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ΥΓΕΙΑ

ΑπΑντA O δρ. Κωνσταντίνος Λάγιος, 
χειρουργος οδοντιΑτρος, ενδοδοντολογος 
D.D.S. M.S. προτυπο Κεντρο ΘερΑπειΑς 
ΑΘηνών, www. endodontic.org

Στον οδοντίατρο ή στον ενδοδοντολόγο;
Το να μην αμελούμε την επίσκεψη 
στον οδοντίατρο είναι ίσως το πιο 
σημαντικό βήμα για να διατηρήσουμε 
τα δόντια μας γερά. Συχνά συμβαίνει 
σε μικρές αρχόµενες τερηδόνες να 
μετατρέπονται σε τεράστιες και να 
χρειάζονται τα δόντια ενδοδοντική 
θεραπεία-απονεύρωση και µερικές 
φορές ακόµη και εξαγωγή. Ποια είναι 
λοιπόν τα συµπτώµατα που θα µας 
οδηγήσουν άµεσα στον οδοντίατρο; 
Η ευαισθησία στο κρύο, η ευαισθησία 
στο ζεστό και ο πόνος κατά τη µάσηση. 
Η δυσάρεστη αναπνοή και η άσχημη 
γεύση που κάποιες φορές αισθανόμαστε 
στο στόμα μπορεί να οφείλονται σε 
προβλήματα των δοντιών μας. Επίσης 
ένα ακόμα σύμπτωμα που πρέπει να 
μας οδηγεί στον οδοντίατρο είναι η 
δυσάρεστη αναπνοή. Όταν τα δόντια 

δεν καθαρίζονται αποτελεσματικά 
συσσωρεύονται βακτήρια που 
καταστρέφουν την αδαμαντίνη με 
αποτέλεσμα την πρόκληση τερηδόνας. 
Ως επακόλουθο έχουµε την κακοσµία. 
Ακόµη όμως και αν δεν υπάρχουν 
συμπτώματα, είναι σωστό να γίνεται 
ακτινογραφικός έλεγχος κάθε δύο 
χρόνια στις περιοχές όπου υπάρχουν 
µεγάλα σφραγίσματα και γέφυρες. Η 
ψηφιακή πανοραµική ακτινογραφία 
µπορεί να βοηθήσει πολύ διαγνωστικά. 
Επίσης υπάρχουν καταστάσεις που 
θα πρέπει να µας κινητοποιήσουν 
προκειμένου να προλάβουµε τα 
χειρότερα. Η ύπαρξη ρωγµών σε ένα 
δόντι µπορεί να µη σηµαίνει τίποτε, 
αλλά µπορεί και να είναι η αρχή 
κατάγµατος. Η χρήση του µικρoσκοπίου 
βοηθά τον ειδικό να διαγνώσει και 

να διαφοροποιήσει την απλή ρωγµή 
από ένα κάταγµα. Η απλή ρωγµή είναι 
θεραπεύσιµη, το κάταγµα όχι. Πολλές 
φορές, λόγω της έλλειψης µικροσκοπίου 
γίνονται ενδοδοντικές θεραπείες- 
απονευρώσεις σε δόντια τα οποία είχαν 
κάταγµα και έγινε εξαγωγή µετά από λίγο 
καιρό, έχοντας οι ασθενείς ταλαιπωρηθεί 
και ξοδέψει πολλά χρήµατα. Σε άλλες 
περιπτώσεις στα δόντια έγινε εξαγωγή 
µόνο και µόνο επειδή είχαν µια 
επιφανειακή ρωγµή. Τις περισσότερες 
φορές, ακόµη και ένα πολύ µεγάλο 
απόστηµα δεν σηµαίνει ότι πρέπει να 
γίνει στο δόντι εξαγωγή. Όπως επίσης 
η ύπαρξη µιας µεγάλης κύστης δεν 
σηµαίνει ότι το δόντι χρειάζεται εξαγωγή 
ή και ακρορριζεκτοµή. Η εξαγωγή είναι 
λύση µόνο όταν έχουν εξαντληθεί όλες 
οι άλλες δυνατότητες.

ΚΑΘε ποτε πρεπει νΑ επΑνΑλΑμβΑνετΑι το check up τών δοντιών; 
γιΑτι νΑ πΑώ ςτον οδοντιΑτρο Αν τΑ δοντιΑ μου εινΑι γερΑ;

ποτε πΑμε ςτον 
ενδοδοντολογο;
Είναι πολύ σηµαντικό στην 
περίπτωση που ο οδοντίατρoς 
δυσκολεύεται να θεραπεύσει 
ένα δύσκολο στην μορφολογία 
του δόντι, να συνεργάζεται με 
τον ασθενή στην αναζήτηση 
ενός Ειδικού Οδοντιάτρου 
Ενδοδοντολόγου, που θα λύσει 
το πρόβληµα. Ο ενδοδοντολόγος 
είναι οδοντίατρος µε τρία 
επιπλέον χρόνια εξειδίκευσης 
στις τεχνικές και στις 
διαδικασίες της απονεύρωσης. 
Είναι ειδικός στο να διεξάγει 
περίπλοκες διαδικασίες 
χειρουργικών επεµβάσεων. 
Η θεραπεία γίνεται σε ένα 
ραντεβού, πολύ γρήγορα, και 
οι πιθανότητες επιτυχίας είναι 
εξαιρετικά υψηλές. 

Το 99% Των θεραπειων 
απο εµπειρο 

ενδοδονΤολογο 
γινεΤαι µε απολυΤη 

επιΤυχια. 


