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Zdravie ústnej dutiny je súčasťou zdravia celého tela. Okrem prínosu pre fyzické 

zdravie zlepšuje aj duševný stav.  
Ústne zdravie predstavuje zdravé zuby a okolité tkanivá, teda čo najmenej zubných 

kazov a zdravé ďasná a parodont. Nedostatočná zubná hygiena spôsobuje množstvo 
problémov, usadenie bakteriálneho povlaku, vznik zubných kazov, gingivitídu a paradontídu. 
Zubný kaz a ochorenia parodontu predstavujú najčastejšie sa vyskytujúce chronické infekčné 
ochorenia ľudského organizmu. Ich výskyt v Slovenskej republike je vysoký. 
Povlakové baktérie migrujú do krvného obehu a spôsobujú vytváranie zužovania ciev, čo je 
vážna príčina infarktu myokardu. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že prevencia 
týchto ochorení vo veľkej miere závisí od každého jednotlivca a spočíva v správnej hygiene 
ústnej dutiny. 
 
DÔLEŽITOST ZUBOV 

• Zuby potrebujeme, aby sme mohli jest. 
• Zuby sú prvou a najdôležitejšou zložkou pri spracovávaní a trávení potravín. 
• Zodpovedajú za odhrýzanie, ako aj za žuvanie. 
• Funkcia zubov je aj pri tvorbe reči a zvukov a formovanie tváre. 

 
AKO PREDCHÁDZAT ZUBNÉMU KAZU 
1. Znížením množstva cukru v jedle, a najmä znížením frekvencie jeho príjmu 
2. Odstránením baktérií zo zubov 
3. Používaním prípravkov s obsahom fluóru 
4. Zdravou výživou 

 
ÚLOHA VÝŽIVY 
Zdravie zubov a ich podporných tkanív priamo súvisí s dobrým stravovaním. 
Veľmi dôležité je to najmä v detskom veku, kde má miesto formovanie a rozvoj zubov. 
Vápnik a vitamíny je potrebné prijímať pravidelne. 
Ľudia, ktorí jedia málo cukru alebo ho nejedia vôbec, mávajú zriedkavo choré zuby. Častá 
konzumácia sladkých jedál potláča obranu a vyvíja sa zubný kaz. 
• pite denne veľa vody 
• jedzte stravu, ktorá je v surovom stave:  surovú zeleninu a ovocie, nakoľko ich štruktúra 
obsahuje jemné vlákno, ktoré jemne masíruje a čistí zuby 
• surové potraviny zvyšujú tvorbu slín, ktoré neutralizujú kyseliny v ústach 
100% džúsy odporúčame zmiešať s vodou. Po konzumácií napríklad citrusových plodov 
odporúčame ústa vypláchnuť čistou vodou, ktorá pomôže očistiť ústnu dutinu, nakoľko by 
mohli kyseliny, ktoré sú prítomné v týchto citrusových plodoch oslabiť zubnú sklovinu. 
• jedzte klíčky a strukoviny 
• jedzte potraviny s vysokým obsahom bielkovín 



Skrytý cukor ktorý tiež škodí zubom sa nachádza: v nealkoholických nápojoch ( napr. coca 
cola, malinovka). 
 
Čistenie zubov zubnou kefkou 
Čistením zubov sa zbavujeme bakteriálneho povlaku. Cieľom čistenia zubov je odstraňovať 
zubný povlak – nie jedlo. 
Zuby by sa mali čistiť najmenej dva razy denne, ráno po raňajkách a večer pred spaním. 
Večer je veľmi dôležité zuby dôkladne očistiť od povlaku, pretože počas spánku je veľmi 
znížená ochranná činnosť slín pred zubným kazom. 
Pokiaľ nemáme možnosť vyčistiť si zuby, odporúča sa žuť žuvačky bez cukru. 

Používanie dentálnej nite je niečo navyše v starostlivosti o zuby, pretože existuje 
väčšia šanca, že sa nám podarí odstrániť zvyšky potravín z medzizubných priestorov.  

 

Na čo je dobrá zubná niť? 

Dentálna niť sa používa na miestach, kde sa nedá použiť medzizubná kefka. Predovšetkým v 
úzkych medzizubných priestoroch a na čistenie bočných plôch atypicky postavených zubov 
Zubná niť je mimoriadne užitočná: 
• Na tesné medzery medzi prirodzenými zubami.  

• V prípadoch individuálnych implantátov.  

• V prítomnosti zubnej protézy na prirodzených zuboch a implantátoch.  

 

Pestovanie zdravého úsmevu je prejavom sebaúcty a sebadôvery. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
zdroj: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/en/index.html 


