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WSTĘP 
Sami z pewnością wiecie, że nie ma 

nic lepszego od uczucia świeżości              

i czystości w ustach.                              

Efektem właściwej higieny zębów                  

i dziąseł są usta o zdrowym 

wyglądzie i zapachu.  

Oznacza to, że:  

1) Twoje zęby są czyste i nie 

zawierają resztek pokarmowych. 

2) Dziąsła mają różowy kolor i nie 

bolą, ani nie krwawią podczas 

szczotkowania lub nitkowania.  

3) Nieświeży oddech nie stanowi 

utrzymującego się problemu. 

Dbanie o właściwą higienę 
jamy ustnej to jedna  

z najważniejszych rzeczy dla 
zębów i dziąseł. 

 
 Zdrowe zęby nie tylko 

pozwalają Ci wyglądać i czuć 
się młodo, ale również 

umożliwiają odpowiednie 
spożywanie pokarmów 

 i mówienie. 
 

 Dobry stan zdrowia jamy 
ustnej jest ważny dla 

Twojego ogólnego 
samopoczucia. 







Budowa zęba 





Wiek, w którym 

wyrzynają się 

poszczególne 

zęby  



CIEKAWOSTKI: 

OD WIEKÓW LUDZIE UŻYWALI RÓŻNYCH METOD  

W CELU UTRZYMYWANIA HIGIENY JAMY USTNEJ.  

JEST TO POTWIERDZONE POPRZEZ LICZNE 

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE, W KTÓRYCH 

ZNALEZIONO TAKIE NARZĘDZIA JAK: 

GAŁĄZKI DRZEW, WYKAŁACZKI, NICI LNIANE, PIÓRA 

PTASIE, OŚCI RYBIE, ITD.                                                

PRZYJMUJE SIĘ, ŻE PIERWSZA SZCZOTECZKA DO 

ZĘBÓW ZOSTAŁA WYNALEZIONA W CHINACH. 

 W KRAJACH ARABSKICH UŻYWANO NARZĘDZIA                    

O NAZWIE MISWAK LUB SIWAK WYKONANEGO                          

Z GAŁĄZEK LUB KORZENI ROŚLIN WYKAZUJĄCYCH 

WŁASNOŚCI BAKTERIOBÓJCZE.  

POPULARNYM BYŁO RÓWNIEŻ POCIERANIE ZĘBÓW 

KREDĄ LUB SODĄ OCZYSZCZONĄ. 

 

Pierwszy patent na szczoteczkę do zębów 

przyznano  w roku 1850, ale produkcja 

masowa została rozpoczęta dopiero w 1885. 

 

Konstrukcja szczoteczki była dość 

skomplikowana: rączka wykonana była z kości 

w której wywiercono dużą liczbę otworków,                 

w których z kolei umieszczono sierść 

niedźwiedzia. (Nie było to jednak najlepsze 

rozwiązanie, ponieważ sierść zawierała 

bakterie, nie schła zbyt dobrze, a pojedyncze 

włosy często wypadały).  

 

Dlatego też, naturalne włosie zwierzęce zostało 

zastąpione materiałami syntetycznymi - 

pierwsza taka szczoteczka została udostępniona 

do sprzedaży 24 lutego 1938 roku. 











METODA  NIE WSKAZANA 















Metoda Fonesa - okrężna  



















Instruktaż 

 mycia  

zębów 

















Szczoteczka soniczna 







Taką 

szczoteczką 

NIE myjemy 

zębów 











Usuwanie kamienia nazębnego 













Próchnica  

















NIEŚWIEŻY ODDECH  

PRZYCZYNAMI NIEŚWIEŻEGO ODDECHU MOGĄ BYĆ:  

a) ZAPALENIE DZIĄSEŁ; 

b) PALENIE PAPIEROSÓW ORAZ NADUŻYWANIE 

ALKOHOLU;  

c) PEWNE PRODUKTY SPOŻYWCZE, NP. CZOSNEK 

LUB CEBULA;  

d) NIEDOSTATECZNA HIGIENA JAMY USTNEJ; 

e) SUCHOŚĆ ŚLUZÓWKI JAMY USTNEJ WSKUTEK 

ODDYCHANIE USTAMI, CHOROBY ZĘBÓW, 

ŚLINIANEK LUB PRZYJMOWANIE NIEKTÓRYCH 

LEKÓW;  

f) ZAPALENIE JAMY USTNEJ LUB MIGDAŁKÓW; 

g) NIEKTÓRE CHOROBY ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE, NP. 

