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CERINȚELE UNEI TEHNICI DE PERIAJ
¢
¢
¢
¢
¢
¢

O metodă de periaj poate fi considerată bună dacă
îndeplineşte următoarele cerinţe:
- să igienizeze foarte bine toate suprafeţele
extraalveolare ale dinţilor naturali şi artificiali
- să nu lezeze ţesuturile dure dentare naturale şi nici
pe cele moi
- să fie simplă, uşor de însuşit şi de practicat de către
orice persoană
- să fie executată sistematic, pe grupe de dinţi,
vestibular, oral şi ocluzal
- un periaj dentar eficient trebuie să suprime placa
bacteriană, să stimuleze keratinizarea gingiei şi să
activeze circulaţia locală prin intermediul masajului
gingival, fără a leza însă ţesuturile.

PERIUȚA DE DINȚI PENTRU COPII
¢
¢

¢
¢
¢
¢

se confecționează din filamente de nylon extrasoft și
poate avea mărimi variabile în funcție de vârsta.
pentru 2-24 luni: periuța va fi utilizată de către
părinte și fără pasta de dinți (până la 7 ani copiii nu
pot să-și însușească tehnica, nu știu să clătească și
înghit 50 % din pasta)
la 2-4 ani: periajul se realizează de către copil ca o
joacă, dar va completa și părintele
la 5-7 ani: copilul va folosi periuța de dinți sub
supravegherea unui părinte
peste 7 ani: periajul va fi efectuat de către copil, dar
controlat de părinte
după vârsta de 4-5 ani se poate efectua colorarea
plăcii bacteriene cu substanțe revelatoare de placă,
pentru a evalua eficiența periajului dentar

DESCRIEREA PERIUȚEI
¢
¢
¢

¢

¢

Gâtul periuței este porțiunea cea mai îngustă ce realizează legătura
între mâner și capul activ
Poate fi rigid / elastic
In funcție de unghiurile realizate la nivelul gâtului periuțele pot fi:
 Periuțe la care mânerul se continuă în același plan cu capul activ
 Periuțe la care gâtul realizează unghiuri diferite, existând situații
în care suprafața mânerului se găsește în continuitatea suprafeței
active a periuței
Forma: aspect important în manevrarea periuței prin care se
influențeaza confortul și durata periajului (important în cazul
copilului care nu prezintă dexteritate, răbdare)
Poziția în care se prinde mânerul periuței e foarte important
pentru un periaj corect, eficient, fără efecte negative: se va prinde
ferm în palmă cu policele sprijinit la nivelul gâtului periuței, policele
fiind suficient de aproape de capul activ pentru a controla mișcările și
presiunea, dar și destul de departe pentru a evita atingerea frontalilor
când pacientul perie molarii mandibulari. Prin această prindere se
vor realiza mișcări libere din încheietura mâinii

PĂRȚILE COMPONENTE ALE
PERIUȚEI
Capul activ are o lungime de 2-3,2 cm și conține
2-4 rânduri de peri, formate din 5-12 smocuri cu
o înălțime medie de 8-9,5 mm.
¢ Gâtul periuței este îngust, cu o lungime de 4-7
cm, în linie dreaptă sau în unghi de 10-170, care
crește eficiența igienizării. Poate fi simplu sau
articulat.
¢ Mânerul periuței este rigid, lung de 10-12 cm, cu
profile care permit priza digitală.
¢

MÂNERUL PERIUȚEI DENTARE
¢ Forma
§

§

robust (priza stabilă)manevrabilitatea în
toate zonele cavității
orale
elastic (atenuarea
forței imprimate în
cursul periajului)

¢ mâner

cudat

drept sau

4 FORME DE BAZĂ ALE MÂNERULUI

PERII PERIUȚEI DENTARE
¢ Fibrele

periuței
sunt standardizate
după:




diametrul firului
lungimea
indicele de rigiditate
(suplețe)

PERII PERIUȚEI DENTARE
Dispoziția periilor:
¢
¢

¢

¢

în smocuri - pe mai multe
rânduri
un singur smoc (periuța
interdentară)
3 rânduri cu câte 6
smocuri (80-86 perii în
total)
Fibrele pot fi:



sintetice:
fibre naturale(porc)

PERII PERIUȚEI DENTARE
¢

sunt repartizați în număr
de 20-40 pe smoc și pot fi:
q

q

Naturali – proveniți de
la porc, conțin un canal
medular și au terminații
neuniforme. Sunt friabili,
receptivi la umectare,
înmuiere și contaminare
bacteriană.
Artificiali – omogeni ca
forma și dimensiune, sunt
elastici, rezistenți la
rupere și înmuiere, subțiri
și scurți sau duri și lungi,
cu capete drepte sau
rotunjite. Se schimbă de
2-3 ori pe an, atunci cand
capetele perilor s-au uzat.

