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Περίληψη 

Οι οδοντικοί τραυµατισµοί (ΟΤ) στη νεογιλή οδοντοφυΐα παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
προβλήµατα και συχνά απαιτούν πολύ διαφορετική αντιµετώπιση συγκριτικά µε  την 
µόνιµη οδοντοφυΐα. Η IADT ανέπτυξε αυτές τις οδηγίες ως µία δήλωση οµοφωνίας 
µετά από µια ολοκληρωµένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και των συζητήσεων 
ειδικής οµάδας εργασίας. Στην οµάδα εργασίας συµπεριλαµβάνονται έµπειροι 
ερευνητές, κλινικοί από διάφορες ειδικότητες και γενικοί οδοντίατροι. Σε περιπτώσεις 
που τα δηµοσιευµένα ευρήµατα δεν ήταν αντικειµενικά εµπεριστατωµένα  οι συστάσεις 
βασίστηκαν σε απόψεις οµοφωνίας της οµάδας εργασίας. Στη συνέχεια εξετάστηκαν 
και εγκρίθηκαν από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της IADT. Ο πρωταρχικός 
στόχος αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών είναι να παρέχει στους κλινικούς τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την άµεση και επείγουσα αντιµετώπιση των ΟΤ στη 
νεογιλή οδοντοφυΐα οι οποίες βασίζονται στα καλύτερα επιστηµονικά δεδοµένα της 
υπάρχουσας βιβλιογραφίας και τις γνώµες των ειδικών. 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 τραυµατισµοί στα παιδιά θεωρούνται µια από τις βασικές απειλές για την υγεία τους 
και συνήθως δεν δίνεται η απαραίτητη προσοχή από το σύστηµα δηµόσιας υγειας.1 Για 
παιδιά ηλικίας 0-6, οι οδοντικοί τραυµατισµοί (ΟΤ) υπολογίζονται στο 18% όλων των 
τραυµατισµών του σώµατος και το στόµα είναι η δεύτερη συνηθέστερη περιοχή που 
προσβάλλεται.2 Μια πρόσφατη µελέτη έδειξε ότι ο παγκόσµιος επιπολασµός ΟΤ των 
νεογιλών δοντιών ανέρχεται στο 22.7%.3 Επίσης επαναλαµβανόµενοι οδοντικοί 
τραυµατισµοί παρατηρούνται πολύ συχνά στα παιδιά.4 

Αθέλητες πτώσεις, συγκρούσεις και δραστηριότητες αναψυχής είναι οι 
συνηθέστερες αιτίες ΟΤ ειδικά όταν τα παιδιά µαθαίνουν να µπουσουλάνε, περπατάνε, 
τρέχουν και αρχίζουν να προσαρµόζονται στο φυσικό τους περιβάλλον.5 Συχνότερα 
συµβαίνουν σε ηλικίες µεταξύ 2-6 ετών4-7 µε τους τραυµατισµούς των περιοδοντικών 
ιστών να είναι οι πιο συχνοί.6,8 Τα παιδιά που παρουσιάζουν τέτοιου είδους 
τραυµατισµούς επισκέπτονται συχνά διάφορους υγειονοµικούς φορείς όπως είναι ο 
γενικός οδοντίατρος, οδοντιατρικά κέντρα µε εξειδικευµένους οδοντιάτρους, το τµήµα 
επειγόντων περιστατικών σε νοσοκοµεία και τα φαρµακεία. Για το λόγο αυτό είναι 
σηµαντικό κάθε επιστήµονας/ υγειονοµικός φορέας να έχει τις απαραίτητες γνώσεις, 
ικανότητες και εκπαίδευση για τη σωστή διαχείριση ΟΤ σε παιδιά µε νεογιλά δόντια. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν τη νεογιλή οδοντοφυΐα, 
περιλαµβάνουν συστάσεις για τη σωστή διάγνωση και διαχείριση ΟΤ νεογιλών 
δοντιών, προϋποθέτοντας ότι η γενική υγεία του παιδιού είναι καλή και η οδοντοφυΐα 
του είναι σε καλή κατάσταση απουσία τερηδόνας. Οι στρατηγικές διαχείρισης µπορούν 
να αλλάξουν όταν πολλαπλά δόντια τραυµατίζονται. Πολλές επιστηµονικές έρευνες 
έχουν συµβάλει για το περιεχόµενο αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών και οι 
θεραπείες και οι µελέτες που τις υποστηρίζουν δεν αναφέρονται σε κάποιο άλλο σηµείο 
εντός των οδηγιών αυτών.9-15 
 
1.1 | Αρχική παρουσίαση και ελαχιστοποίηση του άγχους του παιδιού και του 
γονέα 
 

Η διαχείριση των ΟΤ σε παιδιά είναι αγχωτική τόσο για το παιδί όσο και για τον γονέα. 
Μπορεί επίσης να είναι δύσκολη και για όλη την οδοντιατρική οµάδα. Ένας ΟΤ στη 
νεογιλή οδοντοφυΐα, συχνά αποτελεί την αιτία για την πρώτη επίσκεψη του παιδιού 
στον οδοντίατρο. Η ελαχιστοποίηση του άγχους τόσο του παιδιού όσο και των γονέων 
ή άλλων υγειονοµικών φορέων παροχής υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της πρώτης 
επίσκεψης είναι πολύ σηµαντική. Σε νεαρή ηλικία το παιδί µπορεί να µην είναι  
συνεργάσιµο για µία ενδελεχή κλινική και ακτινογραφική εξέταση ή την 
πραγµατοποίηση οποιασδήποτε οδοντιατρικής θεραπεία. Μία γόνατο µε γόνατο 
εξέταση µπορεί να είναι βοηθητική για την αξιολόγηση του περιστατικού. Πληροφορίες 
για το πως πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση ενός παιδιού στη νεογιλή οδοντοφυΐα 
µπορείτε να βρείτε σε πρόσφατα συγγράµµατα16-18 ή µπορείτε να παρακολουθήσετε στο 
ακόλουθο βίντεο: (https://tinyurl.com/kneetokneeexamination). Προτείνεται η 
επείγουσα συνεδρία και οι επανέλεγχοι να παρέχονται από παιδοδοντίατρο ή από 
οδοντίατρο µε εµπειρία και γνώσεις στη διαχείριση οδοντικού τραύµατος σε παιδιά αν 
αυτό είναι εφικτό. Οι οδοντίατροι αυτοί συνήθως µπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
εξειδικευµένες υπηρεσίες διάγνωσης και θεραπείας όπως είναι η καταστολή ή η γενική 
αναισθησία και διαχείριση του πόνου µε σκοπό την ελαχιστοποίησή του και την 
καλύτερη πρόληψη. 



 
 
1.2 |Δοµηµένη προσέγγιση 

 
Είναι πολύ σηµαντικό οι οδοντίατροι να υιοθετήσουν µια δοµηµένη προσέγγιση για τη 
διαχείριση των ΟΤ. Αυτό συµπεριλαµβάνει τη λήψη ιστορικού, την κλινική εξέταση, τη 
συλλογή των αποτελεσµάτων των κλινικών δοκιµασιών και ο τρόπος που γίνεται η 
καταγραφή τους. Η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι η χρήση µιας δοµηµένης καταγραφής 
του  ιστορικού κατά την πρώτη συνεδρία οδηγεί σε σηµαντική βελτίωση της ποιότητας 
της καταγραφής ΟΤ συµπεριλαµβανοµένου και της µόνιµης οδοντοφυΐας.5,20  Υπάρχει 
µια ποικιλία από διάφορες φόρµες λήψης ιστορικού ΟΤ στα βιβλία6-18 ή φόρµες που 
έχουν χρησιµοποιηθεί σε διάφορα ειδικά κέντρα.21,22 Οι εξωστοµατικές και 
ενδοστοµατικές φωτογραφίες αποτελούν ένα σηµαντικό µόνιµο αρχείο των ΟΤ και 
συνιστώνται ανεπιφύλακτα. 
 
1.3 | Αρχική εξέταση 

 
Ξεκινήστε µε τη λήψη ενός προσεκτικού ιατρικού, κοινωνικού (συµπεριλαµβανοµένου 
και όσων συνοδεύουν το παιδί) οδοντιατρικού ιστορικού και ιστορικού του 
ατυχήµατος. Εξετάστε διεξοδικά το κεφάλι τον λαιµό και ενδοστοµατικά για πιθανούς 
οστικούς τραυµατισµούς ή τραυµατισµούς σε µαλακούς ιστούς.17,18  Να είστε 
προσεκτικοί για πιθανούς ταυτόχρονους τραυµατισµούς στο κεφάλι, κατάγµατα στην 
προσωπική χώρα, απώλεια δοντιών ή τραυµατισµούς των µαλακών ιστών. Αναζητήστε 
ιατρική εξέταση αν το κρίνετε απαραίτητο. 
 
1.4 | Τραυµατισµός των µαλακών ιστών 
 
Είναι απαραίτητο να εντοπίσετε, να καταγράψετε και να διαγνώσετε εξωστοµατικούς ή 
ενδοστοµατικούς τραυµατισµούς των µαλακών ιστών.18,23 Τα χείλη, ο στοµατικός 
βλεννογόνος, τα ελεύθερα ούλα πρέπει να ελέγχονται για ρήξεις, εκχυµώσεις ή 
αιµατώµατα. Τα χείλη πρέπει να ελέγχονται για πιθανή ενσφήνωση θραυσµάτων των 
δοντιών. Η παρουσία τραυµατισµών των µαλακών ιστών πρέπει να συνδέεται µε την 
αναζήτηση άµεσης περίθαλψης. Τέτοιοι τραυµατισµοί συναντώνται συνήθως σε ηλικίες 
0-3 ετών24 Η διαχείριση των τραυµατισµών των µαλακών ιστών πρέπει να παρέχεται 
από παιδοδοντίατρο ή από οδοντίατρο µε εµπειρία και γνώσεις στη διαχείριση 
οδοντικών τραυµατισµών σε παιδιά. Η γονική συνεισφορά στη φροντίδα των µαλακών 
ιστών στο σπίτι παίζει σηµαντικό ρόλο και µπορεί να βοηθήσει στην επούλωσή τους. 
Οι οδηγίες προς τους γονείς περιγράφονται στη συνέχεια στις κατευθυντήριες οδηγίες 
(βλ πίνακες). 
 
1.5 | Δοκιµασίες, αποχρωµατισµός µύλης και ακτινογραφίες 

 
Συνιστώνται ιδιαίτερα η λήψη εξωστοµατικών και ενδοστοµατικών φωτογραφιών.  

Οι δοκιµασίες ζωτικότητας δεν είναι αξιόπιστες στα νεογιλά δόντια και για αυτό 
το λόγο δεν συνιστώνται.  

Η κινητικότητα του δοντιού, το χρώµα, η ευαισθησία κατά την ψηλάφηση και η 
θέση ή µετατόπιση του δοντιού πρέπει να καταγράφονται. 

Το χρώµα των τραυµατισµένων και µη τραυµατισµένων δοντιών πρέπει να 
καταγράφεται σε κάθε συνεδρία. Η δυσχρωµία είναι µία συνηθισµένη µετατραυµατική 
επιπλοκή.8,25-27 Η δυσχρωµία αυτή µπορεί να είναι προσωρινή και το δόντι να 



ανακτήσει το φυσιολογικό του χρώµα σε µερικές βδοµάδες ή µήνες.8,28-30  Δόντια µε 
αµετάβλητη δυσχρωµία χρώµατος σκούρο γκρι, µπορεί να παραµένουν ασυµπτωµατικά 
κλινικά και ακτινογραφικά ή να παρουσιάσουν στην πορεία περιακρορριζική αλλοίωση 
(µε ή χωρίς συµπτώµατα).31,32  Δεν ενδείκνυται η έναρξη ενδοδοντικής θεραπείας σε 
δόντια µε δυσχρωµία, εκτός αν συνυπάρχουν κλινικά και ακτινογραφικά σηµεία 
µικροβιακής µόλυνσης του συστήµατος του ριζικού σωλήνα.18,33 

Στις οδηγίες αυτές έχει γίνει κάθε προσπάθεια µείωσης του αριθµού των 
ακτινογραφιών για ακριβή και σωστή διάγνωση µε σκοπό την ελαχιστοποίηση της 
έκθεσης των παιδιών στην ακτινοβολία. Για τις βασικές ακτινογραφίες, η 
ακτινοπροστασία περιλαµβάνει τη χρήση ειδικού κολάρου για τον θυρεοειδή όταν 
αυτός βρίσκεται στην πορεία της ακτινοβολίας34 και µία ποδιά µολύβδου όταν οι γονείς 
κρατούν το παιδί. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε την ακτινοβολία στα παιδιά είναι 
ανησυχητικοί, καθώς αυτά είναι πολύ πιο ευαίσθητα στις επιπτώσεις από την έκθεση 
στην ακτινοβολία και στην ανάπτυξη περισσότερων καρκίνων συγκριτικά µε τους 
ενήλικες. Αυτό οφείλεται στο µεγαλύτερο προσδόκιµο ζωής και στην µεγαλύτερη 
ραδιοευαισθησία ορισµένων αναπτυσσόµενων οργάνων και ιστών.35,36 Για αυτό το 
λόγο ο κλινικός πρέπει να διερωτάται αν η κάθε επιπρόσθετη ακτινογραφία που 
λαµβάνει επηρεάζει θετικά την τελική του διάγνωση και το θεραπευτικό σχέδιο. Οι 
κλινικοί πρέπει µα ακολουθούν τις αρχές του ALARA (As Low As Reasonably 
Achievable) ελαχιστοποιώντας τη δόση της ακτινοβολίας. Η χρήση της CBCT µετά από 
ΟΤ στα παιδιά ενδείκνυται σπάνια.37  

 
1.6 | Διάγνωση 

 
Μία προσεκτική και συστηµατική προσέγγιση για σωστή διάγνωση είναι απαραίτητη. 
Οι κλινικοί πρέπει να µπορούν να εντοπίζουν όλους τους τραυµατισµούς σε όλα τα 
δόντια συµπεριλαµβανοµένων των σκληρών ιστών (π.χ. κατάγµατα) και περιοδοντικών 
ιστών (π.χ. µετατοπίσεις). Όταν υπάρχουν ταυτόχρονοι τραυµατισµοί στη νεογιλή 
οδοντοφυΐα µαζί µε µερική εκγόµφωση ή πλάγια µετατόπιση, αυτό επηρεάζει δυσµενώς 
την πρόγνωση και διάσωση του πολφού.27 Ο ακόλουθος Πίνακας (1-12) και η 
ιστοσελίδα οδοντικού τραύµατος (www.dentaltraumaguide.org) µπορεί να βοηθήσουν 
τους κλινικούς να αναγνωρίσουν κλινικά όλους τους πιθανούς τραυµατισµούς για κάθε 
τραυµατισµένο δόντι. 
 
