
ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД 
ЗА ЧУТЛИВИМИ ЯСНАМИ

ЯК ЗАПОБІГТИ ПРОБЛЕМАМ З ЯСНАМИ?
Щоденний догляд – найкращий спосіб запобігти проблемам з яснами.

• Чистити зуби двічі на день зубною пастою, спеціально розробленою для догляду за яснами, 
  та м’якою зубною щіткою 
• Змінювати зубну щітку кожні три місяці: зношена зубна щітка менш ефективно видаляє зубний наліт
• Очищувати міжзубні проміжки зубною ниткою та/або міжзубними щітками двічі на день
• Полоскати рот ополіскувачем для ротової порожнини
• Відвідувати стоматолога щонайменше раз на рік

• Підтримує здоровий стан ясен
• Допомагає запобігти утворенню нальоту
• Зменшує відчуття дискомфорту в яснах
• Захищає емаль та запобігає карієсу

Рекомендовано використовувати зубні пасти та засоби для полоскання рота, що спеціально розроблені для щоденного догляду за чутливими яснами.
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Продавець:



ЗДОРОВІ ЯСНА, ГІНГІВІТ І ПАРОДОНТИТ

Ясна є важливою складовою порожнини рота, 
оскільки вони є частиною опорних структур 
зуба і допомагають виконувати таку життєво 
важливу функцію як жування.

Ротова порожнина та ясна зазнають впливу 
середовища ротової порожнини і, відповідно, 
постійно контактують із зовнішніми 
чинниками, які можуть впливати на здоров’я 
порожнини рота та зубів.

Саме тому профілактика шляхом щоденного 
догляду за чутливими яснами має важливе 
значення.

Здорові ясна мають блідо-рожевий колір і 
тверду пружну структуру. Оскільки хронічний 
гінгівіт майже не викликає болю, багато людей 
не усвідомлюють, що можуть мати це 
захворювання.

Основною причиною захворювання ясен є 
скупчення бактеріального нальоту на поверхні 
зубів та біля краю ясен.

Гінгівіт – це перша стадія захворювання ясен. 
Основні симптоми гінгівіту – запалення та 
кровоточивість ясен. Гінгівіт виліковний.

Зубний наліт (або біоплівка) – це безбарвна і 
липка плівка, що формується у результаті 
накопичення бактерій та інших речовин, і 
постійно утворюється на поверхні зубів.

Для того, щоб видалити зубний наліт 
(біоплівку), важливо щодня чистити зуби 
зубною щіткою, чистити зубною ниткою 
проміжки між зубами, використовувати 
ополіскувач для ротової порожнини.
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ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД 
ЗА ЧУТЛИВИМИ ЯСНАМИ

ЧИ Є У ВАС ЗАХВОРЮВАННЯ ЯСЕН?

Важливо стежити за перебігом гінгівіту, щоб 
запобігти його розвитку та переростанню у 
пародонтит – запальне захворювання ясен, яке 
характеризується ушкодженням тканин і 
зв'язок, що утримують зуби на місці, та може 
згодом призвести до втрати зубів. Пародонтит 
є незворотним захворюванням.

Якщо гінгівіт не лікувати, це може 
призвести до розвитку пародонтиту

ГІНГІВІТ

5-6 з 10 осіб

ПАРОДОНТИТ

4 з 10 осіб

ФАКТОРИ, ЩО ЗБІЛЬШУЮТЬ РИЗИК 
РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАНЬ ЯСЕН

ЗДОРОВІ ЯСНА