PERII PERIUȚEI DENTARE
Avantajele utilizării fibrelor sintetice în locul celor
naturale:
¢ gradul de suplețe -uniform
¢ rotunjite (capetele fibrelor)
¢ ușor de sterilizat
¢ mai rezistente
Lange: mai stabile în mediu umed comparativ cu cele
naturale (care se despica și-și modifica poziția)

FORMA FIRULUI DE PĂR A
PERIUȚEI

PERIUȚA DENTARĂ
HARD, MEDIUM ȘI SOFT
¢

¢

¢

Perii de duritate mare (hard)
- diametrul perilor de 0,4mmcurățare eficientă, dar au efecte
nocive asupra țesuturilor moi și
dure. Recomandate pacienților
sănătoși gingivo-parodontal.
Duritate medie - (medium)
diametrul perilor de 0,3 mm,
eficiente având o agresivitate
medie pentru colete și gingie.
Duritate soft (perii moi)
diametrul perilor de 0,2 mm,
puțin eficiente în îndepărtarea
plăcii bacteriene, dar
recomandate pacienților cu
hiperestezie. Curăță mai eficient
șanțul crevicular și spațiile
interdentare.

FACTORI CARE INFLUENȚEAZĂ
ALEGEREA PERIUȚEI
¢
¢
¢
¢
¢
¢

¢
¢

¢

dexteritatea, manualitatea, motivația, inteligența pacientului
statusul sănătății gingivale, parodontale
morfologia coroanelor dentare, alinierea dinților pe arcadă
expunerea sau nu a rădăcinilor
tehnica de periaj indicată
preferințele profesionistului spre o anumită tehnică de periere și un
anumit tip de periuță precum și preferințele pacientului în cazul în
care rezultatele periajului sunt bune
trebuie să permită o manevrare confortabilă și să se adapteze tuturor
suprafețelor dentare existente în cavitatea orală
durata de viață a unei periuțe este dependentă de corectitudinea
periajului; normal trebuie să reziste 3-4 luni sau mai corect se
înlocuiește cand filamentele își pierd elsticitatea, se îndoaie sau se
rup.
în cazul în care periuța se deteriorează înainte de 3 luni specialistul
trebuie sa intervină, să constate greșelile de tehnică, să le corecteze.
Specialiștii în igienă dentară recomandă ca un individ să folosească
minim 2 periuțe : periuța nouă fiind folosită în periajul pricipal, cel de
seară.

ALEGEREA PERIUȚEI DENTARE
¢

¢

Profesioniștii (medicii sau
asistenții de profilaxie)
recomandă:
perii medii:




¢

mai delicate pentru
țesuturile moi
se adaptează mai bine la
forma dinților
îndepartează placa
bacteriană fără a fi nocive
pentru țesuturile moi sau
dure

se schimbă odată la 8-12
saptămâni sau la apariția
semnelor de uzură sau
despicare

ALEGEREA PERIUȚEI DENTARE
gradul inflamației gingivale
¢ tipul gingiei : fină, fragilă, fibroasă, rezistentă
¢ prezența recesiunilor gingivale
¢ sensibilitatea dentară sau dentinară
¢ nivelul joncțiunii smalț-cement
¢ spații interdentare
¢ malpoziții dentare
¢ incidența cariei și parodontopatiei
¢ dexteritatea și preferința pacientului
¢ metoda de periaj practicată
¢

ÎNTREȚINEREA PERIUȚEI DENTARE
După periajul dentar
se va clăti cu apă, pentru a
îndepărta pasta de dinți
restantă
¢ scuturată: se
îndeparteaza excesul de
apă
¢ periuța aplicată într-o
poziție care permite o
bună circulație a aerului
pentru a se usca
¢

CE TEHNICĂ DE PERIAJ ALEGEM?
În cadrul literaturii de specialitate au fost descrise, până la
ora actuală, peste 30 de metode şi tehnici de periaj, fiecare cu
pretenţia de a avea cel mai bun efect de igienizare. Tehnicile
uzuale cunoscute, dacă sunt corect efectuate, asigură un oarecare
grad de igienizare a dinţilor naturali sau artificiali, însă nu
prezintă o eficienţă ideală.
¢

¢

¢

Periajul orizontal nu este eficient în spaţiile interdentare şi este
agresiv pentru ţesuturile moi, determinând retracţie gingivală şi
abrazie cervicală la dinţii neacoperiţi cu coroane de înveliş.
Periajul circular, deşi este uşor de însuşit, nu igienizează suficient
feţele aproximale şi nu asigură un masaj gingival corespunzător.
Periajul vertical, cel mai corespunzător în privinţa igienei, nu
igienizează suficient de bine suprafeţele cervicale, la nivelul
joncţiunii gingivo-dentare, şi nici zonele profunde ale feţelor.