NADKWASOTA I ODBIJANIE SIĘ; 

Dlatego też specjaliści radzą :  

 

1) regularnie myć zęby, najlepiej po każdym 

posiłku,  

2) po posiłkach używać nici dentystycznej lub 

wykałaczek,  

3) używać irygatorów jamy ustnej i płukanek,  

4) oczyszczać język,  

5) spożywać spore ilości napojów (najlepiej 

wody mineralnej lub innych napojów ale 

niebarwionych) i nie dopuszczać do 

wysychania jamy ustnej, 

6) żucie gumy bezcukrowej, 

7) sprawdzać swój oddech za pomocą 

rodziny lub zaufanych przyjaciół,  

8) unikać alkoholu i papierosów, które 

wysuszają jamę ustną, 

9) żucie świeżych ziół: pietruszkę, koperek, 

bazylie, miętę. 

 



UTRATA    ZĘBA 











METODY SZCZOTKOWANIA ZĘBÓW I OCZYSZCZANIA JĘZYKA;                                             
PŁUKANIE JAMY USTNEJ  

I ŻUCIE GUMY BEZCUKROWEJ  

PODCZAS MYCIA ZĘBÓW I PŁUKANIA 

JAMY USTNEJ NIE ELIMINUJEMY WIELU 

BAKTERII, KTÓRE UMIEJSCAWIAJĄ SIĘ 

WŁAŚNIE NA JĘZYKU.  

GRZBIET JĘZYKA JEST JEDNYM Z 

GŁÓWNYCH SIEDLISK 

DROBNOUSTROJÓW W JAMIE USTNEJ 

ORAZ ŹRÓDŁEM ICH ROZSIEWANIA, 

SZCZEGÓLNIE GDY POKRYTY JEST 

NALOTEM.  

 W ZWIĄZKU Z TYM UZASADNIONE JEST - 

REGULARNE OCZYSZCZANIE JĘZYKA.  

MOŻNA TO ROBIĆ SZCZOTECZKĄ DO 

ZĘBÓW, WYKONUJĄC 5-6 RUCHÓW OD 

TYŁU DO PRZODU PO GRZBIETOWEJ 

CZĘŚCI JĘZYKA. 

 

Samo używanie szczoteczki do zębów jest 

zabiegiem niewystarczającym do utrzymania 

dobrej higieny uzębienia. Czyszcząc zęby za 

pomocą szczotki usuwamy tylko 60% płytki 

nazębnej. 

Nieodzowna jest tutaj nić dentystyczna. 

Stosowanie nici zmniejsza ryzyko 

wystąpienia ubytków próchnicowych na 

powierzchniach stycznych 

Nitki dentystyczne są najbardziej uniwersalne 

do oczyszczania przestrzeni 

międzyzębowych. 



 Nitkowanie przestrzeni między zębowych 

Akcesoria do 

higieny jamy 

ustnej  



. 

  Inną formą płukania (utrzymania 

prawidłowej higieny zębów) są irygacje. Do 

irygacji służą specjalne urządzenia, tzw. 

irygatory wodne. Płyn wydostając się pod 

ciśnieniem przez odpowiednią końcówkę 

powoduje oczyszczenie przestrzeni 

międzyzębowych, powierzchni zębów                    

i masaż dziąseł 

Działanie przeciw próchnicowe bezcukrowych gum do żucia polega na pobudzeniu do wydzielania 

większej ilości śliny, co w konsekwencji powoduje wypłukiwanie resztek pokarmowych np. z przestrzeni 

międzyzębowych. Liczne badania naukowe dowiodły, że guma do żucia, zawierająca zamiast cukru środki 

ograniczające przyrost płytki bakteryjnej, spełnia ogromną rolę jako środek uzupełniający tradycyjne 

zabiegi higieniczne w jamie ustnej. Gumę do żucia można stosować po posiłkach, w sytuacji gdy nie ma 

możliwości szczotkowania zębów lub przepłukania jamy ustnej wodą.  

Żucie gumy powinno trwać nie dłużej niż 5-10 minut, aby nie wpłynąć niekorzystnie na 

funkcjonowanie układu narządu żucia, np. na przerost mięśni żwaczy. Należy również pamiętać, że żucie 

gumy nie może, w żadnym wypadku, zastępować szczotkowania zębów rano i wieczorem. 

 

Płukanie i żucie gumy bezcukrowej są łatwymi do 

zrealizowania metodami wspomagającymi higienę jamy 

ustnej.                                                                    

Energiczne płukanie wodą po posiłku prowadzi do 

usunięcia resztek pokarmowych, zmniejszenia ilości flory 

bakteryjnej oraz zobojętnienia kwaśnego środowiska jamy 

ustnej.                                                                        

Takie płukanie po posiłku usuwa niemal połowę resztek 

pokarmowych, natomiast dłuższe może spowodować 

całkowite rozpuszczenie cukru zalegającego w jamie 

ustnej. Dlatego zaleca się codzienne korzystanie                    

z płukanek antyseptycznych 















Chusteczki 

do higieny 

zębów 

Nitka dentystyczna 

Czyszczenie 

języka 







Zdrowe zęby - wspaniały uśmiech  

天 狮 口 腔 护 理 系 列  

 

Dziękuję! 


