Interbentzioa

UD. 1. Bakterio-plaka eliminatzea
Txantxar eta gaixotasun periodontalen oinarria bakterioak izaten dira. Aho
barrunbeko mikroflora mota askotako mikroorganismoek osatzen dute. Hala,
gaur egun badakigu infekzio gehienetan parte hartzen duen flora mistoa dela;
hau da, bakterio aerobioak (oxigenoa behar dute bizitzeko) eta –batez ere–
anaerobioak (ez dute oxigenoa behar) izaten dira ahoan sortutako infekzioen
eragile.
Hori dela eta, ezin da antibiotiko espezifikorik erabili. Gainera, infekzioa ezin
da kolutorioen bidez bakarrik kendu (irakuziz): ezinbestekoak dira prozedura
mekanikoak ere.
Bakterio horiek estruktura berezietan antolatzen dira aho barruan; esaterako,
bakterio-plakan. Bakterio-plaka, berez, hainbat substantzia kimiko
itsaskorren sare bat da, non bakterioak itsatsi, babestu, bizi eta ugaltzen
diren.
Normalean, bakterio-plaka hortzen gainazalean sortzen da, eskuila pasatu eta
ordu gutxira. Lehenik eta behin, hartutako mintza izeneko geruza mehe bat
itsasten da hortzen gainazalean, hortzak garbitu eta minutu gutxira; bertan,
listuan dauzkagun proteina batzuk (listuko glukoproteinak) itsasten dira, bai
eta bakterioek sortzen dituzten zelulaz kanpoko polisakaridoak ere. Ondoren,
bi ordutara gutxi gorabehera, bakterioak hasten dira itsasten; gauez, azkarrago
itsasten dira.
Horregatik, ahoan sortzen diren gaixotasun nagusietatik babesteko,
ezinbestekoa da plaka eliminatzea. Bi metodo erabiltzen dira nagusiki plaka
kontrolatzeko:


Kontrol mekanikoa: plaka modu fisikoan kentzeko.
 Hortzetako eskuila: hortz-gainazal oklusalak (murtxikatzeko
erabiltzen den gainazalak), bestibularrak (kanporantz dagoen
gainazalak), lingualak (barrurantz dagoen gainazalak, beheko
uztaiko hortzetan) eta palatinoak (ahosabairantz daudenak,
goiko uztaiko hortzetan) garbitzeko.
 Hortzetako haria: hortz-gainazal interproximalak (uztai bereko
ondoz ondoko bi hortzen arteko gainazala) garbitzeko.
 Metodo osagarriak.



Kontrol kimikoa: plakako bakterioak
oztopatzeko balio du, besteak beste.

itsastea

eta

ugaltzea
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Kontrol mekanikoa
Kontrol mekanikoa, esan bezala, bakterio-plaka era fisikoan kentzea da.
Eskuilaren bidez egiten da nagusiki, hortzetako pasta edo dentifrikoaren
laguntzarekin; gainera, ezinbestekoak izaten dira askotan haria eta beste
metodo osagarri batzuk.
Eskuila zenbat eta hobeto erabili, orduan eta plaka gehiago kenduko dugu;
hortaz, ez da hain inportantea eskuila ona edo txarra izatea (nahiz eta
garrantzitsua izan), baizik eta ondo erabiltzea, teknika onarekin, eta iraupen eta
frekuentzia egokiekin. Horretarako, ezinbestekoak dira:
 Pazientea trebatuta egotea eskuila erabiltzen.
 Pazienteak interesa jartzea prozesuan (ez izatea axolagabea).
 Helburu errealistak aplikatzea.

Hortzetako eskuilak
Gaur egun, badakigu ez dela eskuila ideala existitzen. Berdin dio zein diren
forma, tamaina eta materiala: ez dago hortzen gainazal guztietan plaka
eliminatzen duen eskuilarik.
Dena dela, eskuila ahalik eta aproposena aukeratzeko orduan, badaude
kontuan hartu beharreko ezaugarri batzuk:
•

Zuntzek sintetikoak izan behar dute, inoiz ez naturalak.

