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Περίληψη 

Η ολική εκγόµφωση µονίµων δοντιών είναι ένας από τους σοβαρότερους οδοντικούς 
τραυµατισµούς. Η έγκαιρη και σωστή διαχείριση εκτάκτου ανάγκης είναι σηµαντική για την 
επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος . Η IADT ανέπτυξε αυτές τις οδηγίες ως µία 
δήλωση οµοφωνίας µετά από µια ολοκληρωµένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και των 
συζητήσεων της οµάδας εργασίας. Στην οµάδα εργασίας συµπεριλαµβάνονται έµπειροι 
ερευνητές και κλινικοί από διάφορες ειδικότητες και γενικοί οδοντίατροι. Σε περιπτώσεις που 
τα δηµοσιευµένα ευρήµατα δεν φαίνονταν πειστικά οι συστάσεις βασίστηκαν σε απόψεις 
οµοφωνίας της οµάδας εργασίας. Στη συνέχεια εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν από τα µέλη του 
Διοικητικού Συµβουλίου της IADT. Οι κατευθυντήριες γραµµές αντιπροσωπεύουν τα 
καλύτερα τρέχοντα επιστηµονικά ευρήµατα που βασίζονται στην αναζήτηση της 
βιβλιογραφίας και στη γνώµη εµπειρογνωµόνων. Ο σκοπός αυτών των  κατευθυντήριων 
γραµµών  είναι να παρέχει στους κλινικούς τις πιο ευρέως αποδεκτές και επιστηµονικά εύλογες 
προσεγγίσεις για την άµεση ή επείγουσα φροντίδα των εκγοµφωµένων µονίµων δοντιών. 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. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 
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1 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Η συχνότητα ολικής εκγόµφωσης σε µόνιµα δόντια κυµαίνεται µεταξύ 0.5-16% όλων 
των οδοντικών τραυµατισµών.1,2 Πολλές µελέτες δείχνουν ότι η ολική εκγόµφωση είναι ένας 



από τους σοβαρότερους οδοντικούς τραυµατισµούς και η πρόγνωση εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από τις ενέργειες που λαµβάνονται στο σηµείο του ατυχήµατος και αµέσως µετά την 
εκγόµφωση.3-17 Η άµεση επαναφύτευση του δοντιού είναι στις περισσότερες περιπτώσεις η 
θεραπεία επιλογής αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Η άµεση 
αντιµετώπιση και το κατάλληλο σχέδιο θεραπείας είναι σηµαντικοί παράγοντες για την καλή  
πρόγνωση του δοντιού. Υπάρχουν µεµονωµένες περιπτώσεις που δεν επιτρέπουν την άµεση 
επαναφύτευση π.χ. εκτεταµένη τερηδόνα, περιοδοντική νόσος, µη συνεργάσιµος ασθενής, 
σοβαροί ιατρικοί λόγοι όπως ανοσοκαταστολή ή σοβαρές καρδιακές παθήσεις, οι οποίες 
πρέπει να αντιµετωπιστούν µεµονωµένα. Είναι σηµαντικό να συνειδητοποιήσουµε ότι µερικά 
από τα επαναφυτευµένα δόντια έχουν µικρότερες πιθανότητες µακροχρόνιας επιβίωσης και 
µπορεί να χρειαστεί να εξαχθούν σε µεταγενέστερο στάδιο. Παρ’ όλα αυτά η µη 
επανατοποθέτηση του δοντιού στη θέση του είναι µια µη αντιστρεπτή απόφαση και για το λόγο 
αυτό η διάσωσή του πρέπει να επιχειρείται. Μία πρόσφατη µελέτη έδειξε ότι τα αναφυτευµένα 
δόντια έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες 
της IADT συγκριτικά µε προηγούµενες έρευνες.18 

Οι κατευθυντήριες γραµµές για την αντιµετώπιση οδοντικού τραύµατος και ιδιαίτερα 
για τις περιπτώσεις ολικής εκγόµφωσης πρέπει να βοηθούν τους οδοντιάτρους, τους 
επαγγελµατίες στον τοµέα της υγείας και τους ασθενείς στη λήψη αποφάσεών τους. Η διεθνής 
ένωση οδοντικού τραύµατος (International Association of Dental Traumatology-IADT) έχει 
δηµιουργήσει µία δήλωση οµοφωνίας ύστερα από την ενηµέρωση των τελευταίων 
επιστηµονικά δηµοσιευµένων µελετών και συζητήσεων µεταξύ µιας οµάδας ειδικών. Έµπειροι 
διεθνής ερευνητές και κλινικοί διαφόρων ειδικοτήτων και γενικοί οδοντίατροι 
συµπεριλαµβάνονται στην οµάδα αυτή. Σε περιπτώσεις που τα δεδοµένα δεν ήταν επαρκή και 
πειστικά οι οδηγίες στηρίχτηκαν στα πλέον καλύτερα και διαθέσιµα δεδοµένα και συζητήσεις 
κοινής συναίνεσης µεταξύ των µελών του διοικητικού συµβουλίου της  IADT.  Για το λόγο 
αυτό οι κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να θεωρούνται ως τα πιο πρόσφατα και αξιόπιστα 
αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτουµε και στηρίζονται σε επιστηµονικά δεδοµένα και απόψεις 
εµπειρογνωµόνων.  

Οι οδηγίες θα πρέπει να είναι αξιόπιστες εύκολες κατανοητές και πρακτικές µε στόχο 
να παρέχεται η κατάλληλη φροντίδα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά. Εννοείται οι 
κατευθυντήριες γραµµές πρέπει πάντα να εφαρµόζονται υπό την κρίση των αντίστοιχων 
κλινικών συνθηκών και χαρακτηριστικών του ασθενή συµπεριλαµβανοµένων της διάθεσης για 
συνεργασία, την οικονοµική δυνατότητα, την κατανόηση των άµεσων και µακροπρόθεσµων 
αποτελεσµάτων της θεραπευτικής αντιµετώπισης έναντι της µη αντιµετώπισης.. Η Διεθνής 
Ένωση Οδοντικού Τραύµατος (IADT) δεν µπορεί να εγγυηθεί θετικά αποτελέσµατα από την 
πιστή τήρηση των κατευθυντήριων γραµµών αλλά πιστεύει ότι εφαρµογή τους µπορεί να 
µεγιστοποιήσει τις πιθανότητες ευνοϊκής έκβασης. Οι οδηγίες υποβάλλονται περιοδικά σε 
ενηµερώσεις. Οι ακόλουθες οδηγίες της IADT αποτελούν ένα ενηµερωµένο σύνολο 
κατευθυντηρίων γραµµών που βασίζονται στις αρχικές κατευθυντήριες γραµµές που 
δηµοσιεύτηκαν το 2012.19-21 

Για τις οδηγίες διαχείρισης εκγοµφωµένων µόνιµων δοντιών έγινε ηλεκτρονική 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας χρησιµοποιώντας τις πλατφόρµες των Medline και Scopus και 
αναζητώντας λέξεις όπως: εκγόµφωση, εξάρθρωση και επαναφύτευση/αναφύτευση. Η οµάδα 
εργασίας συζήτησε λεπτοµερώς τη θεραπεία και συµφώνησε στις βέλτιστες οδηγίες που πρέπει 
να συστήνονται για τη διαχείριση επειγόντων περιστατικών. Το κείµενο αυτό σκοπεύει στην 
παροχή συνοπτικών και απαραίτητων συµβουλών για την θεραπεία σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης 

Η τελική απόφαση σχετικά µε την περίθαλψη των ασθενών παραµένει κυρίως στο χέρι 
του θεράποντα οδοντιάτρου. Η συγκατάθεση για την τελική απόφαση πρέπει να συµβαδίζει 
και µε την απόφαση του ασθενή ή του κηδεµόνα/συνοδού. Για ηθικούς λόγους είναι σηµαντικό 



ο οδοντίατρος να παρέχει στον ασθενή και τον συνοδό/κηδεµόνες τις κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά µε τη θεραπεία ώστε ο ασθενής και ο συνοδός/κηδεµόνες να ασκούν όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη επιρροή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
 
2 | ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΕΚΓΟΜΦΩΜΕΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 
ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
 
Οι οδοντίατροι πρέπει να είναι προετοιµασµένοι να δίνουν τις κατάλληλες συµβουλές σε 
πολίτες σχετικά µε τις πρώτες βοήθειες ενός εκγοµφωµένου δοντιού.2,11,22-27 Ένα 
εκγοµφωµένο µόνιµο δόντι είναι µία από τις πραγµατικά επείγουσες καταστάσεις στην 
οδοντιατρική. Εκτός από την αυξηµένη ευαισθητοποίηση του κοινού µέσα από καµπάνιες στα 
µέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλα µέσα επικοινωνίας, οι γονείς, οι κηδεµόνες οι δάσκαλοι 
και οι προπονητές πρέπει να λαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε το πως να διαχειρίζονται 
τέτοιους σοβαρούς κα απροσδόκητους τραυµατισµούς. Επίσης οδηγίες µπορούν να δοθούν και 
µέσω τηλεφώνου σε ανθρώπους που βρίσκονται στο σηµείο του ατυχήµατος. Η άµεση 
αναφύτευση του εκγοµφωµένου δοντιού είναι η καλύτερη θεραπεία στο σηµείο του 
ατυχήµατος. Αν για κάποιο λόγο αυτό δεν είναι εφικτό, υπάρχουν εναλλακτικές όπως η 
χρήση/τοποθέτηση του δοντιού σε κάποιο µέσο διατήρησης. Αν ένα δόντι έχει εκγοµφωθεί 
επιβεβαιώστε ότι πρόκειται για µόνιµο δόντι (τα νεογιλά δόντια δεν πρέπει να 
επανατοποθετούνται) και ακολουθήστε τις εξής οδηγίες: 
 

1. Κρατήστε τον ασθενή ήρεµο/ψύχραιµο. 
2. Βρείτε το δόντι και πιάστε το από τη µύλη (το λευκό µέρος του δοντιού). Αποφύγετε 
οποιαδήποτε επαφή µε τη ρίζα του δοντιού. Προσπαθήστε να το τοποθετήσετε αµέσως 
στη θέση του στη γνάθο. 