CLASIFICAREA TEHNICILOR DE PERIAJ
rotaţie: „Periajul rotativ" şi tehnica de periaj
Stillman modificată
¢ vibraţie: tehnicile de periaj Stillman, Charters
şi Bass
¢ circulară: tehnica de periaj Fones
¢ verticală: tehnica de periaj Leonard
¢ orizontală: periajul orizontal (scrub-brush)
¢

TEHNICA DE PERIAJ BASS

TEHNICA BASS
CARACTERISTICI
tehnică creviculară - realizează curăţarea
şanţurilor gingivale
¢ realizează protecţia feţei vestibulare a caninului,
evitând apariţia recesiunii gingivale
¢ se realizează pe grupe dentare (secvenţială)
¢ realizează curăţarea feţei distale a ultimului
molar
¢ este o tehnică mixtă, gingivo-dentară
(îndepărtează placa bacteriană de la nivelul
dinţilor şi stimulează circulaţia sanguină la nivel
gingival)
¢ metoda foloseşte mişcările vibratorii
¢

TEHNICA BASS

DESCRIERE
¢

¢

Autorul recomandă folosirea de periuțe
de plastic moi (soft), urmând ca la
sfârșitul perierii să continuăm
curațarea spațiilor interdentare cu
ajutorul aței dentare.
Periuța se plasează cu suprafața activă
în 1/3 cervicală a dinților și pe marginea
gingivală liberă în unghi de 45 spre
apical. Urmează o presiune ușoară
asupra gingiei fără a produce îndoirea
filamentelor, prin care forțăm
pătrunderea filamentelor în șanțul
gingival și interdentar. Mișcarea de
curațare e una scurtâ, o mișcare anteroposterioară fără deplasarea
filamentelor. Se realizează pe fiecare
grup dentar 10 mișcări. Mișcarea se
repetă de-a lungul intregii arcade atât
pe V cât și pe O. În zona frontală atât
maxilar cât și mandibular periuța este
introdusă în lungul ei cu plasarea
filamentelor inițial în șanțul gingival,
urmând să se realizeze o mișcare de
curațare spre exteriorul filamentelor
îndepărtându-se placa prin elasticitatea
acestora.

TEHNICA BASS
PERIAJUL FEȚELOR VESTIBULARE
¢

Peria se aplică pe faţă vestibulară
a ultimului dinte de pe
hemiarcada dreaptă maxilară,
paralel cu planul de ocluzie, în
unghi de 45° faţă de axul
longitudinal al dinţilor în contact
cu marginea gingivală (Figura.1).
Trebuie avut grijă să se cuprindă
şi faţa distală a ultimului molar.
Din această poziţie se vor realiza
mişcări de presiune şi vibraţie a
perilor, pe loc, de 5-6 ori, fără
dezangajarea firelor din spaţiul
crevicular, apoi se realizează o
mişcare pe suprafaţa vestibulară
a dinţilor. Se realizează 3-4
repetări ale mişcărilor pentru
fiecare grup de dinţi.

TEHNICA BASS
PERIAJUL FEȚEI VESTIBULARE A
CANINULUI
¢

O atenţie deosebită se va
acorda periajului feţei
vestibulare a caninului,
plasat în zona de maximă
convexitate a arcadei,
care va fi periat pe
segmente: jumătatea feţei
vestibulare dinspre distal
cu grupul premolar şi
jumătatea feţei
vestibulare dinspre
mezial cu grupul frontal

TEHNICA BASS
PERIAJUL FEȚELOR ORALE
¢

¢

Se realizează în acelaşi
mod, de la stânga la
dreapta
Pentru feţele orale ale
dinţilor frontali maxilari
respectiv linguale la
dinţii mandibulari,
periuţa se plasează
orizontal sau vertical în
funcţie de mărimea
capului periuţei
(importantă este
poziţionarea corectă).

TEHNICA BASS
PERIAJUL FEȚELOR OCLUZALE
¢

Periuţa se aşează
perpendicular pe
suprafaţa ocuzală, se
realizează o uşoară
presiune, astfel încât
perii să pătrundă în
şanţuri şi gropiţe, apoi
se efectuează mişcări
antero-posterioare

TEHNICA BASS
PENTRU DINȚII MANDIBULARI

Se respectă
aceleaşi reguli ca la
dinţii maxilari.

