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Čištění zubů 
krok po kroku

1. Umístěte kartáček v úhlu 
45o z poloviny na dáseň a z 
poloviny na zub.

2. Vyčistěte každý zub zvlášť 
deseti malými krouživými po-
hyby.

3. Vnitřní část zubů čistěte 
stejně jako vnější.

4. Přední horní zuby čistěte kar-
táčkem v horizontální poloze.

5. Také přední dolní zuby čis-
těte kartáčkem ve vertikální 
poloze.

6. Nezapoměňte ani na ploš-
ky, kterými koušete.

PROČ NAVŠTÍVIT DENTÁLNÍHO HYGIENISTU
„Dentální hygiena je 
především formou pre-
vence v  péči o zdra-
vé zuby. Krvácející dás-
ně jsou prvním signálem 
onemocnění parodontu 
vyvolaného bakteriemi 
obsaženými v  povlaku. 
Pokud si umíme správ-
ně vyčistit zuby, redu-
kujeme tak jejich množ-
ství a tím jejich škodli-
vost. Současné vědec-
ké studie poukazují na 
souvislost stavu duti-

ny ústní k  systémovým 
onemocněním (infarkt 
myokardu, mozková 
mrtvice, kloubní potíže, 
předčasný porod či po-
trat). Zánět v ústech se 
stává otevřenou krevní 
cestou do těla, díky níž 
mohou bakterie vstupo-
vat do krevního řečiště a 
tím ohrožovat organis-
mus,“ podává výčet dů-
vodů návštěvy dentální-
ho hygienisty Jasněna 
Matoušková. 

Text:  Bára Veverková
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 Jak často bychom 
měli navštěvovat dental-
ního hygienistu?

„Ideální je jednou za 
půl roku.“

 Kolik nás to bude 
stát?

„Ceny se odvíjejí od lo-
kality, způsobu ošetření 
a časové náročnosti, což 
znamená od 600 do 1600 
korun. Dentální hygie-
na není, bohužel, hraze-
na ze zdravotního pojiště-
ní, přestože je významnou 
součástí preventivní péče. 
Ovšem některé z pojišťo-
ven nabízejí částečný pří-
spěvek v rámci bonuso-
vých programů.“

 Co na první schůz-
ce po pacientech chcete? 

„Zjišťuji, jaké pomůc-
ky doposud používali, a 
vyžaduji, aby mi je na 
první návštěvu přinesli. 
Zajímá mě způsob, jakým 
si čistí zuby, na což větši-
na reaguje slovním popi-
sem. Ten mě ale nezajímá 
a požaduji ukázku přímo v 
ústech. Možná jim to při-
padá hloupé, ale jedině tak 
poznám chyby.“

 Kolikrát by si měl 
člověk čistit denně zuby? 

„Řídím se pravidlem: 
Ráno čistit pro krásu a ve-
čer pro zdraví. Takže dva-
krát.“

 Jaký je mezi tím 
rozdíl?

„Ranním čištěním se 
zbavíte zbytků jídla, kyse-
losti v ústech, a navíc máte 
příjemný dech. Večer by-
chom měli věnovat čiště-
ní větší pozornost, včetně 
mezizubní péče. Právě v 
mezizubí zůstává povlak, 
který poškozuje zuby. 
Člověk by si měl umět vy-
čistit zuby tak, aby zůstaly 
čisté, bez povlaku, a byly 
hladké jako sklo.“ 

 A ráno před snídaní, 
nebo až po snídani? 

„Osobně doporučuji až 
po snídani, ale pozor u ky-
selejších potravin nebo ná-
pojů. Tady je lepší vyčistit 
si zuby s  půlhodinovým 
odstupem. Kyselost změk-
čuje sklovinu a ta by se 
čištěním mohla poškodit.“

 Jak tedy docílit 
správného efektu? 

„Technika, která je nyní 
nejvíce doporučována a 
významně redukuje zánět-
livé stavy, se nazývá Bass 
technika (viz obrázky).“

 Důležitý je i výběr 
kartáčku. Platí, že čím 
dražší, tím kvalitnější?

„Vůbec ne. Osobně od-
razuji pacienty před kar-
táčky s různými gumový-
mi nesmysly, které zvy-
šují cenu, ale v  čištění 
významně nepomohou. 
Kartáček by měl být šitý 
pacientovi na míru, proto-
že co pacient, to jiný chrup 
a potíže. Všeobecně je do-
poručován kartáček s ma-
lou hlavičkou, rovným zá-
střihem a měkkými vlák-
ny. U parodontologických 
pacientů se mi osvědčily 
kartáčky s kónickým vlák-
nem. S výběrem by měla 
pomoci právě dentální hy-
gienistka.“

 Co elektrické?
„Elektrické kartáčky 

byly původně vymyšleny 
pro lidi s motorickým po-
stižením. Zcela je nezavr-
huji, ale i tak je nutné se 
s ním naučit správně čistit. 
Já jsem třeba jedna z těch, 
které před patnácti lety za-
hraniční přátelé darova-
li rotační kartáček. Nepo-
učena o případných rizi-
cích jsem si s ním »báječ-
ně« vydřela krčky.“

 Předpokládám, že 
pro zdravý chrup jen 
kartáček nestačí. Kolik 
máte doma pomůcek? 

„Mám klasický ma-
nuální kartáček, čtyři 
velikosti mezizubních 
kartáčků, jednosvazko-
vý kartáček na dočišťová-
ní a speciální nit na okolí 
implantátu. I okolo něho 
je totiž potřeba čistit. Po-
slední pomůckou je zubní 
pasta, která je pro mě jen 
doplňkem.“

 Nepoužíváte ji? 
„Používám, ale pasta je 

pro mě osvěžujícím prv-
kem. To podstatné stejně 
musím ze zubů očistit ma-
nuálně za pomocí kartáč-
ků. Ale to neznamená, že 
ji zatracuji. V případě potí-
ží se snažím poradit pastu, 
která může dané problémy 
zmírnit. “
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