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 Všechny tyto pomůc-
ky by měl mít každý?

„Je to velmi individu-
ální. Základem je, jak už 
bylo řečeno, správně vy-
braný klasický kartáček, 
který by neměl být tvr-
dý, aby nepoškodil dásně. 
Ale používání mezizub-
ních kartáčků je každoden-
ní nutností, pokud to s péčí 
o zuby myslíte zodpověd-
ně. Po čase je to jen stereo-
typní zaběhnutá rutina.“

 Jak správně zacházet 
s mezizubními kartáčky? 

„Každý prostor je jiný, 
a vyžaduje proto rozdílnou 
kalibraci. Někomu stačí je-
den mezizubní kartáček a 
jinému pacientovi namě-
řím čtyři velikosti. Při po-
užití bychom ho měli leh-
ce zavést do mezizubního 
prostoru, aby setřel dáseň 
a zároveň byl schopen od-
stranit ze zubu povlak. 
Mnoho pacientů vyleká pr-
vopočáteční zvýšená kr-
vácivost. Ale ta zhruba po 
týdnu prevence ustoupí.“

 Dá se přehnat i čiště-
ní zubů?

 „Existují »čistílci«, ale 
nevidím na tom nic špatné-
ho, pokud nedochází k po-
škození dásní a zubů. Je to 
nepochybně lepší než zane-
dbávat péči.“

 Od kolika let by-
chom měli začít s  čiště-
ním u dětí? 

„Tam je to složitější. Ro-
diče mají pocit, že když 
děti začnou být motoricky 
zdatné, jsou schopné si čis-
tit zuby samy. To je ale vel-
ký omyl, který v důsledku 
může přivodit komplika-
ce. Zoubky by se měly čis-
tit už od prvního proříznutí. 
I mateřské mléko obsahuje 
cukry, které mohou způso-
bit zubní kaz.“

 Jak bychom měli po-
stupovat?

„Pro první čištění dopo-
ručuji sterilní navlhčenou 
gázu, kterou stíráme po-
vlak. U větších dětí, kolem 
10 měsíců, je ideální po-
můckou speciální kartáček 
– kousátko, který může-
me nechat dítěti jako hrač-
ku. Přivykne na štětinky a 
méně vzdoruje rodičům, 
když začínají čistit kartáč-
kem. V předškolním věku 
je nutností každodenní do-
čišťování zubů rodiči.“
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 Co když nosí rovnát-
ka? 

„O to víc potřebuje po-
moct. Třeba mojí dceři, 
která rovnátka měla, jsem 
kontrolovala zuby a po-
máhala s dočištěním ješ-
tě v 15 letech. Nevidím na 
tom nic špatného. Cíl je 
jediný – zdravé zuby bez 
kazů.“

 A ostatní pomůcky u 
dětí? 

„Lidé často řeší, jest-
li u dětí používat mezi-
zubní kartáčky. Já zastá-
vám názor, že pokud se do 
mezizubního prostoru kar-
táček vejde, tak proč ho ne-
použít. Většinou však pře-
važuje čištění dentální nití 
s  pomocí rodičů. Zubní 
pasta je vhodná až v  mo-

mentě, kdy ji dítě umí vy-
plivnout.“

 Má smysl objednat 
děti na dentální hygienu?

„Osobní příklad (společ-
né čištění zubů s rodiči) a 
návštěva u dentální hygie-
nistky, která pomůže s ná-
cvikem čištění nejen dítěti, 
ale i rodičům, je dobrou in-
vesticí.“

 Žvýkačky jsou 
dobrým pomocníkem? 

„Jsou výborné, ale ide-
álně bez cukru. Podporu-
jí tvorbu sliny, která ne-
utralizuje kyselé prostře-
dí v ústech. Slina také ob-
sahuje důležité minerály, a 
napomáhá tak k jejich opě-
tovnému ukládání do sklo-
viny.“

 Často se také říká, 

že stačí sníst jablko a je 
hotovo…

 „Jablko má v  sobě po-
řád cukry. A ty jsou to, co 
nám společně s bakteriemi 
nejvíce škodí z hlediska ri-
zika vzniku zubního kazu.“

 Jak škodí bakterie?
„Dá se říct, že pokud 

dobře čistíte zuby tak, jak 
již bylo řečeno, udržujete 
si v ústech tzv. zdravé bak-
terie, které tam potřebuje-
me mít. Pokud ale umož-
níte bakteriím se množit, 
například přetrvávajícím 
nedočištěným povlakem na 
zubech, nastává problém. 
Bakterie v  ústech totiž 
můžeme rozdělit na ty, kte-
ré potřebují kyslík a ty, kte-
ré se bez něj obejdou. A 
právě ty druhé přežívají 

déle. V nevyčištěném po-
vlaku mají naprosto ideální 
podmínky k přežití.“

 Proč?
„Je v  něm méně kyslí-

ku, a mohou se tak v  po-
klidu množit do agresiv-
nějších forem. Jimi vy-
produkované jedovaté to-
xiny pak vyvolají zánět 
a mohou postupně pod 
dásní »rozpouštět« kost. 
V  tento moment už hovo-
říme o vzniku parodontó-
zy. Jejímu vzniku napomá-
há také zubní kámen. Je to 
vlastně měkký zubní po-
vlak, který se díky mine-
rálům obsažených ve sli-
ně přeměnil v tvrdou slož-
ku. Kromě toho, že je nosi-
čem bakterií, je také tvrdou 
destruktivní složkou. Ta 
s  přibývajícím množstvím 
postupně odřezává pod 
dásní závěsný systém 
zubu.“

 Takže geny nehra-
jí roli? 

„Mohou, ale ne tak vel-
kou, na kterou se pacienti 
odvolávají. To, co dědíme 
po svých rodičích, je čas-
to špatná technika čištění, 
která parodontologické po-
tíže jenom znásobí. Pokud 
se parodontologické potí-
že podchytí včas a zahájí 
se účinná terapie, je šance 
tento stav stabilizovat.“

 V čem terapie spočí-
vá?  

„Především ve velmi 
pečlivém odstranění zubní-
ho kamene hlavně pod dás-
ní. Alfou a omegou je však 
správná technika čiště-
ní včetně mezizubní péče. 
Pacient musí pochopit, že 
především pravidelná den-
ní zubní péče je přínosem 
nejen pro dobře fungující 
chrup, ale často i fi nanční 
úsporou.“

 Jak najít dentálního 
hygienistu?

„V  České republice 
existuje Asociace dentál-
ních hygienistek ČR, kte-
rá sdružuje a vzdělává hy-
gienistky z celé země. Na 
jejich webových stránkách 
existuje vyhledavač, kde 
si může každý najít hygi-
enistku podle regionu. A 
pokud se bude chtít dozvě-
dět více z oblasti orálního 
zdraví, najde na stránkách 
i odkazy pro laickou veřej-
nost.“
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