
Išimamų dantų protezų naudojimo instrukcija  

1. 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. 

2. Protezai gaminami iš ES sertifikuotų medžiagų.  

3. Pradėjus nešioti išimamus dantų protezus, gali pykinti, padidėti seilėtekis, sutrikti tartis, galite 

prikąsti skruostus, liežuvį. Šie reiškiniai per kelias savaites turėtų išnykti. 

4. Burnos gleivinė pradžioje yra neprisitaikiusi prie protezų poveikio. Prisitaikymas įvyksta per 

kelias savaites, kuomet sumažėja burnos gleivinės receptorių dirglumas, išnyksta pykinimas, 

normalizuojasi seilėtekis. Todėl, 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.  

5. Po valgio išimamus dantų protezus patartina išplauti šiltu vandeniu ir išvalyti dantų ar 

specialiu dantų protezų valymo šepetėliu. 

6. Pripratus prie protezų, pagal gydytojo rekomendacijas nakčiai išimamus dantų protezus 

patartina išsiimti, išplauti šepetėliu su dantų pasta ir padėti sausai. Valymui bei dezinfekcijai 

galima naudoti protezams prižiūrėti skirtas specialias tabletes, kurių galima įsigyti vaistinėse. 

Išimamų dantų protezų tarpdančiai yra blogiausiai išvaloma protezo dalis, todėl jų valymui 

būtina skirti daugiau dėmesio. 

7. Pirmąsias 3–4 paras, siekiant greičiau priprasti prie išimamų dantų protezų, galima išvalytus 

protezus palikti burnoje nakčiai. 

8. Patartina išimamais dantų protezais nekramtyti labai kieto maisto (gabalinio cukraus, 

karamelinių saldainių, riešutų kevalų, sudžiūvusios duonos ir pan.), nes protezas gali įskilti ar 

sulūžti. Taip pat nepatartinas lipnus maistas bei kramtomoji guma. 

9. Nerekomenduojama vienu metu valgyti karštą ir šaltą maistą, nes dėl protezo gamybai 

naudojamų medžiagų staigaus plėtimosi ir traukimosi proteze gali atsirasti įskilimų. 

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

11. 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. 
 

 

Neišimamų dantų protezų naudojimo instrukcija  

12. Neišimami dantų protezai yra pagaminti, atsižvelgiant į Jūsų burnos gleivinės bei dantų 

anatomijos ypatumus. Todėl tokie protezai yra individualūs ir tinka tik Jums. 

13. Protezai gaminami iš ES sertifikuotų medžiagų.  

14. Jei naujai įdėtas protezas  trukdo sukąsti ar sukelia skausmą, būtina nedelsiant kreiptis į 

gydytoją odontologą. 

15. Patartina nekramtyti protezais labai kieto maisto (gabalinio cukraus, karamelinių saldainių, 

riešutų kevalų, sudžiūvusios duonos ir pan.),  nes protezas ar jo apdaila gali įskilti ar sulūžti. 

Taip pat nepatariami  minkšti bei lipnūs produktai.   



16. Vienu metu nerekomenduojama valgyti karšto ir šalto maisto, nes dėl medžiagų staigaus 

plėtimosi ir traukimosi proteze gali atsirasti įskilimų. 

17. Po valgio dantų protezus, kaip ir savus dantis, būtina skalauti, išsivalyti šepetėliu su dantų 

pasta. Dantis rekomenduojama valyti du kartus per dieną (rytą ir vakare) po valgio. Taip pat 

būtina bent kartą per dieną valyti tarpdančius siūlu ar tarpdantiniu šepetėliu. Burnos higienos 

priemones, tinkančias Jums ir galinčias užtikrinti gerą burnos higienos būklę, gydytojas 

odontologas parinks individualiai.  

18. Sportuojant, ypač jei užsiimate kontaktinėmis sporto šakomis, rekomenduojama naudoti 

apsaugines kapas, kurios saugos Jūsų neišimamus dantų protezus, burnos minkštuosius 

audinius bei nuosavus dantis nuo galimų traumų bei protezų sugadinimo. 

19. Jei griežiate dantimis (dantų griežimas yra pražūtingas ne tik dantų protezams bet ir 

nuosaviems dantims), būtina apie tai įspėti gydytoją. Atsižvelgiant į situaciją, gali būti 

reikalinga apsauginė kapa, kuri saugos Jūsų neišimamus dantų protezus, nuosavus dantis nuo 

galimų skilimų bei nudilimo, taip pat atpalaiduos įsitempusius kramtomuosius raumenis. 

20. Profesionali burnos higiena – burnos priežiūra, kurios metu burnos higienistas nuvalo virš 

dantenų ir po jomis esančius minkštuosius ir kietuosius apnašus,  suformuoja asmeninės 

burnos higienos įgūdžius, pasiūlo priemones, pagerinančias Jūsų asmeninę burnos higieną. 

Net ir puikiai prižiūrint savo dantis bei neišimamus dantų protezus, visada liks sunkiai 

valymui pasiekiamų vietų, kuriose formuosis minkštasis ir kietasis apnašas, todėl lankytis pas 

burnos higienistą gydytojo odontologo nurodytu dažnumu yra būtina. 

