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ZALECENIA DLA PACJENTÓW UŻYTKUJĄCYCH 
MOSTY I KORONY PORCELANOWE.

 Istniejące w jamie ustnej uzupełnienia protetyczne stałe 
wymagają specjalnego postępowania i metody oczyszczania. 
Podczas codziennej higieny jamy ustnej usuwanie płytki bak-
teryjnej tylko tradycyjną szczoteczką jest niewystarczające.         
W zależności od jakości naszego szczotkowania jesteśmy w sta-
nie usunąć od 40-70 % płytki bakteryjnej pokrywającej nasze 
zęby. Korony i mosty myte tylko szczoteczką do zębów nie są 
oczyszczane także w pełnym zakresie.

 Zaraz po wykonanym zabiegu cementowania mostów            
i koron na zębach własnych. Przez 24 godziny od wykonanego 
zabiegu nie należy jeść twardych pokarmów, odgryzać twardych 
kawałków jedzenia oraz unikać ciągnących pokarmów (guma do 
żucia, toffi,itp.).
 Zaleca się również zwrócić szczególną uważność do 
czasu kolejnej wizyty kontrolnej, gdyż konieczne może okazać 
się dopasowanie do zgryzu, ponieważ warunki w jamie ustnej 
mogą ulec zmianie np. po ustąpieniu znieczulenia miejscowe-
go. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, prosimy o kontakt 
w celu ustalenia najszybszej możliwej wizyty.

Zalecenia

CODZIENNE DBANIE O MOSTY I KORONY 
PORCELANOWE NA ZĘBACH WŁASNYCH:

Korony i mosty traktujemy jak zęby własne. Do codzien-
nego czyszczenia minimum 2-3 razy dziennie możemy 
użyć szczoteczki manualnej, elektrycznej lub sonicznej.
Bardzo ważnym elementem codziennej higieny jest nit-
kowanie. Jeżeli posiadamy wyłącznie korony porcelanowe 
na zębach własnych używamy standardowej nici denty-
stycznej minimum raz dziennie (np. Oral B, Jordan).
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Jeżeli posiadamy mosty porcelanowe, aby wyczyścić 
przestrzeń przydziąsłową potrzebujemy specjalnej nici 
dentystycznej – Superfloss (Oral-B). Tę nitkę cechuje 
sztywny koniec, który pozwala na łatwe przewleczenie jej 
pod przęsłem mostu, a następnie dokładne oczyszczenie 
trudno dostępnego miejsca.
Dodatkowym elementem codziennej higieny są szczoteczki 
międzyzębowe jednopęczkowe np. TePe, Curaprox.
Oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych irygatorem 
(np. Waterpik). Strumień wody pod ciśnieniem dociera           
w miejsca niedostępne dla włosia szczoteczki do zębów 
dokładnie wypłukując resztki pokarmów i płytkę nazębną.  
Należy jednak stanowczo podkreślić, że irygator nie może 
być traktowany jako alternatywa dla nitki dentystycznej, 
stanowi jedynie jej doskonałe uzupełnienie.
Używaj płynów do płukania jamy ustnej np. takich jak: 
Eludril Care, Alfa implant care mouthwash, Gum Paroex. 
Staraj się unikać płynów do płukania jamy ustnej z za-
wartością alkoholu. Zawarty w płukankach alkohol sto-
sowany w nadmiernych ilościach może przesuszać błonę 
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śluzową lub może doprowadzić do zaburzenia bariery 
ochronnej jamy ustnej.
Po wizycie, na której zostaną zacementowane mosty 
i korony zalecamy umówienie się na wizytę u dyplo-
mowanej higienistki (do miesiąca po oddaniu pracy pro-
tetycznej), na wizycie zostanie przedstawiony szcze-
gółowy instruktaż codziennego dbania o mosty i korony 
porcelanowe oraz zostanie dobrana indywidualna ścież-
ka dbania o higienę domową.
Otrzymamy też ważną  informację jak często powin-
niśmy pojawiać się na wizytach higienizacyjnych, na 
których zostanie wykonana przez higienistkę kontola hi-
gieny jamy ustnej oraz profesjonalne czyszczenie pracy 
protetycznej systemem do tego przeznaczonym tj. Vec-
tor Paro. Vector Paro jest urządzeniem dedykowanym do 
profesjonalnej higienizacji w przypadku prac protety-
cznych tj. mosty porcelanowe, korony oraz implanty. 
Umożliwia dokładną, a zarazem delikatną higienizację 
wokół koron mostów, czy implantów, nie uszkadzjąc ich.
Ważne jest przestrzeganie wizyt kontolnych co 6 miesię-
cy oraz wizyt higienizacyjnych według wcześniejszych 
wskazań higienistki stomtologicznej.

W sprawach związanych z użytkowaniem protez nie ujętych 
w tych zaleceniach informacyjnych należy zwrócić się do lekarza.

Masz pytania dotyczące wykonanego zabiegu?
Zadzwoń lub napisz do nas!

Jesteśmy do Twojej dyspozcyji
tel.: 723 609 090

e-mail.: recepcja@dentrum.pl


