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Περίληψη 

Οι οδοντικοί τραυµατισµοί (ΟΤ) εµφανίζονται συχνότερα σε παιδιά και σε νεαρούς 
ενήλικες. Οι ηλικιωµένοι ενήλικες επίσης µπορούν να υποφέρουν από ΟΤ, ωστόσο σε 
αρκετά πιο χαµηλά ποσοστά από ότι άτοµα σε νεαρές ηλικιακές οµάδες. Οι µετακινήσεις 
των δοντιών είναι οι πιο συχνοί τραυµατισµοί στη νεογιλή οδοντοφυΐα ενώ τα κατάγµατα 
της µύλης οι συχνότεροι τραυµατισµοί στη µόνιµη οδοντοφυΐα. Η σωστή διάγνωση, το 
σχέδιο θεραπείας και η παρακολούθηση είναι πολύ σηµαντικοί παράγοντες για πιο ευνοϊκή 
πρόγνωση. Οι ενηµερώσεις των κατευθυντήριων γραµµών της Διεθνούς Ένωσης 
Οδοντικού Τραύµατος (IADT) περιλαµβάνουν µια ολοκληρωµένη ανασκόπηση της 
τρέχουσας οδοντιατρικής βιβλιογραφίας χρησιµοποιώντας τις βάσεις δεδοµένων 
EMBASE, MEDLINE, PUBMED, Scopus, και Cochrane για συστηµατικές ανασκοπήσεις 
από το 1996 έως το 2019 καθώς και αναζήτηση στο επιστηµονικό περιοδικό Dental 
Traumatology από το 2000 έως το 2019. Ο στόχος αυτών των κατευθυντήριων γραµµών 
είναι να παρέχει πληροφορίες για την άµεση ή επείγουσα αντιµετώπιση οδοντικών 
τραυµατισµών. Είναι κατανοητό κατά τη διάρκεια των επανελέγχων να προκύψουν 
δευτερευόντως θεραπευτικές ανάγκες στις οποίες να περιλαµβάνουν οδοντιάτρους ή 
ιατρούς µε ειδική εµπειρία στο οδοντικό τραύµα. Όπως και στις προηγούµενες 
κατευθυντήριες οδηγίες, η τρέχουσα οµάδα εργασίας περιλάµβανε έµπειρους ερευνητές και 
κλινικούς από διάφορες οδοντιατρικές ειδικότητες και γενική κλινική πράξη. Η τρέχουσα 
αναθεώρηση αντιπροσωπεύει τα καλύτερα επιστηµονικά δεδοµένα βάσει της διαθέσιµης 
βιβλιογραφίας και τη γνωµοδότηση εµπειρογνωµόνων. Σε περιπτώσεις που τα 
επιστηµονικά δεδοµένα δεν ήταν πειστικά και επαρκή, οι συστάσεις στηρίχτηκαν σε 
οµόφωνες απόψεις της οµάδας εργασίας. Στη συνέχεια οι προτάσεις εξετάστηκαν και 
εγκρίθηκαν από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της IADT. Είναι κατανοητό ότι οι 
κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να εφαρµόζονται χρησιµοποιώντας προσεκτική 
αξιολόγηση της κλινικής κατάστασης κάθε περιστατικού, της κρίσης του οδοντιάτρου και 
των χαρακτηριστικών του ασθενή συµπεριλαµβανοµένης της πιθανότητας συµµόρφωσης, 
της οικονοµικής του κατάστασης και της σαφούς κατανόησης των βραχυπρόθεσµων και 
µακροπρόθεσµων αποτελεσµάτων από τις διάφορες θεραπευτικές επιλογές έναντι της µη 
θεραπείας. Η IADT δεν εγγυάται και δεν µπορεί να εγγυηθεί ευνοϊκά αποτελέσµατα από 
την τήρηση των οδηγιών. Ωστόσο η IADT πιστεύει ότι η εφαρµογή τους µπορεί να 
µεγιστοποιήσει την πιθανότητα ευνοϊκών αποτελεσµάτων. 
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1 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι οδοντικοί τραυµατισµοί (ΟΤ) συµβαίνουν συχνά και αποτελούν το 5% όλων των 
τραυµατισµών. Είκοσι πέντε τοις εκατό όλων των παιδιών του σχολείου έχουν βιώσει 
οδοντικό τραύµα και το 33% των ενηλίκων έχουν βιώσει κάποιο ΟΤ στην µόνιµη 
οδοντοφυΐα µε την πλειονότητα των τραυµατισµών να συµβαίνουν πριν από την ηλικία των 
19 ετών. Οι µετακινήσεις των δοντιών είναι οι πιο συνηθισµένοι ΟΤ στη νεογιλή 
οδοντοφυΐα ενώ τα κατάγµατα της µύλης είναι πιο συνηθισµένα στην µόνιµη οδοντοφυΐα. 
Η σωστή διάγνωση, το σχέδιο θεραπείας και η παρακολούθηση είναι πολύ σηµαντικοί 
παράγοντες για να διασφαλιστεί ευνοϊκή πρόγνωση. 

