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Heslom roku 2017 je „Zdravé ústa, recept na dlhý život“

"Dobré ústne zdravie nezabezpečuje len kvalitu života, ale je tiež prevenciou mnohých ochorení 
iných orgánov a prispieva k udržaniu dobrého celkového zdravia," uvádza  Svetová zdravotnícka 
organizácia (WHO).
Prepojenie medzi zubami a celkovým zdravím je väčšie, ako si myslíme. Zápaly v ústach sa 
krvnou cestou môžu dostať do celého tela a spôsobujú problémy. Väčšina chorôb má tiež svoje 
prejavy v ústach – na slizniciach, jazyku, mandliach, zuboch. Pokazené zuby môžu privodiť aj 
vážnejšie problémy. Zuby a ďasná ovplyvňujú choroby srdca, cukrovku, pľúcne a reumatické 
choroby. Infekcia v ústnej dutine dvojnásobne zvyšuje pravdepodobnosť infarktu a až trojnásobne 
riziko mozgovej mŕtvice. Zanedbaná zubná infekcia sa môže skončiť – tak ako všetky infekcie – aj 
smrťou.                                                                                                                                                 

Pri hygiene zubov nie je až také dôležité, ako dlho si ich čistíme, ale či si ich čistíme správne. 
K zubnej kefke a paste by mala patriť aj dentálna niť a kefky na medzizubné priestory. V ústach je 
vlhko, teplo a žije tu množstvo mikroorganizmov. Tie sú spolu so zvyškami stravy základnými 
predpokladmi na vznik zubného kazu. Baktérie sú hlavnou súčasťou povlaku na povrchu zubov. Aj 
keď je sklovina veľmi odolná, proti chemickým vplyvom prostredia sa nevie dostatočne brániť. Zo 
začiatku, keď baktérie svojimi kyselinami napadnú sklovinu, spôsobia jej odvápnenie. Keď je už 
porušená natoľko, že sa rozpadá, vzniká na zube kaz. Prvá línia starostlivosti o dentálne zdravie je
individuálna prevencia, hlavne dokonalá ústna hygiena a pravidelné kontroly u zubného lekára. 
Zub je jediná časť ľudského organizmu, ktorá nie je schopná regenerácie a je najčastejším 
ochorením, ktoré ľudí postihuje.  Tvrdé zubné tkanivo je síce možné nahradiť inými materiálmi, ale 
nie je možné prinútiť ho, aby sa zahojilo. Kazivosť zubov je možné ovplyvniť aj stravou. Treba sa 
vyvarovať zvýšenej konzumácie cukrov, sladkostí či múčnych výrobkov. Riziko vzniku kazu 
ovplyvňuje aj množstvo tekutín a tým aj množstvo slín, ktoré oplachujú zuby. Sliny pomáhajú čistiť 
plochu zuba od plaku a znižujú koncentráciu kyslých produktov baktérií. Preto sa zubný kaz 
vyskytuje častejšie u ľudí, ktorí pijú málo. Pokiaľ ide o tekutiny, ľudia by sa mali vyhýbať sladeným 
nápojom a uprednostniť vodu.

Na návštevu zubára za účelom preventívnej prehliadky by si mal každý dospelý nájsť čas raz 
ročne. Preventívna prehliadka zahŕňa vyšetrenie stavu chrupu, slizníc, mäkkých tkanív čeľustí a 
ústnej dutiny, kontrolu zubných náhrad, kontrolu zubnej hygieny a hygienických návykov. V 
prípade potreby zubár súčasne odstráni povlak, zubný kameň, ošetrí zubný kaz. S deťmi by mali 
rodičia chodiť na preventívnu prehliadku raz za pol roka. Tehotné ženy by ju mali absolvovať 
dvakrát počas jedného tehotenstva, raz na začiatku a raz pred koncom tehotenstva.



Správna technika čistenia zubov: 

 Držte kefku pod uhlom 45 stupňov proti ďasnám. Jedna polovica štetín sa dotýka ďasien, 

druhá polovica zubov

 Veďte ju pomaly po oblúku hornej čeľuste odpredu dozadu, tlačte ňou na zuby len veľmi 

jemne a robte krúživé pohyby. Rovnakým spôsobom vyčistite druhú stranu oblúka.

 Presuňte sa na dolný rad zubov. Kefku ťahajte od ďasien k vrcholu zubov. Tento pohyb 

zaručí najlepšie odstránenie povlaku a baktérií zo zubov. Rovnako vyčistite aj opačnú 
stanu.

 Nezabúdajte ani na predné horné vnútorné plochy. Čistia sa ťažšie, treba na to veľa 

trpezlivosti a cviku.

 Dajte si záležať na stoličkách, vyčistite si ich zo všetkých strán a presuňte sa na dolné 

vnútorné plochy.

 Dĺžka čistenia zubov nerozhoduje, dôležité je to, ako si ich čistíme. Ak si zuby čistíte dva  

razy denne, treba to urobiť poriadne, teda mať správnu techniku.

 Pod správnou technikou sa rozumie: jemné krúživé pohyby, ktoré smerujú od ďasien k 

zubom, počas ktorých sa hlavička kefky pohybuje nielen po zuboch, ale aj v oblasti, kde sa 
stretávajú zuby a ďasná, dokážu odstrániť plak z povrchu zubov aj z oblasti ďasien.

 Žiadna klasická zubná kefka však nedokáže vyčistiť ťažko prístupné miesta v priestore 

medzi zubami. Je preto potrebné dočistiť zuby pomocou medzizubnej kefky, čo je vlastne 
tenký drôtik s jemnými štetinkami, ktorý sa ľahko zavedie do priestoru medzi zubami a 
vyčistí a vyleští aj toto ťažko prístupné miesto.

 Súčasťou čistenia zubov by mala byť aj zubná niť. Každý medzizubný priestor by sa mal 

čistiť minimálne raz denne, najlepšie však po každom jedle.


