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dypl. hig. stom. Natalia Szeląg 

w celu utrzymania higieny jamy ustnej

Wszyscy wiemy, jak ważna jest higiena przestrzeni międzyzębowych. 
Podczas szczotkowania oczyszczamy 60% powierzchni zęba, pozostałe 
40% jest niedostępne dla szczoteczki. Właśnie dlatego tam najczęściej 
zalegają resztki pokarmowe oraz tworzy się płytka nazębna.

Instruktaż stosowania 
szczoteczek 
międzyzębowych

Praca z pacjentem

Zaniedbania higieniczne i nieoczyszczanie tych miejsc 
doprowadzi do powstania próchnicy na powierzchniach 
stycznych oraz odkładania złogów kamienia 
nad- i poddziąsłowego, a w dalszej konsekwencji – 
do powstawania stanów zapalnych dziąseł.

Ważne jest zatem uświadomienie pacjentowi 
konieczności dokładnego oczyszczania tych miejsc 
i zapobiegania przykrym konsekwencjom zaniedbań. 
Najskuteczniejsza w oczyszczaniu przestrzeni 
międzyzębowych jest nić dentystyczna, która jednak 
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nie zawsze dociera do wszystkich powierzchni. Czasami 
musimy sięgnąć po dodatkowe akcesoria, tj. irygatory, 
wykałaczki czy szczoteczki międzyzębowe. Szczoteczki 
międzyzębowe zbudowane są z rękojeści, metalowego 
pręcika, wokół którego włosie jest spiralnie skręcone (tab. 1).

Zastosowanie 
szczoteczek międzyzębowych
Szczoteczki międzyzębowe idealnie nadają się 
do czyszczenia powierzchni pomiędzy zębami wtedy, gdy 
brodawka dziąsłowa nie wypełnia całej przestrzeni. Zalecane 
są również do czyszczenia furkacji, gdyż otwarta przestrzeń 
między korzeniami jest niedostępna dla tradycyjnej 
szczoteczki. Ponadto są niezbędne dla pacjentów noszących 
stałe aparaty ortodontyczne, ponieważ najwięcej biofilmu 
gromadzi się wokół zamków oraz pod łukiem, gdzie włosie 
tradycyjnej szczoteczki nie dociera (fot. 1). Szczoteczki 
międzyzębowe możemy również polecić pacjentom, którzy 
mają założone implanty lub mosty. 

Bardzo ważne jest, żeby dobór szczoteczek 
międzyzębowych poprzedzić dokładnym pomiarem 
przestrzeni. Niedopuszczalne jest zalecanie szczoteczek 
„na oko”, ponieważ źle dobrana szczoteczka nie spełnia 
swoich funkcji. Używanie szczoteczki o zbyt dużym 

rozmiarze doprowadza do ucisku dziąsła i podrażnień 
brodawki dziąsłowej, co może doprowadzić do jej zaniku. 
Zbyt mała szczoteczka nie będzie skuteczna. Nieusuwany 
biofilm doprowadzi do zapalenia dziąseł.

Szczoteczki dobieramy pacjentom ze zdrowym dziąsłem. 
Jeżeli dziąsło jest w stanie zapalnym lub jest podrażnione 
po zabiegu higienizacji, musimy odczekać aż do wygojenia. 
W procesie regeneracji dziąsło obkurcza się, powodując 
zwiększenie przestrzeni między zębami. 

W celu dopasowania szczoteczki do przestrzeni 
używamy kilku rozmiarów szczoteczek, próbując, która 
jest odpowiednia. Drugą metodą jest pomiar przestrzeni 
przy użyciu sondy IAP (Curaprox). Sonda ma system 
kodowania barwą (kolor sondy ufiksowany w przestrzeni 
równa się kolorowi/rozmiarowi szczoteczki międzyzębowej) 
(fot. 2, fot. 3). Jest to rozwiązanie ekonomiczne. Sondę 
można sterylizować w autoklawie, tym samym nie 
narażamy się na koszty zakupu szczoteczek do pomiaru.