•

Zuntzek punta borobila izan behar dute, ehunetan lesioak edo bestelako
kalteak saihesteko.

•

Zuntzak gogortasun mailaren arabera sailkatzen dira:
– zuntz bigunak (diametroa: 0,17 mm)
– ertainak (diametroa: 0,30 mm)
– gogorrak (diametroa: 0,35 mm).
Normalean, zenbat eta laburragoak izan, orduan eta gogorragoak izaten
dira zuntzak, eta alderantziz. Eskuila bigunak (gaixotasunen bat
dagoenean) edo ertainak (paziente osasuntsuetan) gomendatu behar
ditugu, eta ez gogorrak (ehunetan lesioak eragin baititzakete).

•

Eskuilaren buruak edo zati aktiboak txikia izan behar du, ahoko leku
guztietara erraz heltzeko.

•

Diseinuak ergonomikoa izan behar du.
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•

Ez du hezetasunik xurgatu behar.

•

Mantentzeko eta garbitzeko erraza izan behar du.

•

Zuntzak okertzen direnean –hau da, zuzen ez daudenean–, aldatu egin
behar da beti eskuila: 2-3 hilabete, erabiltzen den teknikaren eta
eskuilaren gogortasunaren arabera –gogorrak badira, gehiago iraungo
dute zuntzek –.

Eskuila elektrikoa
Ikerketen arabera, ez da ohiko eskuila baino eraginkorragoa (betiere ohiko
eskuila teknika egokiarekin erabiltzen bada, noski). Beraz, paziente berezi
batzuentzat gomendatu dezakegu: haurrentzat, motibazio gutxi duten
pazienteentzat eta mugitzeko trebetasun gutxikoentzat.

Eskuilatze-teknikak
Teknika ugari daude, baina ez dago teknika bat besteak baino hobea dela
ondorioztatzen duen ebidentzia zientifikorik. Beraz, garrantzitsua da paziente
bakoitzak hobekien aplikatzen duen teknika erabiltzea, ordena jakin batekin
(gainazal guztiak garbitzen dituela ziurtatzeko), iraupen eta frekuentzia
egokiekin (gutxienez 3 minutu, eta gutxienez egunean bitan), eta hortz eta
hortzoietan lesioak eragin gabe.
Eskuilatzearen sistematika /
ordena:
1.
2.
3.
4.

Gainazal bestibularrak
Gainazal palatinoak eta lingualak
Gainazal oklusalak
Gainazal interproximalak

Esan bezala, hainbat teknika daude, eskuilaren zuntzak hortzaren gainean
egindako mugimenduaren arabera:
 Teknika horizontalak: Ez dira oso erabilgarriak, aplikatzeko errazak
badira ere oso traumatikoak baitira.
 Bibrazio-teknikak: Stillman-en eta Bass-en teknikak. Erabilienak direnez,
unitate didaktiko honetan ikusiko ditugun bakarrak dira.
 Teknika bertikalak: Stillman-en eta Bass-en teknika modifikatuak.
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Stillman-en teknika
Oso teknika klasikoa da. Eskuila perpendikular jartzen da hortzaren luzetarako
ardatzarekiko, hortzoiaren kontra, eta beherantz eramaten da behin eta berriro
goiko uztaiko hortzetan, eta gorantz beheko uztaiko hortzetan. Erratz batekin
egiten denaren antzeko mugimendua da.
Norentzat: periodonto osasuntsua dutenentzat bakarrik gomendatu
behar da.
Abantailak:
o Oso erraza da.
o Ez da traumatikoa.
Desabantailak:
o Ez du hainbeste plaka kentzen.
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Bass-en teknika
Batetik, eskuilatze mekanikoa, eta, bestetik, hortzoiaren masajea konbinatzen
ditu; horrela, bi efektu lortzen ditu:
 Bakterio-plaka kentzea.
 Hortzoiaren baskularizazioa estimulatzea aplikatzen den masajearen
bitartez.
Teknika honetan, hiru pauso eman behar dira:
1) Eskuila hortzoietako ertzaren gainean jarri, 45°-ko angelu bat osatuz.