3. Αν το δόντι είναι βρώµικο, ξεπλύνετε απαλά σε γάλα, αλατούχο νερό ή στο σάλιο του 
ασθενή και τοποθετήστε το πίσω στη φυσική του θέση στη γνάθο.28,29 

4. Είναι σηµαντικό να ενθαρρύνετε τον ασθενή/κηδεµόνα/δάσκαλο ή οποιοδήποτε 
πρόσωπο είναι στο σηµείο να επανατοποθετήσει το δόντι άµεσα στη θέση του στη 
γνάθο στο σηµείο του ατυχήµατος. 

5. Μόλις το δόντι επανατοποθετηθεί στη θέση του, ο ασθενής πρέπει να δαγκώσει σε µια 
γάζα, ένα µαντήλι ή µια χαρτοπετσέτα για να το κρατήσει στη θέση του µέχρι να 
επισκεφτεί τον οδοντίατρο. 

6. Αν η αναφύτευση του δοντιού στο σηµείο του ατυχήµατος δεν είναι δυνατή ή για 
κάποιο λόγο (ασυνείδητος ασθενής) δεν είναι εφικτή, τοποθετήστε το δόντι το 
συντοµότερο δυνατό σε ένα µέσο διατήρησης και µεταφοράς το οποίο είναι άµεσα 
διαθέσιµο στο σηµείο του ατυχήµατος. Αυτό πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα για να 
αποφευχθεί η αφυδάτωση της επιφάνειας της ρίζας που αρχίζει να συµβαίνει συνήθως 
µέσα σε λίγα λεπτά. Σε φθίνουσα σειρά προτιµήσεων, γάλα HBSS, σάλιο (µετά το 
φτύσιµο σε κάποιο ποτήρι) αλατόνερο είναι κατάλληλα µέσα διατήρησης και 
µεταφοράς του δοντιού. Αν και το νερό δεν θεωρείται καλό µέσο διατήρησης είναι 
προτιµότερο από το να παραµείνει το δόντι σε στεγνό/ξηρό περιβάλλον.28,29 

7. Το δόντι µπορεί να µεταφερθεί στη συνέχεια µαζί µε τον ασθενή στον οδοντίατρο ή 
στα επείγοντα. 

8. Επισκεφτείτε έναν οδοντίατρο το συντοµότερο δυνατόν. 
 
Η αφίσα «Σώσε ένα Δόντι» “Save a Tooth”, είναι διαθέσιµη σε διάφορες γλώσσες: 

Αραβικά, Βασκικά, Βοσνιακά, Βουλγαρικά, Καταλανικά, Τσεχικά, Κινεζικά, Ολλανδικά, 
Αγγλικά, Εσθονικά, Γαλλικά, Γεωργιανά, Γερµανικά, Ελληνικά, Εβραϊκά, Ινδικά, Ουγγρικά, 
Ισλανδικά, Ινδονησιακά, Ιταλικά, Κορεάτικα, Λετονικά, Περσικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, 



Ρωσικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Ταϊλανδικά, Τουρκικά, Ουκρανικά και Βιετναµέζικα. Την 
αφίσα µπορείτε να την βρείτε στον εξής σύνδεσµο: http://www.iadt-dentaltrauma.org 
Η δωρεάν εφαρµογή IADT “ToothSOS” για το κινητό τηλέφωνο είναι µια άλλη χρήσιµη 

εφαρµογή και πηγή πληροφοριών για τους ασθενείς παρέχοντας οδηγίες σχετικά µε το τι 
πρέπει να κάνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκη µετά από οδοντικό τραυµατισµό 
συµπεριλαµβανοµένης και της εκγόµφωσης του µόνιµου δοντιού. 
 
3 | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΓΟΜΦΩΜΕΝΑ ΜΟΝΙΜΑ 
ΔΟΝΤΙΑ  
 

Η επιλογή της θεραπείας σχετίζεται µε το στάδιο διάπλασης της ρίζας και του 
ακρορριζίου (ανοιχτό ή κλειστό ακρορρίζιο) και την κατάσταση των κυττάρων του  
περιοδοντικού συνδέσµου. Η κατάσταση των κυττάρων εξαρτάται από το µέσο διατήρησης 
του δοντιού πριν την επαναφύτευση, τον χρόνο εκτός φατνίου και ειδικά ο ξηρός χρόνος 
(χρόνος παραµονής του δοντιού εκτός υγρού περιβάλλοντος) είναι κρίσιµης σηµασίας για την 
επιβίωση των κυττάρων και γενικότερα για τη θεραπεία και πρόγνωση του δοντιού µε ολική 
εκγόµφωση. Συνήθως µετά από ξηρό χρόνο 30 λεπτών ή περισσότερο όλα τα κύτταρα  του 
συνδέσµου είναι νεκρά.30,31 Για το λόγο αυτό ο ξηρός χρόνος πριν τη διατήρηση σε κάποιο 
µέσον διατήρησης ή την επανατοποθέτηση πρέπει να αξιολογηθεί κατά τη λήψη ιστορικού.  

Από κλινικής άποψης  είναι σηµαντικό ο οδοντίατρος να εκτιµήσει κατά προσέγγιση 
την κατάσταση των κυττάρων του συνδέσµου ταξινοµώντας το εκγοµφωµένο δόντι σε µία από 
τις ακόλουθες 3 κατηγορίες πριν την έναρξη της θεραπείας: 

 
1. Τα κύτταρα του συνδέσµου είναι κατά πάσα πιθανότητα ζωντανά. Το δόντι έχει 
επαναφυτευθεί αµέσως ή µετά από σύντοµο χρονικό διάστηµα (περίπου 15 λεπτά) στον τόπο 
του ατυχήµατος. 
2. Τα κύτταρα του συνδέσµου µπορεί να είναι ζωντανά αλλά να έχουν προσβληθεί. Το δόντι 
τοποθετείται σε κάποιο µέσο διατήρησης (π.χ. γάλα HBSS, φυσιολογικό ορό ή σάλιο και ο 
συνολικός ξηρός χρόνος δεν ξεπερνάει τα 60 λεπτά). 
3. Τα κύτταρα του συνδέσµου είναι νεκρά. Παραδείγµατα αυτού είναι όταν κατά τη λήψη 
ιστορικού διαπιστώνεται ότι ο συνολικός ξηρός χρόνος εκτός φατνίου ήταν περισσότερος από 
60 λεπτά ανεξάρτητα εάν το δόντι διατηρήθηκε αργότερα σε κάποιο µέσο ή εάν το µέσο δεν 
ήταν φυσιολογικό. 
 

Οι τρεις κατηγορίες παρέχουν µία καθοδήγηση στον οδοντίατρο σχετικά µε την 
αναµενόµενη πρόγνωση του δοντιού. Αν και υπάρχουν εξαιρέσεις όσον αφορά την πρόγνωση 
η τελική θεραπεία δεν αλλάζει αλλά µπορεί να κατευθύνει τις αποφάσεις του οδοντιάτρου. 
 
 
3.1 | Θεραπευτικές οδηγίες για εκγοµφωµένα µόνιµα δόντια µε κλειστό ακρορρίζιο 
 
 
3.1.1 | Το δόντι έχει επαναφυτευθεί στο φατνίο πριν την προσέλευση του ασθενή στο 
οδοντιατρείο: 

 
1. Καθαρισµός της περιοχής µε νερό, φυσιολογικό ορό ή χλώρεξιδίνη. 
2. Επιβεβαίωση κανονικής θέσης επαναφυτευµένου δοντιού τόσο κλινικά όσο και 
ακτινογραφικά. 



3. Αφήνουµε το δόντι στη θέση τους (εκτός αν η επανατοποθέτηση δεν έγινε σωστά 
πρέπει να γίνει διόρθωση της επανατοποθέτησης). 

4. Χορήγηση τοπικού αναισθητικού αν χρειάζεται κατά προτίµηση χωρίς 
αγγειοσυσπαστικό. 

5. Εάν το δόντι/δόντια έχουν επανατοποθετηθεί στο λάθος φατνίο ή µε στροφή 
προτείνεται η σωστή επανατοποθέτηση στη σωστή τους θέση µέχρι 48 ώρες από τον 
τραυµατισµό. 