TEHNICA BASS
INDICAȚII
Tehnica a fost propusă pornind de la ideea că
inflamația gingivală debutează de obicei la nivelul
marginii gingivale, în principal la nivelul papilei
dentare.
Se indică paciențiilor cu probleme parodontale
care prezintă:
¢ spații interdentare libere
¢ suprafețe radiculare expuse
¢ post chirurgie parodontală
¢ la pacienții cu coroane de acoperire prelungite
subgingival

TEHNICA BASS
DEFICIENȚE
¢

¢

Există pacienți fără manualitate, cu dificultăți de
a-și poziționa periuța la 45 de grade
In cazul pacienților foarte zeloși, vibrațiile
aplicate pot produce traumatizarea cronică la
nivelul țesuturilor gingivale moi

TEHNICA BASS MODIFICATĂ
¢ Indicatii:



pacienti obisnuiți
cu sau fară probleme
parodontale

¢ este

modificată printr-o
miscare de coborîre,
rulare spre marginea
ocluzala (incizală) a
dintelui după periajul
crevicular (sulcular)

TEHNICA STILLMAN
¢

¢

¢

a fost propusă pentru a realiza in
principal masajul și pentru a stimula
troficitatea mucoasei gingivale ca și
curațirea ariei cervicale a coroanei
dentare.
se efectuează cu periuțe de consistență
moale
suprafața activă se așează în unghi de
45 spre apical în 1/3 cervicală a
dintelui și pe marginea gingiei libere,
mișcările de curațare fiind rotații
reduse de vibrare, repetându-se de 10
ori pentru fiecare grup dentar. Pentru
a curața și restul suprafețelor dentare
s-a propus tehnica Stillman
modificată prin care la sfârșitul
mișcărilor de rotare-vibrare se va
efectua și mișcarea de rulare.

TEHNICA STILLMAN MODIFICATĂ (TEHNICA
RULOULUI)

INDICAȚII
¢

¢

¢

se recomandă tuturor
pacienților cu parodonțiu
marginal sănătos
se efectuează cu periuța de
duritate medie și e indicată
copiilor și tinerilor
se alternează cu tehnici
vibratorii sau ca etapa
pregătitoare în
implementarea unor tehnici
mai dificile (Stillman), la
care poziția de plecare a
periuței e identică.

TEHNICA STILLMAN MODIFICATĂ (TEHNICA
RULOULUI)

DESCRIERE
¢

¢

¢

cu partea laterală a filamentelor
presăm cu blândețe gingia care se
poate albi ușor, umând să
efectuăm o rotire a periuței din
încheietura mâinii, mișcare prin
care filamentele prin
elasticitatea lor vor efectua o
măturare a gingiei și a
suprafețelor dentare
se va efectua de minim 6 ori pt
fiecare grup dentar, atât pe
suprafața vestibulară cât și pe
cea orală
suprafața palatinală a frontalilor
maxilari ca și cele linguale ale
celor mandibulari sunt periate cu
periuța în lungul ei, la fel ca în
tehnica Bass

TEHNICA STILLMAN MODIFICATĂ
(TEHNICA RULOULUI)

DESCRIERE
¢

¢

Suprafața activă a
periuței se plasează in
zona gingiei și a 1/3
cervicale a dintelui de
curațat
Periuța este introdusă
inițial paralel cu arcadele
dentare cu suprafața
activă spre apical in timp
ce porțiunea de plastic a
capului activ se găsește la
nivelul marginii incizale,
respectiv suprafețelor
ocluzale

TEHNICA CHARTERS

INDICAȚII
¢

¢

¢

¢

a fost propusă pentru a realiza
perierea suprafețelor
interdentare, masaj gingival
mai ales în cazul pacienților cu
spații interdentare
metoda se indică pacienților
care prezintă spații
interdentare libere, care au
suportat intervenții chirurgicale
parodontale și care prezintă
suprafețe radiculare expuse
pacienților cu punți dentare și
în cazul acestora doar in
dreptul intermediarilor pentru
curățarea suprafețelor mucozale
a punții și dinspre partea orală
în cazul pacienților cu aparate
ortodontice fixe

TEHNICA CHARTERS

TEHNICA CHARTERS

DESCRIERE
¢

¢
¢

se plasează periuța cu suprafața activă fie perpendicular pe
suprafața dentară de curațat, mai ales când există multiple
papile interdentare decapitate și spatii libere, fie într-un
unghi de 45 de grade spre ocluzal. Indiferent de poziția de
periere se indică efecuarea unor mișcări de rotare-vibrare,
filamentele fiind forțate să pătrundă interdentar. Prin
contactul filamentelor cu marginea gingivală liberă se va
realiza pe lângă curățire interdentară și un masaj al
țesuturilor moi gingivale
se vor efectua 10 mișcări de rotare-vibrare pe fiecare grup
dentar.
deoarece tehnica e greu de efectuat pe întreaga suprafață
orală a dintelui, se recomandă ca aceste suprafețe să fie
periate dupa tehnica Stillman modificată. Marele neajuns
al acestei metodei este faptul că filamentele nu patrund
deloc subgingival și nici in spațiile subgingivale (cere o
manualitate deosebită)

