ΟΔΗΓΙΕ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΝΑΡΘΗΚΑ
θνπηκόηεηα ηνπ λάξζεθα
Ο λάξζεθαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζεξαπεία ηωλ κπηθώλ δπζιεηηνπξγηώλ θαη γεληθά ηωλ παζήζεωλ
ηωλ θξνηαθνγλαζηθώλ δηαξζξώζεωλ. Ο ζπνπδαηόηεξνο ζθνπόο ηνπ λάξζεθα είλαη λα ζηαζεξνπνηήζεη
ηε ζύγθιεηζε ηωλ δνληηώλ, λα αλαθνπθίζεη ηηο θξνηαθνγλαζηθέο δηαξζξώζεηο, λα μεθνπξάζεη ηνπο κύεο
ηεο κάζεζεο θαη ηεο πεξηνρήο γεληθά θαη ηέινο λα εκπνδίζεη ηελ απνηξηβή ηωλ δνληηώλ ζε
πεξηπηώζεηο βξπγκνύ.
Υξήζε ηνπ λάξζεθα
Ο λάξζεθαο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα κηα πεξίνδν πνπ ε δηάξθεηα ηεο κπνξεί λα θπκαίλεηαη από κεξηθέο
εβδνκάδεο κέρξη κεξηθνύο κήλεο, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε κνξθή ηωλ ελνριεκάηωλ. Η ρξήζε ηνπ
λάξζεθα ζα γίλεηαη θπξίωο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο, αιιά θακηά θνξά κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε
ε ρξήζε ηνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.
Σπρόλ δπζαξέζθεηεο ή πξνβιήκαηα
Αλ θαη ν λάξζεθαο είλαη πξνζερηηθά θαηαζθεπαζκέλνο ,είλαη δπλαηό λα δεκηνπξγήζεη ζηελ αξρή ηεο
ρξήζεο ηνπ κηθξά πξνβιήκαηα. Με άιια ιόγηα κπνξεί λα αηζζαλζείηε ην λάξζεθα νγθώδε θαη
αθαιαίζζεην ηα πξώηα 24ωξα καδί κε έλα αίζζεκα αλαγνύιαο ε απμεκέλε ζηειόξξνηα. Εμαηηίαο ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ, ν λάξζεθαο κπνξεί λα πηέδεη νξηζκέλα δόληηα κε απνηέιεζκα λα ηα αηζζαλζείηε
κνπδηαζκέλα θπξίωο ην πξωί κεηά ην ύπλν. Είλαη επίζεο δπλαηόλ λα πξνθιεζεί αζπλαίζζεηα
δάγθωκα ζηα κάγνπια. Όια απηά ηα παξαπάλω πξνβιήκαηα εμαθαλίδνληαη όηαλ αξρίζεηε λα
ζπλεζίδεηε ην λάξζεθα. Αλ όκωο, παξ' όια απηά, ηα πξνβιήκαηα ζπλερηζηνύλ, αθόκε θαη κεηά από
κεξηθά 24ωξα θαη είλαη ηόζν έληνλα ώζηε λα κελ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην λάξζεθα, ζα πξέπεη
λα ελεκεξώλεηαη ν νδνληίαηξνο, ν νπνίνο θαη ζα ξπζκίζεη θαηάιιεια ην λάξζεθα.
Όηαλ ην πξωί βγάινπκε ην λάξζεθα, ληώζνπκε όηη θάηη παξάμελν ζπκβαίλεη κε ην θιείζηκν ηωλ
δνληηώλ καο, ζαλ δειαδή απηά λα κελ κπνξνύλ λα ζπληαηξηάδνπλ κεηαμύ ηνπο, όπωο πξώηα. Απηό
όκωο δελ είλαη παξάμελν νύηε θαη ζα πξέπεη λα καο αλεζπρεί ή λα καο πξνβιεκαηίδεη, γηαηί είλαη ην
απνηέιεζκα ηεο ραιάξωζεο πνπ έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη ζηνπο κύεο ηεο πεξηνρήο. Σπλήζωο ε
ζεξαπεία κε ην λάξζεθα ζπλνδεύεηαη θαη από κηα κηθξή ξύζκηζε ηεο ζύγθιεηζεο ηωλ δνληηώλ γηα ηελ
θαιύηεξε ζηαζεξνπνίεζή ηεο .
Πεξηπνίεζε ηνπ λάξζεθα
Η ρξήζε ηνπ λάξζεθα πξνϋπνζέηεη ζρνιαζηηθή θαζαξηόηεηα ηνπ ζηόκαηνο. Πξηλ ν λάξζεθαο
ηνπνζεηεζεί ζην ζηόκα, ηα δόληηα πξέπεη λα πιέλνληαη πνιύ θαιά. Αλ θαη ν λάξζεθαο δελ
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηωλ γεπκάηωλ, παξ' όια απηά πάληνηε πξνζθνιιώληαη επάλω ηνπ
δηάθνξα κηθξόβηα. Γη' απηό ινηπόλ ζα πξέπεη ν λάξζεθαο λα θαζαξίδεηαη θαζεκεξηλά κε
νδνληόβνπξηζα θαη νδνληόπαζηα. Όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε λεξό.
Πξνζνρή: Σν λάξζεθα ζα πξέπεη λα ηνλ έρεηε καδί ζαο ζε θάζε εμέηαζε πνπ ζα γίλεηαη ζηε
δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο.
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