Οι ενηµερώσεις των κατευθυντήριων γραµµών της Διεθνούς Ένωσης Οδοντικού 
Τραύµατος (IADT) περιλαµβάνουν µια ολοκληρωµένη ανασκόπηση της τρέχουσας 
οδοντιατρικής βιβλιογραφίας χρησιµοποιώντας τις βάσεις δεδοµένων EMBASE, 
MEDLINE, PUBMED, Scopus, και Cochrane για συστηµατικές ανασκοπήσεις από το 
1996 έως το 2019 καθώς και αναζήτηση στο επιστηµονικό περιοδικό Dental Traumatology 
από το 2000 έως το 2019. 

Ο στόχος αυτών των κατευθυντήριων γραµµών είναι να παρέχει πληροφορίες για 
την άµεση ή επείγουσα αντιµετώπιση οδοντικών τραυµατισµών. Είναι κατανοητό κατά τη 
διάρκεια των επανελέγχων να προκύψουν δευτερευόντως θεραπευτικές ανάγκες στις 
οποίες συµµετέχουν οδοντιάτροι ή ιατροί µε ειδική εµπειρία στο οδοντικό τραύµα. 

Η IADT δηµοσίευσε το πρώτο σύνολο οδηγιών το 2001 και τις ενηµέρωσε το 2007. 
Μια περαιτέρω ενηµέρωση δηµοσιεύθηκε στο επιστηµονικό περιοδικό Dental 
Traumatology το 2012. Όπως και στις προηγούµενες κατευθυντήριες οδηγίες, η τρέχουσα 
οµάδα εργασίας περιλάµβανε έµπειρους ερευνητές και κλινικούς από διάφορες 
οδοντιατρικές ειδικότητες και γενική κλινική πράξη. Η τρέχουσα αναθεώρηση 
αντιπροσωπεύει τα καλύτερα επιστηµονικά δεδοµένα βάσει της διαθέσιµης βιβλιογραφίας 
και τη γνωµοδότηση εµπειρογνωµόνων. Σε περιπτώσεις που τα επιστηµονικά δεδοµένα δεν 
ήταν πειστικά και επαρκή, οι συστάσεις στηρίχτηκαν σε οµόφωνες απόψεις της οµάδας 
εργασίας. 

Είναι κατανοητό ότι οι κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να εφαρµόζονται 
χρησιµοποιώντας προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής κατάστασης κάθε περιστατικού, 
της κρίσης του οδοντιάτρου και των χαρακτηριστικών του ασθενή συµπεριλαµβανοµένης 
της πιθανότητας συµµόρφωσης, της οικονοµικής του κατάστασης και της σαφούς 
κατανόησης των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων αποτελεσµάτων από τις διάφορες 
θεραπευτικές επιλογές έναντι της µη θεραπείας. Η IADT δεν εγγυάται και δεν µπορεί να 
εγγυηθεί ευνοϊκά αποτελέσµατα από την τήρηση των οδηγιών. Ωστόσο η IADT πιστεύει 
ότι η εφαρµογή τους µπορεί να µεγιστοποιήσει την πιθανότητα ευνοϊκών αποτελεσµάτων. 