2) Ondoren,
hortzoietako
ertza
masajeatzen hasi,
mugimendu
zirkularrekin, angelua galdu gabe (bigarren pauso honi eskainiko diogu
denbora gehiena).
3) Eskuila hortzoietako ertzetik beheko hertzera jaitsi (sigi-sagan mugituta)
goiko uztaian, eta hortzoietako ertzetik goiko ertzera eraman beheko
uztaian (sigi-sagan mugituta).

Prozesu osoan zehar ez da indarrik egin behar.
Norentzat: gehienbat gingibitisak eta periodontitisak dituzten
pazienteetan gomendatzen da; dena dela, aho osasuntsua dutenek ere
erabil dezakete.
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Dentifrikoak (Hortzetako pastak)
Berez, metodo kimikoak dira, baina beti eskuila pasatzearekin batera erabili
ohi direlako azaltzen ditugu atal honetan. Pastak garbiketa hobetzen laguntzen
du, baina pastak berak bakarrik ez du ezer egiten ondo aplikatzen ez bada.
Dentifriko batek honako ezaugarri hauek eduki behar ditu:
• Garbiketa ahalmen handia.
• Ez ditu ehun bigunak kaltetu behar.
• Abrasibitate txikia, esmaltea ez kaltetzeko.
• Zapore atsegina.
Orokorrean, egunero erabiltzeko ohiko pasta batek osagai hauek izaten ditu:
 Substantzia aktiboa: Gehienetan, fluorra izaten da (txantxarraren
kontrako efektua baitauka), baina beste substantzia batzuk ere
erabiltzen dira, dentifrikoaren indikazioaren arabera (substantzia
horiek fluorrarekin konbinatzen dira askotan). Horren arabera, mota
ugari daude:
– Fluordunak: txantxarraren kontra jarduten dute.
– Antiseptikoak (klorhexidina, triklosan...): hauen funtzioa
plakako bakterioei aurre egitea da.
– Antisentsibilizanteak
(potasio
nitratoa):
hortzetako
hipersentiberatasuna kontrolatzea dute helburu.
– Kosmetikoak (zuritzaileak, adibidez): gehienek abrasibitate oso
altua dute (oso urragarriak dira); beraz, kaltegarriak gerta
daitezke luzaro erabiltzen badira, eta profesionalaren
kontrolpean erabili behar dira beti.
– Antiinflamatorioak (azido hialuronikoa, bitamina batzuk...):
hortzoietako mukosa edo muki-mintza berritzen edo berriz
sortzen laguntzen dute.
– Mistoak.
 Substantzia urragarriak edo abrasiboak (kaltzio karbonatoa, silikatoak,
alumina...): Elikaduraren hondakinak kentzen laguntzen dute eskuila
pasatzen dugunean (eskuilaren efektu mekanikoa areagotzen dute),
eta hortzen gainazalak leuntzen dituzte, kaltetu gabe. Pasta gehienek
abrasibitate-indize bat izaten dute, 50 eta 200 RDA (radioactive dentin
abrasion edo relative dentin abrasivity) artekoa.

8

Interbentzioa
 Substantzia hezegarriak edo humektanteak (glizerola, glizerina…):
airearekin kontaktuan daudenean pastek ura galtzea oztopatzen dute,
eta, beraz, pasta lehortzea eta gogortzea saihesten dute.
 Substantzia egonkortzaileak edo estabilizanteak: pastaren fase solidoa eta
likidoa banatzea oztopatzen dute; horrela, pastak denbora gehiago
irauten du (gainera, itxura krematsua ematen dio).
 Substantzia garbigarriak edo detergenteak (sodio laurilsulfatoa da
erabiliena): Bakterio-plakako gainazal-tentsioa murriztea dute
helburu; horrela, plakan sartu, eta plakako sarea hondatzea lortzen
dute; ondorioz, plaka errazago disolba daiteke, eta kentzeko errazagoa
da, beraz. Bestalde, aparra sorrarazten dute, eta apar horri esker
pastaren substantzia aktiboa ahoko leku guztietara ailegatzen da.
 Substantzia usaintsuak edo aromatikoak, koloratzaileak eta
edulkoratzaileak: kolore eta zapore atseginak ematen dizkiote
dentifrikoari.
 Substantzia kontserbagarriak: onddo eta bakterioei aurre egiten diete,
ez dezaten dentifrikoa hondatu.
 Ura

