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W okresie ciąży zęby 
i dziąsła wyma-
gają szczególnej  

opieki, dlatego warto zasię-
gnąć porady u stomatologa już  
w pierwszych tygodniach  
ciąży. 

Higiena
Niezwykle ważna jest pra-

widłowa higiena jamy usta-
nej, szczotkowanie zębów, by 
utrzymać je w dobrym zdrowiu  
i używanie umiękkiej szczo-
teczki. Jednocześnie do-
brze jest używać nici denty-
stycznych do oczyszczenia 
przestrzeni międzyzębowych  
i pozbycia się resztek pokar-
mu. Warto też regularnie 
płukać jamę ustną płynem do 
płukania z wysoką zawarto-
ścią fluoru. 

Próchnica
Powtarzające się sta-

ny zapalne, krwawienia  
z dziąseł może oznaczać, 
że zwiększyło się działanie 
hormonów. W ciąży rośnie 
również ryzyko próchnicy; 
już we wczesnych okresach 
dziąsła stają się bardziej 
wrażliwe i mocniej ukrwio-
ne, łatwo ulegają uszko-
dzeniom mechanicznym  
i mogą być początkiem sta-
nu zapalanego. To z kolei 
sprzyja próchnicy, dlatego 
bardzo ważne jest dbanie 
o zwiększoną higienę jamy 
ustnej, staranne mycie zę-
bów, najlepiej po każdym 
posiłku, a przynajmniej dwa 

razy dziennie rano i wie-
czorem przy użyciu pasty, 
która zapobiega stanom 
zapalnym. Szkodliwe dzia-
łanie ma kwas żołądkowy,  
który powoduje odwapnie-
nie twardych tkanek zęba, 
dlatego warto płukać usta 
i myć zęby pastą z fluorem. 
Fluoru powinno być od 
1000 do 1500 ppm, bo tyl-
ko wtedy pasta chroni przed 
próchnicą. Również zwięk-
szony apetyt na kwaśne  
i słodkie pokarmy, często w 
sporych ilościach, może być 
przyczyną rozwoju próchni-
cy. Jeśli kobieta w tym cza-
sie zaniedba higienę jamy 
ustnej, może dojść nie tylko 
do próchniczego uszkodze-
nia zębów, ale i rozwoju 
bądź zaostrzenia parodon-
tozy. Próchnica, podobnie 
jak choroby dziąseł, może 
być źródłem zakażenia, któ-
re może doprowadzić do 
porodu przedwczesnego lub 
do infekcji u dziecka w trak-
cie porodu. Jeśli przyszła 
mama nie zdążyła przed cią-
żą zaleczyć wszystkich ubyt-
ków  może to zrobić w ciągu 
dziewięciu miesięcy, przy 

czym najbezpieczniejszy jest 
środkowy trymestr, czyli od  
3. do 6. miesiąca. 

Hormony
Pamiętajmy, że w okresie 

ciąży zmiany hormonalne 
mają ogromny wpływ nie 
tylko na stan zębów i dziąseł 
mogą wystąpić też mdłości i 
huśtawki nastrojów a także 
rozszeżone naczynia krwio-
nośne. To może powodować, 
że nawet delikatnie dotknię-
cie dziąseł spowoduje ob-
fite krwawienie.  Jeśli pro-
blem utrzymuje się dłużej,  
warto udać się niezwłocznie 
do stomatologa, bo może 
to być objaw zapalenia  
dziąseł. Jest niebezpie-
czeństwo tworzenia się 
kieszonek a w nich może 
gromadzić ropa.  Wówczas 
niezbędne jest specjalistycz-
ne leczenie. Rozpulchnienie 
dziąseł może być też przy-
czyną występowania chorób 
przyzębia, a w konsekwencji 
nawet rozchwiania i utra-
ty zębów. Wielu lekarzy 
uważa, że choroby dziąseł  
zwiększają ryzyko przed-
wczesnego porodu. Jeśli 

dziąsła bardzo krwawią,  
a ból jest coraz silniejszy, 
trzeba zgłosić się do stoma-
tologa. 

Dieta
Kolejną ważną sprawą, 

o której należy pamiętać 
to dieta w okresie ciąży.  
Powinna być bogata w pro-
dukty zawierające dużo 
wapnia i witaminę C.  
Dobrym zwyczajem będzie 
ograniczenie spożywania 
słodyczy, cukru i napojów 
gazowanych. 

Znieczulenie
Jeszcze jedna ważna 

sprawa. Pacjentki bardzo 
często pytają podczas wizyt 
w naszych klinikach czy sto-
sowanie znieczulenia pod-
czas zabiegu jest bezpieczne. 
W ciąży można znieczulać 
miejscowo, nie wykonuje się 
jedynie prześwietleń zębów.

Regularne wizyty
Regularne wizyty u sto-

matologa mogą zapo-
biec problemom z zębami  
i dziąsłami. Przynajmniej 
dwa trzy razy w roku ko-

bieta ciężarna powinna  
skontrolować stan zębów i 
przy ubytkach poddać się 
jak najszybciej leczeniu. Sto-
matolodzy a coraz częściej 
ginekolodzy zwracają uwa-
gę, by leczyć wszystkie ubyt-
ki, usuwać kamień nazębny i 
dbać o dziąsła jeszcze przed 
poczęciem. Z przeprowa-
dzonych badań wynika, że 
aż 18% porodów przedwcze-
snych i urodzeń dzieci z ni-
ską wagą ma związek wła-
śnie z chorobami przyzębia 
oraz stanami zapalnymi w 
jamie ustnej. 

2 usługi w cenie 1
Zapraszamy do skorzy-

stania z opieki ginekologicz-
nej w trakcie ciąży w klini-

kach My Medyk na Hanger 
Lane lub Ealing Broad-
way. Z myślą o naszych  
pacjentkach przygotowali-
śmy promocję na dwie usłu-
gi medyczne, tak ważne w 
okresie ciąży: ginekologiczną  
i stomatologiczną. Podczas 
wizyty z zakresu gineko-
logii nasi lekarze z prze-
jemnością odpowiedzą na 
wszystkie pytania a teraz 
dodatkowo w promocji 
konsultacje stomatologicz-
ną przeprowadzimy gratis. 
W razie pytań lub w celu 
umówienia wizyty prosimy 
o kontakt pod numerem  
tel. 0208 997 91 91 
l u b  o d w i e d z e n i a  
strony www.medyk.co.uk.  
Serdecznie zapraszamy. 

Choroby  
zębów a ciąża

0208 997 91 91
zadzwoń teraz !

www.medyk.c o.uk
0208 997 91 91

zadzwoń teraz !

www.medyk.c o.uk0208 997 91 91
zadzwoń teraz !

www.medyk.c o.uk

SUPERPROMOCJA!
Skorzystaj z usług ginekologa My Medyk

0208 997 91 91
medyk.co.uk

facebook.com/MyMedyk

2 usługi
w cenie 1

Korzystaj w ciąży z opieki 
ginekologicznej w klinice  
My Medyk - konsultacje  
stomatologiczne  
przeprowadzimy  
gratis.

Promocja ograniczona 
czasowo. Zadzwoń już 
teraz i umόw wizytę!