6. Ακινητοποίηση του δοντιού για 2 βδοµάδες χρησιµοποιώντας παθητική εύκαµπτη 
ακινητοποίηση όπως ορθοδοντικό σύρµα διαµέτρου 0.016’’ ή 0.4mm32 
συγκολλούµενο µε ρητίνη στα παρακείµενα δόντια. Διατηρήστε την ρητίνη και τους 
συγκολλητικούς παράγοντες µακριά από τα ελεύθερα ούλα και παρακείµενες περιοχές. 
Εναλλακτικά µπορεί να γίνει χρήση νάιλον (πετονιάς) διαµέτρου 0.13-0.25mm και 
συγκόλλησή της µε ρητίνη στα παρακείµενα δόντια. Η χρήση πετονιάς δεν ενδείκνυται 
σε παιδιά στα οποία δεν υπάρχουν επαρκή µόνιµα δόντια για συγκράτησή της. Αυτό 
το στάδιο της διάπλασης ενδεχοµένως να οδηγήσει σε χαλάρωση και απώλεια της 
ακινητοποίησης.33 Σε περιπτώσεις που συνυπάρχει κάταγµα της φατνιακής απόφυσης 
προτείνεται η χρήση πιο άκαµπτης ακινητοποίησης και διατήρησή της για 4 βδοµάδες. 

7. Συρραφή πιθανών πληγών των µαλακών ιστών. 
8. Έναρξη ενδοδοντικής θεραπείας στις πρώτες 2 βδοµάδες µετά την επαναφύτευση (Βλ. 
Ενδοδοντική θεραπεία). 

9. Χορήγηση αντιβίωσης (Βλ. Αντιβιοτικά).34,35 
10. Εάν  το εκγοµφωµένο δόντι έχει έρθει σε επαφή µε το έδαφος και εάν η κάλυψη για 
τον τέτανο είναι αβέβαιη συνιστάται η επικοινωνία µε τον οικογενειακό ιατρό για 
επιπλέον αντιτετανικό ορό (Βλ. Αντιτετανικός ορός).36 

11. Χορήγηση οδηγιών προς τον ασθενή (Βλ. Οδηγίες προς ασθενή). 
12. Επανέλεγχος (Βλ. Παρακολούθηση). 
 

3.1.2 | Το δόντι διατηρείται σε φυσιολογικά µέσα διατήρησης ή σε µη φυσιολογικές 
συνθήκες και ο εξωστοµατικός χρόνος ξηρότητας είναι µικρότερος από 60 λεπτά. 
  
Τα φυσιολογικά µέσα διατήρησης περιλαµβάνουν το µέσο καλλιέργειας ιστού και µέσο 
µεταφοράς κυττάρων. Παραδείγµατα ωσµωτικά ισορροπηµένων διαλυµάτων είναι το  γάλα, ο 
φυσιολογικός ορός και το διάλυµα ισορροπηµένου αλατιού του Hank (HBSS).  
 

1. Αν παρατηρηθεί ορατή µόλυνση του δοντιού προτείνεται καθαρισµός της εξωτερικής 
επιφάνειας της ρίζας µε πλύση φυσιολογικού ορού ή µε ισορροπηµένα ωσµωτικά µέσα. 

2. Έλεγχος της εξωτερικής επιφάνειας για ύπαρξη υπολειµµάτων, προτείνεται να γίνει 
ανακίνηση του δοντιού στο µέσο διατήρησης για αποµάκρυνσή τους. Εναλλακτικά 
µπορεί να γίνει πλύση της επιφάνειας µε φυσιολογικό ορό. 

3. Τοποθετήστε το δόντι στο µέσον διατήρησης για όσο χρόνο απαιτείται για τη λήψη 
ιστορικού, κλινικής και ακτινογραφικής εξέτασης και προετοιµασίας του ασθενή για 
την επαναφύτευση. 

4. Εφαρµογή τοπικής αναισθησίας κατά προτίµηση χωρίς αγγειοσυσπατικό.37 
5. Πλύση του φατνίου µε φυσιολογικό ορό. 
6. Εξέταση του φατνίου πριν την επαναφύτευση. Σε περίπτωση που συνυπάρχει κάποιο 
κάταγµα γίνεται πρώτα ανατοµική επανατοποθέτηση των τµηµάτων στη θέση τους. 

7. Γίνεται αποµάκρυνση του θρόµβου εντός φατνίου µε πλύση µε φυσιολογικό ορό για 
να επιτρέψει την καλύτερη επανατοποθέτηση. 

8. Επαναφύτευση του δοντιού µε ήπια δακτυλική πίεση. Αποφυγή µεγάλων δυνάµεων. 
9. Επιβεβαίωση σωστής επαναφύτευσης κλινικά και ακτινογραφικά. 



10. Τοποθέτηση εύκαµπτης ακινητοποίησης για 2 εβδοµάδες. 
11. Ακινητοποίηση του δοντιού για 2 βδοµάδες χρησιµοποιώντας παθητική εύκαµπτη 
ακινητοποίηση όπως ορθοδοντικό σύρµα διαµέτρου 0.016’’ ή 0.4mm.32 
συγκολλούµενο µε ρητίνη στα παρακείµενα δόντια. Διατηρήστε την ρητίνη και τους 
συγκολλητικούς παράγοντες µακριά από τα ελεύθερα ούλα και παρακείµενες περιοχές. 
Εναλλακτικά µπορεί να γίνει χρήση νάιλον (πετονιάς) διαµέτρου 0.13-0.25mm και 
συγκόλλησή της µε ρητίνη στα παρακείµενα δόντια. Η χρήση πετονιάς δεν ενδείκνυται 
σε παιδιά στα οποία δεν υπάρχουν επαρκή µόνιµα δόντια για συγκράτησή της. Αυτό 
το στάδιο της διάπλασης ενδεχοµένως να οδηγήσει σε χαλάρωση και απώλεια της 
ακινητοποίησης. Σε περιπτώσεις που συνυπάρχει κάταγµα της φατνιακής απόφυσης 
προτείνεται η χρήση πιο άκαµπτης ακινητοποίησης και διατήρησή της για 4 βδοµάδες. 

12. Συρραφή πιθανών πληγών των µαλακών ιστών. 
13. Έναρξη ενδοδοντικής θεραπείας στις πρώτες 2 βδοµάδες µετά την επαναφύτευση (Βλ. 
Ενδοδοντική θεραπεία).38,39 

14. Χορήγηση αντιβίωσης (Βλ. Αντιβιοτικά).34,35 
15. Εάν  το εκγοµφωµένο δόντι έχει έρθει σε επαφή µε το έδαφος και εάν η κάλυψη για 
τον τέτανο είναι αβέβαιη συνιστάται η επικοινωνία µε τον οικογενειακό ιατρό για 
επιπλέον αντιτετανικό ορό (Βλ. Αντιτετανικός ορός).36 

16. Χορήγηση οδηγιών προς τον ασθενή (Βλ. Οδηγίες προς ασθενή). 
17. Επανέλεγχος (Βλ. Παρακολούθηση). 

 
3.1.3 | Εξωστοµατικός χρόνος ξηρότητας µεγαλύτερος από 60 λεπτά  
 
 

1. Γίνεται αφαίρεση του νεκρού ιστού στην εξωτερικής επιφάνειας της ρίζας µε 
ανακίνηση του δοντιού εντός του µέσου διατήρησης ή µε τη βοήθεια γάζας 
εµποτισµένης σε φυσιολογικό ορό. 

2. Χορήγηση τοπικής αναισθησίας κατά προτίµηση χωρίς αγγειοσυσπαστικό. 
3. Πλύση του φατνίου µε φυσιολογικό ορό. 
4. Εξέταση του φατνίου πριν την επαναφύτευση. Γίνεται αποµάκρυνση του θρόµβου από 
το φατνίο αν χρειαστεί. Σε περίπτωση που συνυπάρχει κάποιο κάταγµα γίνεται πρώτα 
ανατοµική επανατοποθέτηση των τµηµάτων στη θέση τους. 

5. Επαναφύτευση του δοντιού µε ήπια δακτυλική πίεση. Αποφυγή µεγάλων δυνάµεων. 
6. Επαλήθευση της σωστής θέσης του επαναφυτευµένου δοντιού κλινικά και 
ακτινογραφικά. 

7. Ακινητοποίηση του δοντιού για 2 βδοµάδες40 χρησιµοποιώντας παθητική εύκαµπτη 
ακινητοποίηση όπως ορθοδοντικό σύρµα διαµέτρου 0.016’’ ή 0.4mm συγκολλούµενο 
µε ρητίνη στα παρακείµενα δόντια. Διατηρήστε την ρητίνη και τους συγκολλητικούς 
παράγοντες µακριά από τα ελεύθερα ούλα και παρακείµενες περιοχές. Εναλλακτικά 
µπορεί να γίνει χρήση νάιλον (πετονιάς) διαµέτρου 0.13-0.25mm και συγκόλλησή της 
µε ρητίνη στα παρακείµενα δόντια. Σε περιπτώσεις που συνυπάρχει κάταγµα της 
φατνιακής απόφυσης προτείνεται η χρήση πιο άκαµπτης ακινητοποίησης και 
διατήρησή της για 4 βδοµάδες. 

8. Συρραφή πιθανών πληγών των µαλακών ιστών. 
9. Έναρξη ενδοδοντικής θεραπείας στις πρώτες 2 βδοµάδες µετά την επαναφύτευση (Βλ. 
Ενδοδοντική θεραπεία) 

10. Χορήγηση αντιβίωσης (Βλ. Αντιβιοτικά).34,35 
11. Εάν  το εκγοµφωµένο δόντι έχει έρθει σε επαφή µε το έδαφος και εάν η κάλυψη για 
τον τέτανο είναι αβέβαιη συνιστάται η επικοινωνία µε τον οικογενειακό ιατρό για 
επιπλέον αντιτετανικό ορό (Βλ. Αντιτετανικός ορός).36 



12. Χορήγηση οδηγιών προς τον ασθενή (Βλ. Οδηγίες προς ασθενή). 
13. Επανέλεγχος (Βλ. Παρακολούθηση). 