TEHNICA FONES (CIRCULARĂ)
INDICAȚII

¢

¢

¢

este practicată de către
adulți, cu multa forță de
aceea poate fi o tehnică
deosebit de distructivă
dar, poate fi recomandată
copiilor, fiind ușor de
învățat și efectuat
Principalele dezavantaje
sunt leziunile gingivale
când periajul se
efectuează cu forță

TEHNICA FONES (CIRCULARĂ)

DESCRIERE

¢

Presupune introducerea periuței între
obraz și suprafețele dentare de curățat,
perpendicular pe acestea în timp ce
pacientul ține dinții în contact. Inițial
periuța va fi așezată lejer pe gingia
ultimilor molari, urmând să se
realizeze mișcări circulare efectuate cu
ușoară presiune dinspre gingia
maxilară spre gingia mandibulară.
Când periem regiunea frontală dinții
vor fi în poziție cap la cap ,iar mișcarea
va fi tot circulară. Suprafețele orale și
palatinale ale frontalilor vor fi periate
prin mișcări de dute-vino antero-post.

TEHNICA DE PERIAJ VERTICAL LEONARD
IMAGINI

TEHNICA DE PERIAJ VERTICAL LEONARD

DESCRIERE
¢

¢
¢

¢

¢

se realizează prin mişcări de sus în jos (pentru
maxilar) şi de jos în sus (pentru mandibulă)
igienizează suprafeţele vestibulare şi orale ale dinţilor
nu este o metodă eficientă deoarece nu curăţă suficient
spaţiile interdentare şi şanţurile gingivo-dentare.
filamentele periuței vor fi așezate perpendicular pe
suprafața de curățat, iar dinții în regiunea frontală
asezați în poziția cap la cap
mișcările de periere verticale se vor face fără presiune
exagerată, în sus și în jos cu ușoare rotații la atingerea
gingiei în mișcări separate pentru dinții maxilari și
mandibulari

TEHNICA DE PERIAJ VERTICAL LEONARD

DESCRIERE

Pentru un periaj corect, folosiţi mişcări scurte,
uşoare, cu mare atenţie la joncţiunea
dentogingivală, la dinţii din spate şi la zonele din
jurul obturaţiilor, coroanelor şi altor lucrări
dentare. Concentraţi-pe fiecare zonă de periaj,
după cum urmează:
¢ periaţi suprafeţele exterioare ale dinţilor de sus,
apoi ale dinţilor de jos.
¢ periaţi suprafeţele interioare ale dinţilor de sus,
apoi ale dinţilor de jos.
¢ periaţi suprafeţele ocluzale.
¢ pentru împrospătarea respiraţiei, periaţi şi limba.
¢

TEHNICA DE PERIAJ VERTICAL LEONARD

DESCRIERE
¢

¢

¢

Înclinaţi periuţa la 45°
faţă de linia gingiei şi
executaţi mişcări
dinspre gingie spre
marginea dinţilor.
Aceeasi miscare se face
și pe suprafața orală a
dinților.
Periaţi uşor suprafaţa
ocluzală a fiecărui dinte,
cu mişcări înainte şi
înapoi.
Periaţi uşor limba,
pentru împrospătarea
respiraţiei şi pentru
îndepărtarea bacteriilor.

TEHNICA SMITH SI BELL(FIZIOLOGICĂ)

DESCRIERE

imită traiectul descris de alimente în timpul
masticaţiei;
¢ mişcarea este de măturare de la suprafaţa
ocluzală în sus spre gingia ataşată pentru
maxilar şi de la linia de ocluzie în jos pentru
mandibulă;
¢ se recomandă celor cu arcade normale fără leziuni
odonto-parodontale manifeste.
¢

TEHNICA ORIZONTALĂ
DESCRIERE
¢

¢

¢

¢

este cea mai nocivă, cea mai
contraindicată tehnică de periaj, cu
mișcări antero-post și filamente plasate
perpendicular pe suprafața dentară de
periat
prin aceste mișcări suprafețele
interdentare nu sunt deloc curațate.
Depozitele moi îndepărtate în primă fază
sunt forțate să pătrundă mai apoi
interdentar favorizând astfel producerea
cariei și a parodontopatiei
se efectuează cu periuțe dure, cu multă
forță, cu paste abrazive ce generează
abraziuni dentare multiple și retracții
gingivale semnificative
poate fi însă recomandată copiilor în
dentiția de lapte

TEHNICA DE PERIAJ
„SCRUBING”
¢
¢
¢

¢

¢
¢
¢

este foarte eficientă în îndepărtarea plăcii bacteriene;
se acţionează pe grupe dentare, ca şi în tehnica Bass;
periajul începe cu feţele vestibulare ale molarilor
mandibulari din partea dreaptă şi apoi se continuă cu
feţele linguale ale acestora;
la nivelul feţelor vestibulare se aplică peria
perpendicular pe dinte astfel încât o parte din peri să
fie plasaţi pe suprafaţa ocluzală şi o altă parte la
nivelul marginii gingivale şi în spaţiile interdentare;
sensul mişcării va fi mezio-distal de aproximativ 30 de
ori, pentru fiecare grup dentar;
pentru canin se respectă regulile tehnicii Bass;
feţele orale vor fi periate la fel ca în tehnica Bass.