Hortzetako haria
Gainazal interproximalak (ondoz ondoko bi hortzen artekoak) garbitzeko
erabiltzen den metodo nagusia da. Batez ere, hortzen arteko hutsunerik ez
duten pertsonei eta periodonto osasuntsua dutenei gomendatu behar diegu.
Mota ugari dago:
- Sekzioaren arabera:
 Zeta: sekzio biribila.
 Zinta: sekzio laukizuzen formakoa, hortzen arteko
hutsuneak oso estuak direnean erabiltzeko.
- Argizariarekin edo argizaririk gabe:
 Argizaridunak: hobeto irristatzen dira hortzen artean.
 Argizaririk gabeak: ondo erabiltzen ikasita, plaka gehiago
kentzen dute.
- Gainera, substantzia aktiboak (fluorra, klorhexidina...) edota zaporea
ematen duten substantziak eduki ditzakete.
- Superfloss haria: ohikoa ezin dugunean erabili (hutsune interproximalak
itxita daudenean: ortodontzia, inplanteak… direla eta), erabili beharreko
haria da. Hiru zati ditu:
• Zati zurruna: hariztatzeko.
• Kotoizko zatia: pontikoak garbitzeko.
• Hari normala.
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Baina mugak baditu:
– Zaila da: pazientzia eskatu behar zaio pazienteari.
– Denbora behar da ondo egiteko.
– Zauriak sor ditzake.
- Trebetasun gutxiko pertsonentzat, hari-sartzaileak ere badaude
merkatuan.

Nola erabili
50 cm hari moztu, eta ezkerreko eta eskuineko eskuetako erdiko behatzetan
kiribiltzen da, gutxi gorabehera 10 cm libre utziz.

Behatz potoloak eta erakusleak erabiliz, 2 cm tenkatzen dira: 2 cm horiek
pasatzen dira hortzen artean.

10

Interbentzioa
Hortzen arteko kontaktu-puntura heltzerakoan, mugimendu
bestibulo-linguarrak egiten dira, kontaktu-puntutik pasatzea
errazteko. Kontaktu puntu hori pasatu eta gero (hotz arteko
V itxurako hutsunera helduta), hortz bateko alboko
aurpegitik irristatzen da, eta hortzoian sartu, 1-2 mm,
hortzoiaren barnean dagoen plaka kentzeko (2. irudia). Gero,
gauza bera egiten da hutsune interproximal horretan dagoen
beste hortzeko alboko aurpegiarekin (3. irudia).
Erabiltzen den zatia zikintzen joaten den heinean, eskuan
dagoen hariaren beste zati bat erabili behar da.

http://www.youtube.com/watch?v=M-nPun-gY20
Superfloss haria nola erabiltzen den ikusteko:
http://www.youtube.com/watch?v=AhmqoJp6FnM
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Metodo osagarriak
Eskuila eta haria ez dira nahikoak hortzetako eta ahoko gainazal guztiak
garbitzeko; beraz, beharrezkoak dira beste metodo mekaniko batzuk:


Eskuila interproximalak:
Hortzen artean sartzen diren eskuila txikiak dira. Hortzen arteko
hutsunea zabala denean erabiltzen dira; horregatik, batez ere
periodontitisa duten pertsonek erabili behar dituzte, espazioak
zabalagoak izaten baitituzte (periodonto osasuntsuetan ezin dira erabili,
normalean hortzen arteko hutsunea guztiz txikia izaten delako, eta beraz
ez dute haria ordezkatzen).
– Nola erabili: hutsunean sar daitekeen eskuilarik
handiena hautatu behar da (tamaina eta forma
desberdinak daude); hortzen arteko kontaktu
puntuaren azpitik sartzen da, eta kanpoaldetik
barrualdera mugitzen da.
– Abantailak:
o Oso teknika erraza eta erosoa da.
o Haria baino azkarragoa da.
– Desabantailak:
o Ezin da teknika hau kasu guztietan erabili.
o Eskuila hauek ez dute hainbeste plaka kentzen.
o Pastarik gabe erabiltzen dira, baina azken urteotan
dentifriko espezifikoak hasi dira merkaturatzen.

