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Θέση της UNESDA για την οδοντική υγεία 

Η καλή στοματική υγιεινή είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της βέλτιστης υγείας των δοντιών 

και των ούλων. Οποιοδήποτε τρόφιμο που περιέχει ζυμώσιμους υδατάνθρακες μπορεί να 

οδηγήσει σε οδοντική φθορά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα γλυκά και τα 

αναψυκτικά, καθώς επίσης τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα πατατάκια, τα φρούτα, ακόμη και το ψωμί. 

Υπό κανονικές συνθήκες, όταν πίνουμε κάτι αυτό περνά γρήγορα από το στόμα και έπειτα 

καταπίνεται. Το σάλιο στο στόμα περιέχει μέταλλα όπως ασβέστιο, φώσφορο και φθόριο που 

ενισχύουν την επαναμεταλλοποίηση των δοντιών και λειτουργούν έτσι ώστε να 

εξουδετερώνουν τα οξέα, μειώνοντας τις επιδράσεις τους στο σμάλτο. 

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο βρετανικό επιστημονικό περιοδικό Journal of Dentistry for 

Children, συνέδεε την εξελισσόμενη διάβρωση των δοντιών με τη συχνή κατανάλωση φρούτων, 

αλλά και με συνήθειες που συνδυάζονται με την κατανάλωση ροφημάτων, όπως ο συριστικός 

ήχος, το ρούφηγμα ή η διατήρηση ροφημάτων στο στόμα. 

Σημειώσεις προς τους συντάκτες 

Συστήνουμε στους καταναλωτές να ακολουθούν τις συμβουλές για την φροντίδα της οδοντικής 

υγείας που προτείνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληροφόρησης για τα Τρόφιμα (EUFIC). Δείτε 

την ιστοσελίδα. 

 Ξεκινήστε έγκαιρα τη φροντίδα της οδοντικής σας υγείας. 

 Βουρτσίζετε τα δόντια σας δύο φορές την ημέρα με φθοριούχο οδοντόκρεμα. Εάν είναι 

δυνατόν, προβείτε σε καθαρισμό των δοντιών με οδοντικό νήμα ή οδοντογλυφίδα μία 

φορά την ημέρα. Μην καταναλώνετε φαγητό μετά από το πλύσιμο των δοντιών πριν 

πέσετε για ύπνο, καθώς η ροή του σάλιου μειώνεται καθώς κοιμόμαστε. 

 Επισκεφτείτε τον/την οδοντίατρό σας κάθε 6 μήνες περίπου για προληπτικό έλεγχο (check-

up). Αναζητήστε οδοντιατρικές συμβουλές πριν από τη χρήση προϊόντων αισθητικής (π.χ. 

λευκαντικές ουσίες δοντιών) που θα μπορούσαν να έχουν επιβλαβή επίδραση στα δόντια. 

 Μην τσιμπολογάτε συνέχεια τρόφιμα ή ροφήματα. Αφήστε χρόνο μεταξύ των γευμάτων 

ώστε το σάλιο να εξουδετερώσει τα οξέα και να επιδιορθώσει τα δόντια. 

 Τα άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο φθοράς και διάβρωσης των δοντιών θα πρέπει 

να λαμβάνουν ειδικές προφυλάξεις όπως: 

o Να μειώνουν τη συχνότητα και την επαφή με όξινα τρόφιμα και ροφήματα. 

o Να αποφεύγουν το βούρτσισμα των δοντιών αμέσως μετά την κατανάλωση όξινων 

τροφίμων, ποτών, εσπεριδοειδών και χυμών. Αυτό θα επιτρέψει τον κατάλληλο 

χρόνο ώστε να επιτραπεί η επαναμεταλλοποίηση των δοντιών. 

 Τα φθοριούχα στοματικά διαλύματα και οι τσίχλες χωρίς ζάχαρη μπορεί να αποτελέσουν 

χρήσιμα εργαλεία μετά τη λήψη όξινων τροφίμων ή ποτών, καθώς ενθαρρύνουν την 

επαναμεταλλοποίηση. 

 Οι τσίχλες χωρίς ζάχαρη είναι «φιλικές» προς τα δόντια, καθώς βοηθούν να αυξηθεί η ροή 

του σάλιου και καθαρίζουν τα υπολείμματα των τροφών από το στόμα. 

Πηγή: http://www.unesda.eu/wp-content/uploads/2014/08/UNESDA-statement-on-Dental-

health.pdf  
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