Οι κατευθυντήριες γραµµές προσφέρουν συστάσεις για τη διάγνωση και τη 
θεραπεία συγκεκριµένων ΟΤ. Ωστόσο, δεν παρέχουν ούτε τη συνολική ούτε τις αναλυτικές 
πληροφορίες που υπάρχουν στα βιβλία, στη βιβλιογραφία ή στον οδηγό οδοντικού 
τραύµατος (dentaltraumaguide-DTG). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο DTG στη 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dentaltraumaguide.org. Επιπλέον, ο ηλεκτρονική 
ιστοσελίδα της IADT http://www.iadt-dentaltrauma.org παρέχει σύνδεση στο περιοδικό 
Dental Traumatology και πληροφορίες σχετικά µε το οδοντικό τραύµα. 

 
 



 

2 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

2.1 | Ειδικές εκτιµήσεις για το τραύµα στη νεογιλή οδοντοφυΐα  

Είναι συχνά πολύ δύσκολο να εξεταστεί και να αντιµετωπιστεί ένα µικρό παιδί λόγω 
έλλειψης συνεργασίας και λόγω φόβου. Αυτή η κατάσταση είναι ενοχλητική τόσο για το 
παιδί όσο και για τους γονείς. Είναι σηµαντικό να έχετε κατά νου ότι υπάρχει στενή σχέση 
µεταξύ του ακρορριζίου του νεογιλού δοντιού και το οδοντικό σπέρµα του υπό ανατολή 
µόνιµου δοντιού. Δυσµορφία δοντιών, έγκλειστα δόντια, διαταραχές κατά την ανατολή της 
µόνιµης οδοντοφυΐας είναι µερικές από τις συνέπειες που µπορεί να προκύψουν µετά από 
σοβαρούς τραυµατισµούς της νεογιλής οδοντοφυΐας και του φατνιακού οστού. Η 
ωριµότητα και η ικανότητα ενός παιδιού να αντιµετωπίσει την κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης ο χρόνος απόπτωσης των νεογιλών δοντιών και η σύγκλειση αποτελούν 
σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη θεραπεία. Πολλαπλά τραυµατικά επεισόδια 
παρατηρούνται συχνά στα παιδιά και αυτό µπορεί να επηρεάσει την πρόγνωση ενός 
τραυµατισµένου δοντιού. 

2.2 | Αδιάπλαστα δόντια έναντι διαπλασµένων δοντιών 

Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διατήρηση του πολφού στα αδιάπλαστα 
µόνιµα δόντια για να εξασφαλιστεί η συνέχιση της διάπλασης της ρίζας. Η πλειονότητα 
των ΟΤ συµβαίνει σε παιδιά και εφήβους όπου η απώλεια ενός δοντιού µπορεί να έχει 
µακροχρόνιες συνέπειες στη µετέπειτα ζωή τους. Τα αδιάπλαστα µόνιµα δόντια έχουν 
σηµαντική ικανότητα επούλωσης µετά από τραυµατική αποκάλυψη του πολφού, 
µετακίνηση του δοντιού ή κάταγµα ρίζας. 

2.3 | Εκγόµφωση µονίµου δοντιού 

Η πρόγνωση για τα εκγοµφωµένα µόνιµα δόντια εξαρτάται από τις ενέργειες που 
πραγµατοποιούνται στον τόπο του ατυχήµατος. Η προώθηση των πρώτων βοηθειών για 
την αντιµετώπιση εκγοµφωµένων δοντιών στο κοινό συντείνεται ανεπιφύλακτα. Οι 
θεραπευτικές επιλογές και η πρόγνωση των εκγοµφωµένων δοντιών εξαρτώνται σε µεγάλο 
βαθµό από τη βιωσιµότητα του περιοδοντικού συνδέσµου (PDL) και το στάδιο διάπλασης 
της ρίζας. Ακολουθήστε τις σχετικές IADT κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης 
εκγοµφωµένων µονίµων δοντιών.1 

2.4 | Οδηγίες προς τους ασθενείς/γονείς 

Η συµµόρφωση των ασθενών µε τις επισκέψεις παρακολούθησης και την κατ΄οίκον 
φροντίδα συµβάλλει στην καλύτερη επούλωση µετά από έναν ΟΤ. Τόσο οι ασθενείς όσο 
και οι γονείς ενός νεαρού ασθενή πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά µε τη φροντίδα του 
τραυµατισµένου δοντιού ή των δοντιών για την καλύτερη δυνατή επούλωση, την πρόληψη  
µελλοντικών τραυµατισµών, την εφαρµογή σχολαστικής στοµατική υγιεινής και πλύσεις 
µε αντιµικροβιακό διάλυµα όπως µη αλκοολούχο διάλυµα χλωρεξιδίνης 0.12% για 1-2 



εβδοµάδες. Στα παιδιά είναι προτιµότερο να γίνεται χρήση της χλωρεξιδίνης µε τη βοήθεια 
γάζας και καθαρισµού της περιοχής. 