 Zotzak:
Hortzen arteko hutsuneak garbitzeko erabil
daitezke, baina zabalak badira bakarrik. Ezin da
edozein erabili: puskatzen ez den zurezkoak
izan behar dute, edo material plastikozkoak.
Zalantzan jarri da zenbateraino komeni den
erabiltzea, lesioak sortzeko arrisku handia dagoelako.
 Irrigadorea:
Aparatu elektriko txiki bat da, ur depositu bat duena (batzuetan,
klorhexidina jar daiteke deposituan), eta ur hori mutur batetik
presioarekin botatzen duena.
12

Interbentzioa
Ez da oso eraginkorra plaka kentzen (aurrez askatu dugun plaka bakarrik
eramango du); horregatik, ez da hariak eta eskuila interproximalak bezain
eraginkorra.
Gehienbat, pertsona oso helduetan eta –inplanteak direla eta–
errehabilitazio sendoak behar dituzten pazienteetan gomendatzen da.
http://www.youtube.com/watch?v=S6wNxYHfk_U

 Mihi-garbitzailea:
Mihiaren gainazala garbitzeko gailua da.

 Kono edo hortz arteko estimulatzaileak:
Furkak (hortz-sustraien arteko hutsuneak) garbitzeko erabil daitezke.
Gainera, hortzoiaren zirkulazioa aktibatzeko baliagarriak dira.
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Kontrol kimikoa
Plakaren kontra, kontrol mekanikoa izaten da garrantzitsuena; dena dela, ezin
da ukatu laguntza bat behar izaten dela behin baino gehiagotan. Laguntza hori,
kasu honetan, kontrol kimikoa izango da: hala, substantzia kimiko batzuen
bitartez, oztopatu egin daiteke plaka itsastea eta zabaltzea. Substantzia horiek,
beraz, kualitatiboki eta kuantitatiboki eragin dezakete plakaren kontra, honako
modu hauetan (printzipio aktiboa zein den, modu batean edo bestean jardungo
dute):






Hartutako mintza aldaraziz, eta bakterioen itsaskortasuna blokeatuz.
Bakterioak ugaltzea geldiaraziz edo mantsotuz.
Hortzetako gainazaletan pilatuta dagoen plaka eliminatuz.
Bakterio patogenoen kontra arituz, euren patogenotasun-mekanismoak
aldaraziz.
Plakaren formazioa moldatuz.

Edozein delarik ere substantzia kimiko horien eragiteko modua, baldintza
orokor batzuk bete behar dituzte guztiek:
1. Segurtasuna: Produktua segurua izatea. Edozein produktuk hainbat eta
hainbat ikerketa gainditu behar ditu merkaturatua izan dadin, frogatzeko ez
dituela albo-ondorioak sortzen, edota ziurtatzeko ez duela ahoko flora arrunta
aldarazten.
2. Eraginkortasuna:
Produktuak modu
eraginkorrean
egitea efektua
(txantxarraren kontrako efektu eraginkorra, gaixotasun periodontalaren
kontrako efektu eraginkorra, etab.).
3. Substantibitatea edo egonkortasuna: Substantzia baten efektuak irautea aho
barruan: zenbat eta luzeagoa izan, orduan eta askoz hobea. Gaur egun,
ezaugarri hau da inportanteena. Horrela, ahoan beren efektuek luzaro irauten
dutenak dira plakaren aurkako agente kimiko onenak. Produktuak daukaten
substantibitatearen arabera sailka daitezke:
a. Lehenengo belaunaldikoak: substantibitate txikia daukate (amonio
kuaternarioko eta fenoleko konposatuak, fluoruroak, agente
oxidatzaileak eta antibiotiko batzuk).
b. Bigarren belaunaldikoak: substantibitate handia daukate (klorhexidina,
eta triklosan delakoa –beste konposatu batzuekin batera erabiltzen
denean–).
c. Hirugarren belaunaldikoak: bakterioak itsastea oztopatzeko gai dira,
baina oraindik ikerketa fasean daude (aminoalkoholak).