1.7 | Τραυµατισµοί µε πρόθεση (που δεν έγινα από ατύχηµα) 

 
Το οδοντικό τραύµα και το τραύµα στο πρόσωπο µπορεί να συµβούν και από πρόθεση. 
Οι κλινικοί πρέπει µέσα από το ιστορικό του ατυχήµατος και των τραυµατισµών που 
εντοπίζουν να είναι σε θέση να διακρίνουν αν ταιριάζουν οι πληροφορίες µε την 
κλινική εικόνα των τραυµατισµών. Σε περιπτώσεις που υπάρχει υποψία για σωµατική 
κακοποίηση ή ενδοοικογενειακή βία θα πρέπει να γίνεται άµεση παραποµπή για πλήρη 
σωµατική εξέταση του παιδιού και  διερεύνηση του συµβάντος. Η παραποµπή πρέπει 
να ακολουθήσει το πρωτόκολλο βάσει της τρέχουσας νοµοθεσίας και είναι εκτός πεδίου 
αυτών των οδηγιών. 
 
 
1.8 |Επιπτώσεις του οδοντικού τραύµατος σε νεογιλά δόντια στη µόνιµη 
οδοντοφυΐα 
 



Υπάρχει µία στενή σχέση µεταξύ του ακρορριζίου του νεογιλού δοντιού και του υπό 
ανατολή µόνιµου οδοντικού σπέρµατος. Δυσµορφία δοντιού, έγκλειστα δόντια και 
διαταραχές κατά την ανατολή και ανάπτυξη των µόνιµων δοντιών είναι µερικές από τις 
επιπτώσεις που µπορεί να προκύψουν µετά από έναν τραυµατισµό στη νεογιλή 
οδοντοφυΐα και στο φατνιακό οστό.38-44 Η εµβύθιση και η ολική εκγόµφωση 
σχετίζονται περισσότερο µε την ανάπτυξη ανωµαλιών στη µόνιµη οδοντοφυΐα.38-43  

Στην εµβύθιση και στην πλάγια µετατόπιση οι προηγούµενες κατευθυντήριες 
οδηγίες συνιστούσαν την άµεση εξαγωγή του νεογιλού δοντιού όταν η κατεύθυνση της 
µετατόπισης ήταν προς το µόνιµο οδοντικό σπέρµα. Αυτή η ενέργεια δεν συστήνεται 
πλέον εξαιτίας 1) των αποδεδειγµένων  επιστηµονικά δεδοµένων για αυθόρµητη 
ανατολή των εµβυθισµένων νεογιλών δοντιών8,10,26,44-46, 2) την ανησυχία ότι 
µεγαλύτερη βλάβη µπορεί να προκληθεί στο οδοτνικό σπέρµα κατά την εξαγωγη του 
νεογιλού και 3) την απουσία αποδεικτικών στοιχείων ότι η άµεση εξαγωγή θα 
ελαχιστοποιήσει περαιτέρω βλάβες στο οδοντικό σπέρµα του µόνιµου δοντιού. 

Είναι πολύ σηµαντικό οι γονείς πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για 
πιθανές µετατραυµατικές επιπλοκές στην ανάπτυξη των µόνιµων δοντιών ειδικά σε 
περιπτώσεις µετά από εµβύθιση, ολική εκγόµφωση ή κατάγµατα της φατνιακής 
απόφυσης. 
 
1.9 | Στρατηγικές διαχείρισης για οδοντικό τραύµα στη νεογιλή οδοντοφυΐα 

 
Γενικά, δεν υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά επιστηµονικά δεδοµένα που να 
υποστηρίζουν επαρκώς τις θεραπευτικές επιλογές στη νεογιλή οδοντοφυΐα. Η 
παρακολούθηση είναι συνήθως ή πιο κατάλληλη επιλογή κατά την επείγουσα συνεδρία 
εκτός αν ο κίνδυνος εισπνοής ή κατάποσης του δοντιού ή παρεµβολές στη σύγκλειση 
δεν το συνιστούν. Η συντηρητική προσέγγιση τέτοιων περιστατικών απαλλάσσει το 
παιδί από πρόσθετη ταλαιπωρία18 και µειώνει τον κίνδυνο για βλάβη στη µόνιµη 
οδοντοφυΐα.18,47,48 

Συνοπτικά η διαχείριση του ΟΤ στη νεογιλή οδοντοφυΐα περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα: 

 
• Την ωριµότητα και ικανότητα ενός παιδιού να ανταπεξέλθει σε έκτακτες 
καταστάσεις, ο χρόνος άµεσης αντιµετώπισης του περιστατικού από τον 
οδοντίατρο και η σύγκλειση είναι όλοι σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν 
τη θεραπεία. 

• Είναι σηµαντικό οι γονείς να είναι ενηµερωµένοι πώς να διαχειρίζονται τα οξέα 
συµπτώµατα ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω δυσφορία στο παιδί.49,50 
Μετακινήσεις των δοντιών όπως εµβύθιση ή πλάγια µετατόπιση και κατάγµατα 
ρίζας µπορεί να προκαλέσουν πολύ πόνο. Συνίσταται η χρήση αναλγητικών  
όπως ιβουπροφένη ή/ και ακεταµινοφαίνη (παρακεταµόλη) όταν αναµένεται 
πόνος. 

• Η ελαχιστοποίηση του άγχους/ φόβου για τον οδοντίατρο είναι απαραίτητη. Η 
παροχή οδοντιατρικής θεραπείας εξαρτάται από την ωριµότητα του παιδιού και 
την ικανότητά του να συνεργαστεί. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις 
συµπεριφοράς51-53 οι οποίες έχει αποδειχτεί ότι είναι αποτελεσµατικές στη 
διαχείριση έκτακτων περιστατικών σε παιδιά.54,55 Οι ΟΤ και οι θεραπείες τους 
έχουν το µειονέκτηµα ότι µπορεί να προκαλέσουν µετατραυµατικό στρες στα 
παιδιά και φόβο για τον οδοντίατρο. Η ανάπτυξη τέτοιων καταστάσεων στα 
παιδιά είναι περίπλοκες, όπως επίσης οι σχετικές έρευνες αναφορικά µε το θέµα 
αυτό είναι ελάχιστες56,57. Ωστόσο, µελέτες στη βιβλιογραφία έχουν δείξει ότι η 



πολυπαραγοντική φύση του φόβου για τον οδοντίατρο και ο ρόλος των 
εξαγωγών των δοντιών είναι επιβαρυντικοί παράγοντες.58-60  Μία λογική 
στρατηγική προσέγγιση, εφόσον αυτό είναι εφικτό, είναι η αποφυγή εξαγωγών 
ειδικά κατά την επείγουσα συνεδρία. 

• Όπου ενδείκνυται και µε την προϋπόθεση ότι η συνεργασία του παιδιού το 
επιτρέπει η διατήρηση της νεογιλής οδοντοφυΐας πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα.62 Πρέπει να διευκρινίζεται στους γονείς ότι οι διάφορες 
θεραπευτικές επιλογές απαιτούν περισσότερες από µία επισκέψεις στον 
οδοντίατρο προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις που µπορεί να 
προκαλέσει ο τραυµατισµός στην επερχόµενη µόνιµη οδοντοφυΐα.62 

• Σε κατάγµατα µύλης ή µύλης/ρίζας που εµπλέκεται ο πολφός, κατάγµατα ρίζας 
και µετατοπίσεις δοντιών προτείνεται η άµεση παραποµπή σε παιδοδοντίατρο ή 
σε οδοντίατρο που έχει εµπειρία και γνώσεις στη διαχείριση οδοντικών 
τραυµατισµών σε παιδιά. 

• Η ακινητοποίηση χρησιµοποιείται για κατάγµατα της φατνιακής απόφυσης41,63, 
και σε ορισµένες περιπτώσεις σε περιστατικά κατάγµατος ρίζας ή πλάγιας 
µετατόπισης.64 

 
1.10 | Ολική εκγόµφωση σε νεογιλά δόντια 

 
Ένα εκγοµφωµένο νεογιλό δόντι δεν πρέπει να επαναφυτεύτεται. Οι λόγοι είναι ένας 
σηµαντικός αριθµός θεραπειών στις οποίες πρέπει να υποβληθεί το παιδί (αναφύτευση, 
τοποθέτηση ακινητοποίησης και αφαίρεσής της και σε δεύτερο χρόνο πραγµατοποίηση 
ενδοδοντικής θεραπείας) και ο κίνδυνος να τραυµατιστεί το οδοντικό σπέρµα του 
µόνιµου δοντιού ή να επηρεαστεί η ανατολή του.41,42,65,66 Ο κυριότερος λόγος όµως που 
δεν συνίσταται η αναφύτευση είναι η αποφυγή επείγουσας ιατρικής αναζήτησης σε 
περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης του δοντιού. Τακτικοί επανέλεγχοι είναι απαραίτητοι 
για την παρακολούθηση της φυσιολογικής ανατολής του µόνιµου δοντιού.  
 
1.11 | Αντιβιοτικά και τέτανος 

 
Δεν υπάρχουν επαρκή επιστηµονικά δεδοµένα για τη συστηµική χρήση αντιβιοτικών 
στη διαχείριση ΟΤ της νεογιλής οδοντοφυΐας. Ωστόσο, η χρήση των αντιβιοτικών είναι 
στο σχέδιο θεραπείας των περισσότερων οδοντιάτρων όταν µαζί µε το ΟΤ υπάρχει και 
τραυµατισµός των µαλακών ιστών και όταν ενδείκνυται χειρουργική παρέµβαση. 
Τέλος, το ιατρικό ιστορικό του ασθενή πιθανώς να αιτιολογεί τη χρήση αντιβιοτικών. Ο 
κλινικός µπορεί να έρθει σε επικοινωνία µε τον παιδίατρο όταν προκύπτουν απορίες 
σχετικά µε τη γενική υγεία του παιδιού. 

Ο αντιτετανικός ορός µπορεί να χρειάζεται όταν υπάρχει επιµόλυνση της 
τραυµατισµένης περιοχής κατά τη διάρκεια του ατυχήµατος/τραύµατος. Σε περίπτωση 
αµφιβολίας παραπέµψτε στον παιδίατρο µέσα στις πρώτες 48 ώρες. 
 
1.12 | Οδηγίες για τους γονείς 

 
Η επιτυχηµένη επούλωση µετά από έναν τραυµατισµό στα δόντια και τους µαλακούς 
ιστούς εξαρτάται και από την καλή στοµατική υγιεινή. Για την καλύτερη δυνατή 
επούλωση οι γονείς πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά µε την παροχή της κατάλληλης 
φροντίδας του τραυµατισµένου δοντιού και την πρόληψη επιπλέον τραυµατισµών µέσω 
της επίβλεψης επικίνδυνων δραστηριοτήτων των παιδιών. Οι γονείς µπορούν να 
συνεισφέρουν µε τον καθαρισµό της περιοχής µε µια µαλακή οδοντόβουρτσα ή µία 



γάζα εµποτισµένη σε µη αλκοολούχο διάλυµα 0.1-0.2% χλωρεξιδίνης 2 φορές τη µέρα 
για 1 εβδοµάδα ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση οδοντικής πλάκας στην περιοχή.   

Οι γονείς πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά µε πιθανές επιπλοκές που µπορεί να 
προκύψουν µετά από ένα ΟΤ, όπως οίδηµα, αυξηµένη κινητικότητα ή συρίγγιο. Τα 
παιδιά µπορεί να µην παραπονεθούν για πόνο αλλά ωστόσο να υπάρχει µόλυνση. Οι 
γονείς πρέπει ανά τακτά διαστήµατα να ελέγχουν τα ούλα του παιδιού για πιθανά 
σηµεία µόλυνσης όπως η παρουσία οιδήµατος ή συριγγίου. Αν παρατηρήσουν κάποιο 
από αυτά πρέπει να µεταφέρουν το παιδί στον παιδοδοντίατρο ή στον οδοντίατρό τους 
το συντοµότερο δυνατόν. Παραδείγµατα αρνητικής έκβασης µπορείτε να δείτε στους 
πίνακες για κάθε τραύµα ξεχωριστά (Πίνακες 1-12). 
 
1.13 | Εκπαίδευση, ικανότητες και εµπειρίες για τους οδοντιάτρους/ 
παιδοδοντιάτρους που αναλαµβάνουν την παρακολούθηση του παιδιού 
 

Κατά τη διάρκεια των επανελέγχων, οι οδοντίατροι ή η οµάδα οδοντιάτρων/ 
παιδοδοντιάτρων που αναλαµβάνουν την παρακολούθηση του παιδιού πρέπει να έχουν 
ειδική εκπαίδευση, εµπειρία και ικανότητες. Αυτά τα χαρακτηριστικά τους επιτρέπουν 
να ανταποκρίνονται έγκαιρα και κατάλληλα στις ιατρικές, φυσικές, συναισθηµατικές 
και αναπτυξιακές ανάγκες του παιδιού και της οικογένειάς του. Επίσης, στις 
αρµοδιότητές τους περιλαµβάνονται η πρόσβαση σε υπηρεσίες εξειδικευµένων 
οδοντιάτρων/ παιδοδοντιάτρων για τη σωστή διάγνωση του περιστατικού και αν 
χρειαστεί καταστολή ή ολική αναισθησία για την καλύτερη διαχείριση του πόνου και 
ελαχιστοποίηση και πρόληψη του φόβου του παιδιού στον οδοντίατρο.19 

 

1.14 | Πρόγνωση 
 

Οι παράγοντες που σχετίζονται µε τον τραυµατισµό και τη θεραπεία µπορεί να 
επηρεάσουν την επούλωση του πολφού και των περιοδοντικών ιστών και πρέπει να 
καταγράφονται µε προσοχή. Οι προγνωστικοί παράγοντες πρέπει να συλλέγονται µε 
προσοχή τόσο κατά την αρχική εξέταση όσο και κατά τους επανελέγχους. Αυτό 
επιτυγχάνεται καλύτερα χρησιµοποιώντας την δοµηµένη προσέγγιση που περιεγράφηκε 
παραπάνω. Η βιβλιογραφία και ειδικές ιστοσελίδες( www.dentaltraumaguide.org ) 
παρέχουν απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την πρόγνωση του πολφού και των 
περιοδοντικών ιστών. Οι πληροφορίες αυτές είναι µεγάλης σηµασίας ειδικά όταν 
πρέπει να γίνουν συζητήσεις µε τους γονείς του παιδιού. 
 