2.5 | Περίληψη των πινάκων για τους χρόνους παρακολούθησης, ακινητοποίησης και 
των µεταβλητών έκβασης 

Οι ενέργειες για την παρακολούθηση και τον χρόνο ακινητοποίησης  τόσο για την µόνιµη 
οδοντοφυΐα όσο και για τη νεογιλή συνοψίζονται στους Πίνακες 1-3. Τα βασικά 
προγνωστικά αποτελέσµατα έκβασης, που εξηγούνται στην επόµενη παράγραφο 
περιλαµβάνονται επίσης. 

2.6 | Προγνωστικά αποτελέσµατα έκβασης – Core Outcome Set 

Όταν γίνεται αναθεώρηση της παγκόσµιας βιβλιογραφίας τραύµατος, αυτή κυριαρχείται 
από ένα κέντρο στην Κοπεγχάγη. Το έργο ζωής του Dr. Andreasen και των ερευνητών- 
συνεργατών του είναι αξιοσηµείωτο τόσο όσον αφορά τη µακροζωία όσο και την 
παραγωγική δηµοσίευση των αποτελεσµάτων. Ένα από τα βασικά θεµέλια της 
επιστηµονικής έρευνας είναι η αναπαραγωγή αποτελεσµάτων. Είναι σηµαντικό τα 
αποτελέσµατα από άλλα κέντρα να δηµοσιεύονται, ακόµα και όταν επιβεβαιώνουν τα 
ευρήµατα από προηγούµενες έρευνες. Αυξάνοντας τον αριθµό των διαθέσιµων µελετών 
που µπορεί να αναλύσουν οι κλινικοί και οι ερευνητές, ενισχύεται  η ικανότητα σύγκρισης 
αντίθεσης και συνδυασµού των µελετών. 

Η διεθνής ένωση οδοντικού τραύµατος (International Association of Dental 
Traumatology- IADT) πρόσφατα ανέπτυξε έναν πυρήνα προγνωστικών αποτελεσµάτων 
έκβασης (Core Outcome Set-COS) µετά από ΟΤ σε παιδιά και ενήλικες.2 Αυτό είναι ένα 
από τα πρώτα COS που έχουν αναπτυχθεί στην οδοντιατρική και υποστηρίζεται από τη 
συστηµατική ανασκόπηση αποτελεσµάτων που έχουν βρεθεί στη βιβλιογραφία του 
οδοντικού τραύµατος µε ισχυρή µεθοδολογία.3 Μερικά αποτελέσµατα έκβασης  
εµφανίζονται και επαναλαµβάνονται ανάµεσα στους διάφορους τύπους ΟΤ. Τα 
αποτελέσµατα αυτά  αναγνωρίζονται ως «Γενικά» (σχετικά µε όλους τους τύπους ΟΤ). 
«Ειδικά» αποτελέσµατα προσδιορίστηκαν εκείνα που εντοπίστηκαν σε έναν ή µόνο σε 
µερικούς τύπους ΟΤ. Επιπλέον η µελέτη διαπίστωσε το τι,πώς,πότε και από ποιον πρέπει 
να γίνει η καταγραφή αυτών των αποτελεσµάτων. Οι Πίνακες 1 και 2 παρουσιάζουν τα 
γενικά και ειδικά αποτελέσµατα που πρέπει να καταγράφονται κατά τους επανελέγχους για 
τους διάφορους τύπους ΟΤ. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο αντίστοιχο 
άρθρο2 και επιπρόσθετο υλικό στην ιστοσελίδα του περιοδικού Dental Traumatology 
journal. 

