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Santrauka 
Nuolatinių dantų pilnas išnirimas (avulsija) yra viena sunkiausių dantų traumų. 
Siekiant geriausios išeities įvykus pilnam danties išnirimui, būtinas skubus ir tinkamas 
gydymas. Tarptautinė dantų traumų asociacija (International Association of Dental 
Traumatology  – IADT) sudarė šias gaires oficialiu sutarimu po išsamios literatūros 
apžvalgos ir darbo grupės diskusijų. Šios gairės parengtos remiantis geriausiais 
įrodymais ir praktika, paremta literatūros duomenimis ir ekspertų nuomonėmis. Į 
darbo grupę buvo įtraukti patyrę tyrėjai, įvairių specialybių gydytojai ir gydytojų 
odontologų  bendruomenė. Tais atvejais, kai  paskelbti literatūros duomenys nebuvo 
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1 |  ĮVADAS  

 
Nuolatinių dantų pilnas išnirimas (avulsija) sudaro 0,5–

16 % visų dantų traumų.1,2 Daugybė tyrimų atskleidė, jog šis 
pažeidimas yra viena iš sudėtingiausių dantų traumų ir jo prognozė 
priklauso nuo suteiktos pagalbos traumos vietoje ar greitai po 
jos.3-17 Beveik visomis aplinkybėmis geriausias gydymo būdas yra 
replantacija, tačiau ji ne visada gali būti atlikta traumos vietoje. 
Tinkama skubi pagalba ir gydymo plano sudarymas yra labai 
svarbūs danties prognozei. Kai kuriose situacijose replantacija 
nerekomenduojama (pvz.: ypatingai karieso pažeisti dantys, 
pažengusi periodonto patologija, nebendradarbiaujantis 
pacientas, raidos sutrikimai, kai reikia sedacijos, sunkios bendrinės 
ligos, pvz. imunosupresija, sunkios širdies ir kraujagyslių sistemos 
ligos). Esant tokioms būklėms gydymas turi būti parenkamas 
individualiai. Nors replantacija yra pirmojo pasirinkimo gydymas, 
svarbu suprasti, jog kai kurie replantuoti dantys turi prastą 
prognozę ir vėliau gali būti pašalinami. Vis dėlto danties 
nereplantavimas yra negrįžtamas sprendimas, todėl visada geriau 
bandyti išsaugoti dantį jį replantuojant. Neseniai atliktas tyrimas 
parodė, kad replantuoti dantys turi didesnę ilgalaikio 
išgyvenamumo tikimybę, jei laikomasi IADT gydymo gairių, 
palyginti su ankstesniais tyrimais.18 

Dantų traumų skubios pagalbos gairės yra naudingos 
siekiant suteikti geriausią įmanomą gydymą. Tarptautinė dantų 
traumų asociacija (IADT) parengė bendrą pareiškimą remdamasi 
naujausiais literatūros duomenimis ir ekspertų grupių diskusijomis. 
Į darbo grupes buvo įtraukti patyrę tyrėjai, įvairių specialybių 
gydytojai ir gydytojai odontologai. Tais atvejais, kai  paskelbti 
literatūros  duomenys nebuvo įtikinami, rekomendacijos buvo 
grindžiamos stipriausiais įrodymais bei bendru darbo grupės 
sutarimu, kai kuriais atvejais IADT valdybos narių daugumos 
sprendimais. Šias gaires parengtos remiantis geriausiais įrodymais 
ir praktika, paremta literatūros duomenimis ir specialistų 
nuomonėmis. 

Gairės turėtų padėti odontologams, kitiems sveikatos 
priežiūros specialistams ir pacientams priimant sprendimus. Be to, 
jos turėtų  būti aiškios,  lengvai suprantamos ir praktiškos, kad 
būtų užtikrintas  veiksmingas  ir efektyvus gydymas. Gairės turi  
būti taikomos gydytojui  įvertinus konkrečias  klinikines  aplinkybes 
ir   paciento   savybes,   įskaitant,   bet   neapsiribojant   paciento 

 
 

laikymusi, finansinėmis galimybėmis ir supratimu apie trumpalaikę 
ir ilgalaikę gydymo ir jo alternatyvų prognozę, lyginant su 
negydymu.  

IADT negarantuoja ir negali užtikrinti palankių gydymo ir 
gijimo rezultatų, susijusių su gairių laikymusi. Tačiau jų taikymas 
gali padidinti palankių rezultatų tikimybę. 

Gairės periodiškai atnaujinamos. Toliau pateikiamos 
Tarptautinės dantų traumų asociacijos (IADT) gairės - 2012 m. 
publikuotų gairių peržiūrėtos, patikslintos bei atnaujintos 
ankstesnės versijos.19-21 

Šiose IADT nuolatinių dantų pilno išnirimo gydymo gairėse 
literatūros paieška atlikta naudojant Medline ir Scopus duomenų 
bazes, naudojant paieškos žodžius: išnirimas, egzartikuliacija ir 
replantacija. Darbo grupė išsamiai aptarė gydymą ir sudarė 
dabartines skubaus gydymo geriausios praktikos rekomendacijas. 
Šio teksto tikslas – pateikti glaustas skubios pagalbos teikimo 
gaires.  

Galutinį sprendimą dėl paciento priežiūros pirmiausia 
priima gydantis odontologas, tačiau būtinas paciento, jo tėvų arba 
globėjų sutikimas. Dėl etinių priežasčių, svarbu, kad odontologas 
suteiktų pacientui ir globėjui atitinkamą su gydymu susijusią 
informaciją, kad būtų užtikrinta, jog jie būtų maksimaliai įtraukti į 
sprendimo priėmimo procesą. 

