
Eλληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Πρέπει να αφαιρέσω τα παλιά σφραγίσματα  
αμαλγάματος που ήδη έχω;
 
  Όχι. Η γνωμοδότηση των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

αποφαίνεται ότι μια τέτοια ενέργεια είναι περιττή.  Άλλωστε,  
η απομάκρυνση τους πρέπει να αποφευχθεί επειδή συνήθως οδηγεί  
στη δημιουργία μιας μεγαλύτερης οδοντικής κοιλότητας. 

  Το οδοντιατρικό αμάλγαμα παραμένει μια εξαιρετική  
επιλογή οδοντιατρικού υλικού και πολλά από τα σφραγίσματα που 
υπάρχουν στο στόμα σας για μεγάλο χρονικό διάστημα ανταποκρίνονται 
πολύ καλά.  Συζητήστε με τον Οδοντίατρό σας, 

 ο οποίος θα σας εξηγήσει τι είναι καλύτερο και πιο συμφέρον   
 για την οδοντιατρική σας υγεία.

Πώς θα μπορούσα να αποφύγω τα σφραγίσματα;
  
  Η τερηδόνα των δοντιών μπορεί να προληφθεί,  

άρα και τα σφραγίσματα μπορούν να ελαχιστοποιηθούν. 

 Για να το πετύχουμε αυτό:
 
  -  Κάνουμε ισορροπημένη διατροφή, περιορίζοντας  

την κατανάλωση τροφών και ποτών που περιέχουν ζάχαρη. 
 -  Εφαρμόζουμε καλή στοματική υγιεινή (βούρτσισμα  

δύο φορές την ημέρα με φθοριούχο οδοντόπαστα,  
χρήση μεσοδόντιων μέσων καθαρισμού)

 - Επισκεπτόμαστε τον Oδοντίατρο μας για έλεγχο κάθε 6 μήνες 
 -  Ενημερωνόμαστε από τον Oδοντίατρό μας για μέτρα 

πρόληψης της τερηδόνας (εμφράξεις οπών  
και σχισμών, φθορίωση κ.α.).

www.eoo.gr
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΛΓΑΜΑ 
ΠροστατεύοΝτασ  

τΗ στοΜατΙΚΗ ύΓεΙα
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ  

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Τι είναι το οδοντιατρικό αμάλγαμα;
 
  Το οδοντιατρικό αμάλγαμα είναι ένα καταξιωμένο υλικό με  

το οποίο οι Οδοντίατροι φτιάχνουν τα σφραγίσματα με ασημί 
χρώμα. Είναι κράμα αργύρου, χαλκού, κασσιτέρου, ψευδαργύρου 
και υδραργύρου. Χρησιμοποιείται για πάνω από 150 χρόνια  
και θεωρείται ένα από τα καλύτερα, ασφαλέστερα  
και πιο ανθεκτικά υλικά αποκαταστάσεων. 

Είναι αλήθεια ότι περιορίζεται η χρήση  
του οδοντιατρικού αμαλγάματος;
 
   Ναι, η χρήση του σταδιακά ελαττώνεται για λόγους αισθητικής 

καθώς προτιμώνται τα νεότερα υλικά που έχουν το χρώμα  
των δοντιών αλλά και πρόσφατα για περιβαλλοντικούς λόγους.  
Από το 2015, με τη Σύμβαση της Minamata, γίνεται μια 
παγκόσμια προσπάθεια μείωσης της περιβαλλοντικής μόλυνσης 
που προκαλείται από τον υδράργυρο. Σύμφωνα με τη Σύμβαση, 
όλες οι συσκευές, ορυχεία, ενώσεις και υλικά που περιέχουν ή 
χρησιμοποιούν υδράργυρο (π.χ. θερμόμετρα) θα πρέπει άμεσα  
να σταματήσουν να υπάρχουν. Αντίθετα, το οδοντιατρικό 
αμάλγαμα, λόγω της ελάχιστης επιβάρυνσης στο περιβάλλον,  
θα μπορεί να χρησιμοποιείται μέχρι το 2030.