  
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
Οι συγγραφείς επιβεβαιώνουν ότι δεν έχουν σύγκρουση συµφερόντων. 
 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Δεν απαιτήθηκε κώδικας ηθικής δεοντολογίας για αυτό το άρθρο. 
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 Πίνακας 1. Νεογιλή οδοντοφυΐα - χρόνοι παρακολούθησης 
 

 1 E 4 Ε 8 E 3 Μ 6 Μ  1 X Στην 

ηλικία 

των 6 

ετών 

 Γενικά αποτελέσµατα που 

πρέπει να συλλέγονται όπως 

αυτά έχουν καθοριστεί από το 

Core Outcome Set (COS) 

Ειδικά αποτελέσµατα που 

πρέπει να συλλέγονται όπως 

αυτά έχουν καθοριστεί από το 

Core Outcome Set (COS) 

Κάταγµα αδαµαντίνης Δεν απαιτείται παρακολούθηση    

Κάταγµα 

αδαµαντίνης/οδοντίνης 

  *      Επούλωση περιοδοντίου 

(συµπεριλαµβανοµένων απώλειας 

οστού, σχηµατισµός υφιζήσεων, 

κινητικότητα και 

αγκύλωση/απορρόφηση) 

Επούλωση πολφού 

(συµπεριλαµβανοµένης της 

µικροβιακής µόλυνσης) 

Πόνος 

Δυσχρωµία δοντιού 

Απώλεια δοντιού 

Ποιότητα ζωής (µέρες αποχής από 

την εργασία, σχολείο και 

αθλητισµό) 

Αισθητική (υποκειµενική 

αντίληψη του ασθενή) 

Οδοντιατρικός φόβος που 

Ποιότητα της µυλικής 

αποκατάστασης  

Απώλεια της µυλικής 

αποκατάστασης  

Κάταγµα 

αδαµαντίνης/οδοντίνης/ 

πολφού 

*  *   *  

(ακτινογραφική 

εξέταση µόνο 

σε περίπτωση 

που έγινε 

ενδοδοντική 

θεραπεία) 

  Ποιότητα της µυλικής 

αποκατάστασης  

Απώλεια της µυλικής 

αποκατάστασης 

Κάταγµα µύλης/ρίζας *  *   * 

(ακτινογραφική 

εξέταση µόνο 

σε περίπτωση 

που έγινε 

ενδοδοντική 

  Αν έχει γίνει αποκατάσταση της 

µύλης: 

 Ποιότητα της µυλικής 

αποκατάστασης  

Απώλεια της µυλικής 

αποκατάστασης 



θεραπεία) σχετίζεται µε το οδοντικό τραύµα 

Αριθµός οδοντιατρικών 

επισκέψεων 

Επίδραση στην ανάπτυξη των 

µόνιµων δοντιών 

Κάταγµα ρίζας * *Α+ *   *   Επανατοποθέτηση-ευθυγράµµιση 

– σε περιπτώσεις που έγινε 

αυθόρµητη επαναφορά 

Κάταγµα φατνιακής 

απόφυσης 

* *Α+ 

ΑΕ 

*   *AE *   

    

Διάσειση *  *      Επούλωση περιοδοντίου 

(συµπεριλαµβανοµένων απώλειας 

οστού, σχηµατισµός υφιζήσεων, 

κινητικότητα και 

αγκύλωση/απορρόφηση) 

Επούλωση πολφού 

(συµπεριλαµβανοµένης της 

µικροβιακής µόλυνσης) 

Πόνος 

Δυσχρωµία δοντιού 

Απώλεια δοντιού 

Ποιότητα ζωής (µέρες αποχής από 

την εργασία, σχολείο και 

αθλητισµό) 

Αισθητική (υποκειµενική 

αντίληψη του ασθενή) 

Οδοντιατρικός φόβος που 

σχετίζεται µε το οδοντικό τραύµα 

 

Υπεξάρθρωση- 

Χαλάρωση 

*  *       

Μερική εκγόµφωση *  *   *   Επανατοποθέτηση-ευθυγράµµιση 

– σε περιπτώσεις που έγινε 

αυθόρµητη επαναφορά 

Πλάγια µετατόπιση * *Α+ *  * *   Επανατοποθέτηση-ευθυγράµµιση 

– σε περιπτώσεις που έγινε 

αυθόρµητη επαναφορά 

Εµβύθιση *  *  * * *  Επανατοποθέτηση-ευθυγράµµιση 

– σε περιπτώσεις που έγινε 

αυθόρµητη ανατολή 

 

