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ZĘBY MĄDROŚCI 
– pozostałość po przodkach

Każdy człowiek chciałby cieszyć się 
zdrowym uśmiechem, stąd też wielu 
z nas pieczołowicie opiekuje się swoją 
jamą ustną, czyszcząc i polerując zęby, 
aby były nieskazitelnie białe, nienaru-
szone przez próchnicę oraz bakterie. 
Jednak wśród zębów człowieka znajdu-
je się jeden rodzaj, który potrafi spędzić 
sen z powiek, dosłownie i w przenośni.
Jama ustna dorosłego człowieka za-
wiera 32 zęby. Można podzielić je na 
siekacze, kły, zęby przedtrzonowe 
i trzonowe. Każda z grup zębów po-

siada inne zadanie podczas jedzenia. 
Siekacze odpowiedzialne są za odgry-
zanie kawałków pokarmu, kły chwytają 
i przytrzymują kęs, zaś pozostałe zęby 
mają za zadanie rozetrzeć i zmiażdżyć 
jedzenie, aby organizm lepiej poradził 
sobie z jego transportem przez układ 
pokarmowy i strawieniem. Tylko ostat-
nie zęby, ósme w kolejności, nie mają 
skonkretyzowanego zadania.

SKUTKI EWOLUCJI
ZĘBY MĄDROŚCI należą do grupy zę-

bów trzonowych. Ich nazwa jest jedy-
nie potocznym określeniem. Zęby te 
pojawiają się głównie w okresie między 
17 a 25 rokiem życia, choć ich wzrost 
może trwać nawet do 40 roku życia. 
Zakłada się, że człowiek właśnie pomię-
dzy 17 a 25 rokiem życia staje się w peł-
ni dojrzały - mądry, stąd też pochodzi 
zwyczajowa nazwa tych trzonowców. 
Mogą także nie pojawić się wcale lub 
też wyrosnąć w niepełnej liczbie. Ich 
przynależność do wymienionej wcześ-
niej grupy powinna narzucić im rolę 
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rozdrabniacza pokarmu, jednakże ZĘBY 
TE SĄ JEDYNIE SZCZĄTKOWYM NARZĘ-
DZIEM W JAMIE USTNEJ CZŁOWIEKA. 
Głęboka lokalizacja i wzrost często pod 
nieodpowiednim kątem, uniemożli-
wiają im wykonywanie swojego zada-
nia. Trzecie zęby trzonowe swoją rolę 
spełniały idealnie wiele tysięcy lat temu. 
Szczęka człowieka przyzwyczajona była 
wtedy do przeżuwania pokarmu bar-
dzo twardego i ciężko strawnego (np. 
liści czy korzeni). Pozostałe zęby trzo-
nowe także mogły ulec stępieniu, stąd 
wysoka przydatność ósemek. W toku 
ewolucji, wynalezienie ognia umożli-
wiło korzystniejsze przyrządzanie po-
karmu. Człowiek nie potrzebował silnej, 
rozbudowanej szczęki. Anatomia Homo 
sapiens uległa przemianie na korzyść 
wzrostu mózgu i degradacji szczęki. 
Ósme, w kolejności zęby nie były już tak 
potrzebne.

KŁOPOTLIWY GRATIS
Wspomniany wzrost zębów mądrości 
pod niewłaściwym kątem w głębo-
kich partiach szczęki, lub też jedynie 
częściowe wysunięcie się nad dziąsło, 
może doprowadzić do nieprzyjemnych 
objawów. Ósemki, nie mając miejsca 
na wzrost, mogą rozpychać inne zęby. 
Poza tym pokarm zebrany wokół tych 
zębów lub też pod dziąsłem, które 
ułożyło się nad nimi w rodzaj czapecz-
ki, jest świetną pożywką dla bakterii. 
Rozwój tych drobnoustrojów może 
skutkować STANEM ZAPALNYM, pul-
sującym bólem, nieprzyjemnym za-
pachem z jamy ustnej oraz próchnicą. 
Powstała nadwrażliwość zębowa może 
rozprzestrzenić się na całe uzębienie. 
Do ósemek ciężko dostać się zwykłą 
szczoteczką czy nitką dentystyczną. 
Wśród stomatologów panowało prze-
konanie, że zęby mądrości należy usu-
wać natychmiast, niezależnie czy były 
zdrowe czy też zaczynały się psuć. Jed-
nakże w wraz z rozwojem medycyny 
DENTYŚCI ZACZĘLI ODCHODZIĆ OD 
KIEROWANIA PACJENTÓW NA ZABIEG 
CHIRURGICZNEGO USUNIĘCIA ÓSEMKI. 
Tak radykalną zmianę nastawienia moż-

na tłumaczyć sporym ryzykiem powi-
kłań po zabiegu. Usunięcie zęba może 
doprowadzić do uszkodzenia nerwów, 
zbyt dużego krwotoku z zębodołu czy 
też opuchlizny twarzy.

