
Много пасти за зъби се рекламират 
за 12-часова защита, но нито една 
досега не е оправдала доверието 
ми. Каква паста могат да препоръчат 
зъболекарите за чувствителни зъби и 
кървящи венци?

ОТГОВОР

Пастите за зъби се делят на няколко вида:

● Профилактични пасти за зъби

Разпространяват се свободно в супермаркети и 
козметични магазини. Тяхното предназначение 
е да отстраняват новообразувана зъбна плака, 
както и да добавят незначително количество 
микроелементи, заздравяващи зъбния емайл. 
Тези пасти имат приятен вкус, пенят се много и 
оставят освежаващ ефект след употреба.

● Лечебни пасти за зъби

Разпространяват се единствено в аптеки и 
дрогерии. Те са обогатени с различни хи-
мически вещества, които въздействат върху 
съответния проблем, към лечението на който 
са насочени: плакоинхибитори (блокират об-
разуването на зъбна плака за определен пе-
риод), противовъзпалителни и протектиращи 
лигавицата агенти (премахват повърхностни 
възпаления и образуват защитен филм върху 
афти и разранени участъци), блокиращи бол-
ковите дразнители съставки (при чувстви-
телни на температурни дразнения зъби).

● Професионално-лечебни пасти за зъби

Разпространяват се единствено в денталните 
кабинети или чрез фирми, специализирани 
за тази цел. Тези пасти се назначават от леку-
ващия зъболекар в зависимост от проблема, 
който трябва да бъде решен. Те се използват 
за определен период от време.

Изборът на подходящата паста за зъби за 
всеки пациент е отговорна дейност на всеки 
зъболекар. Често се препоръчва смяната на 
една паста за зъби с друга в определена по-
следователност.

Устната хигиена в никакъв случай не се из-
черпва с избора на пастата за зъби. Устната 
хигиена е система от фактори, включващи: 
паста за зъби, четка за зъби, вода за уста, 
четка за език, интердентална четка, кон-
ци за зъби или флоцери, зъбни иригатори. 
Само умелото им съчетаване с правилната 
техника за тяхното използване и цялостното 
лечение на устната кухина и зъбите, води до 
желания ефект.

Съветът е: Посетете лекуващия ви зъбо-
лекар и заедно с него направете избора на 
средства и методи за устна хигиена !
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