PERIEREA SUPRAFEȚELOR
OCLUZALE
Se realizează 2 tipuri de mișcări:
¢ fie o mișcare scurtă de vibrare, vibrare
circulară ce durează circa 10 secunde
pentru fiecare grup de dinți periat fie o
mișcare de forțare/presare a filamentelor
în șanțuri și fosete fără a realiza și
îndoirea filamentelor recomandându-se
10 asemenea mișcari pentru fiecare grup
dentar; cele 2 mișcari se vor combina
¢ mișcările orizontale sunt de evitat, ele
curățind doar vârfurile proeminente ale
cuspizilor, fără a interveni la nivelul
șanțurilor și fosetelor
¢ suprafețele ocluzale sunt vulnerabile la
carie, cca 66% dintre carii având originea
la acest nivel: motiv pt care zona
șanțurilor și fosetelor trebuie protejatăn
prin sigilarea acestor neregularități

PERIAJUL LIMBII
Bacteriile sunt dispuse:
 pe dinți
 pe limbă
¢ peria:
 pe fața dorsală a limbii
 în zona posterioară a limbii
 periază de câteva ori dinspre posterior spre
anterior
¢ Mișcări: postero-anterior
¢ previne halitoza
¢ îndepărtează bacteriile de la nivel lingual
Nota: 50% dintre adulți prezinta halitoza
¢

CU CE FACEM PERIAJUL LIMBII?

GREȘELI ȘI CONSECINȚE ALE
PERIAJULUI INCORECT
Greșeli:
¢ periuta nu este
pozitionată orizontal,
paralel cu planul ocluzal
¢ plasarea periilor numai
pe gingie sau dinte
¢ periută cu duritate
mare
¢ periaj intempestiv
¢ pasta de dinți cu
caracter foarte abraziv
¢ utilizarea unei periuțe
uzate

Consecințe:
¢ traumatizarea
țesuturilor parodontale
(direct prin iritație
mecanică și indirect prin
placa bacteriană)
¢ igienizarea
necorespunzătoare a
zonei cervicale

CONTROLUL PLĂCII BACTERIENE
¢

¢

reprezintă baza profilaxiei
afecțiunilor dentoparodontale. Fără o
combatere eficientă a plăcii
bacteriene nu se obțin succese
terapeutice de durată. O bună
igienă poate fi menținută prin
2-3 periaje zilnice, manuale
sau electrice
colorarea plăcii bacteriene cu
o soluție revelatoare
obiectivează depozitele de
placa peridentare și oferă o
motivație pentru periaj. Pot fi
folosite: fuxina bazică, iodul,
albastrul de metil, pastilele
de eritrozină

PERIAJUL ELECTRIC
¢

¢

¢

¢

o periuţă electrică îndepărtează mai
bine placa bacteriană decât una
manuală;
diferenţa principală constă în
capacitatea crescută a periuţelor
electrice de a îndepărta placa din
zonele aproximale;
periuţele electrice pot fi folosite în
special de copii, de persoanele cu
handicap motor, de pacienţi cu
tratament ortodontic, de persoane
cu un control precar al plăcii sau cu
risc crescut de apariţie a cariilor şi
a bolii parodontale;
reacţiile adverse şi traumatismele
ţesuturilor moi şi dure nu
reprezintă o problemă în utilizarea
periuţei electrice; pentru a obţine
un efect maxim prin folosirea
acestui tip de periuţă este necesar
un instructaj profesional.

PERIAJUL ELECTRIC
¢
¢

¢

Pacienții cu probleme ale dinților sau gingiilor pot
folosi fără probleme periuța electrică.
Motivul este că aceasta înlătură mult mai bine placa
bacteriană de-a lungul gingiei, placă bacteriană ce
poate agrava problemele gingivale.
Combină mai multe tipuri de mișcări. De exemplu: o
mișcare de pulsație care sparge placa asociată cu o
mișcare de oscilare si de rotație, care o îndepărtează.
Le e recomandat celor cu gingii sensibile, cu retracții
gingivale, pentru că sunt în general periuțe moi, care
nu permit periajul traumatic, pentru că se opresc în
momentul în care exercităm presiune foarte mare, iar
în cazul retracției gingivale prima masură pe care o
recomandăm e schimbarea tehnicii de periaj.

