
80 Zdravie

To, či si poriadne čistíte zuby,
zhodnotí jedine váš zubný
lekár. Na objektívne
hodnotenie máme k dispozícii

farbiace tabletky alebo tinktúru, ktorá
zafarbí povlaky. Podľa ich farby vieme
určiť, aké sú staré. Sfarbenie ukáže, kde
sú vaše slabé miesta pri čistení zubov,
kde by ste mali pridať a či používate
správnu techniku čistenia. Zápal ďasna
však nespôsobuje len bakteriálny
povlak pri zlej ústnej hygiene, ale aj
zubný kameň nachádzajúci sa pri

krčkoch a pod ďasnom. Svojimi ostrými
výčnelkami chronicky dráždi 
ďasno, ktoré sa nedokáže zregenerovať. 
Kosť sa dlhodobo zapálenému ďasnu
bráni tak, že pred zápalom „uniká“, čím
sa znižuje kostné lôžko, v extrémnom
prípade až do takej miery, že zub
vypadne. 

Ak vám krvácajú ďasná, treba
zintenzívniť hygienu, používať zubnú
pastu s protizápalovými účinkami,

napríklad Lacalut, Meridol,
Parodontax a vyplachovať ústnou
vodou s antibakteriálnym účinkom,
ako je Meridol, Curaprox, Corsodyl,
Listerine. Ak si okrem toho ešte aspoň
raz denne premasírujete ďasná
Gengigelom, zápalu sa rýchlo zbavíte.
Absolvovanie profesionálnej ústnej
hygieny u vášho zubára vám 
s rýchlym riešením tohto 
problému len pomôže.

MUDr. Aurel
DUCKO,
zubný lekár

MUDr. Peter
VAŇUGA, PhD.,
primár
endokrinologického
centra,
Národný
endokrinologický
a diabetologický
ústav,  Ľubochňa   

Hoci si poriadne čistím zuby, ďasná
mi dosť krvácajú a mám ich zapá-
lené. Čo mám robiť?

MUDr. Aurel DUCKO

Zapálené ďasno

MUDr. Jarmila
PERTINÁČOVÁ,
epidemiologička,
Regionálny úrad
verejného
zdravotníctva,
Bratislava

MUDr. Eva
SMÍŠKOVÁ,
odborníčka na
výživu,
Medifera Bratislava

Zdravie
NAŠI ODBORNÍCI

radí

SPÝTAJTE SA NÁS
poradňa

Neviete si rady? Opýtajte sa našich
spolupracovníkov na všetko, čo vás
trápi. 
Otázky pre nich píšte na adresu: 
fabryova@7plus.sk

Zdravie

Choroba
špinavých
rúk
V dcérinej škole sa objavila žltačka
typu A. Chlapec si ju pravdepo-
dobne „doviezol“ z cudziny, keď bol
s rodičmi na dovolenke. Ako zistím,
či nie je infikovaná aj moja dcéra?
Možno sa žltačke brániť? 

MUDr. Jarmila PERTINÁČOVÁ

Dieťa, u ktorého sa zistí
infekčná žltačka typu A,
musí byť izolované na
infekčnom oddelení. To má

povinnosť hlásiť výskyt žltačky odboru
epidemiológie príslušného
regionálneho úradu verejného
zdravotníctva. Epidemiológ vykoná na
škole, kde sa ochorenie vyskytlo,
opatrenia, ktoré zabránia šíreniu. Určí
všetky rizikové kontakty a vytypovaní
žiaci musia byť päťdesiat dní od
posledného kontaktu s chorým pod
lekárskym dohľadom. Absolvujú
očkovanie, ktoré v tomto prípade

hradí zdravotná poisťovňa. 
Inkubačný čas žltačky typu A je

pätnásť až päťdesiat dní. Ochorenie na
začiatku pripomína chrípku. Prejavuje
sa únavou, bolesťami svalov a kĺbov,
zvýšenou teplotou, redšou stolicou
a nechutenstvom. Pacienti často
udávajú bolesti pod pravým rebrovým
oblúkom. Typické žlté sfarbenie kože je
zriedkavé, najmä u detí. Práve
v detskom veku prebieha bez
akýchkoľvek klinických príznakov a len
laboratórne vyšetrenie ukáže, že dieťa
prekonáva žltačku typu A. Vysvetlite
dcérke, že je veľmi dôležité umývať si

ruky pred jedlom a po použití toalety.
Upozornite ju, aby nikdy nepila 
z cudzieho pohára či fľaše a neponúkala
svoju desiatu spolužiakom. Aj napriek
týmto opatreniam však môže
skonzumovať jedlo či nápoj, ktoré
niekto iný kontaminoval znečistenými
rukami.  Najideálnejšou obranou pred
žltačkou typu A je preto očkovanie.
Lekár ho vykonáva v dvoch dávkach,
jedna dávka poskytuje ochranu
približne rok, druhú dávku podáva 
o šesť až dvanásť mesiacov. Tá
zanecháva dlhodobú, pravdepodobne
celoživotnú ochranu.
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