PIELĘGNACJA ÓSEMEK
Jak zatem pomóc sobie, kiedy zauwa-
żamy, że nasz ząb mądrości zaczyna 
dawać niepokojące sygnały takie jak 
ból, nieprzyjemny zapach z ust, za-
czerwienienie dziąsła? Dobór odpo-

wiedniej szczoteczki do zębów może 
być kluczowy. Górne zęby mądrości 
schowane są bardzo głęboko i za-
kryte policzkiem. Zwykła plastikowa, 
twarda szczoteczka może tam nie do-
cierać. Świetnym rozwiązaniem może 
okazać się szczoteczka elektryczna. 
Zazwyczaj większość takich szczote-
czek zawiera okrągłą niewielką głowi-
cę, która idealnie mieści się w zagłę-
bienie między ósemką, a policzkiem. 
Jednocześnie, wykonując od około 20 
000 do 40 000 obrotów na minutę po-
tęguje skuteczność naszych wysiłków 
w usunięciu zalegającego w jamach 
pokarmu.

Tymczasem, dolne zęby mądrości 
zazwyczaj wyrastają w widocznych 
i dostępnych miejscach, jednak ich 

nieodpowiednie ustawienie może 
prowadzić do tego, że pokarm wbi-
ja się między dziąsło, a ząb. Nawet 
szybka, obrotowa szczoteczka do zę-
bów niewiele tu pomoże. Na szczęś-
cie kreatywni dentyści wpadli na 
świetny pomysł. Wetknięte w wąskie 
szparki wokół zębów jedzenie można 
wydostać działając silnym strumie-
niem wody. Uzyskanie takiego stru-
mienia okazuje się dziecinnie proste. 
Wystarczy delikatnie stępić cienką, 
sterylną igiełkę, tak by nie urażała 
naszych dziąseł i dzięki strzykawce 
wstrzykiwać wodę poprzez igiełkę 
w głąb przestrzeni wokół zęba. Jeśli 
jednocześnie zamiast zwykłej wody, 
użyjemy rozcieńczonej w niewielki 
sposób wody utlenionej załatwia-
my zabieg 2 w 1. Usuwamy zalega-
jący pokarm oraz zabijamy bakterie, 
które mogą w późniejszym okresie 
doprowadzić do zapalenia i próch-
nicy. Należy jednak pamiętać aby 
nie połknąć wody utlenionej! Po 
przeprowadzonym zabiegu należy  
DOKŁADNIE WYPŁUKAĆ JAMĘ USTNĄ! 
Zanim zabierzemy się do prze-
płukiwania zęba mądrości wodą 
utlenioną, musimy także pamię-
tać, aby dokładnie wyszczotkować 
zęby oraz umyć ręce. Nie chcemy, 
żeby nasze działania poszły na mar-
ne już w pierwszych minutach za-
biegu. Wykonując wyżej wymienio-
ne czynności ingerujemy wewnątrz 
jamy ustnej, stąd też, nie zadbawszy 
o higienę dłoni możemy wprowa-
dzić do organizmu chorobotwórcze 
bakterie, wirusy czy grzyby.

ZIOŁA NA POMOC 
JAMIE USTNEJ
Powyższe metody świetnie nadają się 
zarówno podczas profilaktyki zapale-
nia jak i w zaognionym stadium stanu 
zapalnego. W pierwszym przypad-
ku regularne szczotkowanie zębów 
i przemywanie wodą utlenioną może 
zapobiec pojawieniu się stanu zapal-
nego. W drugim zaś, stanowi pierwszą 
operację jaką należy wykonać 

REKLAMA

Permen® KING
Suplement diety

Sposób użycia:   Należy przyjmować 1-2 tabletki dziennie, a najlepsze efekty są odczuwane 
po 6-8 tygodniach stosowania. Referencyjna wartość spożycia (RWS) oraz ilość każdego su-
plementu diety zalecanych do spożycia w ciągu dnia można znaleźć na opakowaniach po-
szczególnych preparatów. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowa-
dzić zdrowy tryb życia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamien-
nik) zróżnicowanej diety.