PERIAJUL ELECTRIC
¢

¢

¢

Față de o periuță manuală, unde putem ajunge numai
la 600 de mișcări pe minut, cu periuța electrică putem
ajunge pana la 48.800 de mișcări pe minut.
Unele periuțe electrice au modalități care îi ajută pe
pacienți să vizualizeze timpul pe care îl acordă igienei,
pe fiecare cadran în parte motiv pentru care folosirea
lor duce la creșterea timpului pe care pacientul îl
acordă igienizării pentru că am remarcat că marea
majoritate a pacienților fac o igienă sumară cu un
timp de periaj extrem de redus, folosesc periuțe foarte
dure și asta nu poate decât să le dăuneze
Pe termen lung folosirea unei periuțe electrice crește
eficiența igienei și poate preveni afecțiunile gingivale
și cariile.

PERIUTA SONICA
¢

¢

Periuțele de dinți electrice au
de la 3.000 la 7.500 de mișcări
de rotatțe pe minut, sunt
proiectate să reproducă
mișcarea mâinii. Perii de pe
aceste periuțe de dinți fie se
rotesc fie se mișcă înainte și
înapoi pentru a ajuta la
îndepărtarea tartrului și a
reduce gingivita.
Periuțele de dinți sonice: oferă
de la 30.000 la 50.000 de
mișcări pe minut. Aceste
periuțe vibrează și fac mișcări
înainte și înapoi . Mișcarea
rapidă este cea care a adus
faima periuței de dinți sonice.

MIJLOACE SPECIALE ŞI ADJUVANTE
PERIAJULUI DENTAR
Igienizarea spaţiilor aproximale
¢ Periajul dentar manual sau electric este eficient
pe suprafeţele libere vestibulare şi orale. Spaţiile
aproximale sunt dificil de igienizat. Acesta este
un mare dezavantaj deoarece chiar în aceste zone
se dezvoltă cariile dentare şi apar frecvent
leziunile gingivale şi parodontale.
¢ Dispozitivele de curăţire interdentară includ firul
interdentar şi banda interdentară, scobitorile,
periuţele interdentare, periuţe unismoc şi alte
mijloace mecanice sau electrice.

FIRUL DE MATASE
¢

¢

Firul de mătase - se indică în acele
cazuri în care papila a ocupat tot
spaţiul de sub punctul de contact.
Astfel periajul nu mai este eficient
şi trebuie suplimentat cu utilizarea
firului sau a altor sisteme.
Există multiple tipuri de fire
impregnate sau nu cu ceară, cu sau
fără fluor etc. În cazul punctelor de
contact foarte strânse trebuie avut
grijă să nu se lezeze papila
interdentară. După ce firul a trecut
de punctul de contact, se fac
mişcări vestibulo-orale şi apoi de
scoatere, păstrându-se contactul
firului cu suprafaţa aproximală. Se
evită presiunile directe pe papila
interdentară

AȚA DENTARĂ
1. Rupeți o bucată din ața dentară de aproximativ 30-40 cm lungime.
2. Bucata de ață dentară ruptă se înfașoară pe degetul arătător de la
ambele mâini. Între degete se lasă aproximativ 3-5 cm de ață dentară
liberă pentru lucrul efectiv.
3. Pentru a introduce ața dentară între dinții de sus, împingeți ușor
degetele, alternativ, folosind o mișcare de zig-zag. In cazul dinților foarte
apropiați apasați ușor în jos ața dentară printre dinți printr-o mișcare de
zig-zag.
4. Deplasați cu atenție ața în sus și în jos în spațiul dintre dinți. Asigurațivă că ața dentară alunecă pe întreg spațiul dintre dinți, astfel încât să
curețe și zona dintre dinte și gingie. Curbați ața dentară la baza fiecarui
dinte, în forma literei C. Nu fortați pentru a nu vă rănii.
5. Scoateți ușor ața dintre dinți.
6. Desfaceți o bucată mică de ața dentară curată de pe unul dintre degetele
aratătoare. Porțiunea de ața dentară utilizată pentru curățare va fi
înfașurată pe celalalt deget, astfel încât să rămână liberă o bucată de ață
dentară nefolosită. Cu aceasta repetați procedura de igienizare la
urmatoarea pereche de dinți.
7. Repetați aceste etape pentru a curața spațiile dintre toți dinții, inclusiv
dinții din spate.
8. Clatiți-vă bine cu apă pentru a elimina reziduurile alimentare și cele din
placa bacteriană

SCOBITORILE
¢

Sunt realizate fie din
lemn moale şi au formă
triunghiulară,
corespunzătoare
spaţiului interproximal.
Sunt indicate acolo unde
există recesiunea
papilelor, acţionând ca
înlocuitoare ale firului
de mătase. Utilizarea
brutală poate produce
leziuni la nivelul
parodonţiului marginal.