Zalecając pacjentowi nowe akcesoria, pamiętajmy 
o dokładnym instruktażu użycia. Instruktaż może być 
wykonany w ustach pacjenta, przed lustrem, lub na modelu. 
Wskazane jest, aby pacjent mógł poćwiczyć w naszej 
obecności, ponieważ wtedy będziemy miały pewność, 
że czynność ta wykonywana jest poprawnie.

1

Fot. 1. Stosowanie szczoteczek międzyzębowych u osób noszących stałe aparaty ortodontyczne
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TePe Curaprox Dentaid

Włosie
dwa rodzaje miękkości:

oryginal i extra soft
sprężyste włosie Curen włókna Tynex firmy DuPont

Drucik
drut metalowy powleczony 

plastikiem
drut metalowy bezniklowy

stal nierdzewna pokryta 
plastikiem, poliuretanem

Uchwyt palcowy palcowy i ręczny ręczny
Zgodność z ISO tak tak tak

Nasadka ochronna tak tak tak

Żel 
tak

zawiera fluorek sodu oraz 
chlorheksydynę o stężeniu 0,2%

nie
tak

zawiera fluorek sodu, chlorek 
cetylopirydyny oraz alantoinę

Tab. 1. Budowa szczoteczek międzyzębowych na przykładzie firm: TePe, Curaprox, Dentaid

Fot. 2, 3. Metoda pomiaru przestrzeni międzyzębowej przy użyciu sondy IAP (Curaprox).

2

3



Praca z pacjentem

18 ASYSTA DENTYSTYCZNA

Warto wiedzieć
Wszystkie firmy ujęte w tabeli 1 produkują szczoteczki 
zgodnie ze standardem międzynarodowym EN ISO 
16409:2006. Norma ta dotyczy twardości rdzenia 
szczoteczki oraz wysokiej wytrzymałości włókien. Określa 
również osiem kategorii rozmiaru szczoteczki podawanych 
jako PHD (Passage Hole Diameter), które w milimetrach 
określają wielkość przestrzeni międzyzębowej, do której 
można wsunąć szczoteczkę od 0,6 mm do 2,6 mm 
(tab. 2) (fot. 4).

Aby zwiększyć wydajność szczoteczki, możemy zalecić 
pacjentowi stosowanie żelu. Żel nakłada się na szczoteczkę 
przed wprowadzeniem jej w przestrzeń. Nadaje on ślizgu 
szczoteczce, dzięki czemu łatwiej się ją wprowadza. 
Dodatkowo żel może zawierać zwiększoną ilość fluoru, aby 
zadziałać przeciwpróchniczo, lub związki bakteriobójcze, 
aby zapobiegać chorobom dziąseł. 

Obecnie pacjenci mają do dyspozycji szeroki wachlarz 
akcesoriów do higieny jamy ustnej. Firmy konkurują 
w promowaniu swoich produktów. Naszą rolą jest dobranie 

Przestrzeń międzyzębowa PHD Rozmiar szczoteczki
0,6 mm 0
0,7 mm 1
0,9 mm 2
1,1 mm 3
1,3 mm 4
1,6 mm 5
2,0 mm 6
2,6 mm 7

Tab. 2. Kategorie rozmiaru szczoteczki podawane jako PHD (Passage 
Hole Diameter) określające wielkość przestrzeni międzyzębowej

produktów tak, aby były bezpieczne i komfortowe 
w użytkowaniu, przeprowadzenie instruktażu oraz 
zachęcenie do ich stosowania. q

Fot. 4. Kategorie rozmiaru szczoteczki określane są jako PHD (Passage Hole Diameter)
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Natalia Szeląg – dyplomowana higienistka stomatologiczna, 
od pięciu lat związana z gabinetem Barbary i Tomasza Śmigiel. 

Swoje umiejętności gromadziła i poszerzała na wielu kursach, 
szkoleniach i konferencjach dla higienistek. Pragnie, aby pacjenci 
wychodzili z gabinetu nie tylko z „czystymi zębami”, ale również 

wiedzą, która pomoże im w dbaniu o zdrowie swoje i ich bliskich.
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