 
2 | PIRMOJI PAGALBA ĮVYKIO 
VIETOJE ĮVYKUS PILNAM DANTŲ 
IŠNIRIMUI  

 
Gydytojas odontologas turi gebėti suteikti informaciją 

pacientui, kokia turi būti pirmoji pagalba įvykus danties 
avulsijai.2,11,22-27 Pilnas danties išnirimas yra viena iš retų skubių 
situacijų odontologijoje. Visuomenės švietimas turi vykti 
pasitelkiant žiniasklaidos kampanijas ar kitas komunikacijos 
priemones, be to, tėvai, globėjai ir mokytojai turėtų būti 
papildomai informuojami, kaip elgtis nutikus tokiems sunkiems ir 
netikėtiems sužalojimams. Taip pat telefonu gali būti perduotos 
instrukcijos, ką daryti nelaimės vietoje esantiems žmonėms. 
Skubi išmušto danties replantacija traumos vietoje yra geriausias 
gydymo būdas. Jei dėl kokių nors priežasčių to negalima atlikti, 

 

įtikinami, rekomendacijos buvo grindžiamos bendru darbo grupės sutarimu. Vėliau jas 
peržiūrėjo ir patvirtino IADT direktorių tarybos nariai. 

  Šių gairių tikslas yra pateikti gydytojams geriausius dabartinius įrodymus, pagrįstus 
literatūros duomenimis kaip suteikti skubią ir neatidėliotiną pagalbą įvykus nuolatinių 
dantų pilnam išnirimui.   

 IADT negarantuoja ir negali užtikrinti palankių gydymo ir gijimo rezultatų, susijusių 
su gairių laikymusi. Tačiau jų taikymas gali padidinti palankių rezultatų tikimybę. 

  
 

R A K T I N I A I    Ž O D Ž I A I 
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dantis turi būti dedamas į transportinę terpę. 
Prieš atliekant replantaciją reikia įsitikinti, jog tai 

nuolatinis dantis (pieniniai dantys neturi būti replantuojami) ir  
laikytis šių rekomenduojamų instrukcijų: 

 
1. Nuraminti pacientą. 
2. Surasti dantį ir paimti jį už vainiko (baltos danties dalies). 

Stengtis neliesti šaknies. Pasistengti dantį atstatyti į padėtį 
alveolėje.  

3. Jei dantis yra nešvarus, reikėtų jį švelniai nuskalauti pienu, 
fiziologiniu tirpalu ar paciento seilėmis ir tuomet replantuoti į 
jo vietą alveolėje. 

4. Labai svarbu padrąsinti pacientą/globėjus/mokytojus ar kitus 
asmenis dantį iškart replantuoti nelaimės vietoje. 

5. Dantį replantavus į jo vietą žandikaulyje, pacientas turi sukąsti 
ant marlės ar nosinės, kad dantis išliktų savo vietoje.  

6. Jei įvykio vietoje replantuoti danties nepavyksta ar 
neįmanoma (pvz. pacientas nesąmoningas), dantis turi būti 
kuo greičiau įdėtas į transportinę terpę, prieinamą nelaimės 
vietoje. Tai turi būti atliekama kuo greičiau, siekiant išvengti 
šaknies paviršiaus dehidratacijos, kuri prasideda vos po kelių 
minučių sausoje aplinkoje. Tinkamos transportinės terpės 
(pradedant nuo tinkamiausios): pienas, HBSS (angl. „Hank‘s 
balanced salt solution“), seilės (pvz. išspjovus seilių į stiklinę), 
fiziologinis tirpalas. Nors vanduo yra nelabai tinkama 
transportinė terpė, geriau dantį įdėti į vandenį, nei palikti 
sausą.28, 29 

7. Dantis turi būti atvežamas kartu su pacientu į skubios 
odontologinės pagalbos vietą.  

8. Būtina kuo greičiau nuvykti pas gydytoją odontologą. 
 
Plakatas „Išsaugok dantį“ yra išleistas keliomis kalbomisLT: arabų, 

baskų, bosnių, bulgarų, katalonų, čekų, kinų, olandų, anglų, estų, 
prancūzų, gruzinų, vokiečių, graikų, hausų, hebrajų, hindi (Indija), 
vengrų, islandų, indoneziečių bahasų, italų, kanadų (Indija), 
korėjiečių, latvių, marathų (Indija), persų, lenkų, portugalų, rusų, 
sinhalų, slovėnų, ispanų, tamilų (Indija), tajų, turkų, ukrainiečių ir 
vietnamiečių kalbomis. Šį mokomąjį šaltinį galima rasti IADT 
interneto svetainėje: http://www.iadt-dentaltrauma.org  

Nemokama IADT programėlė „ToothSOS“, skirta mobiliesiems 
telefonams, yra dar vienas naudingas pacientams informacijos 
šaltinis, kuriame pateikiami nurodymai, kaip elgtis patyrus danties 
traumą, įskaitant nuolatinio danties išmušimą. 

 

 

3 | NUOLATINIŲ DANTŲ PILNO 
IŠNIRIMO GYDYMO GAIRĖS 

 
Gydymo planas priklauso nuo dantų šaknų susiformavimo 

laipsnio (atvira ar susiformavusi viršūnė) ir periodonto raiščio (PR) 
ląstelių būsenos. PR ląstelių būsena priklauso nuo to, kiek laiko 
dantis buvo išmuštas iš burnos ertmės ir kokioje transportinėje 
terpėje buvo laikytas. Siekiant išsaugoti PR ląstelių gyvybingumą 
kritiškai svarbu kuo trumpesnis sausas periodas. Po 30 min. 

ekstraalveolinio sauso periodo dauguma PR ląstelių nebėra 
gyvybingos.30,31 Dėl šios priežasties renkant traumos anamnezę 
būtina išsiaiškinti, kiek truko ekstraalveolinis sausas periodas ir į 
kokią transportinę terpę dantis buvo panardintas.  

Prieš pradedant gydymą odontologui svarbu nustatyti PR ląstelių 
būklę priskiriant išmuštą dantį vienai iš trijų grupių: 

1. Dauguma PR ląstelių, tikėtina, yra gyvos. Dantis 
replantuotas iškart ar per trumpą laiką (per 15 min.) traumos 
vietoje. 

2. PR ląstelės gali būti gyvybingos, bet pažeistos. Dantis 
buvo laikomas transportinėje terpėje (pvz. piene, HBSS („Save-a-
Tooth“ ar panašus produktas), seilėse ar fiziologiniame skystyje, ir 
sausas ekstraalveolonis laikas < 60 min. 

3. PR ląstelės, tikėtina, negyvybingos. Sausas 
ekstraalveolonis laikas > 60 min., nepriklausomai, ar dantis buvo 
laikomas transportinėje terpėje. 