Hori ikusita, bigarren belaunaldikoak erabiltzea gomendatzen da
kliniketan eta kontsultetan.

15

Interbentzioa

Antiseptikoak konposizio kimikoaren arabera ere sailka daitezke. Horrela,
plakaren aurkako konposatu kimiko hauek erabiltzen dira gehien klinikan:
1. Amonio koaternarioko konposatuak
Plaka % 35 murrizten dute, baina oso azkar galtzen dute efektua; beraz,
substantibitatea oso baxua dute (3 ordu). Hori dela eta, egunean 4 aldiz
irakuzi behar genuke efektu ona lortzeko.
Gaur egun, zetilpiridino kloruroa erabiltzen da gehien, % 0,025 eta
% 0,075ko kontzentrazioetan; kolutorio eta pastetan agertzen da nagusiki.
Ikerketen arabera, klorhexidinak eta hexetidinak baino emaitza txarragoak
ditu zetilpiridino kloruroak; beraz, ez da bera bakarrik erabiltzen, baizik eta
klorhexidinarekin bat eginez, azken horren efektuak hobetzen baititu.
Albo-ondorioak: hortzak
sentsazioa sortzen dute.

tindatu (zikindu),

eta

mukosan erredura

2. Olio esentzialak
Plaka eta gingibitisa % 34 murrizten dute. Normalean, kolutorioetan
agertzen dira; eta, efektu hori lortzeko, gomendatu behar da egunean 2 aldiz
irakuztea 60 segundoan, eskuila pasatu eta gero.
Produkturik ezagunena Listerine® da; fenolez eta hiru olio esentzialez
(timol, eukaliptol eta mentol izenekoak) osatuta dago.
Albo-ondorioak: hortzak tindatu (zikindu), mukosan erredura sentsazioa
sortu, eta zapore mingotsa (disgeusia) sortzen dute.
3. Triklosan
Normalean, kolutorioetan
kontzentrazioarekin).

eta

pastetan

agertzen

da

(% 0,03ko

Bakterioen aurkako espektro zabala dauka, baina ez da ondo itsasten ahoko
eta hortzetako gainazaletan; horregatik, eraginkortasuna hobetzeko, beste
konposatu batzuekin lotuta agertzen da askotan (zink zitratoarekin,
adibidez). 5 orduko substantibitatea du.
Gainera, antiinflamatorioa da, eta horregatik gingibitisaren kontrako efektu
ona dauka, baina klorhexidinak baino askoz potentzia gutxiago du.
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Albo-ondorioak: ez dauka albo-ondoriorik; beraz, egunero erabil daiteke.
4. Fluoruroak
Fluorra duten hainbat konposatu kimiko erabiltzen dira kontrol kimikoko
produktuetan: estainu fluoruroa (erabiliena, normalean kolutorio moduan),
sodio fluoruroa eta fosfato azidotuko fluoruroa, besteak beste.
Nahiz eta efektu garrantzitsuena txantxarraren kontrakoa izan (esmaltea
indartzen dute), bakterioen aurka ere badute efektua (baina
klorhexidinarena baino askoz txikiagoa).
5. Hexetidina
Lehenengo belaunaldiko antiseptikoa da, pirimidinaren deribatua. % 0,2ko
kontzentrazioarekin erabiltzen da, zink gatzekin konbinaturik.
Badirudi lagungarria dela zauriak orbaintzeko. Dena dela, substantibitate
baxua (1-3 ordu) dauka, eta ez da klorhexidina bezain eraginkorra
bakterioen eta gingibitisaren aurrean; gainera, albo-ondorio berdinak
sortzen ditu.
6. Landare-aterakinak: odolurra (Polygonum aviculare)
Normalean, kolutorio eta pastetan agertzen da, zink kloruroarekin
konbinatua.
Albo-ondorioak: hortzak tindatu (zikindu), eta mukosan erredura sentsazioa
sor dezake.
7. Klorhexidina
Bisguanida taldeko botika da, eta normalean klorhexidina diglukonato
konposatuan erabiltzen da.
Ezaugarririk nabarmenena substantibitatea da (bigarren belaunaldikoa da),
ordu askoan (12 ordu) irauten baitu. Gainera, mikrobioen kontrako oso
espektro zabala dauka (bakterioen, onddoen, eta legamien kontrakoa);
horregatik, produkturik eraginkorrena da. Horrela, % 60 murrizten du
plaka.
Normalean, kolutorio moduan merkaturatzen da, baina gaur egun beste
modu batzuetan ere aurki dezakegu: esprai, gel, berniz edota dentifriko
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moduan; baita hortzetako harietan ere. Dena dela, frogatuta dago
erabiltzeko modurik eraginkorrena kolutorio moduan dela; hala,
kontzentrazio hauetan merkaturatzen da:




