
            ZALECENIA  DLA PACJENTA LECZONEGO APARATEM STAŁYM 
 
 
Po szczegółowym przeanalizowaniu warunków zgryzowych i możliwości końcowego efektu 
leczenia został Państwu założony aparat stały. Należy pamiętać, że leczenie aparatem stałym 
jest długotrwałe i wymaga cierpliwości ze strony pacjenta. Oto kilka rak i zaleceń, które 
pozwolą na jego prawidłowe używanie. 
 

 Aparat stały został przymocowany do zębów i nie wolno go samemu aktywować ani 
zdejmować. Nowy aparat wydaje się dziwny, oraz zajmuje dużo miejsca w ustach. 
Konieczne będzie kilka dni, aby się do niego przyzwyczaić. 

 
 Po wizytach kontrolnych może pojawić się ból zębów, który utrudni gryzienie. Ból 

najczęściej mija po 2-3 dniach. Można przyjmować w tym czasie leki przeciwbólowe 
np. paracetamol. Na zamki można stosować wosk lub nakładki silikonowe. Na obtarcia 
zalecany jest Solcoseryl , żel stomatologiczny. Pokarmy papkowate i miękkie nie będą 
nasilały bólu. Podczas noszenia aparatu kosmetycznego ( z porcelanowymi zamkami ) 
należy unikać picia mocnej kawy,herbaty,soków . 

 
 Zęby należy bezwzględnie czyścić po każdym posiłku, specjalną szczoteczką, którą 

należy mieć zawsze przy sobie. Szczoteczka elektryczna również może być stosowana. 
Zachowanie higieny jamy ustnej jest podstawowym warunkiem leczenia aparatami 
stałymi. Po oczyszczeniu zębów należy dokładnie sprawdzić czy został usunięty cały 
osad z przestrzeni przydziąsłowych oraz wokół zamków. Oprócz wizyt kontrolnych u 
ortodonty należy także pamiętać o systematycznych wizytach u higienistki 
stomatologicznej. Takie wizyty w trakcie leczenia aparatem powinny odbywać się co   
3 miesiące. Regularne zabiegi higienizacyjne, fluoryzacja wraz z instruktażem higieny 
jamy ustnej przeprowadzone  przez higienistkę, u każdego pacjenta po założeniu 
aparatu stałego pozwala osiągnąć poziom higieny niezbędny do przeprowadzenia 
leczenia. 

 
 W czasie leczenia nie należy jeść słodyczy, zwłaszcza lepkich czekoladowych 

cukierków, karmelków, miodu oraz grzanek, marchewek, twardych owoców, żuć gumy 
do zębów,orzechów i innych pokarmów, które mogą oderwać zamki lub poluzować 
pierścienie umocowane na zębach. Częste odklejanie zamków może prowadzić do 
wydłużenia czasu leczenia. 

 
 Co miesiąc na wizytę kontrolną należy zawsze przynosić wyciągi gumowe, oraz 

aparatu ruchome. 
 

 Na wizytę kontrolną należy zawsze  przychodzić w wyznaczonym terminie. Aparat sam 
nie dostosuje się do zębów. Lekarz wykonuje odpowiednie czynności ( zakładanie 
sprężyn, zmiana łuków itp.). Bez kontroli aparat może działać na zęby niekorzystnie. 
Gdyby doszło do obluzowania pierścienia, oderwania zamka lub gdyby stało się 
cokolwiek niepokojącego, należy umówić się na wcześniejszą wizytę. 

 
 
 
 
 
 