Šios trys grupės padeda gydytojui odontologui nustatyti danties 
prognozę. Nors pasitaiko ir išimčių, danties priskyrimais vienai iš 
trijų grupių gali padėti gydytojui apsispręsti dėl gydymo sprendimų. 

 

3.1 Nuolatinių dantų susiformavusiomis šaknų 
viršūnėmis gydymo gairės 

 
3.1.1 | Dantis buvo replantuotas traumos 
vietoje prieš pacientui atvykstant į 
odontologijos kliniką 
 
1. Nuvalyti sužeistą vietą vandeniu, fiziologiniu tirpalu ar 

chlorheksidinu. 
2. Įvertinti danties poziciją kliniškai ir atlikus rentgeno nuotrauką. 
3. Palikti replantuotą dantį (-is) replantuotoje vietoje (išskyrus 

atvejus, kai danties pozicija netinkama, tuomet ją koreguoti 
naudojant švelnią jėgą). 

4. Atlikti vietinę nejautrą (jei būtina), nerekomenduojama naudoti 
anestetiko su vazokonstriktoriais. 

5. Jei dantis replantuotas ne į savo vietą ar pasuktas, per 48 val. 
po traumos reikėtų atlikti pakartotinę danties replantaciją į 
tinkamą poziciją. 

6. Įtverti dantis pasyviu, lanksčiu įtvaru 2 sav., naudojant iki 0,4 
mm diametro vielą ir pritvirtinant prie pažeisto danties ir gretimų 
dantų.32 Vengti kompozitinės dervos ir rišiklio patekimo ant 
dantenų ir į tarpdančius. Kaip alternatyvą galima naudoti 
nailoninį žvejybai skirtą valą (0,13–0,25 mm) ir jį kompozitine 
derva pritvirtinti prie dantų. Nailoninis (žvejybos valo) įtvaras 
nerekomenduojamas vaikams, kurie turi išdygusius tik kelis 
nuolatinius dantis (mišrus sąkandis), prie kurių galima tvirtinti 
įtvarą. Tokiu atveju yra didelė tikimybė, jog nailoninis įtvaras 
taps paslankus ar nukris.33 Jei kartu yra alveolės ar žandikaulio 
lūžis, rekomenduojama įtverti labiau rigidišku įtvaru 4 sav. 

7. Susiūti dantenų įplėšimus (jei reikia). 
8. Pradėti endodontinį gydymą per 2 sav. po replantacijos (daugiau 

skaityti „Endodontinio gydymo aspektai“). 
9. Skirti sisteminių antibiotikų.34,35 (daugiau skaityti „Antibiotikai“) 

LT – Plakatas „Išsaugok savo dantį“ yra išverstas ir į Lietuvių kalbą: https://www.iadt-dentaltrauma.org/for-patients.html 

http://www.iadt-dentaltrauma.org/
https://www.iadt-dentaltrauma.org/for-patients.html
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10. Išsiaiškinti, ar reikia atlikti stabligės profilaktiką. (daugiau 
skaityti „Stabligės profilaktika“) 

11. Paaiškinti priežiūros rekomendacijas. (daugiau skaityti 
„Rekomendacijos pacientui“) 

12. Stebėjimas. (daugiau skaityti „Stebėjimas po traumos“). 
 

 
3.1.2 | Dantis atvežtas fiziologinėje transportinėje 

terpėje ar laikytas nefiziologinėmis 
sąlygomis, kai sausas ekstraalveolinis laikas 
< 60 min. 

 

Fiziologinėms transportinėms terpėms priskiriama audinių 
kultūrų terpė ir ląstelių transportavimo terpė. Subalansuoto 
osmosinio slėgio terpės - pienas ir Hanko subalansuotas druskos 
tirpalas (angl. Hank‘s balanced salt solution (HBSS)). 

1. Jei užterštas, šaknies paviršius nuplaunamas fiziologiniu 
tirpalu ar subalansuoto osmosinio slėgio terpe, kad būtų 
pašalinta dauguma nešvarumų. 

2. Patikrinti šaknies paviršių, ar neliko nešvarumų. Nešvarumus 
galima nuplauti švelniai judinant dantį transportinėje terpėje 
arba nuplaunant fiziologinio tirpalo srove. 

3. Palikti dantį terpėje, kol renkama anamnezė, atliekamas 
klinikinis ir rentgenologinis tyrimas ir pacientas paruošiamas 
danties replantacijai. 

4. Atlikti vietinę nejautrą, nerekomenduojama naudoti 
anestetiko su vazokonstriktoriais.37  

5. Išplauti alveolę steriliu fiziologiniu tirpalu. 
6. Patikrinti alveolės sieneles. Jei yra alveolės sienelės lūžių, 

tinkamu instrumentu atlikti lūžusių fragmentų repoziciją.  
7. Iš alveolės fiziologiniu tirpalu išplauti krešulį, kad būtų 

lengviau replantuoti išmuštą dantį. 
8. Replantuoti dantį lėtai, naudojant švelnią jėgą. 

Rekomenduojama nenaudoti didelės jėgos danties 
replantacijai. 

9. Patikrinti replantuoto danties poziciją kliniškai ir atlikus 
rentgenogramą. 

10. Įtverti dantis pasyviu, lanksčiu įtvaru 2 sav., naudojant iki 0,4 
mm vielą, ir pritvirtinant prie pažeisto danties ir gretimų 
dantų.32 Kompozitinę dervą ir rišiklį aplikuoti toliau nuo 
dantenų audinių ir dantų kontaktų. Kaip alternatyvą 
paslankiam įtvarui galima naudoti nailoninį žvejybai skirtą 
valą (0,13–0,25 mm) ir jį kompozitu pritvirtinti prie dantų. 
Nailoninis (žvejybos valas) įtvaras nerekomenduojamas 
vaikams, kurie turi išdygusius tik kelis nuolatinius dantis, prie 
kurių galima tvirtinti įtvarą. Tokiu atveju yra didelė tikimybė, 
jog nailoninis įtvaras taps paslankus ar nukris.33 Jei kartu yra 
alveolės ar žandikaulio lūžis, rekomenduojama įtverti 
nepaslankiu įtvaru 4 sav. 