Υπολειπόµενη ανατολή 

(infraocclusion) 



Αριθµός οδοντιατρικών 

επισκέψεων 

Επίδραση στην ανάπτυξη των 

µόνιµων δοντιών 

Ολική εκγόµφωση *  *    *  Πόνος 

Απώλεια δοντιού 

Αισθητική 

Ποιότητα ζωής 

Οδοντιατρικός φόβος που 

σχετίζεται µε το οδοντικό τραύµα 

Αριθµός οδοντιατρικών 

επισκέψεων 

Επίδραση στην ανάπτυξη των 

µόνιµων δοντιών 
 

 

Σηµείωση: Στους επανελέγχους συστήνεται η καταγραφή των γενικών και ειδικών αποτελεσµάτων όπως έχουν καθοριστεί από το Core Outcome Set  (COS) – 

Kenny et al. Dent Traumatol 2018. 

* = Κλινική εξέταση. 

Α+ = Αφαίρεση ακινητοποίησης 

ΑΕ = Προτείνεται Ακτινογραφική Εξέταση ακόµη και σε περιπτώσεις που δεν παρουσιάζονται κλινικά συµπτώµατα 

 

 

 

 



Πίνακας 2 – Μόνιµη οδοντοφυΐα – χρόνοι παρακολούθησης 
 

 2 E 4 E 6-8 E 3 M 4 M 6 Μ 1 X Κάθε χρόνο 

για 

τουλάχιστον 5 

χρόνια 

 Γενικά αποτελέσµατα που πρέπει να 

συλλέγονται όπως αυτά έχουν 

καθοριστεί από το Core Outcome Set 

(COS 

Ειδικά αποτελέσµατα που πρέπει να 

συλλέγονται όπως αυτά έχουν 

καθοριστεί από το Core Outcome 

Set (COS 

Ρωγµή 

αδαµαντίνης 

Nenhum acompanhamento    

Κάταγµα 

αδαµαντίνης 

  *AE    * 

AE 

  Επούλωση περιοδοντίου 

(συµπεριλαµβανοµένων απώλειας 

οστού, σχηµατισµός υφιζήσεων, 

κινητικότητα και 

αγκύλωση/απορρόφηση) 

Επούλωση πολφού 

(συµπεριλαµβανοµένης της µικροβιακής 

µόλυνσης) 

Πόνος 

Δυσχρωµία δοντιού 

Απώλεια δοντιού 

Ποιότητα ζωής (µέρες αποχής από την 

εργασία, σχολείο και αθλητισµό) 

Αισθητική (υποκειµενική αντίληψη του 

ασθενή) 

Οδοντιατρικός φόβος που σχετίζεται µε 

το οδοντικό τραύµα 

Ποιότητα της µυλικής αποκατάστασης  

Απώλεια της µυλικής αποκατάστασης  

Κάταγµα 

αδαµαντίνης/ο

δοντίνης 

  *AE    * 

AE 

  

Κάταγµα 

αδαµαντίνης/ 

οδοντίνης/ 

πολφού 

  *AE * 

AE 

 *AE * 

AE 

  

Κάταγµα 

µύλης/ρίζας 

  *AE * 

AE 

 *AE * 

AE 

 

*AE  Ποιότητα της µυλικής αποκατάστασης  

Απώλεια της µυλικής αποκατάστασης 

Κάταγµα 

ρίζας 

(ακρορριζικό,

µέσο 

τριτηµόριο) 

 *A+ 

AE 

*AE  *AE *AE * 

AE 

*AE  Επούλωση του κατάγµατος ρίζας 



Κάταγµα 

ρίζας 

(αυχενικό 

τριτηµόριο) 

 *AE *AE  *A+ 

AE 

*AE * 

AE 

*AE  Αριθµός οδοντιατρικών επισκέψεων 

Επίδραση στην ανάπτυξη των µόνιµων 

δοντιών 

Κάταγµα 

φατνιακής 

απόφυσης 

 *A+ 

AE 

*AE  *AE *AE * 

AE 

*AE  Υπολειπόµενη ανατολή 

(infraocclusion) 

     