1.15  | Προγνωστικά αποτελέσµατα έκβασης – Core Outcome Set 

 
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.65 Αυτό είναι 
ένα από τα πρώτα COS που έχουν αναπτυχθεί στην οδοντιατρική και υποστηρίζεται 
ύστερα από τη συστηµατική ανασκόπηση των αποτελεσµάτων που έχουν βρεθεί στην 
βιβλιογραφία του οδοντικού τραύµατος µε ισχυρή µεθοδολογία.66 Μερικά 
αποτελέσµατα έκβασης  εµφανίζονται να 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. Ο Πίνακας 1 
στη Γενική Εισαγωγή67 των κατευθυντήριων οδηγιών παρουσιάζει τα γενικά και ειδικά 



αποτελέσµατα που πρέπει να καταγράφονται κατά τους επανελέγχους για τους 
διάφορους τύπους ΟΤ. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο αντίστοιχο 
άρθρο65 και επιπρόσθετο υλικό στην ιστοσελίδα του περιοδικού Dental Traumatology 
Journal. 
 
 
 



 
Πίνακας 1. Κατευθυντήριες οδηγίες στη νεογιλή οδοντοφυΐα: Κάταγµα αδαµαντίνης  

Τα θετικά και αρνητικά αποτελέσµατα περιλαµβάνουν 

µερικά, αλλά όχι απαραιτήτως όλα, από τα ακόλουθα 

Κάταγµα 

αδαµαντίνης  

Προτεινόµενες 
ακτινογραφίες 

 
Θεραπεία 

 
Παρακολούθηση 

 
Θετικά αποτελέσµατα 

 
Αρνητικά αποτελέσµατα 

 

Κλινικά 
ευρήµατα: 
Κάταγµα που 
περιορίζεται στην 
αδαµαντίνη µόνο  

• Δεν απαιτείται 
ακτινογραφικός 
έλεγχος 

  

• Μπορεί να γίνει λείανση οξύαιχµων 
επιφανειών 

• Εκπαίδευση γονέα/ασθενή 
- Άσκηση ώστε κατά τη  

διάρκεια της µάσησης να µην 
προκαλείται επιπλέον 
τραυµατισµός του ήδη 
τραυµατισµένου δοντιού, ενώ 
ταυτόχρονα να γίνεται 
προσπάθεια για σταδιακή 
επιστροφή στη φυσιολογική 
λειτουργία το συντοµότερο 
δυνατόν 

- Ενθάρρυνση για εφαρµογή καλής 
στοµατικής υγιεινής και 
επούλωση των περιοδοντικών 
ιστών . Οι γονείς µπορούν να 
συνεισφέρουν µε τον καθαρισµό 
της περιοχής µε µια µαλακή 
οδοντόβουρτσα ή µία γάζα 
εµποτισµένη σε µη αλκοολούχο 
διάλυµα 0.1-0.2% χλωρεξιδίνης 2 
φορές τη µέρα για 1 εβδοµάδα 
ώστε να αποφευχθεί η 
συσσώρευση οδοντικής πλάκας 
στην περιοχή   

• Δεν απαιτείται κλινικός 
και ακτινογραφικός 
επανέλεγχος 

 

• Ασυµπτωµατικό δόντι 
• Επούλωση πολφού µε : 

- Κλινικά φυσιολογικό 
χρώµα της µύλης του 
δοντιού 

- Απουσία σηµείων 
νέκρωσης και 
µικροβιακής 
µόλυνσης 

- Συνεχιζόµενη 
ανάπτυξη των ριζών 
σε δόντια µε 
αδιάπλαστο 
ακρορρίζιο και 
εναπόθεση 
ενασβεστιωµένου 
ιστού  

 

• Συµπτωµατικό δόντι 
• Σηµεία περιακρορριζικής 

φλεγµονής και 
µικροβιακής µόλυνσης 
όπως : 
- Συρίγγιο, οίδηµα στα 

ούλα, απόστηµα ή 
αυξηµένη 
κινητικότητα 

- Σκούρος γκρι 
αποχρωµατισµός της 
µύλης µε ένα ή 
περισσότερα σηµεία 
µικροβιακής 
µόλυνσης 

- Ακτινογραφικά 
σηµεία πολφικής 
νέκρωσης και 
µόλυνσης 

• Μη συνεχιζόµενη 
διάπλαση της ρίζας σε 
αδιάπλαστα δόντια µε 
ανοιχτό ακρορρίζιο 

 

 



.  

 

 
 

 

Πίνακας 2. Κατευθυντήριες οδηγίες στη νεογιλή οδοντοφυΐα: Κάταγµα µύλης (χωρίς αποκάλυψη πολφού)  
Τα θετικά και αρνητικά αποτελέσµατα περιλαµβάνουν µερικά, αλλά όχι 

απαραιτήτως όλα, από τα ακόλουθα 

Κάταγµα µύλης 

(χωρίς αποκάλυψη 

πολφού) 

 
Προτεινόµενες 
ακτινογραφίες 

 
Θεραπεία 

 
Παρακολούθηση 

 
Θετικά αποτελέσµατα 

 
Αρνητικά αποτελέσµατα 

 
Κλινικά ευρήµατα: 
Κάταγµα που 
περιορίζεται στην 
αδαµαντίνη και την 
οδοντίνη. Δεν γίνεται 
αποκάλυψη  του 
πολφού 
 
• Πρέπει να γίνεται 

έλεγχος για την 
ανεύρεση του 

• Η λήψη ακτινογραφίας 
είναι προαιρετική  

• Μπορεί να γίνει λήψη 
ακτινογραφίας των 
µαλακών µορίων σε 
περιπτώσεις που 
υπάρχει υποψία για 
ενσφήνωση του 
θραύσµατος στα 
χείλη/παρειά/γλώσσα 

 

- Προτείνεται να γίνει  
κάλυψη της εκτεθειµένης 
οδοντίνης µε 
υαλοϊονοµερή ή ρητίνη 

- Η µόνιµη αποκατάσταση 
του δοντιού µε σύνθετη 
ρητίνη µπορεί να γίνει 
άµεσα ή αργότερα σε 
άλλη συνεδρία 

- Εκπαίδευση 
γονέα/ασθενή: 
Άσκηση ώστε κατά τη  
διάρκεια της µάσησης να 
µην προκαλείται 
επιπλέον τραυµατισµός 
του ήδη τραυµατισµένου 
δοντιού, ενώ ταυτόχρονα 

• Κλινική αξιολόγηση 
µετά από 6-8 εβδοµάδες 

• Ακτινογραφικός 
επανέλεγχος προτείνεται 
µόνο όταν τα κλινικά 
ευρήµατα υποδεικνύουν 
παθολογία (σηµεία ή 
συµπτώµατα πολφικής 
νέκρωσης και 
µικροβιακής µόλυνσης) 

• Οι γονείς πρέπει να 
παρακολουθούν τον 
ασθενή για τυχόν 
επιπλοκές. Σε περίπτωση 
που αυτές 
παρατηρηθούν, το παιδί 
πρέπει να επισκεφτεί 

• Ασυµπτωµατικό δόντι 
• Επούλωση πολφού µε : 

- Κλινικά φυσιολογικό 
χρώµα της µύλης του 
δοντιού 

- Απουσία σηµείων 
νέκρωσης και µικροβιακής 
µόλυνσης 

- Συνεχιζόµενη ανάπτυξη 
των ριζών σε δόντια µε 
αδιάπλαστο ακρορρίζιο 
και εναπόθεση 
ενασβεστιωµένου ιστού  

 

• Συµπτωµατικό δόντι 
• Σηµεία περιακρορριζικής 

φλεγµονής και µικροβιακής 
µόλυνσης όπως : 
- Συρίγγιο, οίδηµα στα 

ούλα, απόστηµα ή 
αυξηµένη κινητικότητα 

- Aποχρωµατισµός της 
µύλης (σκούρο γκρι 
χρώµα) µε ένα ή 
περισσότερα σηµεία 
µικροβιακής µόλυνσης 

- Ακτινογραφικά σηµεία 
πολφικής νέκρωσης και 
µόλυνσης 

 



κατεαγόντος 
τµήµατος του 
δοντιού κατά την 
αρχική εξέταση 
ιδιαίτερα όταν 
κατά το ατύχηµα 
δεν ήταν παρόν 
κάποιος ενήλικας ή 
υπήρχε απώλεια 
συνείδησης 

• Σηµείωση: Ενώ 
στις περισσότερες 
περιπτώσεις το 
θραύσµα βρίσκεται 
εκτός στόµατος, 
υπάρχει 
πιθανότητα αυτό 
να εντοπίζεται 
σφηνωµένο εντός 
των µαλακών 
µορίων, να το έχει 
εισπνεύσει ή 
καταπιεί ο ασθενής 

 

να γίνεται προσπάθεια 
για σταδιακή επιστροφή 
στη φυσιολογική 
λειτουργία το 
συντοµότερο δυνατόν 

- Ενθάρρυνση για 
εφαρµογή καλής 
στοµατικής υγιεινής και 
επούλωση των 
περιοδοντικών ιστών . Οι 
γονείς µπορούν να 
συνεισφέρουν µε τον 
καθαρισµό της περιοχής 
µε µια µαλακή 
οδοντόβουρτσα ή µία 
γάζα εµποτισµένη σε µη 
αλκοολούχο διάλυµα 0.1-
0.2% χλωρεξιδίνης 2 
φορές τη µέρα για 1 
εβδοµάδα ώστε να 
αποφευχθεί η 
συσσώρευση οδοντικής 
πλάκας στην περιοχή   
 

  
 
 
 

άµεσα τον οδοντίατρο. 
Η εµφάνιση επιπλοκών 
συνήθως απαιτεί 
θεραπευτική 
αντιµετώπιση  

•  Οι θεραπευτικές 
ενέργειες στο στάδιο της 
παρακολούθησης του 
παιδιού πρέπει να 
γίνονται από 
παιδοδοντίατρο και είναι 
εκτός πεδίου των 
συγκεκριµένων 
κατευθυντήριων 
οδηγιών 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Πίνακας 3. Κατευθυντήριες οδηγίες στη νεογιλή οδοντοφυΐα: Κάταγµα µύλης (µε αποκάλυψη πολφού) 
Τα θετικά και αρνητικά αποτελέσµατα περιλαµβάνουν 

µερικά, αλλά όχι απαραιτήτως όλα, από τα ακόλουθα 

Κάταγµα µύλης 

(µε αποκάλυψη 

πολφού) 

Προτεινόµενες 

ακτινογραφίες 

 

Θεραπεία 

 

Παρακολούθηση 

 

Θετικά αποτελέσµατα 

 

Αρνητικά αποτελέσµατα 

 
Κλινικά ευρήµατα 
Κάταγµα που 
περιλαµβάνει την 
αδαµαντίνη την 
οδοντίνη και 
επιπλέον έχει γίνει 
αποκάλυψη πολφού  
 
• Πρέπει να γίνεται 
έλεγχος για την 
ανεύρεση του 
κατεαγόντος 
τµήµατος του 
δοντιού κατά την 

• Πρέπει να γίνεται 
λήψη µιας 
οπισθοφατνιακής 
ακτινογραφίας 
(χρησιµοποιώντας # 
0 πλακίδιο και την 
τεχνική της 
παραλλήλου) ή µιας 
ακτινογραφίας 
δήξεως 
(χρησιµοποιώντας #2 
πλακίδιο) κατά την 
αρχική εξέταση για 
διαγνωστικούς 
σκοπούς και τη 
δηµιουργία σηµείου 
αναφοράς για 
σύγκριση κατά τους 
επανελέγχους 

• Λήψη ακτινογραφίας 
των µαλακών µορίων 

- Προτείνεται να 
γίνει διατήρηση 
της ζωτικότητας 
του πολφού µε 
µερική 
πολφοτοµή. 
Γίνεται 
τοποθέτηση 
υδροξειδίου του 
ασβεστίου στον 
αποκαλυµµένο 
πολφό, κάλυψη 
µε υαλοϊονοµερή 
και τοποθέτηση 
ρητίνης. Η 
πολφοτοµή στο 
αυχενικό 
τριτηµόριο 
ενδείκνυται σε 
δόντια µε 
µεγάλη 
αποκάλυψη του 

• Κλινική αξιολόγηση: 
- Σε 1 εβδοµάδα  
- Σε 6-8 εβδοµάδες 
- Σε 1 χρόνο  

• Ακτινογραφική εξέταση σε 
ένα χρόνο µετά την 
πολφοτοµή ή ενδοδοντική 
θεραπεία. Λήψη άλλων 
ακτινογραφιών συνίσταται 
µόνο όταν υπάρχουν 
ενδείξεις κλινικών σηµείων 
που υποδεικνύουν παθολογία 
(βλ. αρνητικά αποτελέσµατα)  

• Οι γονείς πρέπει να 
παρακολουθούν τον ασθενή 
για τυχόν επιπλοκές. Σε 
περίπτωση που αυτές 
παρατηρηθούν, το παιδί 
πρέπει να επισκεφτεί άµεσα 
τον οδοντίατρο. Η εµφάνιση 
επιπλοκών συνήθως απαιτεί 

• Ασυµπτωµατικό δόντι 
• Επούλωση πολφού µε : 

- Κλινικά 
φυσιολογικό χρώµα 
της µύλης του 
δοντιού 

- Απουσία σηµείων 
νέκρωσης και 
µικροβιακής 
µόλυνσης 

- Συνεχιζόµενη 
ανάπτυξη των 
ριζών σε δόντια µε 
αδιάπλαστο 
ακρορρίζιο και 
εναπόθεση 
ενασβεστιωµένου 
ιστού  