11. Susiūti dantenų įplėšimus (jei reikia). 
12. Pradėti endodontinį gydymą per 2 sav. po replantacijos 

(daugiau skaityti „Endodontinio gydymo aspektai“). 
13. Skirti sisteminių antibiotikų.34,35 (daugiau skaityti 

„Antibiotikai“). 
14. Išsiaiškinti, ar reikia stabligės profilaktikos (daugiau skaityti 

„Stabligės profilaktika“) 
15. Paaiškinti priežiūros rekomendacijas. (daugiau skaityti 

„Rekomendacijos pacientui“) 
16. Stebėjimas. (daugiau skaityti „Stebėjimas po traumos“) 

 
 

3.1.3 | Sausas ekstraalveolinis laikas > 60 min. 

1. Nešvarumus ant šaknies paviršiaus nuplauti švelniai judinant 
dantį transportinėje terpėje ar marle, sudrėkinta fiziologiniu 
tirpalu. Palikti dantį transportinėje terpėje, kol renkama 
anamnezė, atliekamas klinikinis ir rentgenologinis tyrimas ir 
pacientas paruošiamas danties replantacijai. 

2. Atlikti vietinę nejautrą, nerekomenduojama naudoti 
anestetiko su vazokonstriktoriais.37  

3. Išplauti alveolę steriliu fiziologiniu tirpalu. 
4. Patikrinti alveolės sieneles. Jei yra alveolės sienelės lūžių, 

tinkamu instrumentu atlikti lūžusių fragmentų repoziciją. Iš 
alveolės fiziologiniu tirpalu išplauti krešulį. 

5. Replantuoti dantį lėtai, naudojant švelnią jėgą. 
Rekomenduojama nenaudoti didelės jėgos danties 
replantacijai. 

6. Patikrinti replantuoto danties poziciją kliniškai ir atlikus 
rentgenogramą. 

7. Įtverti dantis pasyviu, lanksčiu įtvaru 2 sav., naudojant iki 0,4 
mm vielą, ir pritvirtinant prie pažeisto danties ir gretimų 
dantų.32 Kompozitinę dervą ir rišiklį aplikuoti toliau nuo 
dantenų audinių ir dantų kontaktų. Kaip alternatyvą 
paslankiam įtvarui galima naudoti nailoninį žvejybai skirtą 
valą (0,13–0,25 mm) ir jį kompozitu pritvirtinti prie dantų. 
Nailoninis (žvejybos valas) įtvaras nerekomenduojamas 
vaikams, kurie turi išdygusius tik kelis nuolatinius dantis, prie 
kurių galima tvirtinti įtvarą. Tokiu atveju yra didelė tikimybė, 
jog nailoninis įtvaras taps paslankus ar nukris.33 Jei kartu yra 
alveolės ar žandikaulio lūžis, rekomenduojama įtverti 
nepaslankiu įtvaru 4 sav. 

8. Susiūti dantenų įplėšimus (jei reikia). 
9. Pradėti endodontinį gydymą per 2 sav. po replantacijos 

(daugiau skaityti „Endodontinio gydymo aspektai“). 
10. Skirti sisteminių antibiotikų.34,35 (daugiau skaityti 

„Antibiotikai“) 
11. Išsiaiškinti, ar reikia stabligės profilaktikos. (daugiau skaityti 

„Stabligės profilaktika“) 
12. Paaiškinti priežiūros rekomendacijas. (daugiau skaityti 

„Rekomendacijos pacientui“) 
13. Stebėjimas. (daugiau skaityti „Stebėjimas po traumos“) 
 

Atidėta replantacija nulemia prastą ilgalaikę danties 
prognozę.41 Įvyksta periodonto raiščio nekrozė ir regeneracija 
negalima. Tikėtina traumos išeitis – pakaitinė šaknies rezorbcija 
(ankilozė). Esant tokiai situacijai replantacijos tikslas yra bent 
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laikinai atkurti estetiką, funkciją ir išlaikyti alveolinės ataugos 
kontūrą, aukštį ir plotį. Todėl net ir sausam ekstraoraliniam 
periodui esant ilgesniam nei 60 min., sprendimas replantuoti 
nuolatinį dantį visada yra teisingas. Replantacija sudarys 
galimybę rinktis iš daugiau gydymo variantų ateityje. Stebėjimo 
laikotarpiu, atsiradus indikacijų, dantis gali būti pašalinamas. 
Paciento tėvai turi būti informuojami, jog priklausomai nuo vaiko 
augimo tempo, dekoronaciją ar kitos procedūros, tokios kaip 
autotransplantacija, gali būti taikomos, jei dantis taps ankilozinis 
ir bus  infrapozicijoje.41-46 Taip pat galima netekti danties. 
Ankilozės ir rezorbcijos greitis labai varijuoja ir negali būti 
nuspėjamas. 

 

3.2 Nuolatinių dantų nesusiformavusiomis šaknų 
viršūnėmis gydymo gairės 

 

3.2.1 | Dantis buvo replantuotas traumos 
vietoje prieš pacientui atvykstant į 
odontologijos kliniką 
1. Nuvalyti sužeistą vietą vandeniu, fiziologiniu tirpalu ar 

chlorheksidinu. 
2. Įvertinti danties poziciją kliniškai ir atlikus rentgeno 

nuotrauką. 
3. Palikti replantuotą dantį (-is) replantuotoje vietoje (išskyrus 

atvejus, kai danties pozicija netinkama, tuomet ją koreguoti 
naudojant švelnią jėgą). 

4. Atlikti vietinę nejautrą (jei būtina), nerekomenduojama 
naudoti anestetiko su vazokonstriktoriais. 

5. Jei dantis replantuotas ne į savo vietą ar pasuktas, per 48 val. 
po traumos reikėtų atlikti pakartotinę danties replantaciją į 
tinkamą poziciją. 

6. Įtverti dantis pasyviu, lanksčiu įtvaru 2 sav., naudojant iki 0,4 
mm diametro vielą.32 Dantims, kurių šaknys trumpos gali 
reikėti ilgesnio įtvaro laikymo periodo.47 Vengti kompozitinės 
dervos ir rišiklio patekimo ant dantenų ir į tarpdančius. Kaip 
alternatyvą galima naudoti nailoninį žvejybai skirtą valą 
(0,13–0,25 mm) ir jį kompozitine derva pritvirtinti prie dantų. 
Jei kartu yra alveolės ar žandikaulio lūžis, rekomenduojama 
įtverti labiau rigidišku įtvaru 4 sav. 