21. Jūsų burnos gleivinė ir dantys nuolat kinta, o protezai išlieka tokie patys, todėl juos reikia 

koreguoti. Lankykitės pas gydytoją odontologą ne rečiau, kaip Jums nurodyta.  

  



SUTIKIMAS DĖL ODONTOLOGINĖS  
PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) PASLAUGŲ TEIKIMO 

20____m. ________________ d.  
 
 
 

Aš1 __________________________________________________________________________ 
sutinku,  
              (paciento vardas, pavardė) 

 
kad 
________________________________________________________________________________
_  
          (įstaigos pavadinimas, kodas, adresas, telefonas) 

 
man būtų teikiamos odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugos. Pasirašydamas/a  šį sutikimą 
patvirtinu, kad esu susipažinęs su: 

22. informacija apie įstaigoje teikiamų mokamų, iš dalies mokamų paslaugų kainas ir galimybes jomis 

pasinaudoti; 

23. informacija apie nemokamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti; 

24. informacija apie siuntimo į kitas sveikatos priežiūros įstaigas tvarką; 

25. įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis; 

26. informacija apie sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų profesinę kvalifikaciją, galimybę 

rinktis sveikatos priežiūros specialistą; 

27. informacija apie paciento pareigą bendradarbiauti su sveikatos priežiūros paslaugas paskyrusiu ir (ar) 

teikiančiu sveikatos priežiūros specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir nurodymus, pranešti apie bet kokius 

nukrypimus nuo paskyrimų. 

 
 
Man yra žinoma įstaigoje taikoma atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarka  ir sutinku laiku bei tinkamai 
atsiskaityti.   Man paaiškinta apie galimybes atlikti radiologinius ir kitus tyrimus. Taip pat suprantu dėl 
mano kaltės nebaigto ar tik iš dalies baigto gydymo pasekmes. Į visus savo pateiktus klausimus gavau 
išsamius atsakymus. Man yra žinoma, jog prieš pradedant invazines ir (ar) intervencines odontologines 
procedūras, man pasirašytinai bus paaiškinta apie šių procedūrų pobūdį ir tikslus.  
 
 
 

Pacientas (ar jo atstovas) ___________________________ 
 (vardas, pavardė, parašas) 

 
 

 
 

 

Gydytojas odontologas _____________________________   
 (vardas, pavardė, parašas) 
 
  

                                                           
1  jei sutikimą pasirašo paciento atstovas apie tai turi būti atitinkamai pažymėta 



SUTIKIMAS DĖL ODONTOLOGINĖS 
PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) INVAZINIŲ IR (AR) INTERVENCINIŲ PASLAUGŲ 

TEIKIMO 
 

20____m. ________________ d.  
 
Aš 2___________________ sutinku, kad 
__________________________________________________________  
      (paciento vardas, pavardė, amžius)    (įstaigos pavadinimas, kodas, adresas, telefonas) 

 
gydytojas odontologas/burnos priežiūros 
specialistas___________________________________________________ 
                      (vardas, pavardė, profesinė kvalifikacija) 
 
 

man atliktų  _______________________________________________________ procedūrą. Ši 
procedūra skirta  
 
_____________________________, siekiant, kad 
_________________________________________________. 
 

Pasirašydamas/a šį sutikimą patvirtinu, kad 

28. gydytojas odontologas/burnos priežiūros specialistas man paaiškino diagnostikos ir 
gydymo metodikos ypatumus bei jų alternatyvas, galimas rizikas; 

29. esu supažindintas su visomis galimomis komplikacijomis, ypač atkreipiant dėmesį į 
komplikacijas  dėl vietinio nuskausminimo ir narkozės (alerginės reakcijos, anafilaksinis 
šokas, ilgalaikė nejautra, kraujosruvos, patinimas, mirtis), po dantų išrovimo ir 
pooperacines (patinimas, kraujavimas, infekcija, nervų uždegimai), gydytų šaknų 
infekcijos atsinaujinimą, šaknų perforacijas, instrumentų lūžimus kanaluose, užpildo 
patekimą už šaknies viršūnės, skausmus po dantų preparavimo, protezavimo, 
plombavimo ir kanalų gydymo,  dėl ko gali prireikti papildomo gydymo, protezų 
nuskilimus, lūžimus, antrinio karieso (ėduonies) atsiradimą po plombomis, protezais, 
infekcijos išplitimą dantyse ir dantenų recesijas, alveolinio kaulo tirpimą, dantų šaknų 
įskilimus, lūžimus, rezorbcijas, implantavimo komplikacijas (neprigijimą, protezinės 
galvutės atsisukimą, lūžimą, supūliavimą, kaulo rezorbciją, sinuso, gleivinės ir nervų  
pažeidimus), svetimkūnių patekimą į kvėpavimo takus ar virškinimo traktą; 

30. sutinku, jog  procedūros metu, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, gydytojas 
odontologas/burnos priežiūros specialistas pats nuspręstų keisti pasirinktą gydymo planą. 

 
 
_______________________________________________________________________________________
_ 
Paciento (atstovo) (vardas, pavardė, laikas data) 
 
_______________________________________________________________________________________
_       
Gydytojas odontologas/burnos priežiūros specialistas (vardas, pavardė, profesinė kvalifikacija, laikas data) 
 
 

 

                                                           
2   jei sutikimą pasirašo paciento atstovas apie tai turi būti atitinkamai pažymėta 