 
 

Η καθυστερηµένη επαναφύτευση του δοντιού έχει ως αποτέλεσµα την κακή µακροχρόνια 
πρόγνωση.41 Τα κύτταρα του περιοδοντικού συνδέσµου νεκρώνονται και δεν αναµένεται να 
αναγεννηθούν. Η αναµενόµενη εξέλιξη είναι η αγκύλωση του δοντιού και έναρξη 
αντικαταστατικής απορρόφησης. Σκοπός της επαναφύτευσης σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 
να αποκαταστήσει, τουλάχιστον προσωρινά την αισθητική και λειτουργικότητα του φραγµού 
ενώ παράλληλα να διατηρήσει το ύψος, εύρος και σχήµα της φατνιακής απόφυσης 
προλαµβάνοντας την απορρόφησή του. Για το λόγο αυτό η απόφαση να γίνει επαναφύτευση 
ενός µόνιµου δοντιού είναι σχεδόν πάντα σωστή ακόµα και στις περιπτώσεις που ο 
εξωστοµατικός χρόνος ξηρότητας είναι µεγαλύτερος από 60 λεπτά. Η αναφύτευση επιτρέπει 
στον θεράποντα να «κερδίσει» χρόνο και να συζητήσει  όλες τις µελλοντικές θεραπευτικές 
λύσεις µε τον ασθενή/κηδεµόνα. Το δόντι µπορεί ανά πάσα στιγµή να γίνει εξαγωγή αν 
χρειαστεί ακολουθώντας την κατάλληλη διεπιστηµονική αξιολόγηση. Οι γονείς θα πρέπει να 
ενηµερώνονται ότι η αφαίρεση της µύλης ή η αυτοµεταµόσχευση αποτελούν θεραπευτικές 
λύσεις σε περίπτωση που το δόντι αγκυλωθεί και είναι σε υπολειπόµενη ανατολή (και έκτοπη 
θέση,) αναλόγως πάντα µε την ηλικία του ασθενή, τον ρυθµό ανάπτυξης41-46 και την 
πιθανότητα απώλειας του δοντιού. Ο ρυθµός της αγκύλωσης και της απορρόφησης διαφέρει 
από ασθενή σε ασθενή και µπορεί να είναι απρόβλεπτη. 

 
3.2 | Θεραπευτικές οδηγίες για αδιάπλαστα µόνιµα δόντια ανοιχτό ακρορρίζιο: 
 
3.2.1 | Το δόντι έχει επαναφυτευθεί στο φατνίο πριν την προσέλευση του ασθενή στο 

οδοντιατρείο: 
 
1. Καθαρισµός της περιοχής µε νερό, φυσιολογικό ορό ή χλώρεξιδίνη. 
2. Επιβεβαίωση κανονικής θέσης επαναφυτευµένου δοντιού τόσο κλινικά όσο και 
ακτινογραφικά. 

3. Αφήνουµε το δόντι στη θέση τους (εκτός αν η επανατοποθέτηση δεν έγινε σωστά πρέπει 
να γίνει διόρθωση της επανατοποθέτησης). 

4. Χορήγηση τοπικού αναισθητικού αν χρειάζεται κατά προτίµηση χωρίς αγγειοσυσπαστικό. 
5. Εάν το δόντι/δόντια έχουν επανατοποθετηθεί στο λάθος φατνίο ή µε στροφή προτείνεται 
η σωστή επανατοποθέτηση στη σωστή τους θέση µέχρι 48 ώρες από τον τραυµατισµό. 

6. Ακινητοποίηση του δοντιού για 2 βδοµάδες χρησιµοποιώντας παθητική εύκαµπτη 
ακινητοποίηση όπως ορθοδοντικό σύρµα διαµέτρου 0.016’’ ή  0.4mm32 συγκολλούµενο 
µε ρητίνη στα παρακείµενα δόντια. Αδιάπλαστα δόντια µε κοντές ρίζες µπορεί να 
χρειάζονται µεγαλύτερο χρόνο ακινητοποίησης.47 Διατηρήστε την ρητίνη και τους 
συγκολλητικούς παράγοντες µακριά από τα ελεύθερα ούλα και παρακείµενες περιοχές. 
Εναλλακτικά µπορεί να γίνει χρήση νάιλον (πετονιάς) διαµέτρου 0.13-0.25mm και 
συγκόλλησή της µε ρητίνη στα παρακείµενα δόντια. Σε περιπτώσεις που συνυπάρχει 
κάταγµα της φατνιακής απόφυσης προτείνεται η χρήση πιο άκαµπτης ακινητοποίησης και 
διατήρησή της για 4 βδοµάδες. 

7. Συρραφή πιθανών πληγών των µαλακών ιστών. 
8. Η επαναγγείωση του πολφού που µπορεί να οδηγήσει στη συνέχιση της διάπλασης της 
ρίζας και του ακρορριζίου είναι ο σκοπός της αναφύτευσης αδιάπλαστων δοντιών σε 
παιδιά. Ο κίνδυνος για εξωτερική φλεγµονώδους απορρόφησης (µικροβιακής αιτιολογίας) 
πρέπει να αξιολογείται σε σχέση µε τις πιθανότητες επαναγγείωσης του πολφού. Η µορφή 
αυτή της απορρόφησης έχει πολύ ταχεία εξέλιξη στα παιδιά. Αν δεν συµβεί αυτόµατη 



επαναγγείωση του πολφού τότε υπάρχουν τεχνικές όπως η τεχνική της τεχνητής 
ακρορριζικής απόφραξης, αναγεννητικές τεχνικές του πολφού48,49 και του ακρορριζίου ή 
ενδοδοντική θεραπεία που πρέπει να εφαρµόζονται αναλόγως το στάδιο διάπλασης της 
ρίζας όταν διαπιστωθεί νέκρωση του πολφού και µικροβιακή µόλυνση (Βλ Ενδοδοντική 
θεραπεία). 

9. Χορήγηση αντιβίωσης (Βλ. Αντιβιοτικά).34,35 
10. Εάν  το εκγοµφωµένο δόντι έχει έρθει σε επαφή µε το έδαφος και εάν η κάλυψη για τον 
τέτανο είναι αβέβαιη συνιστάται η επικοινωνία µε τον οικογενειακό ιατρό για επιπλέον 
αντιτετανικό ορό (Βλ. Αντιτετανικός ορός).36 

11. Χορήγηση οδηγιών προς τον ασθενή (Βλ. Οδηγίες προς ασθενή). 
12. Επανέλεγχος (Βλ. Παρακολούθηση). 

 
Σε αδιάπλαστα δόντια µε ανοιχτά ακρορρίζια υπάρχει πιθανότητα να συµβεί αυτόµατη 

επούλωση µε τη δηµιουργία νέου συνδετικού ιστού µε αγγείωση. Αυτό επιτρέπει τη συνέχιση 
της διάπλασης της ρίζας και του ακρορριζίου. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να γίνεται έναρξη 
της ενδοδοντικής θεραπείας µέχρι να υπάρχουν οριστικές ενδείξεις νέκρωσης και µικροβιακής 
µόλυνσης του πολφού κατά τη διάρκεια των επανελέγχων. 
 
 
3.2.2 Το δόντι διατηρείται σε φυσιολογικά µέσα διατήρησης ή σε µη φυσιολογικές 

συνθήκες και ο εξωστοµατικός χρόνος ξηρότητας είναι µικρότερος από 60 λεπτά. 
 

Παραδείγµατα φυσιολογικών ή ωσµωτικά ισορροπηµένων µέσων είναι το γάλα και το HBSS. 
 
1. Έλεγχος της εξωτερικής επιφάνειας για ύπαρξη υπολειµµάτων, προτείνεται να γίνει 
ανακίνηση του δοντιού στο µέσο διατήρησης για αποµάκρυνσή τους. Εναλλακτικά µπορεί 
να γίνει πλύση της επιφάνειας µε φυσιολογικό ορό. 

2. Τοποθετήστε το δόντι στο µέσον διατήρησης για όσο χρόνο απαιτείται για τη λήψη 
ιστορικού, κλινικής και ακτινογραφικής εξέτασης και προετοιµασίας του ασθενή για την 
επαναφύτευση. 

3. Εφαρµογή τοπικής αναισθησίας κατά προτίµηση χωρίς αγγειοσυσπατικό. 
4. Πλύση του φατνίου µε φυσιολογικό ορό. 
5. Εξέταση του φατνίου πριν την επαναφύτευση. Αποµάκρυνση του θρόµβου αν χρειαστεί. 
Σε περίπτωση που συνυπάρχει κάποιο κάταγµα γίνεται πρώτα ανατοµική 
επανατοποθέτηση των τµηµάτων στη θέση τους. 