Γιατί οι οδοντίατροι καλούνται να προστατέψουν το περιβάλλον; 
  
  Με την τοποθέτηση ή αφαίρεση των εμφράξεων αμαλγάματος 

μικρή ποσότητα περισσευμάτων πηγαίνει μέσω της αποχέτευσης 
των ιατρείων στη θάλασσα και στο υπέδαφος προκαλώντας 
απόβλητα ενώσεων υδραργύρου που καταλήγουν 
στο περιβάλλον.

Πώς οι οδοντίατροι θα συμβάλλουν  
στην προστασία του περιβάλλοντος; 
 
     Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της ΕΕ, θα μειωθεί 

σταδιακά ο αριθμός των εμφράξεων οδοντιατρικού αμαλγάματος  
μέχρι το 2030 και κάθε οδοντιατρείο θα πρέπει πλέον  
να είναι εφοδιασμένο με ειδικές «παγίδες» αμαλγάματος,  
ώστε να μη διαφεύγουν υπολείμματα προς την αποχέτευση  
και έτσι να προστατευθεί το περιβάλλον.

Είναι ασφαλή για την υγεία τα σφραγίσματα με αμάλγαμα;
 
  Ναι. Είναι ασφαλή, ανθεκτικά και μακράς διαρκείας. Διεθνείς 

οργανισμοί όπως οι Ευρωπαϊκές, η Αμερικανική, η Καναδική, 
και η Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία και τα πορίσματα 
σημαντικών ερευνητικών ομάδων επιβεβαιώνουν μέσα από κλινικές 
επιστημονικές μελέτες την ασφάλεια και την αξιοπιστία τους. 

  Το Συμβούλιο Ευρωπαίων Οδοντιάτρων τονίζει πως  
οι περιορισμοί στη χρήση εφαρμόζονται μόνο για την προστασία  
του περιβάλλοντος, καθότι δεν συντρέχουν κίνδυνοι για  
την υγεία από τη χρήση του οδοντιατρικού αμαλγάματος.

   Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα και δοκιμές άλλων νέων υλικών 
έμφραξης, πριν το αμάλγαμα μπορέσει να αντικατασταθεί πλήρως. 

Πώς επηρεάζεται η οδοντιατρική μου θεραπεία;
 
  Η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού μπορεί  

να επηρεάσει στο μέλλον την επιλογή των υλικών  
αποκατάστασης στην οδοντιατρική σας θεραπεία. 

   Ήδη, από την 1η Ιουλίου 2018, οι εμφράξεις οδοντιατρικού 
αμαλγάματος πρέπει πλέον να αποφεύγονται σε νεογιλά δόντια,  
σε παιδιά κάτω των 15 ετών, σε έγκυες ή θηλάζουσες  
γυναίκες, εκτός εάν κρίνεται αναγκαία η τοποθέτησή τους  
από το θεράποντα Οδοντίατρο. Για όλους τους υπόλοιπους 
ασθενείς, οι αποκαταστάσεις αμαλγάματος των δοντιών  
θα συνεχίσουν να αποτελούν θεραπεία επιλογής. 

  Τέλος, οι εμφράξεις αμαλγάματος παραμένουν ιδιαίτερα χρήσιμες 
και συνεχίζουν να προτιμώνται σε ειδικούς ασθενείς, σε ασθενείς 
με προβλήματα συμπεριφοράς καθώς και σε θεραπείες  
υπό γενική αναισθησία.

Πρέπει να συνεχίσω να δέχομαι τα σφραγίσματα από αμάλγαμα;
 
  Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η επιλογή του οδοντιατρικού 

αμαλγάματος παραμένει η καλύτερη επιλογή υλικού για  
να επιτευχθεί ένα ασφαλές και ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 

  Ο Οδοντίατρός σας, θα σας ενημερώσει για τα πλεονεκτήματα  
και τα μειονεκτήματα των διαφόρων υλικών αποκατάστασης,  
θα σας εξηγήσει τις επιλογές χρήσης τους και το πόσο καλά 
μπορούν να ανταποκριθούν στο στόμα σας.  

 Στη συνέχεια, μια κοινά αποφασισμένη θεραπευτική
 αντιμετώπιση μπορεί να ξεκινήσει. 

✔


