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Išimami dantų protezai (plokštelės, lanko atraminiai protezai su užraktais ir be jų) yra pagaminti, atsižvelgiant į Jūsų 
burnos gleivinės bei dantų anatomijos ypatumus. Todėl tokie protezai yra individualūs, - tinka tik Jums.

Pradėjus nešioti išimamus dantų protezus, gali pykinti, padidėti seilėtekis, sutrikti tartis, galite prikąsti skruostus, 
liežuvį. Šie reiškiniai per kelias savaites turėtų išnykti.

                   ,setiavas sailek rep atskyvį samykiatisirP .oikievop ųzetorp eirp isuikiatisirpen ary ejoiždarp ėnivielg sonruB
                 ,lėdoT .siketėlies isajouzilamron ,saminikyp atskynši ,samulgrid ųirotpecer sėnivielg sonrub ajėžamus temouk

pradėjus naudoti išimamus protezus, gali atsirasti skaudžių nuospaudų. Tokiu atveju būtina kreiptis į gydytoją, kuris 
atliks protezo korekciją (pataisą). Kartais ją tenka pakartoti kelis kartus. Kiekvieną kartą, prieš atliekant korekciją, 
protezą Jums būtina panaudoti (kramtant) bent 4-6 val. iki procedūros, kad būtų galima aiškiai nustatyti nuospaudų 
vietą ir koreguoti protezą. 

           ųzetorp ųtnad uilaiceps ra ųtnad itylavši ri uinednav utliš itualpši anitratap suzetorp ųtnad sumamiši oiglav oP
valymo šepetėliu.

                             ,itmiisši anitratap suzetorp ųtnad sumamiši iaičkan sajicadnemoker ojotydyg lagap ,ųzetorp eirp sutarpirP
išplauti šepetėliu su dantų pasta ir padėti sausai. Valymui bei dezinfekcijai galima naudoti protezams prižiūrėti   skir-
tas specialias tabletes, kurių galima įsigyti vaistinėse. Išimamų dantų protezų tarpdančiai yra blogiausiai išvaloma 
protezo dalis, todėl jų valymui būtina skirti daugiau dėmesio.

Pirmąsias 3–4 paras, siekiant greičiau priprasti prie išimamų dantų protezų, galima išvalytus protezus palikti burnoje 
nakčiai.

                ,ųiniadlas ųinilemarak ,suarkuc oinilabag( otsiam oteik iabal itytmarken siazetorp ųtnad siamamiši anitrataP
riešutų kevalų, sudžiūvusios duonos ir pan.), nes protezas gali įskilti ar sulūžti. Taip pat nepatartinas lipnus maistas 
bei kramtomoji guma. 

         ųgaiždem ųmajoduan iabymag ozetorp lėd sen ,ątsiam ątlaš ri ątšrak ityglav utem uneiv amajoudnemokereN
staigaus plėtimosi ir traukimosi proteze gali atsirasti įskilimų. 

Jei protezas įskilo ar sulūžo, nedelsdami kreipkitės į gydytoją, patys netaisykite dantų protezų.

Jūsų burnos gleivinė ir dantys nuolat kinta, o protezai išlieka tokie patys, todėl juos būtina periodiškai koreguoti. 
Lankykitės pas gydytoją odontologą ne rečiau, kaip Jums nurodyta, tai padės užtikrinti protezų ilgalaikiškumą.
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