6. Επαναφύτευση του δοντιού µε ήπια δακτυλική πίεση. Αποφυγή µεγάλων δυνάµεων. 
7. Επιβεβαίωση σωστής επαναφύτευσης κλινικά και ακτινογραφικά. 
8. Ακινητοποίηση του δοντιού για 2 βδοµάδες χρησιµοποιώντας παθητική εύκαµπτη 
ακινητοποίηση όπως ορθοδοντικό σύρµα διαµέτρου 0.016’’ ή  0.4mm συγκολλούµενο µε 
ρητίνη στα παρακείµενα δόντια. Διατηρήστε την ρητίνη και τους συγκολλητικούς 
παράγοντες µακριά από τα ελεύθερα ούλα και παρακείµενες περιοχές. Εναλλακτικά µπορεί 
να γίνει χρήση νάιλον (πετονιάς) διαµέτρου 0.13-0.25mm και συγκόλλησή της µε ρητίνη 
στα παρακείµενα δόντια. Σε περιπτώσεις που συνυπάρχει κάταγµα της φατνιακής 
απόφυσης προτείνεται η χρήση πιο άκαµπτης ακινητοποίησης και διατήρησή της για 4 
βδοµάδες. 

9. Συρραφή πιθανών πληγών των µαλακών ιστών. 
10. Η επαναγγείωση του πολφού που µπορεί να οδηγήσει στη συνέχιση της διάπλασης της 
ρίζας και του ακρορριζίου είναι ο σκοπός της αναφύτευσης αδιάπλαστων δοντιών σε 
παιδιά. Ο κίνδυνος για εξωτερική φλεγµονώδους απορρόφησης (µικροβιακής αιτιολογίας) 
πρέπει να αξιολογείται σε σχέση µε τις πιθανότητες επαναγγείωσης του πολφού. Η µορφή 



αυτή της απορρόφησης έχει πολύ ταχεία εξέλιξη στα παιδιά. Αν δεν συµβεί αυτόµατη 
επαναγγείωση του πολφού τότε υπάρχουν τεχνικές όπως η τεχνική της τεχνητής 
ακρορριζικής απόφραξης, αναγεννητικές τεχνικές του πολφού48,49 και του ακρορριζίου ή 
ενδοδοντική θεραπεία που πρέπει να εφαρµόζονται αναλόγως το στάδιο διάπλασης της 
ρίζας όταν διαπιστωθεί νέκρωση του πολφού και µικροβιακή µόλυνση (Βλ Ενδοδοντική 
θεραπεία). 

11. Χορήγηση αντιβίωσης (Βλ. Αντιβιοτικά).34,35 
12. Έλεγχος για επίπεδα τετάνου (Βλ. Αντιτετανικός ορός).36 
13. Χορήγηση οδηγιών προς τον ασθενή (Βλ. Οδηγίες προς ασθενή). 
14. Επανέλεγχος (Βλ. Παρακολούθηση). 

 
 
3.2.3 |  Ξηρός χρόνος µεγαλύτερος από 60 λεπτά  
 
1. Έλεγχος της εξωτερικής επιφάνειας για ύπαρξη υπολειµµάτων, προτείνεται να γίνει 
ανακίνηση του δοντιού στο µέσο διατήρησης για αποµάκρυνσή τους. Εναλλακτικά µπορεί 
να γίνει πλύση της επιφάνειας µε φυσιολογικό ορό. 

2. Τοποθετήστε το δόντι στο µέσον διατήρησης για όσο χρόνο απαιτείται για τη λήψη 
ιστορικού, κλινικής και ακτινογραφικής εξέτασης και προετοιµασίας του ασθενή για την 
επαναφύτευση. 

3. Εφαρµογή τοπικής αναισθησίας κατά προτίµηση χωρίς αγγειοσυσπατικό. 
4. Πλύση του φατνίου µε φυσιολογικό ορό. 
5. Εξέταση του φατνίου πριν την επαναφύτευση. Αποµάκρυνση του θρόµβου αν χρειαστεί. 
Σε περίπτωση που συνυπάρχει κάποιο κάταγµα γίνεται πρώτα ανατοµική 
επανατοποθέτηση των τµηµάτων στη θέση τους. 

6. Επαναφύτευση του δοντιού µε ήπια δακτυλική πίεση. Αποφυγή µεγάλων δυνάµεων. 
7. Επιβεβαίωση σωστής επαναφύτευσης κλινικά και ακτινογραφικά. 
8. Ακινητοποίηση του δοντιού για 2 βδοµάδες χρησιµοποιώντας παθητική εύκαµπτη 
ακινητοποίηση όπως ορθοδοντικό σύρµα διαµέτρου 0.016’’ ή  0.4mm συγκολλούµενο µε 
ρητίνη στα παρακείµενα δόντια. Διατηρήστε την ρητίνη και τους συγκολλητικούς 
παράγοντες µακριά από τα ελεύθερα ούλα και παρακείµενες περιοχές. Εναλλακτικά µπορεί 
να γίνει χρήση νάιλον (πετονιάς) διαµέτρου 0.13-0.25mm και συγκόλλησή της µε ρητίνη 
στα παρακείµενα δόντια. Σε περιπτώσεις που συνυπάρχει κάταγµα της φατνιακής 
απόφυσης προτείνεται η χρήση πιο άκαµπτης ακινητοποίησης και διατήρησή της για 4 
βδοµάδες. 

9. Η επαναγγείωση του πολφού που µπορεί να οδηγήσει στη συνέχιση της διάπλασης της 
ρίζας και του ακρορριζίου είναι ο σκοπός της αναφύτευσης αδιάπλαστων δοντιών σε 
παιδιά. Ο κίνδυνος για εξωτερική φλεγµονώδους απορρόφησης (µικροβιακής αιτιολογίας) 
πρέπει να αξιολογείται σε σχέση µε τις πιθανότητες επαναγγείωσης του πολφού. Η µορφή 
αυτή της απορρόφησης έχει πολύ ταχεία εξέλιξη στα παιδιά. Αν δεν συµβεί αυτόµατη 
επαναγγείωση του πολφού τότε υπάρχουν τεχνικές όπως η τεχνική της τεχνητής 
ακρορριζικής απόφραξης, αναγεννητικές τεχνικές του πολφού και του ακρορριζίου ή 
ενδοδοντική θεραπεία που πρέπει να εφαρµόζονται αναλόγως το στάδιο διάπλασης της 
ρίζας όταν διαπιστωθεί νέκρωση του πολφού και µικροβιακή µόλυνση (Βλ Ενδοδοντική 
θεραπεία). 

10. Συρραφή πιθανών πληγών των µαλακών ιστών. 
11. Χορήγηση αντιβίωσης (Βλ. Αντιβιοτικά).34,35 
12. Εάν  το εκγοµφωµένο δόντι έχει έρθει σε επαφή µε το έδαφος και εάν η κάλυψη για τον 
τέτανο είναι αβέβαιη συνιστάται η επικοινωνία µε τον οικογενειακό ιατρό για επιπλέον 
αντιτετανικό ορό (Βλ. Αντιτετανικός ορός).36 



13. Χορήγηση οδηγιών προς τον ασθενή (Βλ. Οδηγίες προς ασθενή). 
14. Επανέλεγχος (Βλ. Παρακολούθηση). 
 
