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Preparaty wybarwiające płytkę nazębną
Preparaty używane do tego typu zabiegu mają na celu wykrywanie oraz wyraźne ujawnianie płytki nazębnej. Przed przystąpieniem do zabiegu higienizacji, warto na samym początku wybar-

wić płytkę nazębną u pacjenta. Środki stosowane do tego typu

zabiegu mają swoje zastosowanie przy oznaczaniu wskaźników
barwy higieny jamy ustnej. Dodatkowo można pacjentowi pokazać stan higieny uzębienia poprzez uwidocznienie płytki nazęb-

nej [2].

Streszczenie

Abstract

Głównym celem leczenia chorób przyzębia jest przywrócenie zdrowia tkankom objętym procesami zapalnymi. Dodatkowym aspektem jest zmotywowanie pacjenta do podtrzymywania uzyskanych wyników terapeutycznych. Błona śluzowa jamy ustnej jak i tkanki przyzębia ulegają procesom
patologicznym (czynniki bakteryjne, urazy przewlekłe, działanie bodźców
termicznych, mechanicznych oraz chemicznych). Niektóre z objawów chorobowych wskazują na ich etiologię i wtedy postępowanie lecznicze polega
na wyeliminowaniu przyczyn i zapobieganiu nawrotom choroby. Czasami
jednak spotyka się przypadki o niewyjaśnionej etiologii i wtedy leczenie
polega na eliminacji objawów przy pomocy dostępnych środków farmakologicznych [1]. Obecność w jamie ustnej płytki nazębnej (bakteryjnej) warunkuje początek oraz rozwój próchnicy zębów, a także chorób przyzębia.
W utrzymaniu prawidłowej higieny jamy ustnej ogromną rolę odgrywają nie
tylko przybory mechaniczne (np. szczoteczki i pasty do zębów), ale także
środki chemiczne [2].

The main goal of treatment of periodontal diseases is to restore health
to tissues affected by inflammatory processes. An additional aspect is to
motivate the patient to maintain the obtained therapeutic results. Mucous
membrane of the oral cavity and periodontal tissues undergo pathological
processes (bacterial agents, chronic injuries, action of thermal, mechanical and chemical stimuli). Some of the symptoms indicate their aetiology
and then the treatment consists in eliminating the causes and preventing
the recurrence of the disease. Sometimes, however, there are cases of
unexplained etiology and then the treatment consists in the elimination
of symptoms using available pharmacological agents [1]. The presence of
plaque (bacterial) in the oral cavity determines the origin and development
of dental caries as well as periodontal diseases. In maintaining proper oral
hygiene, not only do mechanical appliances (eg. toothbrushes and toothpastes) play an important role, but also chemical agents [2].
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Przykłady środki stosowane do wybarwiania płytki nazębnej
[2,3]:
1.

Jod z gliceryną

3.

Tabletki erytrozynowe

2.
4.

1. Listeryna – fenolowy preparat antyseptyczny. Skład: alkohol ety-

Roztwór fuksyny – płytka zabarwia się na różowo [2]

preparatu – Oral Pure Antiseptic [2]:

1.

Red Cote (Gum Sunstar) – tabletki, wybarwia płytkę na kolor

2.

Carietest – roztwór barwny na bazie błękitu patentowego

4.

nych w tkankach przyzębia [1].

Roztwór 1% fioletu krystalicznego oraz fioletu gencjany

Przykłady gotowych praparatów [2,3]:

3.

formowania się płytki nazębnej oraz hamowanie procesów zapal-

czerwony [3]

i żółcieni tetrazynowej. Płytka wybarwia się na zielono [2]

Plaque Test – preparat zawiera barwnik fluorescencyjny, który jest widoczny w świetle lampy halogenowej [2,3]

Mira-2-Ton – płyn i tabletki, wykrywa starą płytkę nazębną
wybarwiając ją na kolor ciemnoniebieski, a świeżą na kolor
liliowoczerwony [2,3]

Środki do kontroli chemicznej płytki nazębnej

lowy, salicylan metylowy, tymol, mentol oraz eukaliptol. Przykłady
•
•

nych zawartych w niektórych pastach i żelach do zębów, gumach

eukaliptol 0,09%, salicylan metylowy 0,06% i metol 0,04%). Należy
płukać jamę ustną małą ilością płynu (10-12 ml). Czas: od 30 do 60
sekund [2].