Διάσειση  *AE     * 

AE 

  Επούλωση περιοδοντίου 

(συµπεριλαµβανοµένων απώλειας 

οστού, σχηµατισµός υφιζήσεων, 

κινητικότητα και 

αγκύλωση/απορρόφηση) 

Επούλωση πολφού 

(συµπεριλαµβανοµένης της µικροβιακής 

µόλυνσης) 

Πόνος 

Δυσχρωµία δοντιού 

Απώλεια δοντιού 

Ποιότητα ζωής (µέρες αποχής από την 

εργασία, σχολείο και αθλητισµό) 

Αισθητική (υποκειµενική αντίληψη του 

ασθενή) 

Οδοντιατρικός φόβος που σχετίζεται µε 

το οδοντικό τραύµα 

 

Υπεξάρθρωση

-Χαλάρωση 

(*A+) 

*AE 

  * 

AE 

 *AE * 

AE 

   

Μερική 

εκγόµφωση 

*A+ 

AE 

*AE *AE * 

AE 

 *AE * 

AE 

*AE  Υπολειπόµενη ανατολή 

(infraocclusion) 

Πλάγια 

µετατόπιση 

*AE *A+ 

AE 

*AE * 

AE 

 *AE * 

AE 

*AE  

Εµβύθιση  *AE (*A)+ 

*AE 

*AE * 

AE 

 *AE * 

AE 

*AE  Υπολειπόµενη ανατολή 

(infraocclusion) Επανατοποθέτηση-

ευθυγράµµιση – σε περιπτώσεις που 

έγινε αυθόρµητη ανατολή 

 

Ολική 

εκγόµφωση 

(µόνιµο δόντι 

µε πλήρη 

*A+ 

AE 

*AE  * 

AE 

 *AE * 

AE 

*AE  Υπολειπόµενη ανατολή 

(infraocclusion) 



διάπλαση 

ρίζας) 

Αριθµός οδοντιατρικών επισκέψεων 

Επίδραση στην ανάπτυξη των µόνιµων 

δοντιών Ολική 

εκγόµφωση 

µε 

αδιάπλαστο 

ακρορρίζιο 

*Α+ 

ΑΕ 

*ΑΕ *ΑΕ * 

ΑΕ 

 *ΑΕ * 

ΑΕ 

*ΑΕ  

Σηµείωση: Στους επανελέγχους συστήνεται η καταγραφή των γενικών και ειδικών αποτελεσµάτων όπως έχουν καθοριστεί από το Core Outcome Set  (COS) – 

Kenny et al. Dent Traumatol 2018. 

* = Κλινική εξέταση. 

Α+ = Αφαίρεση ακινητοποίησης 

ΑΕ = Προτείνεται Ακτινογραφική Εξέταση ακόµη και σε περιπτώσεις που δεν παρουσιάζονται κλινικά συµπτώµατα 

# = Για αδιάπλαστα µόνιµα δόντια µε νεκρό και µολυσµένο πολφό, προτείνεται να γίνεται καταγραφή και των ακόλουθων αποτελεσµάτων: Μήκος ρίζας, εύρος 

ρίζας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Πίνακας 3. . Χρόνοι ακινητοποίησης για την µόνιµη και νεογιλή οδοντοφυΐα 
 2 Εβδοµάδες 4 Εβδοµάδες 4 Μήνες 

    

Μόνιµη οδοντοφυΐα    

 Υπεξάρθρωση-Χαλάρωση * (αν έχει γίνει ακινητοποίηση)   

 Μερική εκγόµφωση *   

 Πλάγια µετατόπιση  *  

Εµβύθιση  *  

 Ολική εκγόµφωση *   

 Κάταγµα ρίζας 

(ακρορριζικό, µέσο 

τριτηµόριο) 

 *  

Κάταγµα ρίζας (αυχενικό 

τριτηµόριο)  

  * 

Κάταγµα φατνιακής 

απόφυσης 

 *  

    

Νεογιλή οδοντοφυΐα    



 Κάταγµα ρίζας  * (Αν χρειάζεται 

ακινητοποίηση) 

 

 Πλάγια µετατόπιση  * (Αν χρειάζεται 

ακινητοποίηση) 

 

 Κάταγµα φατνιακής 

απόφυσης 

 *  



 