 

• Συµπτωµατικό δόντι 
• Δυσχρωµία µύλης 
• Σηµεία περιακρορριζικής 

φλεγµονής και µικροβιακής 
µόλυνσης όπως : 
- Συρίγγιο, οίδηµα στα 

ούλα, απόστηµα ή 
αυξηµένη κινητικότητα 

- Aποχρωµατισµός της 
µύλης (σκούρο γκρι 
χρώµα) µε ένα ή 
περισσότερα σηµεία 
µικροβιακής µόλυνσης 

- Ακτινογραφικά σηµεία 
πολφικής νέκρωσης και 
µόλυνσης 

• Μη συνεχιζόµενη διάπλαση 
της ρίζας σε αδιάπλαστα 
δόντια µε ανοιχτό ακρορρίζιο 

 



αρχική εξέταση 
ιδιαίτερα όταν 
κατά το ατύχηµα 
δεν ήταν παρόν 
κάποιος ενήλικας 
ή υπήρχε 
απώλεια 
συνείδησης 

• Σηµείωση: Ενώ 
τις περισσότερες 
φορές το 
θραύσµα δοντιού 
βρίσκεται εκτός 
στόµατος υπάρχει 
πιθανότητα αυτό 
να βρίσκεται 
σφηνωµένο εντός 
των µαλακών 
µορίων ή να το 
έχει καταπιεί ο 
ασθενής 

σε περιπτώσεις που 
υπάρχει υποψία για 
ενσφήνωση του 
θραύσµατος δοντιού 
στα 
χείλη/παρειά/γλώσσα 
 

πολφού. 
Υπάρχουν 
επίσης 
ανερχόµενα 
βιοκεραµικά 
υλικά µε βάση το 
πυριτικό 
ασβέστιο που 
δεν προκαλούν 
δυσχρωµία. Οι 
οδοντίατροι δεν 
πρέπει να 
επικεντρώνονται 
τόσο στο υλικό 
εκλογής όσο 
στην τεχνική  
διαδικασία 
εφαρµογής του 
και τη σωστή 
επιλογή του 
περιστατικού 

- Η θεραπεία 
εξαρτάται από 
τον βαθµό 
ωριµότητας και 
συνεργασίας του 
παιδιού. Για τον 
λόγο αυτό οι 
γονείς πρέπει να 
ενηµερώνονται 
για όλες τις 
θεραπευτικές 
επιλογές 
(συµπεριλαµβαν
οµένης της 
πολφοτοµής). 

θεραπευτική αντιµετώπιση  
• Οι θεραπευτικές ενέργειες 

στο στάδιο της 
παρακολούθησης του παιδιού 
πρέπει να γίνονται από 
παιδοδοντίατρο και είναι 
εκτός πεδίου των 
συγκεκριµένων 
κατευθυντήριων οδηγιών 

 



Κάθε επιλογή 
είναι 
παρεµβατική και 
µπορεί 
προκαλέσει στον 
ασθενή 
µακροχρόνια 
φόβο για τον 
οδοντίατρο. Η 
θεραπεία είναι 
προτιµότερο να 
γίνεται από 
παιδοδοντιάτρου
ς  ή 
οδοντιάτρους 
που έχουν 
εµπειρία και 
γνώση στη 
διαχείριση 
παιδικών 
οδοντικών 
τραυµατισµών. 
Τις περισσότερες 
φορές είναι 
προτιµότερο να 
µην γίνεται 
καµία 
θεραπευτική 
ενέργεια κατά 
την επείγουσα 
συνεδρία µόνο 
όταν είναι 
εφικτή η άµεση 
παραποµπή 
(µέσα σε λίγες 
µέρες) στον 



παιδοδοντίατρο. 
Σε περίπτωση 
που δεν µπορεί 
να επιτευχθεί 
συνεργασία 
προτείνεται 
εξαγωγή του 
τραυµατισµένου 
δοντιού 

- Εκπαίδευση 
γονέα/ασθενή 

- Άσκηση ώστε 
κατά τη διάρκεια 
της µάσησης να 
µην προκαλείται  
επιπλέον 
τραυµατισµός 
του ήδη 
τραυµατισµένου 
δοντιού ενώ 
ταυτόχρονα να 
γίνεται 
προσπάθεια για 
σταδιακή 
επιστροφή στην 
φυσιολογική 
λειτουργία το 
συντοµότερο 
δυνατόν 

- Ενθάρρυνση για 
εφαρµογή καλής 
στοµατικής 
υγιεινής και 
επούλωση των 
περιοδοντικών 
ιστών . Οι γονείς 



µπορούν να 
συνεισφέρουν µε 
τον καθαρισµό 
της περιοχής µε 
µια µαλακή 
οδοντόβουρτσα 
ή µία γάζα 
εµποτισµένη σε 
µη αλκοολούχο 
διάλυµα 0.1-
0.2% 
χλωρεξιδίνης 2 
φορές τη µέρα 
για 1 εβδοµάδα 
ώστε να 
αποφευχθεί η 
συσσώρευση 
οδοντικής 
πλάκας στην 
περιοχή   
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4. Κατευθυντήριες οδηγίες στη νεογιλή οδοντοφυΐα: Κάταγµα µύλης-ρίζας  
Τα θετικά και αρνητικά αποτελέσµατα περιλαµβάνουν µερικά, 

αλλά όχι απαραιτήτως όλα, από τα ακόλουθα 

Κάταγµα µύλης-

ρίζας 

 

Προτεινόµενες 

ακτινογραφίες 

 

Θεραπεία 

 

Παρακολούθηση 

 

Θετικά αποτελέσµατα 

 

Αρνητικά αποτελέσµατα 

 

 

• Πρέπει να γίνεται 
λήψη µιας 
οπισθοφατνιακής 
ακτινογραφίας 
(χρησιµοποιώντας # 
0 πλακίδιο και την 
τεχνική της 
παραλλήλου) ή µιας 
ακτινογραφίας 
δήξεως 
(χρησιµοποιώντας 
#2 πλακίδιο) κατά 
την αρχική εξέταση 
για διαγνωστικούς 
σκοπούς και τη 
δηµιουργία σηµείου 

- Τις περισσότερες 
φορές είναι 
προτιµότερο να 
µην γίνεται καµία 
θεραπευτική 
ενέργεια κατά την 
επείγουσα 
συνεδρία παρά 
µόνο όταν είναι 
εφικτή η άµεση 
παραποµπή (µέσα 
σε λίγες ηµέρες) 
στον 
παιδοδοντίατρο. 
Σε περίπτωση που 
δεν µπορεί να 

• Στις περιπτώσεις που έγινε 
διατήρηση του δοντιού 
προτείνεται κλινική 
αξιολόγηση: 
- Σε 1 εβδοµάδα 
- Σε 6-8 εβδοµάδες 
- Σε 1 χρόνο 

• Ακτινογραφική εξέταση σε 
ένα χρόνο µετά την 
πολφοτοµή ή ενδοδοντική 
θεραπεία. Λήψη άλλων 
ακτινογραφιών συνίσταται 
µόνο όταν υπάρχουν ενδείξεις 
κλινικών σηµείων που 
υποδεικνύουν παθολογία (βλ. 
αρνητικά αποτελέσµατα) 

• Ασυµπτωµατικό δόντι 
• Επούλωση πολφού µε : 

- Κλινικά φυσιολογικό 
χρώµα της µύλης του 
δοντιού 

- Απουσία σηµείων 
νέκρωσης και 
µικροβιακής µόλυνσης 

- Συνεχιζόµενη ανάπτυξη 
των ριζών σε δόντια µε 
αδιάπλαστο ακρορρίζιο 
και εναπόθεση 
ενασβεστιωµένου ιστού  

 

• Συµπτωµατικό δόντι 
• Δυσχρωµία µύλης 
• Σηµεία περιακρορριζικής 

φλεγµονής και 
µικροβιακής µόλυνσης 
όπως : 
- Συρίγγιο, οίδηµα στα 

ούλα, απόστηµα ή 
αυξηµένη 
κινητικότητα 

- Aποχρωµατισµός της 
µύλης (σκούρο γκρι 
χρώµα) µε ένα ή 
περισσότερα σηµεία 
µικροβιακής 
µόλυνσης 



Κλινικά 
ευρήµατα: 
Κάταγµα που 
περιλαµβάνει την 
αδαµαντίνη την 
οδοντίνη και την 
οστεΐνη, µπορεί να 
υπάρχει  
αποκάλυψη του 
πολφού µπορεί και 
όχι 

• Πρόσθετα 
ευρήµατα µπορεί 
να είναι η  
χαλάρωση 
τµήµατος του 
δοντιού  

αναφοράς για 
σύγκριση κατά τους 
επανελέγχους 

 

 

επιτευχθεί 
συνεργασία µε το 
παιδί προτείνεται 
η εξαγωγή του 
τραυµατισµένου 
δοντιού 

- Αν αποφασιστεί 
ότι θα γίνει 
θεραπεία κατά την 
επείγουσα 
συνεδρία, η χρήση 
τοπικής 
αναισθησίας είναι 
απαραίτητη 

- Αφαίρεση του 
µυλικού τµήµατος 
ώστε να γίνει 
αξιολόγηση αν το 
δόντι είναι 
αποκαταστάσιµο 

- Αναλόγως των 
κλινικών 
ευρηµάτων δύο 
είναι τα 
θεραπευτικά 
σενάρια 

- Επιλογή Α: 
- Αν το δόντι είναι 

αποκαταστάσιµο 
και δεν υπάρχει 
εµπλοκή του 
πολφού 
προτείνεται 
κάλυψη της 
εκτεθειµένης 
οδοντίνης µε 

• Οι γονείς πρέπει να 
παρακολουθούν τον ασθενή 
για τυχόν επιπλοκές. Σε 
περίπτωση που αυτές 
παρατηρηθούν, το παιδί 
πρέπει να επισκεφτεί άµεσα 
τον οδοντίατρο. Η εµφάνιση 
επιπλοκών συνήθως απαιτεί 
θεραπευτική αντιµετώπιση  

• Οι θεραπευτικές ενέργειες στο 
στάδιο της παρακολούθησης 
του παιδιού πρέπει να γίνονται 
από παιδοδοντίατρο και είναι 
εκτός πεδίου των 
συγκεκριµένων 
κατευθυντήριων οδηγιών 
 

- Ακτινογραφικά 
σηµεία πολφικής 
νέκρωσης και 
µόλυνσης 

• Μη συνεχιζόµενη 
διάπλαση της ρίζας σε 
αδιάπλαστα δόντια µε 
ανοιχτό ακρορρίζιο. 

 

 



υαλοϊονοµερή 
- Αν το δόντι είναι 

αποκαταστάσιµο 
και εµπλέκεται ο 
πολφός 
προτείνεται να 
γίνει πολφοτοµή 
(βλ. κάταγµα 
µύλης µε 
αποκάλυψη 
πολφού) ή 
ενδοδοντική 
θεραπεία 
αναλόγως το 
στάδιο διάπλαση 
της ρίζας και το 
ύψος/επίπεδο του 
κατάγµατος 

- Επιλογή Β: 
- Αν το δόντι δεν 

είναι 
αποκαταστάσιµο, 
προτείνεται να 
γίνει προσεκτική 
αφαίρεση όλων 
των χαλαρών 
τµηµάτων που 
έχουν 
κινητικότητα 
χωρίς να 
τραυµατιστεί το 
υπό ανατολή 
µόνιµο δόντι και 
να διατηρηθεί το 
εναποµείναν 
ριζικό τµήµα εντός 



φατνίου (in situ) ή 
να γίνει εξαγωγή 
του 

- Η θεραπεία 
εξαρτάται από τον 
βαθµό ωριµότητας 
και συνεργασίας 
του παιδιού. Για 
το λόγο αυτό 
πρέπει να γίνεται 
συζήτηση µε τους 
γονείς όλες οι 
θεραπευτικές 
επιλογές 
(συµπεριλαµβανο
µένης της 
πολφοτοµής). 
Κάθε επιλογή 
είναι παρεµβατική 
και µπορεί να 
προκαλέσει στον 
ασθενή 
µακροχρόνια φόβο 
για τον 
οδοντίατρο. Η 
θεραπεία είναι 
προτιµότερο να 
γίνεται από 
παιδοδοντιάτρους  
ή οδοντιάτρους 
που έχουν 
εµπειρία και 
γνώση στη 
διαχείριση 
παιδικών 
οδοντικών 



τραυµατισµών 
-  Εκπαίδευση 

γονέα/ασθενή: 
Άσκηση ώστε 
κατά τη διάρκεια 
της µάσησης να 
µην προκαλείται 
επιπλέον 
τραυµατισµός του 
ήδη 
τραυµατισµένου 
δοντιού ενώ να 
γίνεται 
προσπάθεια για 
σταδιακή 
επιστροφή στη 
φυσιολογική 
λειτουργία το 
συντοµότερο 
δυνατόν 

- Ενθάρρυνση για 
εφαρµογή καλής 
στοµατικής 
υγιεινής και 
επούλωση των 
περιοδοντικών 
ιστών . Οι γονείς 
µπορούν να 
συνεισφέρουν µε 
τον καθαρισµό της 
περιοχής µε µια 
µαλακή 
οδοντόβουρτσα ή 
µία γάζα 
εµποτισµένη σε µη 
αλκοολούχο 



διάλυµα 0.1-0.2% 
χλωρεξιδίνης 2 
φορές τη µέρα για 
1 εβδοµάδα ώστε 
να αποφευχθεί η 
συσσώρευση 
οδοντικής πλάκας 
στην περιοχή   

 
 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5. Κατευθυντήριες οδηγίες στη νεογιλή οδοντοφυΐα: Κάταγµα ρίζας  
Τα θετικά και αρνητικά αποτελέσµατα περιλαµβάνουν 

µερικά, αλλά όχι απαραιτήτως όλα, από τα ακόλουθα 

Κάταγµα ρίζας Προτεινόµενες 

ακτινογραφίες 

 

Θεραπεία 

 

Παρακολούθηση 

 

Θετικά αποτελέσµατα 

 

Αρνητικά αποτελέσµατα 



 
Κλινικά 
ευρήµατα:  
Εξαρτάται από την 
θέση του 
κατάγµατος 
 
• Το µυλικό τµήµα 

µπορεί να έχει 
κινητικότητα και 
να έχει 
µετατοπιστεί 

• Μπορεί να 
υπάρχει 
µασητική 
παρεµβολή µε 
τους 
ανταγωνιστές 
εξαιτίας της 
µετατόπισης του 
µυλικού 
τµήµατος 
 

• Πρέπει να γίνεται 
λήψη µιας 
οπισθοφατνιακής 
ακτινογραφίας 
(χρησιµοποιώντας 
# 0 πλακίδιο και 
την τεχνική της 
παραλλήλου) ή 
µιας 
ακτινογραφίας 
δήξεως 
(χρησιµοποιώντας 
#2 πλακίδιο) κατά 
την αρχική 
εξέταση για 
διαγνωστικούς 
σκοπούς και τη 
δηµιουργία 
σηµείου 
αναφοράς για 
σύγκριση κατά 
τους 
επανελέγχους 

• Συνήθως το 
κάταγµα 
εντοπίζεται στο 
µέσο ή 
ακρορριζικό 
τριτηµόριο της 
ρίζας. 