Η καθυστερηµένη επαναφύτευση έχει κακή µακροπρόθεσµη πρόγνωση.41 Ο περιοδοντικός 

σύνδεσµός δεν είναι βιώσιµος και δεν αναµένεται να επουλωθεί. Το αναµενόµενο αποτέλεσµα 
είναι αγκύλωση (αντικαταστατική απορρόφηση). Στόχος της  καθυστερηµένης 
επαναφύτευσης είναι η αποκατάσταση του δοντιού στην οδοντοστοιχία για αισθητικούς, 
λειτουργικούς και ψυχολογικούς λόγους καθώς και η διατήρηση του ύψους και εύρους της 
φατνιακής ακρολοφίας που επιτρέπει την εξέλιξή της. Για το λόγο αυτό η απόφαση να γίνει 
επαναφύτευση ενός µόνιµου δοντιού είναι σχεδόν πάντα σωστή ακόµα και στις περιπτώσεις 
που ο εξωστοµατικός χρόνος ξηρότητας είναι µεγαλύτερος από 60 λεπτά. Η αναφύτευση 
επιτρέπει στον θεράποντα να «κερδίσει» χρόνο και να συζητήσει  όλες τις µελλοντικές 
θεραπευτικές λύσεις µε τον ασθενή/κηδεµόνα. Το δόντι µπορεί ανά πάσα στιγµή να γίνει 
εξαγωγή αν χρειαστεί ακολουθώντας την κατάλληλη διεπιστηµονική αξιολόγηση. Οι γονείς 
θα πρέπει να ενηµερώνονται ότι η αφαίρεση της µύλης ή η αυτοµεταµόσχευση αποτελούν 
θεραπευτικές λύσεις σε περίπτωση που το δόντι αγκυλωθεί και είναι σε έκτοπη θέση, 
αναλόγως πάντα µε την ηλικία του ασθενή, τον ρυθµό ανάπτυξης41-46 και την πιθανότητα 
απώλεια του δοντιού. Ο ρυθµός της αγκύλωσης και της απορρόφησης διαφέρει από ασθενή σε 
ασθενή και µπορεί να είναι απρόβλεπτη. 
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 Η καλύτερη αντιµετώπιση ενός εκγοµφωµένου δοντιού είναι η άµεση επαναφύτευσή του στο 
σηµείο του ατυχήµατος, το οποίο είναι συνήθως ανώδυνο. Ενώ τις περισσότερες φορές στο 
σηµείο του ατυχήµατος δεν υπάρχει τοπική αναισθησία, όταν ο ασθενής επισκεφτεί τον 
οδοντίατρο του ή το πλησιέστερο νοσοκοµείο προτείνεται η χρήση τοπικής αναισθησίας για 
καλύτερη διαχείριση του πόνου.50-55 Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχουν επαρκή επιστηµονικά 
δεδοµένα που να συστήνουν τη χρήση τοπικής αναισθησίας χωρίς αγγειοσυσπαστικό. Η 
στελεχιαία αναισθησία (υποκόγχιο νεύρο) µπορεί να αποτελεί εναλλακτική λύση της τοπικής 
αναισθησίας σε σοβαρούς τραυµατισµούς και η εφαρµογή της εξαρτάται επίσης και από την 
εµπειρία του κλινικού να την εκτελέσει αυτή την τεχνική.51,52 
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Η αξία της συστηµικής χορήγησης αντιβιοτικών µετά την επαναφύτευση εξακολουθεί να είναι 
αµφισβητήσιµη καθώς οι κλινικές µελέτες δεν έχουν αποδείξει την αξία τους. Η περιοδοντική 
µεµβράνη του εκγοµφωµένου δοντιού επιµολύνεται από µικρόβια του στοµατικού 
περιβάλλοντος, του µέσου διατήρησης ή του περιβάλλοντος που συνέβη η εκγόµφωση. Για το 
λόγο αυτό συστήνεται η χρήση συστηµικών αντιβιοτικών  για πρόληψη έναρξης 
φλεγµονώδους απορρόφησης.34,35 Επιπλέον η ιατρική κατάσταση του ασθενή ή ταυτόχρονοι 
τραυµατισµοί µπορεί να δικαιολογήσουν την κάλυψη µε αντιβιοτικά. Σε όλες τις περιπτώσεις 
η κατάλληλη δόση πρέπει να υπολογίζεται σύµφωνα µε την ηλικία και το βάρος του ασθενή. 
Η αµοξυκιλλίνη ή πενικιλίνη αποτελεί την πρώτη επιλογή εξαιτίας της αποτελεσµατικότητάς 
τους στο µικροβιακό φορτίο του στοµατικού περιβάλλοντος και τα χαµηλά ποσοστά 
επιπλοκών. Εναλλακτικά σε περίπτωση αλλεργίας στην πενικιλίνη πρέπει να προτείνεται 
διαφορετικό σχήµα κάλυψης. Η αποτελεσµατικότητα της τετρακυκλίνης που χορηγείται 
αµέσως µετά την εκγόµφωση και επαναφύτευση έχει αποδειχθεί σε πειραµατικά µοντέλα 
ζώων.35 Πιο ειδικά η δοξυκυκλίνη είναι το κατάλληλο αντιβιοτικό εξαιτίας της 



αντιµικροβιακής, και αντιφλεγµονώδους δράσης καθώς και στην αναστολή της εξέλιξης της 
απορρόφησης. Όµως ο κίνδυνος δυσχρωµίας των µόνιµων δοντιών πρέπει να αξιολογείται πριν 
τη χρήση συστηµικών αντιβιοτικών τετρακυκλίνης σε νεαρούς ασθενείς. Η 
τετρακυκλίνη/δοξυκυκλίνη δεν πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς κάτω των 12 ετών.56 
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Η χρήση τοπικών αντιβιοτικών στην ριζική επιφάνεια πριν την αναφύτευση είναι 
αµφιλεγόµενη.8,57,58 Ενώ µελέτες σε ζώα έδειξαν θετικά αποτελέσµατα59-61, ωστόσο οι µελέτες 
σε ανθρώπους απέτυχαν αν αποδείξουν βελτιωµένη πολφική επαναγγείωση όταν 
εκγοµφωµένα δόντια τοποθετήθηκαν σε τοπικό αντιβιοτικό πριν την αναφύτευση.62 Για το 
λόγο αυτό δεν µπορεί να γίνει σύσταση για κάποιο συγκεκριµένο τοπικό αντιβιοτικό, χρόνο 
και µέθοδο τοποθέτησης βασισµένο σε ανθρώπινες µελέτες. 
 
7 | ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 
 
Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερο άνθρωποι λαµβάνουν αντιτετανικό εµβόλιο στη ζωή τους 
δεν πρέπει να θεωρείται δεδοµένο36,63,64 ότι ο ασθενής είναι καλυµµένος και πρέπει να γίνεται 
επικοινωνία µε τον οικογενειακό ιατρό για επιπλέον αντιτετανικό ορό αν χρειαστεί. 
 
8 | ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΦΥΤΕΥΜΕΥΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ 
(ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ) 
 
Η ακινητοποίηση θεωρείται απαραίτητη για τη διατήρηση του επαναφυτευµένου δοντιού σε 
σωστή θέση ενώ ταυτόχρονα παρέχει άνεση στον ασθενή και βελτιώνει την λειτουργία 
µάσησης.32,47,65-72 Προηγούµενες έρευνες υποστηρίζουν τη χρήση εύκαµπτης ακινητοποίησης 
για µικρό χρονικό διάστηµα που δίνουν ευκαιρία για ελαφριές/ήπιες κινήσεις  στα 
επαναφυτευµένα δόντια και επιτρέπουν την καλύτερη επούλωση των περιοδοντικών ιστών και 
του πολφού.66 Έρευνες έχουν αποδείξει ότι αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα µε την χρήση 
ορθοδοντικού σύρµατος από ανοξείδωτο χάλυβα διαµέτρου 0.4mm32 ή χρήση νάιλον 
(πετονιάς) διαµέτρου 0.13-0.25mm και συγκόλλησή της µε ρητίνη µε τα παρακείµενα δόντια. 
Η ακινητοποίηση πρέπει να διαρκεί 2 βδοµάδες αναλόγως και µε το µήκος και βαθµό 
διάπλασης της ρίζας. Μία µελέτη που έγινε σε ζώα έδειξε ότι το 60% των µηχανικών ιδιοτήτων 
της περιοδοντικής µεµβράνης επανέρχεται σε 2 βδοµάδες µετά τον τραυµατισµό.69 Επίσης η 
πιθανότητα επούλωσης της περιοδοντικής µεµβράνης µετά την αναφύτευση δεν επηρεάζεται 
από τον χρόνο ακινητοποίησης.47 

Η τοποθέτηση της ακινητοποίησης (σύρµα ή νάιλον) πρέπει να γίνεται παρειακά, ώστε 
αν αποφεύγονται µασητικές παρεµβολές και να επιτρέπει την πρόσβαση για έναρξη της 
ενδοδοντικής θεραπείας υπερώϊα/γλωσσικά. Διάφοροι τύποι ακινητοποιήσεων έχουν 
χρησιµοποιηθεί που επιτρέπουν την καλή στοµατική υγιεινή και είναι αποδεκτοί από τους 
ασθενείς.72 Είναι µεγάλης σηµασίας να διατηρήσουµε τη ρητίνη και τους παράγοντες 
συγκόλλησης µακριά από τα ελεύθερα ούλα και τις µεσοδόντιες περιοχές γιατί µπορεί στα 
σηµεία αυτά να γίνει κατακράτηση µικροβιακής πλάκας µε αποτέλεσµα τη δευτερογενή 
µόλυνση και διείσδυση µικροβίων στην ήδη τραυµατισµένη περιοδοντική µεµβράνη. Ο 
ασθενής και οι γονείς πρέπει να ενηµερώνονται ότι µετά την αποµάκρυνση της 
ακινητοποίησης το τραυµατισµένο δόντι µπορεί να παρουσιάζει µια µικρή κινητικότητα. Μια 
επιπλέον εβδοµάδα ακινητοποίησης είναι χρήσιµη µόνο σε περιπτώσεις που σοβαροί 
τραυµατισµοί των ανταγωνιστών  δοντιών τραυµατίζουν το αναφυτευµένο δόντι ή όταν το 
αναφυτευµένο δόντι δεν έχει καλή συγκράτηση εντός του φατνίου και δεν µπορεί να 



διατηρηθεί σε ορθή θέση. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται αξιολόγηση της κατάστασης του 
δοντιού µετά την αφαίρεση της ακινητοποίησης και έλεγχο της σύγκλεισης. 
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Η συµµόρφωση του ασθενή µε το πρόγραµµα επανελέγχων και τη φροντίδα που πρέπει να 
εφαρµόσει στο σπίτι συµβάλλουν στην ικανοποιητική επούλωση µετά από έναν 
τραυµατισµό.2,24,25,27,29 Τόσο ο ασθενής όσο και οι γονείς αν πρόκειται για νεαρό ασθενή 
πρέπει να ενηµερώνονται και να συµβουλεύονται για την φροντίδα που πρέπει να εφαρµοσθεί 
στο αναφυτευµένο δόντι για τη βέλτιστη επούλωση και πρόληψη περεταίρω τραυµατισµών. 
Αυτό συµπεριλαµβάνει: 