% 0,2: plakaren aurkako efektua.
% 0,12: aurrekoaren efektu bera.
% 0,05: mantenurako gomendatzen da.

Katioi bat denez, bakterio-plakako anioiekin bat egiten du, bertan efektua
egiteko; baina beste substantzia anioniko batekin nahasten bada, ez du hain
ondo egingo efektua. Horregatik, pastetan dagoen sodio laurilsulfatoarekin
(substantzia anionikoa baita) ez nahasteko, hortzak garbitu eta 30 minutura
irakuzi behar da. Egunean bi aldiz irakuztea gomendatzen da, betiere
profesional batek agintzen badu.
Akzio-mekanismoak:
- Bakterioen metabolismoa oztopatzen du.
- Bakterioen paretaren iragazkortasuna aldarazten du; horrek,
azkenean, bakterioaren lisia eragiten du.
- Hartutako mintza haztea oztopatzen du, bai eta bakterioak
hortzetako gainazaletan itsastea.
Albo-ondorioak:
Denbora luzez erabiltzen direnean agertzen dira, eta uzten denean
desagertu.
 Egun gutxian erabilita ere, tindatu egiten ditu hortzak, baita mihia
ere (kolore marroia).




Aldatu egin dezake dastamena.
Ahoko mukosan erosioak sor ditzake.
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Kalkulu supragingibalak sortzea (hortzoietako ertzetik haraindiko
lertzoa) areagotu egin dezake.

Merkatuan badira hainbeste albo-ondorio sortzen ez dituzten plakaren
aurkako beste substantzia batzuk (hala nola triklosan, hexetidina, alkohola,
olio esentzialak....). Hala ere, nahiz eta zenbait kasutan albo-ondorioak hain
txarrak ez izan, produktu horien bakterioen aurkako efektua txikiago da.
Indikazioak:
Ez dugu egunero erabiltzeko gomendatu behar; egoera berezietan baino ez:
 Bakterio-plakaren kontrol kimikoa egiteko, baina batez ere
gaixotasun periodontala pairatzeko arriskuan dauden pazienteei.
 Pertsona oso zaharrei edo mugimendu eskasa dutenei
(tetraplegikoak, esklerosi anizkoitza dutenak, garun-paralitikoak,
beren esku ona igeltsatuta badute...), kontrol mekanikoa ez dutelako
ondo egingo.
 Kirurgia ebakuntzak edo arraspatzeak egin behar zaizkienei, aurreko
eta ondorengo egunetan erabiltzea gomendatu behar zaie,
bakteriemiak (odolean bakterioak izatea) saihesteko.
 Txantxarra edukitzeko arriskuan dauden pazienteei (adibidez,
ortodontzia daramaten pertsonei % 0,05ko kontzentrazioa daraman
produktua gomendatzen zaie).
 Immunitate-sistema
eta
gorputzaren
defentsa-mekanismoak
asaldaturik daukaten pazienteei (kimioterapiaren edo transplante
baten ondorioz, odoleko asaldurak, HIESa…) ahoko gaixotasunak
pairatzeko arrisku altua daukatelako (kandidiasia, GUNA...).
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