2. Triklosan – fenolowy związek antyseptyczny, posiadający sze-

rokie spektrum działania na szczepy bakteryjne G(+), G(-), beztle-

nowce oraz grzyby z gatunku Candida. W profilaktyce gingivitis

i periodontitis stosowany w roztworach 0,2 – 0,3 %. Triklosan według piśmiennictwa nie ma stwierdzonych działań ubocznych
i jest preparatem słabszym niż chlorheksydyna [1,2].
Przykłady płukanek na bazie triklosanu:
•

•

do żucia, tabletkach, nitkach i wykałaczkach oraz płynach do płu-

Środki odkażające
Preparaty te najczęściej są stosowane w postaci płukanek oraz
płynów do irygacji kieszonek. Środki te mają za zadanie redukcję
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Acti-brush (0,03% triklosan, 0,25% kopolimer PVM-Ma), zasto-

sowanie: płukanie jamy ustnej przez 30 sekund przed czyszczeniem zębów,

Colgate Plax 45 (0,045% triklosan, 0,25% kopolimer PVM-Ma,
dodatkowo fluorek sodu o niskim stężeniu), zastosowanie:
płukanka profilaktyczna do codziennego użytku co 8 do 12

kania jamy ustnej. Kontrola chemiczna oparta jest na: rozkładzie
płytki, działaniu bakteriobójczym i działaniu antyseptycznym [2].

Blue Mint (Niebieska mięta)

Płyny te mają podobny skład (alkohol etylowy 29,9%, tymol 0,06%,

Poza kontrolą mechaniczną ogromną rolę odgrywa kontrola chemiczna, wykonywana przy użyciu aktywnych związków chemicz-

Amber (Bursztyn)

•

godzin,

Triclogard (0,03% triklosan, 0,25% kompolimer PVM-Ma), stosowany co 12 godzin pomaga utrzymać równowagę natu-

ralnej flory bakteryjnej [1,2,4].

3. Chlorheksydyna – środek antyseptyczny z grupy biguanidów, posiadający szerokie spektrum działania przeciw bakteriom
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G(+), G(-), grzybom i drożdżakom. Jest ona jednym z najczęściej

Przykłady płukanek:

twierdzona jest wieloma badaniami klinicznymi. Chlorheksydyna

•

stosowanych antyseptyków w stomatologii. Jej skuteczność po-

hamuje rozwój płytki nazębnej oraz działa przeciwpróchniczo

i przeciwzapalnie. Po dłuższym stosowaniu preparatów na bazie

chlorheksydyny mogą one wywołać następujące skutki uboczne
[1,2,5]:
•

przebarwienia zębów, wypełnień oraz koron akrylowych,

•

zaburzenia smaku,

•
•

przebarwienia na powierzchni grzbietowej języka,
zwiększenie odkładania złogów nazębnych [1,2].

Stosowanie płukanek z chlorheksydyną dwa razy dziennie przez

okres 2 do 4 tygodni zaleca się tylko w szczególnych przypadkach:
•
•
•
•
•

u osób będących w grupie wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka związanego z występowaniem choroby próchnicowej,
u osób upośledzonych umysłowo,

u pacjentów, którzy stosują szyny chirurgiczne,

u pacjentów noszących aparaty ortodontyczne,

po skalingu i na początku leczenia zapalenia przyzębia [1,2].

•

Perio

•

Cepocal [1,2].

6. Heksetidyna – związek pochodzący z grupy bis-pirimidyn. Jego

działanie jest mniej skuteczne niż chlorheksydyny i wywołuje objawy uboczne [1,2].