 
 

- Σε περιπτώσεις που το 
µυλικό τµήµα δεν έχει 
µετατοπιστεί δεν 
απαιτείται κάποια 
θεραπεία  

- Σε περιπτώσεις που 
παρατηρείται 
µετατόπιση του 
µυλικού τµήµατος 
αλλά χωρίς µεγάλη 
κινητικότητα, 
προτείνεται να µην 
γίνει παρέµβαση και 
αναµένεται 
αυθόρµητη 
επαναφορά του 
τµήµατος ακόµα και 
στις περιπτώσεις που 
υπάρχουν µασητικές 
παρεµβολές µε τους 
ανταγωνιστές 

- Σε περιπτώσεις που 
παρατηρείται 
µετατόπιση του 
µυλικού τµήµατος 
αλλά µε µεγάλη 
κινητικότητα και 
µασητικές 
παρεµβολές, 
υπάρχουν 2 επιλογές 
πάντα µε τη χορήγηση 
τοπικής αναισθησίας: 

- Επιλογή Α: 
Γίνεται αφαίρεση 
µόνο του χαλαρού 
µυλικού τµήµατος. Το 

• Κάταγµα χωρίς µετατόπιση: 
του µυλικού τµήµατος 
προτείνεται κλινικός 
επανέλεγχος 
- Σε 1 εβδοµάδα  
- Σε 6-8 εβδοµάδες 
- Σε 1 χρόνο και όταν 

υπάρχει υποψία για 
αρνητική έκβαση 

- Κάθε χρόνο µέχρι την 
ανατολή του µόνιµου 
δοντιού 

• Σε κάταγµα που έγινε 
επανατοποθέτηση και 
ακινητοποίηση προτείνεται 
κλινικός επανέλεγχος: 
- Σε 1 εβδοµάδα 
- Σε 4 εβδοµάδες αφαίρεση 

ακινητοποίησης 
- Σε 8 εβδοµάδες 
- Σε ένα χρόνο 
- Αν υπάρχει ανησυχία για 

αρνητική έκβαση 
προτείνεται 
παρακολούθηση κάθε 
χρόνο µέχρι την ανατολή 
του µόνιµου δοντιού 

• Αν έχει γίνει εξαγωγή του 
µυλικού τµήµατος προτείνεται 
κλινικός επανέλεγχος: 

- Σε 1 χρόνο 
- Αν υπάρχει ανησυχία για 

αρνητική έκβαση προτείνεται 
παρακολούθηση κάθε χρόνο 
µέχρι την ανατολή του 
µόνιµου δοντιού 

• Ασυµπτωµατικό δόντι 
• Επούλωση πολφού µε : 

- Κλινικά φυσιολογικό 
χρώµα της µύλης 
του δοντιού 

- Απουσία σηµείων 
νέκρωσης και 
µικροβιακής 
µόλυνσης 

- Συνεχιζόµενη 
ανάπτυξη των ριζών 
σε δόντια µε 
αδιάπλαστο 
ακρορρίζιο και 
εναπόθεση 
ενασβεστιωµένου 
ιστού  

• Αυθόρµητη επαναφορά  
του µυλικού τµήµατος 

• Απουσία κινητικότητας 
• Απορρόφηση του 

ακρορριζικού τµήµατος 
 

• Συµπτωµατικό δόντι 
• Σηµεία πολφικής 

νέκρωσης και µικροβιακής 
µόλυνσης όπως : 
- Συρίγγιο, οίδηµα στα 

ούλα, απόστηµα ή 
αυξηµένη 
κινητικότητα 

- Aποχρωµατισµός της 
µύλης (σκούρο γκρι 
χρώµα) µε ένα ή 
περισσότερα σηµεία 
µικροβιακής 
µόλυνσης  

- Ακτινογραφικά 
σηµεία πολφικής 
νέκρωσης και 
µόλυνσης 

- Ακτινογραφικά 
σηµεία φλεγµονώδους 
απορρόφησης 
(µικροβιακής 
αιτιολογίας) 

• Μη συνεχιζόµενη 
διάπλαση της ρίζας σε 
αδιάπλαστα δόντια µε 
ανοιχτό ακρορρίζιο. 

• Καµία βελτίωση στην 
θέση του δοντιού 

 



ακρορριζικό τµήµα 
µπορεί να παραµείνει 
στη θέση του εντός 
φατνίου και να 
απορροφηθεί στο 
µέλλον 

- Επιλογή Β: 
Με πολύ ήπιες 
κινήσεις γίνεται 
επανατοποθέτηση του 
µυλικού τµήµατος. Σε 
περίπτωση που το 
µυλικό τµήµα δεν 
µπορεί να σταθεί στη 
νέα του θέση 
προτείνεται εύκαµπτη 
ακινητοποίηση µε τα 
παρακείµενα µη 
τραυµατισµένα δόντια 
για 4 βδοµάδες 

- Η θεραπεία εξαρτάται 
από τον βαθµό 
ωριµότητας και 
συνεργασίας του 
παιδιού. Για το λόγο 
αυτό πρέπει να γίνεται 
συζήτηση µε τους 
γονείς όλες οι 
θεραπευτικές επιλογές 
(συµπεριλαµβανοµένη
ς της πολφοτοµής). 
Κάθε επιλογή είναι 
παρεµβατική και 
µπορεί προκαλέσει 
στον ασθενή 
µακροχρόνια φόβο για 

• Ακτινογραφικός επανέλεγχος 
προτείνεται όταν υπάρχουν 
κλινικές ενδείξεις παθολογίας 
(βλ. αρνητικά αποτελέσµατα) 

• Οι γονείς πρέπει να είναι 
ενηµερωµένοι και να 
παρακολουθούν για τυχόν 
αρνητική έκβαση του 
περιστατικού που χρήζει 
άµεσης επίσκεψης στον 
οδοντίατρο. Όταν υπάρχουν 
σηµεία ή συµπτώµατα 
αρνητικής έκβασης τις 
περισσότερες φορές απαιτείται 
θεραπευτική αντιµετώπιση 

• Οι θεραπευτικές ενέργειες στο 
στάδιο της παρακολούθησης 
του παιδιού πρέπει να γίνονται 
από παιδοδοντίατρο και είναι 
εκτός πεδίου των 
συγκεκριµένων 
κατευθυντήριων οδηγιών 

 



τον οδοντίατρο. Η 
θεραπεία είναι 
προτιµότερο να 
γίνεται από 
παιδοδοντιάτρους  ή 
οδοντιάτρους που 
έχουν εµπειρία και 
γνώση στη διαχείριση 
παιδικών οδοντικών 
τραυµατισµών 

- Εκπαίδευση 
γονέα/ασθενή: 
Άσκηση ώστε κατά τη 
διάρκεια της µάσησης 
να µην προκαλείται 
επιπλέον 
τραυµατισµός του ήδη 
τραυµατισµένου 
δοντιού ενώ να γίνεται 
προσπάθεια για 
σταδιακή επιστροφή 
στη φυσιολογική 
λειτουργία το 
συντοµότερο δυνατόν 

- Ενθάρρυνση για 
εφαρµογή καλής 
στοµατικής υγιεινής 
και επούλωση των 
περιοδοντικών ιστών . 
Οι γονείς µπορούν να 
συνεισφέρουν µε τον 
καθαρισµό της 
περιοχής µε µια 
µαλακή 
οδοντόβουρτσα ή µία 
γάζα εµποτισµένη σε 



µη αλκοολούχο 
διάλυµα 0.1-0.2% 
χλωρεξιδίνης 2 φορές 
τη µέρα για 1 
εβδοµάδα ώστε να 
αποφευχθεί η 
συσσώρευση 
οδοντικής πλάκας 
στην περιοχή   

 
 

Πίνακας 6. Κατευθυντήριες οδηγίες στη νεογιλή οδοντοφυΐα: Κάταγµα φατνιακής απόφυσης  
Τα θετικά και αρνητικά αποτελέσµατα περιλαµβάνουν 

µερικά, αλλά όχι απαραιτήτως όλα, από τα ακόλουθα 

Κάταγµα φατνιακής 

απόφυσης 

Προτεινόµενες 

ακτινογραφίες 

 

Θεραπεία 

 

Παρακολούθηση 

 

Θετικά αποτελέσµατα 

 

Αρνητικά αποτελέσµατα 

 

 
Κλινικά ευρήµατα:  
Κάταγµα που 
περιλαµβάνει το 
φατνιακό οστό 
(παρειακά και 
γλωσσικά/υπερωϊα) 
και µπορεί να 
εκτείνεται στο 
παρακείµενο οστό 

• Πρέπει να γίνεται 
λήψη µιας 
οπισθοφατνιακής 
ακτινογραφίας 
(χρησιµοποιώντας # 
0 πλακίδιο και την 
τεχνική της 
παραλλήλου) ή µιας 
ακτινογραφίας 
δήξεως 
(χρησιµοποιώντας 
#2 πλακίδιο) κατά 
την αρχική εξέταση 
για διαγνωστικούς 
σκοπούς και τη 
δηµιουργία σηµείου 
αναφοράς για 

- Χορήγηση τοπικής 
αναισθησίας 

- Ξεπλένεται ή 
περιοχή µε 
φυσιολογικό ορό 
και 
επανατοποθετείται 
το τµήµα της 
φατνιακής 
απόφυσης µαζί µε 
τα δόντια που 
βρίσκονται σε 
έκτοπη θέση µε τη 
χρήση οδοντάγρας ή 
ήπιων δακτυλικών 
κινήσεων πίσω στη 
φυσική τους θέση 

• Κλινική αξιολόγηση: 
- Σε 1 εβδοµάδα  
- Σε 4 εβδοµάδες 

αφαίρεση της 
ακινητοποίησης 

- Σε  8 εβδοµάδες 
- Σε 1 χρόνο  

• Περαιτέρω επανέλεγχος 
πρέπει να γίνεται στην 
ηλικία των 6 ετών για την 
παρακολούθηση της 
ανατολής του µόνιµου 
δοντιού 

• Ακτινογραφική εξέταση 
στις 4 βδοµάδες και στον 1 
χρόνο για να γίνει 
αξιολόγηση πιθανής 

• Ασυµπτωµατικό δόντι 
• Επούλωση πολφού µε : 

- Κλινικά 
φυσιολογικό χρώµα 
της µύλης του 
δοντιού ή παρωδική 
δυσχρωµία 
(κόκκινη/γκρι/κίτρι
νη και 
ενασβεστίωση 
πολφού) 

- Απουσία σηµείων 
νέκρωσης και 
µικροβιακής 
µόλυνσης 

- Συνεχιζόµενη 
ανάπτυξη των ριζών 

• Συµπτωµατικό δόντι 
• Σηµεία περιακρορριζικής 

φλεγµονής και 
µικροβιακής µόλυνσης 
όπως : 
- Συρίγγιο, οίδηµα στα 

ούλα, απόστηµα ή 
αυξηµένη 
κινητικότητα 

- Aποχρωµατισµός της 
µύλης (σκούρο γκρι 
χρώµα) µε ένα ή 
περισσότερα σηµεία 
µικροβιακής 
µόλυνσης  

- Ακτινογραφικά 
σηµεία πολφικής 



• Συνήθως 
παρατηρείται 
έκτοπη θέση του 
οστού και 
κινητικότητα 
πολλών δοντιών 
ταυτοχρόνως ως 
µονάδα.  

