
 

 

 Ortodontija, breketai, dantų tiesinimas 

Ortodontinis gydymas yra taikomas kreivai išdygusių dantų ištiesinimui, netaisyklingo sukandimo 

gydymui, veido-žandikaulių sistemos vystymosi sutrikimų korekcijai bei šių ligų profilaktikai. 

 

Specialybinis pavadinimas kilo iš dviejų graikiškų žodžių - orthos-tiesus ir odous-dantis. Yra labai 

daug ortodontinių problemų rūšių. Pačias paprasčiausias lengvai pastebi patys pacientai ar jų 

tėveliai. Tačiau yra tokių, kurias nustato tik specialistai. Tad konsultuotis pas gydytoją ortodontą 

reikia ne tik tada, kai patys esame nepatenkinti savo ar savo vaikų dantų išvaizda, bet profilaktiškai 

tai patartina visiems vaikams 8-13 metų amžiuje. Tuo metu itin aktyviai auga vaikų veidas. Laiku 

pastebėjus dydžio ar padėties sutrikimus tarp abiejų žandikaulių ir pritaikius atitinkamą ortodontinį 

gydymą, galima koreguoti beveik visas sąkandžio problemas. Be to, jauname amžiuje didžiąją dalį 

kreivų dantų galima ištiesinti išimamais ortodontiniais aparatais (plokštelėmis). Ortodontas gydo 

bet kokios rūšies dantų kreivumą, dantų skaičiaus sutrikimus, veido asimetriją, be to dantų 

tiesinimui praktiškai nėra amžiaus limito. Nors didesnę dalį ortodontinių pacientų sudaro vaikai ir 

paaugliai, vis daugėja ir suaugusių pacientų, kurie neturėjo galimybės ištiesinti dantų vaikystėje, 

periodonto gydymo tikslais, sudarant galimybę kokybiškam dantų protezavimui. 

 

Ypatingą dėmesį tėveliams reikia atkreipti kai: 

• Nors vienas iš tėvų turi ortodontinių problemų; 

• Vaikas turi neoperuotus adenoidus, dažnas alergines slogas, kvėpuoja pro burną (sulėtėja 

viršutinio žandikaulio augimas, todėl, kad ateityje visi dantukai tilptų žandikaulyje, jo 

augimą reikia skatinti); 

 

 

 

• Kalbos sutrikimas; 

• Vaikas turi žalingus įpročius, tokius kaip piršto čiulpimas, nagų, pieštuko kramtymas; 

• Liežuvio disfunkcija; 

• Pastebi, kad vaiko apatiniai dantys dengia viršutinius (kryžminis sąkandis), yra susigrūdę 

arba yra žymūs tarpai tarp jų; 

• Pastebi, kad vaiko smakriukas yra arba per daug išsikišęs į priekį arba atsitraukęs atgal; 

• Per anksti dėl karieso komplikacijų pašalinus pieninius dantis; 

• Laiku nedygstantys nuolatiniai dantys, netaisyklingoje padėtyje augantys nuolatiniai dantys. 



 

 

 

Prevencinis gydymas - ankstyvame amžiuje taikomas metodas, mioterapija, paprastų pratimų 

atlikimas, ortodontinio treinerio naudojimas. 

 

Dantų tiesinimas - tai ortodontinis kreivų dantų gydymas, kurio metu dantys atstatomi taip, kad 

geriausiai atitiktų dantų lanką, žandikaulio kaulą, greta augančius dantis ir priešais esančių dantų 

išsidėstymą, kad sukandimas būtų taisyklingas, o šypsena daili. 

 

Taikant ortodontinį gydymą, gali būti išspręstos šios problemos: 

• Dantų sangrūdos arba dantų išretėjimai. 

• Viršutinių priekinių dantų išsikišimas į priekį arba apatinių dantų ir žandikaulio per didelis 

nusistūmimas atgal, lyginant su viršutiniais dantimis. 

• Apatinių priekinių dantų išsikišimas į priekį arba apatinių dantų ir žandikaulio per didelis 

išsikišimas į priekį, lyginant su viršutiniais dantimis. 

Nuimami ortodontiniai aparatai 

 

 

Dantų plokštelė gaminama individualiai, jos pagrindas sudarytas iš plastmasės, burnoje fiksuojama 

kabliukais, gali turėti keletą aktyvių elementų, judinančių dantis: sraigtų, spyruoklių. Šie aparatai 

Lietuvoje labai populiarūs, nes yra pigūs, gali būti įvairių spalvų, vaikas gali juos išsiimti, gerai 

išvalyti. Tačiau turi ir trūkumų: ne visus dantų judesius jais galima atlikti, adaptacijos periodu 

sutrinka vaiko kalba, rijimas; norint gerų ir stabilių rezultatų, plokštelę nešioti reikia visą parą. 

Gydymas plokštelėmis paprastai taikomas vaikų amžiuje, ypač tinka viršutinio žandikaulio 

plėtimui. 

 

Dažna problema tarp Lietuvos vaikų - atsiliekantis apatinio žandikaulio augimas. Jam koreguoti 

naudojami funkciniai aparatai. Jie būna įvairiausių modifikacijų, tinkamiausią parenka ortodontas. 