7. Susiūti dantenų įplėšimus (jei reikia). 
8. Dantų, kurių šaknų viršūnės nesusiformavusios, replantacijos 

tikslas - pulpos revaskuliarizacija (nuolatinių dantų 
kraujotakos atsistatymas), kuri lemtų tolesnį šaknies 
formavimąsi. Išorinės infekcinės kilmės (uždegiminės) 
šaknies rezorbcijos rizika turi būti pasverta prieš 
revaskuliarizacijos tikimybę. Ši rezorbcija vaikų amžiuje 
vyksta labai greitai. Jei savaiminė pulpos revaskuliarizacija 
neįvyksta, tuomet kai tik pasireiškia pulpos nekrozės ar 
infekcijos požymiai, reikia pradėti apeksofikaciją, pulpos 
revitalizaciją /revaskuliarizaciją (regeneracinis nuolatinių 
dantų su nekrotine pulpa gydymo metodas)48,49 ar šaknų 
kanalų gydymą (daugiau skaityti „Endodontinio gydymo 
aspektai“). 

9. Skirti sisteminių antibiotikų.34,35 (daugiau skaityti 
„Antibiotikai“). 

10. Išsiaiškinti, ar reikia stabligės profilaktikos. (daugiau skaityti 
„Stabligės profilaktika“) 

11. Paaiškinti priežiūros rekomendacijas. (daugiau skaityti 
„Rekomendacijos pacientui“) 

12. Stebėjimas. (daugiau skaityti „Stebėjimas po traumos“) 

 
Jei danties šaknies viršūnė yra atvira, tikėtina, jog įvyks 

savaiminis gijimas susiformuojant vaskuliarizuotam jungiamajam 
audiniui. Tokiu atveju šaknys gali toliau vystytis ir bręsti. Dėl to 
šaknų kanalų gydymas turėtų būti pradedamas tik kai stebėjimo 
laikotarpiu atsiranda pulpos nekrozės ir infekcijos požymių. 

 

3.2.2 | Dantis atvežtas fiziologinėje transportinėje 
terpėje ar laikytas nefiziologinėmis sąlygomis, 
kai sausas ekstraalveolinis laikas < 60 min. 

Fiziologinės ar subalansuoto osmosinio slėgio terpės - pienas 
ir Hanko subalansuotas druskos tirpalas (angl. Hank‘s balanced salt 
solution (HBSS)). 

1. Įvertinti išmuštą dantį ir nešvarumus ant šaknies paviršiaus 
nuplauti švelniai judinant dantį transportinėje terpėje arba 
nuplaunant sterilaus fiziologinio tirpalo srove. 

2. Palikti dantį transportinėje terpėje, kol renkama anamnezė, 
atliekamas klinikinis ir rentgenologinis ištyrimas ir pacientas 
paruošiamas danties replantacijai. 

3. Atlikti vietinę nejautrą, nerekomenduojama naudoti 
anestetiko su vazokonstriktoriais.37  

4. Išplauti alveolę steriliu fiziologiniu tirpalu. 
5. Patikrinti alveolės sieneles. Jei būtina, pašalinti krešulį. Jei yra 

alveolės sienelės lūžių, tinkamu instrumentu atlikti lūžusių 
fragmentų repoziciją.  

6. Replantuoti dantį lėtai, naudojant švelnią jėgą. 
7. Patikrinti replantuoto danties poziciją kliniškai ir atlikus 

rentgenogramą. 
8. Įtverti dantis pasyviu, lanksčiu įtvaru 2 sav., naudojant iki 0,4 

mm diametro vielą.32 Dantims, kurių šaknys trumpos gali 
reikėti ilgesnio įtvaro laikymo periodo.47 Vengti kompozitinės 
dervos ir rišiklio patekimo ant dantenų ir į tarpdančius. Kaip 
alternatyvą galima naudoti nailoninį žvejybai skirtą valą 
(0,13–0,25 mm) ir jį kompozitine derva pritvirtinti prie dantų. 
Jei kartu yra alveolės ar žandikaulio lūžis, rekomenduojama 
įtverti labiau rigidišku įtvaru 4 sav. 

9. Susiūti dantenų įplėšimus (jei reikia). 
10. Dantų, kurių šaknų viršūnės nesusiformavusios, replantacijos 

tikslas - pulpos revaskuliarizacija (nuolatinių dantų 
kraujotakos atsistatymas), kuri lemtų tolesnį šaknies 
formavimąsi. Išorinės infekcinės kilmės (uždegiminės) 
šaknies rezorbcijos rizika turi būti pasverta prieš 
revaskuliarizacijos tikimybę. Ši rezorbcija vaikų amžiuje 
vyksta labai greitai. Jei savaiminė pulpos revaskuliarizacija 
neįvyksta, tuomet kai tik pasireiškia pulpos nekrozės ar 
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infekcijos požymiai, reikia pradėti apeksofikaciją, pulpos 
revitalizaciją /revaskuliarizaciją (regeneracinis nuolatinių 
dantų su nekrotine pulpa gydymo metodas)48,49 ar šaknų 
kanalų gydymą (daugiau skaityti „Endodontinio gydymo 
aspektai“). 

11. Skirti sisteminių antibiotikų.34,35 (daugiau skaityti 
„Antibiotikai“) 

12. Išsiaiškinti, ar reikia stabligės profilaktikos. (daugiau skaityti 
„Stabligės profilaktika“) 

13. Paaiškinti priežiūros rekomendacijas. (daugiau skaityti 
„Rekomendacijos pacientui“) 

14. Stebėjimas. (daugiau skaityti „Stebėjimas po traumos“) 
 

3.2.3 | Sausas ekstraalveolinis laikas > 60 min. 

1. Įvertinti išmuštą dantį ir nešvarumus ant šaknies paviršiaus 
nuplauti švelniai judinant dantį transportinėje terpėje arba 
nuplaunant fiziologinio tirpalo srove. 