• Αλλαγές στη 
σύγκλειση και 
µασητικές 
παρεµβολές µπορεί 
να παρατηρηθούν 

σύγκριση κατά τους 
επανελέγχους 

• Μία ακτινογραφία 
υπό γωνία µπορεί 
να δώσει 
πληροφορίες για 
την σχέση του 
κατάγµατος µε τη 
νεογιλή και µόνιµη 
οδοντοφυΐα και να 
υποδείξει τυχόν 
παρέκκλιση 
παρειακά 

• Η κατακόρυφη 
γραµµή του 
κατάγµατος µπορεί 
να εκτείνεται 
κάθετα κατά µήκος 
της περιοδοντικής 
µεµβράνης ή του 
διαφράγµατος. Η 
οριζόντια γραµµή 
του κατάγµατος 
µπορεί να βρίσκεται 
στα ακρορρίζια των 
νεογιλών δοντιών 
και στις µύλες των 
υπό ανατολή 
µόνιµων δοντιών  

• Επιπλέον 
ακτινογραφίες ή 
άλλες 
απεικονιστικές 
µέθοδοι (CBCT) 
είναι χρήσιµες για 
την ακριβή 

- Εύκαµπτη 
ακινητοποίηση µε 
τα παρακείµενα 
δόντια που δεν είναι 
τραυµατισµένα για 
τουλάχιστον 4 
εβδοµάδες 

- Η θεραπεία πρέπει 
να γίνεται κατά 
προτίµηση από 
παιδοδοντίατρο ή 
από οδοντίατρο µε 
εµπειρία και 
γνώσεις στη 
διαχείριση 
οδοντικών 
τραυµατισµών σε 
παιδιά 

- Εκπαίδευση 
γονέα/ασθενή: 
Άσκηση ώστε κατά 
τη διάρκεια της 
µάσησης να µην 
προκαλείται 
επιπλέον 
τραυµατισµός του 
ήδη τραυµατισµένου 
δοντιού ενώ να 
γίνεται προσπάθεια 
για σταδιακή 
επιστροφή στη 
φυσιολογική 
λειτουργία το 
συντοµότερο 
δυνατόν 

- Ενθάρρυνση για 

πρόσκρουσης του νεογιλού 
δοντιού µε τον µόνιµο 
οδοντικό σπέρµα στο 
επίπεδο του κατάγµατος. Η 
ακτινογραφία αυτή µπορεί 
να υποδείξει την ανάγκη 
για συχνότερους 
επανελέγχους ή 
θεραπευτικές ενέργειες. 
Λήψη επιπλέον 
ακτινογραφιών συνίσταται 
µόνο όταν υπάρχουν 
ενδείξεις κλινικών 
σηµείων που υποδεικνύουν 
παθολογία (βλ. αρνητικά 
αποτελέσµατα) 

• Αν η γραµµή του 
κατάγµατος εντοπίζεται 
στο ακρορρίζιο του 
νεογιλού δοντιού µπορεί 
να παρατηρηθεί 
σχηµατισµός αποστήµατος 
και ακτινογραφικά 
περιακρορριζική αλλοίωση 

• Οι γονείς πρέπει να είναι 
ενηµερωµένοι και να 
παρακολουθούν για τυχόν 
αρνητική έκβαση του 
περιστατικού που χρήζει 
άµεσης επίσκεψης στον 
οδοντίατρο. Όταν 
υπάρχουν σηµεία ή 
συµπτώµατα αρνητικής 
έκβασης τις περισσότερες 
φορές απαιτείται 
θεραπευτική αντιµετώπιση 

σε δόντια µε 
αδιάπλαστο 
ακρορρίζιο και 
εναπόθεση 
ενασβεστιωµένου 
ιστού  

• Επούλωση 
περιοδοντικών ιστών 

• Ευθυγράµµιση του 
φατνιακού τµήµατος και 
φυσιολογική 
αποκατάσταση της 
σύγκλεισης 

• Καµία διατάραξη στη 
φυσιολογική ανατολή 
του µόνιµου δοντιού 

 

νέκρωσης και 
µόλυνσης 

• Μη συνεχιζόµενη 
διάπλαση της ρίζας σε 
αδιάπλαστα δόντια µε 
ανοιχτό ακρορρίζιο. 

• Ελάχιστη ή καµία 
βελτίωση στη θέση του 
µετατοπισµένου 
φατνιακού τµήµατος και 
δεν έχει επιτευχθεί 
φυσιολογική σύγκλειση 

• Αρνητική επίδραση στη 
φυσιολογική ανάπτυξη 
και ανατολή του µόνιµου 
δοντιού 

 



διάγνωση της 
έκτασης του 
κατάγµατος, 
ωστόσο πρέπει να 
εφαρµόζεται µόνο 
όταν υπάρχει 
πιθανότητα να 
αλλάξει το σχέδιο 
θεραπείας 
 

εφαρµογή καλής 
στοµατικής υγιεινής 
και επούλωση των 
περιοδοντικών 
ιστών . Οι γονείς 
µπορούν να 
συνεισφέρουν µε 
τον καθαρισµό της 
περιοχής µε µια 
µαλακή 
οδοντόβουρτσα ή 
µία γάζα 
εµποτισµένη σε µη 
αλκοολούχο 
διάλυµα 0.1-0.2% 
χλωρεξιδίνης 2 
φορές τη µέρα για 1 
εβδοµάδα ώστε να 
αποφευχθεί η 
συσσώρευση 
οδοντικής πλάκας 
στην περιοχή   
 

 
 

 
 

• Οι θεραπευτικές ενέργειες 
στο στάδιο της 
παρακολούθησης του 
παιδιού πρέπει να γίνονται 
από παιδοδοντίατρο και 
είναι εκτός πεδίου των 
συγκεκριµένων 
κατευθυντήριων οδηγιών 

 

 

 

 

Πίνακας 7. Κατευθυντήριες οδηγίες για νεογιλή οδοντοφυΐα: Διάσειση 
Τα θετικά και αρνητικά αποτελέσµατα περιλαµβάνουν µερικά, αλλά όχι απαραιτήτως όλα, από τα ακόλουθα 



 

Διάσειση 

Προτεινόµενες 

ακτινογραφίες 

 

Θεραπεία 

 

Παρακολούθηση 

 

Θετικά αποτελέσµατα 

 

Αρνητικά αποτελέσµατα 

 
Κλινικά 
ευρήµατα:  
Το δόντι είναι 
ευαίσθητο µε την 
επαφή αλλά δεν 
παρουσιάζει 
µετατόπιση 

• Έχει φυσιολογική 
κινητικότητα και 
δεν παρουσιάζει 
αιµορραγία από 
την ουλοδοντική 
σχισµή 

• Δεν απαιτείται 
ακτινογραφικός 
έλεγχος 
 

- Δεν ενδείκνυται καµία 
θεραπευτική παρέµβαση  

- Παρακολούθηση 
- Εκπαίδευση γονέα/ασθενή: 

Άσκηση ώστε κατά τη 
διάρκεια της µάσησης να µην 
προκαλείται επιπλέον 
τραυµατισµός του ήδη 
τραυµατισµένου δοντιού ενώ 
να γίνεται ενθάρρυνση για 
σταδιακή επιστροφή στη 
φυσιολογική λειτουργία το 
συντοµότερο δυνατόν 

- Ενθάρρυνση για εφαρµογή 
καλής στοµατικής υγιεινής 
και επούλωση των 
περιοδοντικών ιστών . Οι 
γονείς µπορούν να 
συνεισφέρουν µε τον 
καθαρισµό της περιοχής µε 
µια µαλακή οδοντόβουρτσα ή 
µία γάζα εµποτισµένη σε µη 
αλκοολούχο διάλυµα 0.1-
0.2% χλωρεξιδίνης 2 φορές 
τη µέρα για 1 εβδοµάδα ώστε 
να αποφευχθεί η συσσώρευση 
οδοντικής πλάκας στην 
περιοχή   

 

• Κλινική αξιολόγηση: 
- Σε 1 εβδοµάδα  
- Σε 6-8 εβδοµάδες  

• Ακτινογραφική εξέταση 
ενδείκνυται µόνο όταν 
υπάρχουν κλινικές 
ενδείξεις παθολογίας( βλ 
αρνητικά αποτελέσµατα) 

• Οι γονείς πρέπει να είναι 
ενηµερωµένοι και να 
παρακολουθούν για τυχόν 
αρνητική έκβαση του 
περιστατικού που χρήζει 
άµεσης επίσκεψης στον 
οδοντίατρο. Όταν 
υπάρχουν σηµεία ή 
συµπτώµατα αρνητικής 
έκβασης τις περισσότερες 
φορές απαιτείται 
θεραπευτική αντιµετώπιση 

• Οι θεραπευτικές ενέργειες 
στο στάδιο της 
παρακολούθησης του 
παιδιού πρέπει να γίνονται 
από παιδοδοντίατρο και 
είναι εκτός πεδίου των 
συγκεκριµένων 
κατευθυντήριων οδηγιών 

 

• Ασυµπτωµατικό δόντι 
• Επούλωση πολφού µε : 

- Κλινικά 
φυσιολογικό χρώµα 
της µύλης του 
δοντιού ή 
παρωδική 
δυσχρωµία 
(κόκκινη/γκρι/κίτρι
νη και 
ενασβεστίωση 
πολφού) 

- Απουσία σηµείων 
νέκρωσης και 
µικροβιακής 
µόλυνσης 

• Συνεχιζόµενη ανάπτυξη 
των ριζών σε δόντια µε 
αδιάπλαστο ακρορρίζιο  

• Καµία διατάραξη στη 
φυσιολογική ανατολή 
του µόνιµου δοντιού 

 

• Συµπτωµατικό δόντι 
• Σηµεία πολφικής 

νέκρωσης και 
µικροβιακής µόλυνσης 
όπως : 
- Συρίγγιο, οίδηµα στα 

ούλα, απόστηµα ή 
αυξηµένη 
κινητικότητα 

- Αποχρωµατισµός της 
µύλης (σκούρο γκρι 
χρώµα) µε ένα ή 
περισσότερα σηµεία 
µικροβιακής 
µόλυνσης 

- Ακτινογραφικά 
σηµεία πολφικής 
νέκρωσης και 
µόλυνσης 

• Μη συνεχιζόµενη 
διάπλαση της ρίζας σε 
αδιάπλαστα δόντια µε 
ανοιχτό ακρορρίζιο 

• Αρνητική επίδραση στη 
φυσιολογική ανάπτυξη 
και ανατολή του µόνιµου 
δοντιού 

 

 

 

Πίνακας 8. Κατευθυντήριες οδηγίες στη νεογιλή οδοντοφυΐα: Κινητικότητα χωρίς µετατόπιση 



Τα θετικά και αρνητικά αποτελέσµατα περιλαµβάνουν 

µερικά, αλλά όχι απαραιτήτως όλα, από τα ακόλουθα 

 

Υπεξάρθρωση-

Χαλάρωση 

Προτεινόµενες 

ακτινογραφίες και 

ευρήµατα 

 

Θεραπεία 

 

Παρακολούθηση 

 

Θετικά αποτελέσµατα  

 

Αρνητικά αποτελέσµατα 

 
 
Κλινικά 
ευρήµατα: 
• Το δόντι είναι 
ευαίσθητο στην 
επαφή και έχει 
µεγάλη 
κινητικότητα 
αλλά δεν έχει 
µετατοπιστεί 

• Αιµορραγία από 
την ουλοδοντική 
σχισµή 

• Πρέπει να γίνεται 
λήψη µιας 
οπισθοφατνιακής 
ακτινογραφίας 
(χρησιµοποιώντας # 
0 πλακίδιο και την 
τεχνική της 
παραλλήλου) ή µιας 
ακτινογραφίας 
δήξεως 
(χρησιµοποιώντας 
#2 πλακίδιο) κατά 
την αρχική εξέταση 
για διαγνωστικούς 
σκοπούς και τη 
δηµιουργία σηµείου 
αναφοράς για 
σύγκριση κατά τους 
επανελέγχους 

• Φυσιολογικός ή 
ελαφρώς 
διευρυµένος 
περιρριζικός χώρος  

 

- Συνήθως δεν 
απαιτείται καµία 
θεραπευτική 
παρέµβαση  

- Παρακολούθηση 
- Εκπαίδευση 

γονέα/ασθενή: 
Άσκηση ώστε κατά τη 
διάρκεια της µάσησης 
να µην προκαλείται 
επιπλέον 
τραυµατισµός του ήδη 
τραυµατισµένου 
δοντιού ενώ να γίνεται 
προσπάθεια για 
σταδιακή επιστροφή 
στη φυσιολογική 
λειτουργία το 
συντοµότερο δυνατόν 

- Ενθάρρυνση για 
εφαρµογή καλής 
στοµατικής υγιεινής 
και επούλωση των 
περιοδοντικών ιστών . 
Οι γονείς µπορούν να 
συνεισφέρουν µε τον 
καθαρισµό της 
περιοχής µε µια 
µαλακή 

• Κλινική αξιολόγηση: 
- Σε 1 εβδοµάδα  
- Σε 6-8 εβδοµάδες  

• Όταν υπάρχουν υποψίες για 
αρνητική έκβαση του 
περιστατικού προτείνεται 
συνέχιση των κλινικών 
επανελέγχων κάθε χρόνο 
µέχρι την ανατολή του 
µόνιµου δοντιού. 

• Ακτινογραφική εξέταση 
ενδείκνυται µόνο όταν 
υπάρχουν κλινικές ενδείξεις 
παθολογίας (βλ αρνητικά 
αποτελέσµατα) 

• Οι γονείς πρέπει να είναι 
ενηµερωµένοι και να 
παρακολουθούν για τυχόν 
αρνητική έκβαση του 
περιστατικού που χρήζει 
άµεσης επίσκεψης στον 
οδοντίατρο. Όταν υπάρχουν 
σηµεία ή συµπτώµατα 
αρνητικής έκβασης τις 
περισσότερες φορές 
απαιτείται θεραπευτική 
αντιµετώπιση 

• Οι θεραπευτικές ενέργειες 

• Ασυµπτωµατικό δόντι 
• Επούλωση πολφού µε : 

- Κλινικά φυσιολογικό 
χρώµα της µύλης του 
δοντιού ή παρωδική 
δυσχρωµία 
(κόκκινη/γκρι/κίτρινη 
και ενασβεστίωση 
πολφού) 

- Απουσία σηµείων 
νέκρωσης και 
µικροβιακής µόλυνσης 

• Συνεχιζόµενη ανάπτυξη 
των ριζών σε δόντια µε 
αδιάπλαστο ακρορρίζιο  

• Καµία διατάραξη στη 
φυσιολογική ανατολή του 
µόνιµου δοντιού 

 

• Συµπτωµατικό δόντι 
• Σηµεία πολφικής 

νέκρωσης και 
µικροβιακής µόλυνσης 
όπως : 
- Συρίγγιο, οίδηµα στα 

ούλα, απόστηµα ή 
αυξηµένη 
κινητικότητα 

- Αποχρωµατισµός της 
µύλης του δοντιού 
(σκούρο γκρι χρώµα) 
µε ένα ή περισσότερα 
σηµεία µικροβιακής 
µόλυνσης 

- Ακτινογραφικά 
σηµεία πολφικής 
νέκρωσης και 
µόλυνσης 

• Μη συνεχιζόµενη 
διάπλαση της ρίζας σε 
αδιάπλαστα δόντια µε 
ανοιχτό ακρορρίζιο 

• Αρνητική επίδραση στη 
φυσιολογική ανάπτυξη 
και ανατολή του µόνιµου 
δοντιού 

 



οδοντόβουρτσα ή µία 
γάζα εµποτισµένη σε 
µη αλκοολούχο 
διάλυµα 0.1-0.2% 
χλωρεξιδίνης 2 φορές 
τη µέρα για 1 
εβδοµάδα ώστε να 
αποφευχθεί η 
συσσώρευση 
οδοντικής πλάκας 
στην περιοχή   

 
 

 

στο στάδιο της 
παρακολούθησης του 
παιδιού πρέπει να γίνονται 
από παιδοδοντίατρο και 
είναι εκτός πεδίου των 
συγκεκριµένων 
κατευθυντήριων οδηγιών. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 9. Κατευθυντήριες οδηγίες στη νεογιλή οδοντοφυΐα: Μερική εκγόµφωση 
Τα θετικά και αρνητικά αποτελέσµατα περιλαµβάνουν 