Čia paminėti tik pagrindiniai nuimami ortodontiniai aparatai. Be jų dažnai naudojamas 

ekstraoralinis tempimas, lūpos atstūmikliai, standartiniai treniruokliai. Kurie iš aparatų pacientui 

bus efektyviausi, konsultacijos metu patars gydytojas ortodontas. 

 



Dantų breketai (dantų kabės) - tai nenuimami ortodontiniai aparatai, kurie tvirtinami ant dantų 

paviršiaus, siekiant ištiesinti netaisyklingai išaugusius, kreivus dantis bei atstatyti taisyklingą 

sukandimą. Breketus sudaro mažos "sagutės" turinčios griovelį per vidurį, į kurį įkišama viela, 

jungianti visus dantis. 

 

Kodėl reikalingi breketai?: 

• Pagerina Jūsų sveikatą - po ortodontinio gydymo breketais ištiesinti dantys lengviau valomi, 

dėl to tampa atsparesni kariesui, dantenų uždegimui. Taisyklingas sukandimas pagerina 

garsų tarimą, kramtymo kokybę. 

• Pagerina Jūsų išvaizdą - po ortodontinio gydymo breketais Jūsų šypsena taps nuostabi ir tai 

išliks visam likusiam gyvenimui. 

Breketai būna įvairių rūšių. Tinkamiausią breketų rūšį parenka gydytojas-ortodontas, priklausomai 

nuo paciento situacijos bei pageidavimų. 

  

  

 

Breketai parenkami individualiai, atsižvelgiant į paciento pageidavimus ir gydymo galimybes. 

Apsisprendusiems breketais tiesinti dantis reikia nusiteikti ilgam gydymui (nuo 1 iki 2,5 metų), 

gana dažniems vizitams pas ortodontą kas 4-8 savaites (priklauso nuo breketų rūšies ir gydymo 

plano) tam, kad periodiškai būtų atlikta breketų aktyvacija. Be to, reikia pasiryžti itin gerai dantų 

priežiūrai, dažnam valymui. Nešiojant breketus, rekomenduojami specialūs šepetėliai, papildomos 

dantų priežiūros priemonės. Nuėmus breketus yra naudojami retenciniai aparatai, kurie gali būti 

nuimami, dedami nakčiai, arba fiksuoti, pritvirtinami prie dantų su skysta kompozicine plomba. Jie 

dažniausiai nešiojami ne trumpiau negu buvo nešiotas pagrindinis gydymo aparatas, bet nešiojimo 

laiką individualiai parenka gydytojas, atsižvelgiant į išgydytos anomalijos sunkumą. 

Žemiau pateikiami patarimai nešiojantiems breketus: 

Patarimai nešiojantiems breketus: 

• Ryte ir vakare valyti dantis specialiais šepetėliais gydytojo nurodytu taisyklingu būdu, 

skalauti burnos ertmę po kiekvieno valgymo ir mažiausiai du kartus per dieną valyti dantis 

vaškuotu siūlu - kuo sveikesni ir stipresni dantys, tuo didesnė ortodontinio gydymo sėkmė.  

• Niekada patiems nenusiimti lankelio nuo breketų, netgi jei jis spaudžia ir Jums skauda - šiek 

tiek nepatogumo yra gydymo dalis - svarbu, kad breketai būtų nešiojami taip, kaip nurodyta 

gydytojo, antraip ortodontinis gydymas užsitęs daug ilgiau. Jei Jums labai skauda, 

paprašykite gydytojo paskirti skausmą mažinančių, raminančių vaistų, anestetikų, dantų 

pastos, skirtos jautriems dantims. 

• Neatidėlioti reguliarių vizitų pas gydytoją, kurių metu breketai yra priveržiami - antraip 

prailginsite breketų nešiojimo trukmę. 



• Susilaikyti nuo sunkiai kramtomų, lipnių, kietų saldainių (karamelių, ledinukų, irisų, 

guminukų) ir kramtomųjų gumų su cukrumi valgymo. Saldainio ar gumos gabaliukai gali 

lengvai įstrigti tarp breketų, iš kur juos bus labai sunku pašalinti, o kandant kietus 

saldainius, galima sulaužyti breketus.  

• Nešiojant breketus, galima valgyti minkštus šokoladinius saldainius, tačiau reikėtų 

nepamiršti, kad saldumynai sukelia rūgštingumą, kuris žalingas dantims, dėl to reikėtų gerti 

daug vandens ir pieno, kurie šias rūgštis neutralizuoja. Tas pats galioja ir valgant kitus 

saldžius maisto produktus ar geriant saldžius gėrimus. 

• Nešiojant breketus, galima kramtyti nebent tik becukrę kramtomąją gumą, kadangi ši guma 

nesukelia rūgštingumo ir nepalieka cukraus pėdsakų ant dantų, kurie ypač padidina dantų 

ėduonies ( „skylučių") atsiradimo riziką. 

• Susilaikyti nuo bet kokio kieto maisto produktų (riešutų, riestainių, kukurūzų spragėsių, 

kukurūzų burbuolių, kietų grūdų) valgymo. 

  

 

 

 

 

 