2. Palikti dantį transportinėje terpėje, kol renkama anamnezė, 
atliekamas klinikinis ir rentgenologinis ištyrimas bei pacientas 
paruošiamas danties replantacijai. 

3. Atlikti vietinę anesteziją, nerekomenduotina naudoti 
anestetiko su vazokonstriktoriais.37  

4. Išplauti alveolę steriliu fiziologiniu tirpalu. 
5. Patikrinti alveolės sieneles. Jei yra alveolės sienelės lūžių, 

tinkamu instrumentu atlikti lūžusių fragmentų repoziciją. 
6. Replantuoti dantį lėtai, naudojant švelnią jėgą. 
7. Patikrinti replantuoto danties poziciją kliniškai ir atlikus 

rentgenogramą. 
8. Įtverti dantis pasyviu, lanksčiu įtvaru 2 sav., naudojant iki 0,4 

mm diametro vielą.32 Vengti kompozitinės dervos ir rišiklio 
patekimo ant dantenų ir į tarpdančius. Kaip alternatyvą galima 
naudoti nailoninį žvejybai skirtą valą (0,13–0,25 mm) ir jį 
kompozitine derva pritvirtinti prie dantų. Jei kartu yra alveolės 
ar žandikaulio lūžis, rekomenduojama įtverti labiau rigidišku 
įtvaru 4 sav. 

9. Susiūti dantenų įplėšimus (jei reikia). 
10. Dantų, kurių šaknų viršūnės nesusiformavusios, replantacijos 

tikslas - pulpos revaskuliarizacija (nuolatinių dantų kraujotakos 
atsistatymas), kuri lemtų tolesnį šaknies formavimąsi. Išorinės 
infekcinės klimės (uždegiminės) šaknies rezorbcijos rizika turi 
būti pasverta prieš revaskuliarizacijos tikimybę. Ši rezorbcija 
vaikų amžiuje vyksta labai greitai. Jei savaiminė pulpos 
revaskuliarizacija neįvyksta, tuomet kai tik pasireiškia pulpos 
nekrozės ar infekcijos požymiai, reikia pradėti apeksofikaciją, 
pulpos revitalizaciją /revaskuliarizaciją (regeneracinis 
nuolatinių dantų su nekrotine pulpa gydymo metodas)48,49 ar 
šaknų kanalų gydymą (daugiau skaityti „Endodontinio gydymo 
aspektai“). 

11. Skirti sisteminių antibiotikų.34,35 (daugiau skaityti 
„Antibiotikai“). 

12. Išsiaiškinti, ar reikia stabligės profilaktikos. (daugiau skaityti 
„Stabligės profilaktika“) 

13. Paaiškinti priežiūros rekomendacijas. (daugiau skaityti 

„Rekomendacijos pacientui“) 
14. Stebėjimas. (daugiau skaityti „Stebėjimas po traumos“) 

Atidėta replantacija nulemia prastą ilgalaikę danties 
prognozę.41 Įvyksta periodonto raiščio nekrozė ir regeneracija 
negalima. Tikėtina traumos išeitis – pakaitinė šaknies rezorbcija 
(ankilozė). Esant tokiai situacijai replantacijos tikslas yra bent 
laikinai atkurti estetiką, funkciją ir išlaikyti alveolinės ataugos 
kontūrą, aukštį ir plotį. Todėl net ir sausam ekstraoraliniam 
periodui esant ilgesniam nei 60 min., sprendimas replantuoti 
nuolatinį dantį visada yra teisingas. Replantacija sudarys galimybę 
rinktis iš daugiau gydymo variantų ateityje. Stebėjimo laikotarpiu 
atsiradus indikacijų dantis gali būti pašalinamas. Paciento tėvai 
turi būti informuojami, jog priklausomai nuo vaiko augimo tempo, 
dekoronaciją ar kitos procedūros, tokios kaip autotransplantacija, 
gali būti taikomos, jei dantis taps ankilozinis ir bus  
infrapozicijoje.41-46 Taip pat galima netekti danties. Ankilozės ir 
rezorbcijos greitis labai varijuoja ir negali būti nuspėjamas. 

 

4 | VAISTAI NUO SKAUSMO  
Geriausias išmuštų dantų gydymas yra traumos vietoje atlikta 

neatidėliotina replantacija, kuri dažniausiai yra neskausminga. 
Nors traumos vietoje replantuojant dantį nėra galimybių atlikti 
nejautrą, pacientui atvykus į odontologijos kliniką visada 
rekomenduojama taikyti vietinį skausmo slopinimą.50-55 
Susirūpinimą kelia vazokonstriktoriai, esantys anestetiko 
sudėtyje, nes gali turėti neigiamą poveikį gijimo metu. Vis dėlto 
yra mažai įrodymų, pagrindžiančių vietinio anestetiko be 
vazokonstriktorių naudojimą burnos ir veido žandikaulių srityse. 
Esant didesnės apimties traumoms, kaip alternatyva infiltracinei 
nejautrai, gali būti taikoma sritinė nejautra (pvz. infraorbitalinio 
nervo blokada), kurią turėtų atlikti patyręs gydytojas.51,52 

 

5 | SISTEMINIAI ANTIBIOTIKAI  
Nors sisteminių antibiotikų skyrimas yra diskutuotinas, visgi 

reikia nepamiršti, kad išmušto danties periodonto raištis dažnai 
būna užteršiamas bakterijomis, esančiomis burnos ertmėje, 
transportinėje terpėje ar aplinkoje, kurioje įvyko trauma. Siekiant 
išvengti infekcinių reakcijų bei sumažinti uždegiminės šaknies 
rezorbcijos tikimybę, rekomenduojama po pilno danties išnirimo 
ir replantacijos skirti sisteminių antibiotikų. Taip pat antibiotikų 
gali prireikti dėl paciento bendrinės būklės ar papildomų traumų. 
Antibiotikų dozė turi būti apskaičiuojama pagal paciento amžių ir 
svorį. Pirmojo pasirinkimo antibiotikai yra amoksicilinas ir 
penicilinas, kadangi jie yra efektyvūs prieš burnos mikrobiotą ir 
retai sukelia nepageidaujamų reakcijų. Esant alergijai penicilinui 
turi būti skiriami alternatyvūs antibiotikai. Tyrimai su gyvūnais 
parodė, kad tetraciklino grupės antibiotikai yra efektyvūs, jei 
paskiriami iškart po avulsijos ir danties replantacijos.35 Ypatingai 
doksiciklinas yra tinkamiausias antibiotikas dėl jo antimikrobinių, 
uždegimą ir rezorbciją slopinančių savybių. Vis dėlto, prieš 
skiriant tetraciklino grupės antibiotikus jauniems pacientams, turi 
būti atsižvelgiama į galimą dantų spalvos pakitimą. Tetraciklinas 
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ir doksiciklinas yra nerekomenduojami jaunesniems nei 12 metų 
pacientams.56 