µερικά, αλλά όχι απαραιτήτως όλα, από τα ακόλουθα 

 

Μερική 

εκγόµφωση 

 

Προτεινόµενες 

ακτινογραφίες και 

ευρήµατα 

 

Θεραπεία 

 

Παρακολούθηση 

 

Θετικά αποτελέσµατα 

 

Αρνητικά αποτελέσµατα 



 
Κλινικά ευρήµατα:  
Μερική 
µετατόπιση του 
δοντιού εκτός 
φατνίου  

• Το δόντι 
παρατηρείται 
επιµηκυµένο 
και µπορεί να 
έχει µεγάλη 
κινητικότητα  

•  Μπορεί να    
παρατηρούνται 
µασητικές 
παρεµβολές 
σύγκλεισης 

 
 

• Πρέπει να γίνεται 
λήψη µιας 
οπισθοφατνιακής 
ακτινογραφίας 
(χρησιµοποιώντας 
# 0 πλακίδιο και 
την τεχνική της 
παραλλήλου) ή 
µιας ακτινογραφίας 
δήξεως 
(χρησιµοποιώντας 
#2 πλακίδιο) κατά 
την αρχική εξέταση 
για διαγνωστικούς 
σκοπούς και τη 
δηµιουργία 
σηµείου αναφοράς 
για σύγκριση κατά 
τους επανελέγχους 

• Ελαφρώς 
διευρυµένος 
περιρριζικός χώρος 
ακρορριζικά 
 

- Οι θεραπευτικές 
αποφάσεις βασίζονται 
στον βαθµό της 
µετατόπισης, 
κινητικότητας, 
παρεµβολές σύγκλεισης, 
στάδιο διάπλασης της 
ρίζας και την ικανότητα 
το παιδιού να 
συνεργαστεί κατά την 
επείγουσα συνεδρία 

- Αν το δόντι δεν έχει 
πρόωρη επαφή µε τους 
ανταγωνιστές-αναµένεται 
να επανέλθει αυθόρµητα 
στη φυσιολογική του 
θέση 

- Αν το δόντι έχει µεγάλη 
κινητικότητα ή έχει 
µερική εκγόµφωση 
>3mm προτείνεται 
εξαγωγή µε τοπική 
αναισθησία 

- Όλες οι θεραπευτικές 
ενέργειες είναι 
προτιµότερο να γίνονται 
από παιδοδοντίατρο ή 
από οδοντίατρο µε 
εµπειρία και γνώσεις στη 
διαχείριση οδοντικών 
τραυµατισµών στα 
παιδιά. Οι εξαγωγές 
νεογιλών δοντιών έχουν 
πιθανότητα να 
αναπτύξουν 
µακροπρόθεσµα φόβο για 

• Κλινική αξιολόγηση: 
- Σε 1 εβδοµάδα  
- Σε 6-8 εβδοµάδες  
- Σε 1 χρόνο  

• Σε περιπτώσεις που 
αναµένεται αρνητική 
έκβαση του 
περιστατικού 
προτείνεται επανέλεγχος 
κάθε χρόνο µέχρι την 
ανατολή του µόνιµου 
δοντιού στο φραγµό 

• Ακτινογραφική εξέταση 
ενδείκνυται µόνο όταν 
υπάρχουν κλινικές 
ενδείξεις παθολογίας (βλ 
αρνητικά αποτελέσµατα) 

• Οι γονείς πρέπει να είναι 
ενηµερωµένοι και να 
παρακολουθούν για 
τυχόν αρνητική έκβαση 
του περιστατικού που 
χρήζει άµεσης 
επίσκεψης στον 
οδοντίατρο. Όταν 
υπάρχουν σηµεία ή 
συµπτώµατα αρνητικής 
έκβασης τις 
περισσότερες φορές 
απαιτείται θεραπευτική 
αντιµετώπιση 

• Οι θεραπευτικές 
ενέργειες στο στάδιο της 
παρακολούθησης του 
παιδιού πρέπει να 
γίνονται από 

• Ασυµπτωµατικό δόντι 
• Επούλωση πολφού µε : 

- Κλινικά φυσιολογικό 
χρώµα της µύλης του 
δοντιού ή παρωδική 
δυσχρωµία 
(κόκκινη/γκρι/κίτρινη 
και ενασβεστίωση 
πολφού) 

- Απουσία σηµείων 
νέκρωσης και 
µικροβιακής µόλυνσης 

• Συνεχιζόµενη ανάπτυξη 
των ριζών σε δόντια µε 
αδιάπλαστο ακρορρίζιο  

• Αυθόρµητη επαναφορά του 
µερικώς εκγοµφωµένου 
δοντιού 

• Απουσία µασητικής 
παρεµβολής 

• Καµία διατάραξη στην 
ανάπτυξη και  φυσιολογική 
ανατολή του µόνιµου 
δοντιού 

 

• Συµπτωµατικό δόντι 
• Σηµεία πολφικής 

νέκρωσης και 
µικροβιακής µόλυνσης 
όπως : 
- Συρίγγιο, οίδηµα στα 

ούλα, απόστηµα ή 
αυξηµένη 
κινητικότητα 

- Αποχρωµατισµός της 
µύλης του δοντιού 
(σκούρο γκρι χρώµα) 
µε ένα ή περισσότερα 
σηµεία µικροβιακής 
µόλυνσης 

- Ακτινογραφικά 
σηµεία πολφικής 
νέκρωσης και 
µόλυνσης 

• Μη συνεχιζόµενη 
διάπλαση της ρίζας σε 
αδιάπλαστα δόντια µε 
ανοιχτό ακρορρίζιο. 

• Καµία βελτίωση στη θέση 
του µερικώς 
εκγοµφωµένου δοντιού 

• Αρνητική επίδραση στη 
φυσιολογική ανάπτυξη 
και ανατολή του µόνιµου 
δοντιού 

 



τον οδοντίατρο στα 
παιδιά 

- Εκπαίδευση 
γονέα/ασθενή: 
Άσκηση ώστε κατά τη 
διάρκεια της µάσησης να 
µην προκαλείται 
επιπλέον τραυµατισµός 
του ήδη τραυµατισµένου 
δοντιού ενώ να γίνεται 
προσπάθεια για σταδιακή 
επιστροφή στη 
φυσιολογική λειτουργία 
το συντοµότερο δυνατόν 

- Ενθάρρυνση για 
εφαρµογή καλής 
στοµατικής υγιεινής και 
επούλωση των 
περιοδοντικών ιστών . Οι 
γονείς µπορούν να 
συνεισφέρουν µε τον 
καθαρισµό της περιοχής 
µε µια µαλακή 
οδοντόβουρτσα ή µία 
γάζα εµποτισµένη σε µη 
αλκοολούχο διάλυµα 0.1-
0.2% χλωρεξιδίνης 2 
φορές τη µέρα για 1 
εβδοµάδα ώστε να 
αποφευχθεί η 
συσσώρευση οδοντικής 
πλάκας στην περιοχή   
 

 

παιδοδοντίατρο και είναι 
εκτός πεδίου των 
συγκεκριµένων 
κατευθυντήριων οδηγιών 

 

 

 



 

Πίνακας 10. Κατευθυντήριες οδηγίες στη νεογιλή οδοντοφυΐα: Πλάγια µετατόπιση 

 
Τα θετικά και αρνητικά αποτελέσµατα περιλαµβάνουν µερικά, 

αλλά όχι απαραιτήτως όλα, από τα ακόλουθα 

 

Πλάγια µετατόπιση 

 

Προτεινόµενες 

ακτινογραφίες 

και ευρήµατα 

 

Θεραπεία 

 

Παρακολούθηση 

 

Θετικά αποτελέσµατα 

 

Αρνητικά αποτελέσµατα 

 
Κλινικά ευρήµατα:  
Το δόντι είναι 
µετατοπισµένο σε 
υπερώϊα/γλωσσική ή 
παρειακή κατεύθυνση 

• Δεν έχει κινητικότητα 
• Μπορεί να 
παρατηρούνται 
µασητικές 
παρεµβολές 
σύγκλεισης 

 
 

• Πρέπει να 
γίνεται λήψη 
µιας 
οπισθοφατνιακ
ής 
ακτινογραφίας 
(χρησιµοποιώντ
ας # 0 πλακίδιο 
και την τεχνική 
της 
παραλλήλου) ή 
µιας 
ακτινογραφίας 
δήξεως 
(χρησιµοποιώντ
ας #2 πλακίδιο) 
κατά την 
αρχική εξέταση 
για 
διαγνωστικούς 
σκοπούς και τη 
δηµιουργία 

• Αν υπάρχει πολύ µικρή ή απουσία 
πρόωρης επαφής το δόντι πρέπει να 
αφήνεται να επανέλθει αυθόρµητα στη 
φυσιολογική του θέση 
- Αυτόµατη επαναφορά παρατηρείται 

συνήθως µέσα σε  6 µήνες 
• Σε περιπτώσεις µεγαλύτερης 

µετατόπισης, υπάρχουν 2 επιλογές (µε 
τη χρήση τοπικής αναισθησίας) 

• Επιλογή Α: 
- Εξαγωγή όταν υπάρχει κίνδυνος 

κατάποσης του δοντιού 
• Επιλογή Β: 

- Επανατοποθέτηση του δοντιού µε 
ήπιες κινήσεις 

- Αν το δόντι δεν είναι σταθερό στη 
θέση του, εύκαµπτη ακινητοποίηση 
για 4 εβδοµάδες στηριζόµενη στα 
παρακείµενα υγιή δόντια 

• Όλες οι θεραπευτικές ενέργειες είναι 
προτιµότερο να γίνονται από 
παιδοδοντίατρο ή από οδοντίατρο µε 

• Κλινική αξιολόγηση: 
- Σε 1 εβδοµάδα  
- Σε 6-8 εβδοµάδες  
- Σε 6 µήνες 
- Σε 1 χρόνο  

• Αν γίνει 
επανατοποθέτηση και 
ακινητοποίηση 
επανέλεγχος: 
- Σε 1 εβδοµάδα 
- Σε 4 εβδοµάδες 

αφαίρεση 
ακινητοποίησης 

- Σε 8 εβδοµάδες 
- Σε 6 µήνες 
- Σε 1 χρόνο 

• Όταν υπάρχουν υποψίες 
για αρνητική έκβαση 
του περιστατικού 
προτείνεται συνέχιση 
των κλινικών 
επανελέγχων κάθε 

• Ασυµπτωµατικό δόντι 
• Επούλωση πολφού µε : 

- Κλινικά φυσιολογικό 
χρώµα της µύλης του 
δοντιού ή παρωδική 
δυσχρωµία 
(κόκκινη/γκρι/κίτρινη και 
ενασβεστίωση πολφού) 

- Απουσία σηµείων 
νέκρωσης και 
µικροβιακής µόλυνσης 

• Συνεχιζόµενη ανάπτυξη των 
ριζών σε δόντια µε 
αδιάπλαστο ακρορρίζιο  

• Επούλωση περιοδοντικών 
ιστών 

• Ευθυγράµµιση του 
µετατοπισµένου δοντιού 

• Απουσία πρόωρων επαφών 
και διαταραχή της 
σύγκλεισης-φυσιολογική 
σύγκλειση 

• Σηµεία πολφικής νέκρωσης 
και µικροβιακής µόλυνσης 
όπως : 
- Συρίγγιο, οίδηµα στα 

ούλα, απόστηµα ή 
αυξηµένη κινητικότητα 

- Αποχρωµατισµός της 
µύλης του δοντιού 
(σκούρο γκρι χρώµα) µε 
ένα ή περισσότερα 
σηµεία µικροβιακής 
µόλυνσης 

- Ακτινογραφικά σηµεία 
πολφικής νέκρωσης και 
µόλυνσης 

• Αγκύλωση 
• Μη συνεχιζόµενη διάπλαση 

της ρίζας σε αδιάπλαστα 
δόντια µε ανοιχτό 
ακρορρίζιο. 

• Καµία βελτίωση στη θέση 
του µετατοπισµένου δοντιού 



σηµείου 
αναφοράς για 
σύγκριση κατά 
τους 
επανελέγχους 

• Αυξηµένη 
διεύρυνση 
περιρριζικού 
χώρου 
ακρορριζικά 
(παρατηρείται 
συνήθως στην 
ακτινογραφία 
δήξεως όταν το 
δόντι έχει 
προστοµιακή 
µετατόπιση) 
 

εµπειρία και γνώσεις στη διαχείριση 
οδοντικών τραυµατισµών στα παιδιά. Οι 
εξαγωγές νεογιλών δοντιών έχουν 
πιθανότητα να αναπτύξουν 
µακροπρόθεσµα φόβο για τον 
οδοντίατρο στα παιδιά 

• Εκπαίδευση γονέα/ασθενή 
- Άσκηση ώστε κατά τη διάρκεια της 

µάσησης να µην προκαλείται 
επιπλέον τραυµατισµός του ήδη 
τραυµατισµένου δοντιού ενώ να 
γίνεται προσπάθεια για σταδιακή 
επιστροφή στη φυσιολογική 
λειτουργία το συντοµότερο δυνατόν 

- Ενθάρρυνση για καλή στοµατική 
υγιεινή και επούλωση των 
περιοδοντικών ιστών . Οι γονείς 
µπορούν να συνεισφέρουν µε τον 
καθαρισµό της περιοχής µε µια 
µαλακή οδοντόβουρτσα ή µία γάζα 
εµποτισµένη σε µη αλκοολούχο 
διάλυµα 0.1-0.2% χλωρεξιδίνης 2 
φορές τη µέρα για 1 εβδοµάδα ώστε 
να αποφευχθεί η συσσώρευση 
οδοντικής πλάκας στην περιοχή   

  
 

χρόνο µέχρι την 
ανατολή του µόνιµου 
δοντιού 

• Ακτινογραφική εξέταση 
ενδείκνυται µόνο όταν 
υπάρχουν κλινικές 
ενδείξεις παθολογίας (βλ 
αρνητικά 
αποτελέσµατα) 