Înafară de scobitorile
clasice din lemn, ele
mai pot fii realizate
dintr-un cauciuc
special
¢ Cauciucul moale și
flexibil al vârfului cu
fluor pătrunde ușor
între dinți și
îndepărtează placa și
particulele de
mâncare
¢

STIMULATOARELE SAU CONURILE
INTERDENTARE
¢

¢

¢

sunt dispozitive din lemn,
cauciuc sau material plastic,
care se montează pe mânere
speciale sau la capătul liber al
periuţei de dinţi într-un
spaţiu creat special (Figura.
13 a-c);
se prezintă sub forme şi
dimensiuni variate care
permit adaptarea în spaţiile
interproximale;
indicaţia de utilizare este în
cazul recesiunii papilelor
interdentare sau pentru
igienizarea zonelor de
furcaţie dezgolite;

STIMULATOARELE SAU CONURILE
INTERDENTARE
¢

¢

¢

¢

aplicarea conului se face în
unghi de 45° faţă de axul
dintelui, latura inferioară
sprijinindu-se pe gingie, iar
cele laterale pe feţele
proximale ale dinţilor;
realizează igienizarea
spaţiului interdentar şi
stimularea circulaţiei la
nivel gingival;
se fac aproximativ 10
mişcări de rotaţie strânse,
atât vestibular, cât şi oral;
conurile se pot utiliza de 1-2
ori pe zi.

PERIUTELE INTERDENTARE
¢

¢

¢

Reducerea semnificativă a
cariilor interdentare prin
curățarea acestor suprafețe de
resturi de mâncare, zaharuri și,
implicit, prin reducerea acidității
locale.
Creșterea calității respirației și
reducerea halenei, de multe ori
cauzată de astfel de spații
necurățate corespunzător.
Un mai bun control general
asupra igienei cavității bucale și
a locurilor greu de ajuns cu
periuța clasică și chiar cu ața
dentară

PERIUȚE UNI-SMOC

¢

¢

Se utilizează în special
pentru pacienţii care
prezintă incongruenţă
dento-alveolară cu
înghesuire, pentru
igienizarea fiecărei
suprafeţe dentare
Sau pentru igienizarea
molarilor de minte greu
accesibili periajului cu
periutele clasice

DUȘUL BUCAL
¢
¢

¢

reprezintă un valoros
supliment al igienei orale;
este ideal pentru persoanele cu
implanturi dentare, coroane,
punți sau aparate ortodontice,
pentru persoanele cu afecțiuni
parodontale, dar și pentru
oricine își dorește o dantură
sănătoasă și un zâmbet atractiv.
funcţionează pulsând jeturi de
apă cu viteză foarte mare (până
la 40.000 de pulsaţii pe minut)
către dinţi şi către gingii.

DUȘUL BUCAL
¢

¢

¢

¢

jetul intermitent de apă (simplă, ozonizată sau soluție de apă
de gură) dizlocă resturile alimentare din zonele inaccesibile
periuței de dinți sau aţei dentare: spațiile subgingivale,
interdentare, dintre brackeți, zonele acoperite de corpurile de
punte sau din jurul implanturilor.
acţionează prin îndepărtarea resturilor alimentare
dar nu îndepărtează şi placa bacteriană, deci ele vor fi
doar adjuvante ale perajului şi nu înlocuitoare ale
acestuia;
există o multitudine de sisteme, de la cele care
utilizează instalaţii simple şi care se pot adapta la
robinetul de apă curentă până la cele complexe ce
încălzesc apa şi o trimit sub o anumită presiune;
adăugarea de soluţii antiseptice imprimă şi un
caracter antibacterian direct cu întârzierea formării
plăcii bacteriene şi a tartrului dentar;

DUȘUL BUCAL
Acționează prin

Soluțiile recomandate
sunt
¢

¢
¢
¢

¢

stimularea troficităţii
tisulare;
reducerea gradului de
inflamaţie gingivală;
creşterea gradului de
cheratinizare a
mucoasei orale;
reducerea sau anularea
halenei şi crearea unei
stări de confort.

¢

¢

¢
¢

soluţia izotonică de
NaCl;
soluţia hipertonică de
NaCl (soluţie apoasă de
2%) - cu efect
decongestionant;
soluţie de bicarbonat de
sodiu (2g la 100 cm3 de
apă);
soluţie de digluconat de
clorhexidină 0,2%;
soluţie listerină, etc.

DUȘUL BUCAL
¢

¢

¢

¢

igienizează și micșorează
pungile parodontale
existente, prevenind
totodată și apariția altora
noi
nu traumatizează gingiile,
acționând blând și scazând
riscul sângerării, mai ales
în cazul persoanelor cu o
sensibilitate în aceea zonă
în prima săptămână de
utilizare, duşul bucal poate
provoca sângerări gingivale.
nu vă speriaţi, este un proces
normal, cu timpul gingia
devine mai flexibilă şi nu veţi
mai avea aceste probleme.
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