6 | VIETINIAI ANTIBIOTIKAI  
Diskutuotina, ar danties šaknies padengimas vietiniais 

antibiotikais prieš replantaciją skatina pulpos 
revaskuliarizaciją.8,57,58 Tyrimų su gyvūnais duomenimis, vietinių 
antibiotikų vartojimas lėmė geresnius rezultatus59-61, tačiau 
klinikiniai tyrimai neparodė, kad šaknies dengimas vietiniais 
antibiotikais turėtų teigiamos įtakos pulpos revaskuliarizacijai.62 
Dėl to, remiantis klinikiniais tyrimais, specifiniai antibiotikai, jų 
vartojimo trukmė ir būdas negali būti rekomenduojami (daugiau 
skaityti „Tolesnių mokslinių tyrimų kryptys“). 

7 | STABLIGĖS PROFILAKTIKA  
Dauguma pacientų yra skiepyti ir gavę stiprinamuosius skiepus 

nuo stabligės, tačiau kiekvieną kartą būtina tuo įsitikinti.36,63,64 
Pacientas turėtų būti siunčiamas šeimos gydytojui dėl stabligės 
profilaktikos.  

8  | REPLANTUOTŲ DANTŲ STABILIZAVIMAS 
(ĮTVARAI)  
Išmušti dantys visada turi būti stabilizuojami įtvaru tam, kad 

būtų išlaikyta replantuoto danties taisyklinga pozicija, pacientas 
jaustųsi patogiau ir dantys galėtų atlikti savo funkciją.32,47,65-72 
Remiantis moksliniais įrodymais, dantys turi būti trumpam laikui 
įtveriami pasyviais pusiau lanksčiais įtvarais. Remiantis tyrimų 
duomenimis, periodonto ir pulpos gijimas yra skatinamas, jei įtvaras 
leidžia nedidelį danties paslankumą bei funkciją.66 Tai pasiekiama 
naudojant nerūdijančio plieno vielą iki 0,4 mm diametro ar nailoninį 
žvejybos valą (0,13–0,25 mm), prie dantų tvirtinant kompozitine 
derva. Replantuoti nuolatiniai dantys, atsižvelgiant į šaknų ilgį ir 
išsivystymo laipsnį, turėtų būti įtveriami dviem savaitėms. Tyrime 
su gyvūnais nustatyta, kad daugiau nei 60% pažeisto periodonto 
raiščio mechaninių savybių atsistato per 2 savaites po traumos.69 
Vis dėlto tikėtina, jog sėkmingo periodonto raiščio gijimo tikimybė 
nepriklauso nuo įtvaro laikymo trukmės.47 

Įtvaras turi būti tvirtinamas ant lūpinių dantų paviršių siekiant 
išvengti sukandimo pokyčių ir paliekant galimybę formuoti 
endodontinę ertmę gomuriniame/liežuviniame danties paviršiuje. 
Išmuštų dantų stabilizavimas viela (ar žvejybiniu valu) bei pilno 
ėsdinamo rišiklio sistema leidžia užtikrinti gerą burnos higieną ir yra 
priimtinas pacientams.72 Labai svarbu kompozicines ir rišamąsias 
medžiagas naudoti toliau nuo dantenų krašto ir kontaktinių paviršių, 
kad būtų išvengta apnašų užsilaikymo bei antrinės infekcijos ir kad 
pacientas galėtų lengvai išsivalyti. Pacientas ir jo tėvai turi būti 
perspėjami, jog nuėmus įtvarą dantys gali būti paslankūs. Palikti 
įtvarą papildomai savaitei patartina tik jeigu antagonistiniai dantys 
traumuoja replantuotą dantį arba replantuotas dantis nesilaiko 
taisyklingoje pozicijoje. Sprendimas dėl įtvėrimo laiko pratęsimo turi 
būti priimtas nuėmus įtvarą ir patikrintus sąkandį. 

9 | NURODYMAI  PACIENTUI  
Sėkmingam trauminių dantų pažeidimų gijimui labai svarbu, 

kad pacientas tinkamai laikytųsi rekomendacijų ir traumuoti 
dantys būtų sekami.2,24,25,27,29 Kaip pasiekti optimalių gijimo 
rezultatų ir išvengti pakartotinių dantų traumų turi būti 
supažindinamas pacientas ir jo tėvai/globėjai. Rekomendacijos: 

1. Vengti kontaktinio sporto šakų. 
2. Minkšto maisto dieta 2 savaites, priklausomai nuo 

tolerancijos maistui.65 
3. Valyti dantis minkštu šepetėliu po kiekvieno valgio. 
4. Skalauti chlorheksidino (0,12 %) tirpalu du kartus per 

dieną 2 savaites. 