1. Αποφυγή συµµετοχής σε αθλήµατα επαφής. 
2. Μαλακές τροφές για 2 εβδοµάδες αναλόγως την ανοχή του ασθενή.65 
3. Βούρτσισµα των δοντιών µετά από κάθε γεύµα µε µαλακή οδοντόβουρτσα. 
4. Πλύσεις µε διάλυµα χλωρεξιδίνης 0.12% , 2 φορές τη µέρα για 2 εβδοµάδες 
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Όταν ενδείκνυται η ενδοδοντική θεραπεία (δόντια µε κλειστό ακρορρίζιο)17,73-81, πρέπει να 
γίνεται έναρξη εντός 2 εβδοµάδων µετά την αναφύτευση. Η ενδοδοντική θεραπεία πρέπει να 
γίνεται πάντα µε τη χρήση αποµονωτήρα. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την στήριξη της 
αποµόνωσης σε παρακείµενα δόντια για την αποφυγή επιπλέον δυνάµεων (τραυµατισµού) του 
αναφυτευµένου δοντιού. Προτείνεται η τοποθέτηση υδροξειδίου του ασβεστίου έως και 1 
µήνα και ακολουθεί η ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας.82,83 Σε περιπτώσεις που 
επιλεχθεί η τοποθέτηση κορτικοστεροειδούς ή συνδυασµός κορτικοστεροειδούς/αντιβιοτικό 
ως αντιφλεγµονώδες µέσο και για την πρόληψη έναρξης απορρόφησης, τότε αυτό πρέπει να 
τοποθετηθεί αµέσως ή σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα µετά την επαναφύτευση του δοντιού 
και να παραµείνει εντός ριζικού σωλήνα για 6 εβδοµάδες.76,78,84 Τα αντιβιοτικά πρέπει να 
τοποθετούνται µε µεγάλη προσοχή εντός ριζικού σωλήνα ώστε να αποφευχθεί η επαφή τους 
µε το µυλικό τµήµα του δοντιού. Μερικά αντιβιοτικά έχουν το µειονέκτηµα να προκαλούν 
δυσχρωµία στο δόντι οδηγώντας σε δυσαρέσκεια του ασθενή.77 

Σε δόντια µε ανοιχτό ακρορρίζιο µπορεί να συµβεί αυθόρµητη επαναγγείωση του 
πολφού του δοντιού. Για το λόγο αυτό δεν ενδείκνυται η έναρξη της ενδοδοντικής θεραπείας 
εκτός αν υπάρχουν επαρκή ακτινογραφικά και κλινικά σηµεία ή συµπτώµατα νέκρωσης του 
πολφού και µικροβιακής µόλυνσης του ριζικού σωλήνα κατά τη διάρκεια των επανελέγχων. Ο 
κίνδυνος εξέλιξης φλεγµονώδους απορρόφησης µικροβιακής αιτιολογίας πρέπει να 
αξιολογείται σε σύγκριση µε τις πιθανότητες επαναγγείωσης του πολφού. Τέτοιου είδους 
απορροφήσεις εξελίσσονται πολύ γρήγορα στα παιδιά 

Σε περιπτώσεις που αναµένεται νέκρωση του πολφού και διαγνωσθεί µικροβιακή 
µόλυνση  του ριζικού συστήµατος πρέπει να γίνεται έναρξη ενδοδοντικής θεραπείας ή να 
εφαρµόζονται τεχνικές ακρορριζικής απόφραξης (apexification)  ή αναγεννητικές τεχνικές 
(revascularization/revitalization).  Σε περιπτώσεις που αναµένεται αγκύλωση του δοντιού και 
προγραµµατιστεί αφαίρεση της µύλης του δοντιού, πρέπει να ληφθεί η σωστή απόφαση για το 
υλικό τοποθέτησης εντός ριζικού σωλήνα αλλά και τον χρόνο παραµονής του. 
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11.1 | Κλινικός έλεγχος 



 
Τα εκγοµφωµένα δόντια πρέπει να παρακολουθούνται κλινικά και ακτινογραφικά στις 2 
βδοµάδες (όταν γίνεται αφαίρεση της ακινητοποίησης), 4 βδοµάδες, 3 µήνες, 6 µήνες, ένα 
χρόνο και κάθε χρόνο για τουλάχιστον 5 χρόνια.2,6-9,25,26,85  Ο κλινικός και ακτινογραφικός 
έλεγχος παρέχει πληροφορίες που θα καθορίσουν το αποτέλεσµα. Η αξιολόγηση µπορεί να 
περιλαµβάνει τα ευρήµατα που περιγράφονται παρακάτω. 
 Για αδιάπλαστα δόντια µε ανοιχτό ακρορρίζιο στα οποία αναµένεται αυθόρµητη 
επαναγγείωση, προτείνεται ο κλινικός και ακτινογραφικός έλεγχος να είναι πιο συχνός 
εξαιτίας του κινδύνου έναρξης φλεγµονώδους απορρόφησης (µικροβιακής αιτιολογίας) και 
ταχεία απώλεια του δοντιού και του υποκείµενου οστού όταν αυτό δεν αναγνωρίζεται έγκαιρα. 
Σηµάδια απορρόφησης ρίζας ή οστού σε οποιοδήποτε σηµείο περιφερικά της ρίζας του δοντιού 
πρέπει να ερµηνεύονται ως φλεγµονώδης απορρόφηση (µικροβιακής αιτιολογίας). 
Ακτινογραφική απουσία της περιοδοντικής µεµβράνης (lamina dura), αντικατάσταση της 
επιφάνειας της ρίζας ή του οστού µαζί µε την παρουσία υψηλού µεταλλικού ήχου κατά την 
επίκρουση πρέπει να ερµηνεύεται ως αγκύλωση (αντικαταστατική απορρόφηση). Είναι 
αξιοσηµείωτο ότι οι δύο τύποι απορρόφησης µπορεί να συµβαίνουν ταυτόχρονα. Για το λόγο 
αυτό, επαναφυτευµένα δόντια µε ανοιχτό ακρορρίζιο πρέπει να παρακολουθούνται κλινικά και 
ακτινογραφικά στις 2 βδοµάδες ( όταν αφαιρείται η ακινητοποίηση) 1,2,3,6 µήνες, 1 χρόνο και 
κάθε χρόνο για τα επόµενα 5 χρόνια.2,6-9,25,26,85 

  
 
11..2 | Θετικά αποτελέσµατα  
 
11.2.1 | Κλειστό ακρορρίζιο 
Ασυµπτωµατικό δόντι, λειτουργικό, κανονική κινητικότητα, απουσία ευαισθησίας κατά την 
επίκρουση και φυσιολογικός ήχος επίκρουσης. Ακτινογραφικά, απουσία ακρορριζικών 
διαυγάσεων και ενδείξεων απορρόφησης. Ο περιρριζικός χώρος (lamina dura)  παρατηρείται 
φυσιολογικός. 
 
11.2.2 | Ανοιχτό ακρορρίζιο 
Ασυµπτωµατικό δόντι, λειτουργικό, κανονική κινητικότητα και αντίδραση στην επίκρουση, 
φυσιολογικός ήχος επίκρουσης. Ακτινογραφικά, ένδειξη συνέχισης διάπλασης της ρίζας και 
ανατολή του δοντιού. Ενασβεστίωση του ριζικού σωλήνα µπορεί να παρατηρηθεί συνήθως 
κατά τον πρώτο χρόνο  µετά τον τραυµατισµό. Αυτός θεωρείται ο µηχανισµός µε τον οποίο ο 
πολφός επουλώνεται µετά την αναφύτευση αδιάπλαστων µόνιµων δοντιών.85 
 
 
11.3 | Αρνητικά αποτελέσµατα 
 
11.3.1 | Κλειστό ακρορρίζιο 
 
Ο ασθενής µπορεί να έχει ή να µην έχει συµπτώµατα, παρουσία οιδήµατος ή συριγγίου, το 
δόντι µπορεί να έχει έντονη κινητικότητα ή µη κινητικότητα (αγκύλωση) µε υψηλό µεταλλικό 
ήχο κατά την επίκρουση. Ενδείξεις περιακρορριζικής αλλοίωσης. Ακτινογραφικές ενδείξεις 
απορρόφησης (φλεγµονώδης απορρόφηση µικροβιακής αιτιολογίας ή αντικαταστατικής 
απορρόφησης ή και των δύο µαζί). Σε περίπτωση αγκύλωσης η µύλη του δοντιού φαίνεται να 
βρίσκεται σε υπολειπόµενη ανατολή παρεµποδίζοντας τη φυσιολογική ανάπτυξη της 
φατνιακής απόφυσης και την ανάπτυξη του προσώπου βραχυπρόθεσµα µεσοπρόθεσµα ή 
µακροπρόθεσµα. 

