίοι 74,75,84 
έχουν απολεσθεί πρόωρα. 
Για να παραμείνουν ως 
έχουν οι χώροι για την 
ανατολή των διαδόχων 
μονίμων, θα πρέπει να 
τοποθετηθεί μέσο για τη 
διατήρησή τους. 

 



Ανάγκη τοποθέτησης μέσου για τη 
διατήρηση χώρου  

 Ο 84 έχει απολεσθεί 
πρόωρα. 
Για να παραμείνει ως έχει ο 
χώρος που απαιτείται για 
την ανατολή του διαδόχου
μονίμου, έχει τοποθετηθεί 
μέσο για τη διατήρηση του.

 



Ανάγκη για ορθοδοντική θεραπεία

 ΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
(σχέσεις γνάθων)

 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
(σχέσεις δοντιών)

 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ



Ανάγκη για ορθοδοντική θεραπεία
 Ορθοδοντικές ανωμαλίες σκελετικής αιτιολογίας
 Αφορούν προβλήματα των σχέσεων των γνάθων στο

 Προσθιοπίσθιο επίπεδο (ΙΙης Τάξης, ΙΙΙης Τάξης)

 Κατακόρυφο επίπεδο (σκελετική χασμοδοντία, 
υπερσύγκλειση)

 Εγκάρσιο επίπεδο (στενή/ ευρεία γνάθος,οπίσθια 
σταυροειδής, οπίσθια τηλεσκοπική σχέση)

 Συνδιασμός τους 



- Ορθοδοντικές ανωμαλίες οδοντικής αιτιολογίας
Αφορούν προβλήματα των σχέσεων των δοντιών στο

- Προσθιοπίστιο επίπεδο
(οριζόντια πρόταξη, πρόσθια σταυροειδής)

- Κατακόρυφο επίπεδο
(κατακόρυφη επικάλυψη, χασμοδοντία)

- Εγκάρσιο επίπεδο  (οπίσθια σταυροειδής, οπίσθια 
τηλεσκοπική, συνωστισμός)
-Συνδιασμός τους

Ανάγκη για ορθοδοντική θεραπεία



- Ορθοδοντικές ανωμαλίες που οφείλονται σε 
λειτουργικές διαταραχές

-Πλαγιολίσθηση, Προολίσθηση κάτω γνάθου    

-Στοματική αναπνοή

-Δυσλειτουργία της ΚΓΔ

Ανάγκη για ορθοδοντική θεραπεία



Ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας

 Η παρουσία σκελετικής ή/και οδοντικής τάξης II και ΙΙΙ 
συχνότερα αποτελεί ένδειξη για ορθοδοντική θεραπεία,

 Η παρουσία σκελετικής ή/και οδοντικής τάξης Ι υπάγεται 
στις περιπτώσεις που χρειάζονται θεραπεία όταν 
συνοδεύεται από:
 διαταραχές των σχέσεων των γνάθων στο εγκάρσιο ή στο 

κατακόρυφο επίπεδο,
 σταυροειδή σύγκλειση δοντιών, χασμοδοντία, αυξημένη οριζόντια 

πρόταξη,
 οδοντικό συνωστισμό, έλλειψη χώρου για την ομαλή ανατολή των 

δοντιών, στις περιπτώσεις έκτοπης ή ετερότοπης ανατολής 
δοντιών και στις περιπτώσεις διαταραχών του αριθμού και του 
μεγέθους των δοντιών.

 



Προβλήματα Ι τάξης

Ανωμαλίες ανατολής των τομέων

Ανωμαλίες ανατολής των τομέων

Δυσαρμονία μεγέθους δοντιών 
και διαθέσιμου χώρου  



- Θέσεις δοντιών
- Σχέσεις γνάθων

o προγναθισμός άνω
o οπισθογναθισμός κάτω
o προπέτεια 

προγναθιαίου τμήματος
o συνδυασμός τους

Ανωμαλίες ΙΙης Τάξεως



Σκελετική ΙΙ τάξη με αριστερή 
οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση 
στο ύψος των γομφίων.





Λειτουργική Προολίσθηση





Σκελετική ΙΙΙ τάξη





Άλλες καταστάσεις

 Μπορούμε να σημειώσουμε στις 
παρατηρήσεις, ότι δεν περιέχεται  στα 
πεδία εξέτασης και κρίνουμε σημαντικό.























ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