• Οι γονείς πρέπει να είναι 
ενηµερωµένοι και να 
παρακολουθούν για 
τυχόν αρνητική έκβαση 
του περιστατικού που 
χρήζει άµεσης 
επίσκεψης στον 
οδοντίατρο. Όταν 
υπάρχουν σηµεία ή 
συµπτώµατα αρνητικής 
έκβασης τις 
περισσότερες φορές 
απαιτείται θεραπευτική 
αντιµετώπιση 

• Οι θεραπευτικές 
ενέργειες στο στάδιο της 
παρακολούθησης του 
παιδιού πρέπει να 
γίνονται από 
παιδοδοντίατρο και είναι 
εκτός πεδίου των 
συγκεκριµένων 
κατευθυντήριων 
οδηγιών 

 

• Καµία διατάραξη στην 
ανάπτυξη και  φυσιολογική 
ανατολή του µόνιµου δοντιού 

 

• Αρνητική επίδραση στη 
φυσιολογική ανάπτυξη και 
ανατολή του µόνιµου 
δοντιού 

 

 



 

Πίνακας 11. Κατευθυντήριες οδηγίες στη νεογιλή οδοντοφυΐα: Εµβύθιση 
Τα θετικά και αρνητικά αποτελέσµατα περιλαµβάνουν 

µερικά, αλλά όχι απαραιτήτως όλα, από τα ακόλουθα 

 

Εµβύθιση 

 

Προτεινόµενες 

ακτινογραφίες και 

ευρήµατα 

 

Θεραπεία 

 

Παρακολούθηση 

 

Θετικά αποτελέσµατα 

 

Αρνητικά αποτελέσµατα 

 
Κλινικά ευρήµατα:  
Το δόντι είναι 
µετατοπισµένο, 
συνήθως µε 
ακρορριζική 
κατεύθυνση, µέσα 
στο παρειακό οστικό 
τοίχωµα του φατνίου 
ή µπορεί να 
προσκρούει στο 
οδοντικό σπέρµα του 
µόνιµου δοντιού 

• Το δόντι µπορεί να 
έχει εξαφανιστεί 
εντός του φατνίου 
και µπορεί να γίνει 
ψηλάφηση 

• Πρέπει να γίνεται λήψη 
µιας οπισθοφατνιακής 
ακτινογραφίας 
(χρησιµοποιώντας # 0 
πλακίδιο και την τεχνική 
της παραλλήλου) ή µιας 
ακτινογραφίας δήξεως 
(χρησιµοποιώντας #2 
πλακίδιο) κατά την 
αρχική εξέταση για 
διαγνωστικούς σκοπούς 
και τη δηµιουργία 
σηµείου αναφοράς για 
σύγκριση κατά τους 
επανελέγχους 

• Όταν το ακρορρίζιο 
είναι εµβυθισµένο µε 
κατεύθυνση το παρειακό 
οστικό πέταλο, το 
ακρορριζιο µπορεί να 
παρατηρηθεί και 
ακτινογραφικά, το δόντι 
απεικονίζεται πιο κοντό 
από το παρακείµενο 

• Αυτόµατη 
ανατολή/επαναφορά 
ανεξαρτήτως της 
κατεύθυνσης της εµβύθισης. 
Προκειµένου να εκτιµηθεί 
στο µέλλον ο βαθµός 
ανατολής προτείνεται να 
καταγράφεται η απόσταση 
µεταξύ της κοπτικής 
επιφάνειας του 
εµβυθισµένου δοντιού και 
της αντίστοιχης του 
παρακείµενου µη 
τραυµατισµένου 
- Η αυθόρµητη ανατολή 

συνήθως συµβαίνει 
µέσα στους πρώτους 6 
µήνες 

- Σε µερικές περιπτώσεις 
µπορεί να χρειαστεί 
µέχρι και 1 χρόνος 

• Άµεση παραποµπή (µέσα σε 
µερικές ηµέρες) σε 
παιδοδοντίατρο ή σε  

• Κλινική αξιολόγηση: 
- Σε 1 εβδοµάδα  
- Σε 6-8 εβδοµάδες  
- Σε 6 µήνες 
- Σε 1 χρόνο  

• Προτείνεται 
επανέλεγχος στην 
ηλικία των 6 ετών σε 
περιπτώσεις µεγάλης 
εµβύθισης του 
νεογιλού δοντιού για 
έλεγχο της οµαλής 
ανατολής του µόνιµου 
δοντιού 

• Όταν υπάρχουν 
υποψίες για αρνητική 
έκβαση του 
περιστατικού 
προτείνεται συνέχιση 
των κλινικών 
επανελέγχων κάθε 
χρόνο µέχρι την 
ανατολή του µόνιµου 

• Ασυµπτωµατικό 
δόντι 

• Επούλωση πολφού 
µε : 
- Κλινικά 

φυσιολογικό 
χρώµα της µύλης 
του δοντιού ή 
παρωδική 
δυσχρωµία 
(κόκκινη/γκρι/κί
τρινη και 
ενασβεστίωση 
πολφού) 

- Απουσία 
σηµείων 
νέκρωσης και 
µικροβιακής 
µόλυνσης 

• Συνεχιζόµενη 
ανάπτυξη των ριζών 
σε δόντια µε 
αδιάπλαστο 

• Συµπτωµατικό δόντι 
• Σηµεία πολφικής 

νέκρωσης και 
µικροβιακής µόλυνσης 
όπως : 
- Συρίγγιο, οίδηµα στα 

ούλα, απόστηµα ή 
αυξηµένη 
κινητικότητα 

- Αποχρωµατισµός της 
µύλης του δοντιού 
(σκούρο γκρι χρώµα) 
µε ένα ή περισσότερα 
σηµεία µικροβιακής 
µόλυνσης 

- Ακτινογραφικά 
σηµεία πολφικής 
νέκρωσης και 
µόλυνσης 

• Αγκύλωση 
• Μη συνεχιζόµενη 

διάπλαση της ρίζας σε 
αδιάπλαστα δόντια µε 



παρειακά 
 

αντίστοιχο δόντι 
• Όταν το ακρορρίζιο 
είναι εµβυθισµένο  µε 
κατεύθυνση προς το 
οδοντικό σπέρµα του 
µόνιµου δοντιού, το 
ακρορρίζιο δεν µπορεί 
να παρατηρηθεί και 
ακτινογραφικά το δόντι 
απεικονίζεται πιο µακρύ. 
 

οδοντιάτρο που έχει εµπειρία 
και γνώσεις στη διαχείριση 
οδοντικών τραυµατισµών 
στα παιδιά 

• Εκπαίδευση γονέα/ασθενή: 
Άσκηση ώστε κατά τη 
διάρκεια της µάσησης 
να µην προκαλείται 
επιπλέον τραυµατισµός 
του ήδη τραυµατισµένου 
δοντιού ενώ να γίνεται 
προσπάθεια για 
σταδιακή επιστροφή στη 
φυσιολογική λειτουργία 
το συντοµότερο δυνατόν 

- Ενθάρρυνση για καλή 
στοµατική υγιεινή και 
επούλωση των 
περιοδοντικών ιστών . 
Οι γονείς µπορούν να 
συνεισφέρουν µε τον 
καθαρισµό της περιοχής 
µε µια µαλακή 
οδοντόβουρτσα ή µία 
γάζα εµποτισµένη σε µη 
αλκοολούχο διάλυµα 
0.1-0.2% χλωρεξιδίνης 2 
φορές τη µέρα για 1 
εβδοµάδα ώστε να 
αποφευχθεί η 
συσσώρευση οδοντικής 
πλάκας στην περιοχή   

 

δοντιού 
• Ακτινογραφική 

εξέταση ενδείκνυται 
µόνο όταν υπάρχουν 
κλινικές ενδείξεις 
παθολογίας (βλ 
αρνητικά 
αποτελέσµατα)  

• Οι γονείς πρέπει να 
είναι ενηµερωµένοι 
και να παρακολουθούν 
για τυχόν αρνητική 
έκβαση του 
περιστατικού που 
χρήζει άµεσης 
επίσκεψης στον 
οδοντίατρο. Όταν 
υπάρχουν σηµεία ή 
συµπτώµατα 
αρνητικής έκβασης τις 
περισσότερες φορές 
απαιτείται 
θεραπευτική 
αντιµετώπιση 

• Οι θεραπευτικές 
ενέργειες στο στάδιο 
της παρακολούθησης 
του παιδιού πρέπει να 
γίνονται από 
παιδοδοντίατρο και 
είναι εκτός πεδίου των 
συγκεκριµένων 
κατευθυντήριων 
οδηγιών 

 

ακρορρίζιο  
• Επούλωση 

περιοδοντικών ιστών 
• Ευθυγράµµιση του 

εµβυθισµένου 
δοντιού 

• Καµία διατάραξη 
στην ανάπτυξη και  
φυσιολογική ανατολή 
του µόνιµου δοντιού 

 

ανοιχτό ακρορρίζιο. 
• Καµία βελτίωση στη θέση 

του εµβυθισµένου 
δοντιού 

• Αρνητική επίδραση στη 
φυσιολογική ανάπτυξη 
και ανατολή του µόνιµου 
δοντιού 

 

 



 

Πίνακας 12. Κατευθυντήριες οδηγίες στη νεογιλή οδοντοφυΐα: Ολική εκγόµφωση 
Τα θετικά και αρνητικά αποτελέσµατα 

περιλαµβάνουν µερικά, αλλά όχι απαραιτήτως 

όλα, από τα ακόλουθα 

 

Ολική εκγόµφωση 

Προτεινόµενες 

ακτινογραφίες και 

ευρήµατα 

 

Θεραπεία 

 

Παρακολούθηση 

 

Θετικά αποτελέσµατα 

 

Αρνητικά 

αποτελέσµατα 

 
Κλινικά ευρήµατα:  
Το δόντι έχει 
εξολοκλήρου µετατοπιστεί 
εκτός του φατνίου 
• Κατά τη λήψη του 

ιστορικού και 
αξιολόγησης του 
περιστατικού πρέπει 
να ερευνηθεί ο τόπος 
που συνέβη η 
εκγόµφωση κυρίως 
όταν κατά τη διάρκεια 
του ατυχήµατος δεν 
υπήρχε κάποιος 
ενήλικας αυτόπτης 
µάρτυρας ή υπήρχε 

• Πρέπει να γίνεται λήψη 
µιας οπισθοφατνιακής 
ακτινογραφίας 
(χρησιµοποιώντας # 0 
πλακίδιο και την τεχνική 
της παραλλήλου) ή µιας 
ακτινογραφίας δήξεως 
(χρησιµοποιώντας #2 
πλακίδιο)  κατά την 
αρχική εξέταση για 
διαγνωστικούς σκοπούς 
και την εξακρίβωση ότι το 
δόντι δεν έχει ενσφηνωθεί 
αλλά εκγοµφωθεί 

• Η ακτινογραφία είναι 
σηµαντική για τη 
δηµιουργία σηµείου 
αναφοράς σύγκρισης κατά 
τους επανελέγχους και 
αξιολόγηση για πιθανή 
µετατόπιση του υπό 
ανατολή µόνιµου δοντιού 
 

• Τα εκγοµφωµένα νεογιλά 
δόντια δεν πρέπει να 
επαναφυτεύονται 

• Εκπαίδευση γονέα/ασθενή 
- Άσκηση ώστε κατά τη 

διάρκεια της µάσησης να 
µην προκαείται επιπλέον 
τραυµατισµός των µαλακών 
ιστών 

- Ενθάρρυνση για καλή 
στοµατική υγιεινή και 
επούλωση των 
περιοδοντικών ιστών . Οι 
γονείς µπορούν να 
συνεισφέρουν µε τον 
καθαρισµό της περιοχής µε 
µια µαλακή οδοντόβουρτσα 
ή µία γάζα εµποτισµένη σε 
µη αλκοολούχο διάλυµα 
0.1-0.2% χλωρεξιδίνης 2 
φορές τη µέρα για 1 
εβδοµάδα ώστε να 
αποφευχθεί η συσσώρευση 
οδοντικής πλάκας στην 

• Κλινική αξιολόγηση: 
- Σε 6-8 εβδοµάδες  
- Περαιτέρω 

επανέλεγχος 
ενδείκνυται στην 
ηλικία των 6 
χρόνων για 
παρακολούθηση 
της ανατολής του 
µόνιµου δοντιού 

• Ακτινογραφική 
εξέταση ενδείκνυται 
µόνο όταν υπάρχουν 
κλινικές ενδείξεις 
παθολογίας (βλ 
αρνητικά 
αποτελέσµατα)  

• Οι γονείς πρέπει να 
είναι ενηµερωµένοι 
και να 
παρακολουθούν για 
τυχόν αρνητική 
έκβαση του 

• Καµία διατάραξη στην 
ανάπτυξη και  
φυσιολογική ανατολή 
του µόνιµου δοντιού 

 

• Αρνητική επίδραση 
στη φυσιολογική 
ανάπτυξη και 
ανατολή του 
µόνιµου δοντιού 

 



απώλεια συνείδησης  
• Ενώ τις περισσότερες 

φορές τα 
εκγοµφωµένα δόντια 
βρίσκονται εκτός 
στόµατος, υπάρχει 
πιθανότητα να έχουν 
ενσφηνωθεί σε 
µαλακούς ιστούς 
όπως το χείλος, η 
γλώσσα, να έχουν 
ενσφηνωθεί στη µύτη 
ή να  έχει γίνει 
κατάποσή τους 

• Αν το εκγοµφωµένο 
δόντι δεν µπορεί να 
βρεθεί, το παιδί 
πρέπει να 
παραπέµπεται για 
ιατρική εξέταση σε 
νοσοκοµείο ειδικά 
όταν υπάρχουν 
συµπτώµατα από το 
αναπνευστικό 
σύστηµα 

 

περιοχή   
 

 
 
 
 

 
 

περιστατικού που 
χρήζει άµεσης 
επίσκεψης στον 
οδοντίατρο. Όταν 
υπάρχουν σηµεία ή 
συµπτώµατα 
αρνητικής έκβασης τις 
περισσότερες φορές 
απαιτείται 
θεραπευτική 
αντιµετώπιση 

• Οι θεραπευτικές 
ενέργειες στο στάδιο 
της παρακολούθησης 
του παιδιού πρέπει να 
γίνονται από 
παιδοδοντίατρο και 
είναι εκτός πεδίου των 
συγκεκριµένων 
κατευθυντήριων 
οδηγιών 

 

 

 

 



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 
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