 



 
11.3.2 | Ανοιχτό ακρορρίζιο 
 
Ο ασθενής µπορεί να έχει ή να µην έχει συµπτώµατα, παρουσία συριγγίου ή οιδήµατος, το 
δόντι µπορεί να έχει έντονη κινητικότητα ή µη κινητικότητα (αγκύλωση) µε υψηλό µεταλλικό 
ήχο κατά την επίκρουση. Το δόντι µπορεί σταδιακά να είναι σε υπολειπόµενη ανατολή . 
Ενδείξεις περιακρορριζικής αλλοίωσης. Ακτινογραφικές ενδείξεις απορρόφησης 
(φλεγµονώδης απορρόφηση µικροβιακής αιτιολογίας ή αντικαταστατικής απορρόφησης ή και 
των δύο µαζί) ή µη συνέχιση διάπλασης της ρίζας. Σε περίπτωση αγκύλωσης η µύλη του 
δοντιού φαίνεται να βρίσκεται σε υπολειπόµενη ανατολή παρεµποδίζοντας τη φυσιολογική 
ανάπτυξη της φατνιακής απόφυσης και την ανάπτυξη του προσώπου βραχυπρόθεσµα 
µεσοπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα. 
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Η παρακολούθηση απαιτεί καλή συνεργασία µεταξύ του πρώτου επεµβαίνοντα και των 
ειδικών που πρόκειται να παρέχουν δευτερευόντως τις υπηρεσίες τους (όταν έχουµε 
περιπτώσεις που χρήζουν διεπιστηµονικής προσέγγισης όπως για παράδειγµα η συνεργασία 
µεταξύ ορθοδοντικού και παιδοδοντιάτρου ή ενδοδοντολόγου) στηριζόµενοι στις κατάλληλες 
γνώσεις και εµπειρίες για ολιστική προσέγγιση περιπλεγµένων  οδοντικών τραυµατισµών. Η 
οµάδα µπορεί να  επωφεληθεί από άλλες ειδικότητες οι οποίες παρέχουν µακροπρόθεσµες 
θεραπείες όπως η τοποθέτηση γέφυρας, εµφυτεύµατος ή αυτοµεταµόσχευσης. Σε περιπτώσεις 
που η πρόσβαση σε µία διεπιστηµονική οµάδα δεν είναι δυνατή, αναµένεται από τον γενικό 
οδοντίατρο να προσφέρει µακροπρόθεσµη παρακολούθηση του ασθενή και θεραπείες µέσα 
στα πλαίσια της εµπειρίας, εκπαίδευσης και γνώσης που κατέχουν. 
Οι ασθενείς οι γονείς και τα παιδιά πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για την 

πρόγνωση ενός εκγοµφωµένου δοντιού το συντοµότερο δυνατόν. Πρέπει να συµµετέχουν 
ενεργά στην διαδικασία απόφασης του σχεδίου θεραπείας. Περεταίρω το κόστος και ο χρόνος 
που απαιτείται για κάθε θεραπευτική προσέγγιση πρέπει να συζητιούνται πριν την 
οριστικοποίηση του τελικού σχεδίου. 
Σε περιπτώσεις που δόντια «χάνονται» στην επείγουσα φάση µετά τον τραυµατισµό ή 

έχουν δυσµενή πρόγνωση και πρόκειται να χαθούν αργότερα, απαιτούνται συζητήσεις µε 
κατάλληλους συνεργάτες που έχουν εµπειρία στην αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών ειδικά 
για νεαρούς ασθενείς. Ιδανικά ,οι συζητήσεις αυτές πρέπει να γίνονται πριν ένα δόντι είναι σε 
υπολειπόµενη ανατολή. Η κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση µπορεί να περιλαµβάνει την 
αφαίρεση της µύλης του δοντιού (decoronation) και συρραφή της ρίζας εντός του φατνίου (σε 
περιπτώσεις αγκύλωσης) , την αυτοµεταµόσχευση, ρητινωδώς συγκολλούµενη γέφυρα (resin 
retained bridge), µερική οδοντοστοιχία, η ορθοδοντικό µηχανισµό διατήρησης χώρου. Οι 
οριστικές αποφάσεις λαµβάνονται ύστερα από πλήρη συζήτηση µε τον ασθενή , το παιδί και 
τους γονείς του µε στόχο να αφήσει ανοιχτές όλες τις επιλογές για τελική απόφαση µέχρι την 
ενηλικίωση του ασθενή. Η απόφαση να γίνει αφαίρεση της µύλης γίνεται όταν ένα δόντι είναι 
αγκυλωµένο (λόγω αντικαταστατικής απορρόφησης) και το δόντι παρουσιάζει σηµάδια 
υπολειπόµενης ανατολής (το δόντι σταµατάει την ανατολή του και η µύλη µετατοπίζεται 
προστοµιακά-infraocclusion) που κρίνεται αισθητικά µη αποδεκτό αποτέλεσµα και καµία 
προσθετική εργασία δεν µπορεί να επιλύσει µακροπρόθεσµα το πρόβληµα.41,45 Μετά την 
ενηλικίωση και ολοκλήρωση της διάπλασης της γνάθου η τοποθέτηση εµφυτεύµατος µπορεί 
να συζητηθεί µε τον ασθενή. 
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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.87 Αυτό είναι ένα από τα πρώτα COS 
που έχουν αναπτυχθεί στην οδοντιατρική και υποστηρίζεται ύστερα από συστηµατική 
ανασκόπηση των αποτελεσµάτων που έχουν βρεθεί στην βιβλιογραφία του οδοντικού 
τραύµατος µε ισχυρή µεθοδολογία.88 Μερικά αποτελέσµατα  εµφανίζονται να 
επαναλαµβάνονται ανάµεσα στους διάφορους τύπους ΟΤ. Τα αποτελέσµατα αυτά 
αναγνωρίζονται ως «Γενικά» (σχετικοί 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. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο αντίστοιχο άρθρο87 και 
επιπρόσθετο υλικό στην ιστοσελίδα του περιοδικού Dental Traumatology journal. 
 
«Γενικά αποτελέσµατα έκβασης»: 

1. Επούλωση περιοδοντικών ιστών 
2. Επούλωση πολφού (για δόντια µε ανοιχτό ακρορρίζιο) 
3. Πόνος 
4. Δυσχρωµία 
5. Απώλεια δοντιού 
6. Ποιότητα ζωής 
7. Αισθητική (αντίληψη του ασθενή) 
8. Φόβος για τον οδοντίατρο που να σχετίζεται µε το οδοντικό τραύµα 
9. Αριθµός των κλινικών συνεδριών 

 
«Ειδικά αποτελέσµατα έκβασης»: 

1. Υπολειπόµενη ανατολή (το δόντι-µύλη εκτοπίζεται παρειακά εξαιτίας της 
αγκύλωσης/αντικαταστατικής απορρόφησης στη ρίζα) 
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Αρκετά υποσχόµενες θεραπείες για εκγοµφωµένα δόντια έχουν συζητηθεί στην οµάδα 
εργασίας για τις κατευθυντήριες οδηγίες. Μερικές από αυτές έχουν µερικά πειραµατικά 
αποτελέσµατα ενώ άλλες χρησιµοποιούνται στην κλινική πράξη. Σύµφωνα µε την οµάδα 
εργασίας, δεν υπάρχουν σαφή και επαρκή επιστηµονικά δεδοµένα (κλινικά ή πειραµατικά) για 
κάποιες από αυτές τις µεθόδους ώστε να συµπεριληφθούν στις τρέχουσες κατευθυντήριες 
οδηγίες. Η οµάδα εργασίας ωστόσο υποστηρίζει τη διεξαγωγή περισσότερων ερευνών στα 
ακόλουθα ζητήµατα: 
 

• Επαναγγείωση του πολφού-βλ. δηµοσιευµένες κατευθυντήριες οδηγίες από την 
Αµερικάνικη Ένωση Ενδοδοντολόγων-American Association of Endodontists (AAE)89 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενδοδοντολόγων- European Society of Endodontology 
(ESE).90 

• Βέλτιστοι τύποι ακινητοποίησης, χρόνος ακινητοποίησης και η σχέση µε την 
επούλωση του πολφού και του περιοδοντίου. 



• Επίδραση στην επούλωση των ιστών η χρήση αναισθητικού µε αγγειοσυσπαστικό. 
• Επίδραση στη επούλωση τω ιστών και στην αντιµετώπιση της εξωτερικής 
απορρόφησης η χρήση τοπικών και συστηµικών αντιβιοτικών. 

• Μακροχρόνια ανάπτυξη και προσαρµογή της ακρολοφίας του φατνιακού οστού µετά 
από επαναφύτευση ή αφαίρεση της µύλης (decoronation). 

• Επίδραση στην αναγέννηση περιοδοντικών ιστών στην αποκατάσταση της 
φυσιολογικής λειτουργίας. 

• Επούλωση των περιοδοντικών ιστών µετά από επαναφύτευση 
• Φροντίδα για το σπίτι µετά από επαναφύτευση δοντιού. 

 
 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
Οι συγγραφείς επιβεβαιώνουν ότι δεν έχουν σύγκρουση συµφερόντων. Δεν έχει γίνει 
χρηµατοδότηση για το έργο που πραγµατοποιήθηκε. Οι εικόνες είναι µε την ευγενική 
παραχώρηση του Dental Trauma Guide. 
 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Δεν απαιτήθηκε κώδικας ηθικής δεοντολογίας για αυτό το άρθρο 
 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ (DISCLAIMER)  
Αυτές οι οδηγίες προορίζονται για να παρέχουν πληροφορίες στους παρόχους υγειονοµικής 
περίθαλψης που φροντίζουν ασθενείς µε οδοντικούς τραυµατισµούς. Αντιπροσωπεύουν τις 
τρέχουσες καλύτερες πληροφορίες που βασίζονται στα καλύτερα επιστηµονικά δεδοµένα και 
σε εξειδικευµένες γνώµες. Όπως ισχύει για όλες τις οδηγίες, ο πάροχος υγειονοµικής 
περίθαλψης πρέπει να χρησιµοποιεί την κλινική του κρίση που υπαγορεύεται από τις συνθήκες 
που υπάρχουν στο εκάστοτε περιστατικό οδοντικού τραύµατος τη δεδοµένη στιγµή. Η IADT 
δεν εγγυάται ευνοϊκά αποτελέσµατα από την τήρηση των οδηγιών, αλλά η ακολουθώντας τις 
οδηγίες µπορεί να µεγιστοποιήσει τις πιθανότητες για επιτυχία. 
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