Dwie tabletki preparatu Permen® KING zawierają: Tribulus terrestris stand. wyciąg; 40% sa-
ponin 100 mg, Żeń-szeń (Panax ginseng) stand. wyciąg; 27-30% ginsenozydów 166,6 mg, 
L-arginina 600,0 mg, CystiCran™ 20,0 mg. Opakowanie: 30 tabletek.

Działanie składników:
Ginsenozydy pomagają wywołać i wzmocnić erekcję
Tribulus terrestris wyzwala pożądanie i dodaje seksualnego wigoru
Ginsenozydy wykazują korzystny wpływ na psychofizyczny stan mężczyzny

Tabletki  Permen® KING  to kombinacja skutecznych substancji ro-
ślinnych wzbogacona o podwójną dawkę L-argininy. Substancja ta 
jest w organizmie prekursorem tlenku azotu, cząsteczki odpowie-
dzialnej za regulację krążenia krwi dzięki wpływowi na ściany na-
czyń krwionośnych. Ginsenozydy pomagają wywołać i wzmoc-
nić erekcję, a ponadto dodają seksualnego wigoru. Zawarty w pre-
paracie Tribulus terrestris wzmaga pożądanie seksualne. Składni-
ki aktywne prepara-
tu wspierają fizycz-
ną i psychiczną wydaj-
ność męskiego organi-
zmu w naturalny spo-
sób. Permen® KING jest  
zalecany do regularne-
go stosowania, a naj-
lepsze efekty można 
zaobserwować po 6-8 
tygodniach.
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lecząc zaistniały już problem. Szczot-
kując zęby i przepłukując chorobowo 
zmienione dziąsło wodą utlenioną przy-
gotowujemy ząb mądrości do dalszych 
czynności. W aptece mamy szeroką gamę 
preparatów, które można stosować w jamie 
ustnej, w stanach zapalnych, aftach czy też 
w problemach z zębem mądrości. Może-
my sięgnąć po MAŚCI, PŁYNY DO PŁUKA-
NIA, SPRAYE, A TAKŻE SUSZONE ZIOŁA, które 
zaparzone mogą być stosowane jako płukanki. 
Z ziół najskuteczniejsza jest szałwia, która działa 
przeciwgrzybiczo oraz hamuje rozwój bakterii. 
Wśród płynów do płukania jamy ustnej spotkać 
możemy również preparaty wyłącznie ziołowe, 
w których skład wchodzą m.in.: wspomniana 
szałwia, przeciwzapalny rumianek, ściągający 
dąb, nadająca świeży zapach mięta czy prze-
ciwobrzękowa arnika. Po nałożeniu maści, 
wypłukaniu jamy ustnej czy też zastosowaniu 
sprayu należy nie jeść i nie pić przez co naj-
mniej pół godziny.

EKSTRAKCJA 
ZĘBÓW MĄDROŚCI
Wymienione wyżej czynności po-
mogą nam w utrzymaniu w zdrowiu 
zęba mądrości na długi czas. Nie-
mniej jednak nawet pielęgnowa-
ne zęby czasem się psują i musimy 
wtedy udać się do dentysty. ZĄB 
MĄDROŚCI, JAKO NARZĄD SZCZĄT-
KOWY, NIE JEST CZŁOWIEKOWI PO-
TRZEBNY, stąd też stomatolodzy 
podejmują się chirurgicznego usu-
nięcia ósemki, jeśli zabiegi przeciw-
zapalne nie wywołały zamierzonego 
efektu. Po ekstrakcji zęba przez parę 
dni możemy borykać się z bólem 
i opuchlizną. Zaleca się, aby po usu-
nięciu zęba stosować chłodne okła-
dy na twarz oraz ssać kostkę lodu. 
Jednocześnie należy zrezygnować 
z napojów zwiększających ciśnienie 
i przepływ krwi tj. z kawy, herbaty, na-

pojów energetyzujących oraz alkoho-
lowych. W diecie należy wprowadzić 
produkty delikatne, miękkie (kasze, 
puree), nie wymagające żucia. Pod-
czas wyboru preparatu przeciwbólo-
wego najlepiej sięgać po czysty para-
cetamol bez kofeiny. Bardzo ważne 
jest również, aby uważnie siąkać 
nos. Podczas tej czynności dochodzi 
do wzrostu ciśnienia w jamie ustnej 
co może skończyć się krwawieniem 
z zębodołu.

Zęby mądrości, jak nazwa potocz-
na wskazuje, mogą stanowić nasze 
osobiste trofea dojrzałości. Jednak 
mogą przysparzać równie wiele 
problemów, co radości. Pamiętajmy 
zatem, aby o nie należycie dbać.

KATARzyNA KOWAl
pracownik apteki niezapominajka
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