7. Preparaty roślinne o działaniu przeciwzapalnym stosowane
pomocniczo – przykłady [1,2]:
•

Azulan z wyciągiem z rumianku, działanie przeciwzapalne

•

Biodent zawiera alantoinę, fluor, wyciąg z rumianku, szałwii,

•
•
•

Przykłady płukanek:
•

Corsodyl 0,2%

•

Habitane 0,1% lub 0,2%

•
•
•

Eludril 0,1%

Lacalut Activ anti plaque 0,2%
Paroex 0,12% lub 0,06%

4. Sanguinaryna – alkaloid benzofenantrydynowy, który uzyskiwany jest z alkoholowego wyciągu sproszkowanych kłączy krwawni-

•

Viadent 0,01% z dodatkiem chlorku cynku,

•

•

Vipont z dodatkiem monofluorofosforanu sodu [1,2].

5. Chlorek cetylopirydyny – czwartorzędowy związek amonowy
redukujący rozwój płytki bakteryjnej. Stosowany przez dłuższy

czas wywołuje skutki uboczne podobne do preparatów zawierających chlorheksydynę [1,2].
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•

•

Periogard z dodatkiem chlorku cynku,

Dentosept zawiera tymol, mentol, garbniki i związki flawo-

noidowe,

Dentosept A zawiera związki flawonoidowe, garbniki, boraks
i anestezynę,

Salviasept zawiera olejki eteryczne (szałwiowy, tymiankowy,
z kopru włoskiego, goździkowy, mentolowy) oraz roślinne

W pastach do zębów znajdują się następujące środki [1,2]:

ubocznych [1,2].

•

melisy, rozmarynu i oczaru,

Pasty do zębów

•

Przykłady płukanek:

i ściągające,

wyciągi płynne [1,2].

ka kanadyjskiego. Wykazuje właściwości antyseptyczne. Wykazuje

słabsze działanie niż chlorheksydyna, ale nie wywołuje skutków

Scope

•
•
•

ścierne (węglan wapnia, kwaśny węglan fosforu, wodorotle-

nek wapnia i magnezu, mleczan wapnia i magnezu, tlenek
krzemu)

polerujące (polichlorek winylu PCV, polimetakrylan metylu
PT-AM)

pieniące (mydła sodowe, niektóre detergenty)
smakowe (sorbitol, ksylitol)

zagęstniki (pochodne celulozy)

konserwujące i bakteriostatyczne (pochodne kwasu hydrok-

sybenzoesowego)

substancje biologiczne czynne (wyciągi roślinne, sól, mikro-

elementy, witaminy A, C, D, E, fluorek sodu i glinu, fluorofosforan wapnia, fluoroaminy, suchy wyciąg torfowy, hydrok-

syapatyt [1,2].
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Rodzaje past:
•

•

o działaniu przeciwpróchniczym – zawierają fluorki (fluorek
wy, fluorek glinu)

o działaniu przeciwzapalnym – zawierają związki o działaniu
bakteriostatycznym, bakteriobójczym lub wspierające mecha-

wyciągi rumiankowo-szałwiowe, witaminy, Preparat Torfowy

Tołpa – PTT). Dodatkowo niektóre z past zawierają fluorki, co
zapewnia dodatkowo działanie przeciwpróchnicze,

o działaniu hamującym rozwój płytki nazębnej – zawierają

znoszące nadwrażliwość – zawierają środki, które mają na
celu blokowanie otwartych kanalików zębinowych (flu-

or, azotan potasu, chlorek potasu, hydroksyapatyt, chlorek

sodu, monofluorofosforan sodu, fluoroaminy, fluorek cyna-

nizmy odpornościowe (alantoina, wyciąg z aloesu, propolis,

•

•

•

•

strontu),

o działaniu wybielającym – zawierają środki oczyszczające
zęby z osadów, przebarwień i polerujące szkliwo (pirofosfo-

rany, rozdrobnione drobno krzemionki),

o działaniu hamującym odkładanie się kamienia nazębne-

go – zawierają cytrynian cynku, krzemionkę, fluorek, sodę
oczyszczoną, nadtlenek wodoru, pirofosforan sodu [1,2,6].

środki przeciwbakteryjne (chlorheksydyna, triklosan, sanguinaryna),
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