10 | ENDODONTINIO GYDYMO ASPEKTAI  
Išmuštų dantų, susiformavusiomis viršūnėmis, dantų šaknų 

kanalų gydymas turi būti pradedamas per 2 savaites po 
replantacijos.17,73-81 Endodontinis gydymas visada turi būti 
atliekamas naudojant koferdamo sistemą. Koferdamo žiedas gali 
būti dedamas ant gretimo danties siekiant papildomai 
netraumuoti replantuoto danties (-ų). Rekomenduojama kalcio 
hidroksido terapija iki 1 mėnesio prieš šaknies kanalo 
plombavimą.82,83 Jeigu naudojama priešuždegiminė bei 
antirezorbcinė  kortikosteroidų ar kortikosteroidų ir antibiotikų 
pastą, ji turėtų būti įvedama į kanalą iškart po replantacijos ir 
laikoma bent 6 savaites.76,78,84 Įvedus į kanalą medikamentus, 
svarbu pašalinti likučius iš pulpos kameros. Nustatyta, jog kai 
kurie medikamentai gali sukelti danties vainiko spalvos pokyčius 
ir paciento nepasitenkinimą.77 

Dantyse nesusiformavusiomis viršūnėmis galima savaiminė 
pulpos revaskuliarizacija. Dėl to endodontinio gydymo nereikėtų 
pradėti, jei stebėjimo vizitų metu nėra klinikinių ar 
rentgenologinių pulpos nekrozės ar infekcijos požymių. Išorinės 
infekcinės kilmės (uždegiminės) šaknies rezorbcijos rizika turi būti 
pasverta prieš revaskuliarizacijos tikimybę. Ši rezorbcija vaikų 
amžiuje vyksta labai greitai. 

Diagnozavus pulpos nekrozę ir infekciją šaknies kanale, reikia 
atlikti šaknų kanalų gydymą, apeksofikaciją ar pulpos 
revaskuliarizaciją / revitalizaciją. Kuomet tikėtina danties ankilozė 
ir numatoma  dekoronacija, turi būti tinkamai apsvarstytas 
intrakanalinių medikamentų pasirinkamas ir jų laikymo laikas. 

11 | STEBĖJIMAS  

11.1 | Klinikinis ištyrimas 
Replantuoti dantys turi būti įvertinami atlikus klinikinį ir 

rentgenologinį tyrimus po 2 sav. (kai pašalinamas įtvaras), 4 sav., 
3 mėn., 6 mėn., metų ir kasmet mažiausiai penkerius metus po 
traumos.2,6-9,25,26,85 Klinikinis ir rentgenologinis ištyrimas suteiks 
informacijos, padėsiančios nustatyti traumos išeitis. Toliau 
aprašomi galimi klinikiniai simptomai. 

Dantų su nesusiformavusiomis šaknų viršūnėmis, kuriuose 
tikėtina pulpos revaskuliarizacija, klinikinis ir rentgenologinis 
stebėjimas turi būti dažnesnis dėl infekcinės kilmės (uždegiminės) 
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rezorbcijos rizikos. Jos nediagnozavus galima itin greitai netekti 
danties ir alveolinio kaulo. Bet kokia matoma šaknies ir/ar kaulo 
rezorbcija šaknies paviršiuje turėtų būti vertinama kaip infekcinės 
kilmės (uždegiminė) šaknies rezorbcija. Su ankiloze susijusi 
(pakaitinė) rezorbcija nustatoma, jei rentgeno nuotraukoje 
nebematoma periodonto raiščio plyšio, šaknies struktūra 
pakeičiama kaulu bei metalinis garsas perkutuojant. Taip pat 
svarbu pažymėti, jog dvi rezorbcijos gali vykti vienu metu. Dėl šių 
priežasčių replantuoti dantys nesusiformavusiomis šaknų 
viršūnėmis  turi būti sekami atliekant klinikinį ir radiologinį 
ištyrimą po 2 sav. (kai pašalinamas įtvaras), po 1, 2, 3, 6 mėn., 
po metų ir kasmet bent penkerius metus po traumos.2,6-9,25,26,85 

 

11.2 | Sėkmingos išeitys 
11.2.1 | Dantys susiformavusiomis šaknų 

viršūnėmis 
Dantys besimptomiai, funkcionuojantys, fiziologinis 

paslankumas, perkusijai nejautrūs, normalus perkusijos garsas. 
Rentgeno nuotraukoje nėra patologinių periodonto pakitimų bei 
šaknies rezorbcijos požymių. Lamina dura be pakitimų. 

11.2.2 | Dantys nesusiformavusiomis šaknų 
viršūnėmis 

Dantys besimptomiai, funkcionuojantys,  fiziologinis  
paslankumas, perkusijai nejautrūs, normalus perkusijos garsas. 
Rentgeno nuotraukoje matomas tolesnis šaknų formavimasis ir 
dantų dygimas. Pirmais metais po traumos tikėtina pulpos 
kameros ir kanalo obliteracija, matoma rentgeno nuotraukoje. Tai 
vertinama kaip dantų nesusiformavusiomis šaknų viršūnėmis 
pulpos gijimo padarinys po danties išnirimo.86 

11.3 | Nesėkmingos išeitys 
11.3.1 | Dantys susiformavusiomis šaknų 

viršūnėmis 
Pacientas gali turėti nusiskundimų arba nieko nejausti, 

matomas tinimas ar fistulė, padidėjęs danties paslankumas ar 
išnykęs fiziologinis paslankumas (ankilozė) kartu su aukštu 
(metaliniu) perkusijos garsu. Rentgeno nuotraukoje matomi 
patologiniai pokyčiai periodonte, infekcinės kilmės (uždegiminė) 
rezorbcija, su ankiloze susijusi (pakaitinė) rezorbcija ar abi vienu 
metu. Kai ankilozė pasireiškia augančiam pacientui, labai tikėtina, 
kad dėl danties infrapozicijos trumpuoju, vidutinės trukmės ir 
ilguoju potrauminiu laikotarpiu gali sutrikti alveolinės ataugos ir 
veido augimas. 

11.3.2 | Dantys nesusiformavusiomis šaknų 
viršūnėmis 

Pacientas gali turėti nusiskundimų arba nieko nejausti, 
matomas tinimas ar fistulė, padidėjęs danties paslankumas ar 
išnykęs fiziologinis paslankumas (ankilozė) kartu su aukštu 
(metaliniu) perkusijos garsu. Esant danties ankilozei, dantis gali 
po truputį atsidurti infrapozicijoje. Rentgeno nuotraukoje matomi 

patologiniai pokyčiai periodonte, infekcinės kilmės (uždegiminė) 
rezorbcija, su ankiloze susijusi (pakaitinė) rezorbcija ar tolesnio 
šaknies vystymosi sutrikimas. Kai ankilozė pasireiškia augančiam 
pacientui, labai tikėtina, kad dėl danties infrapozicijos trumpuoju, 
vidutinės trukmės ir ilguoju potrauminiu laikotarpiu gali sutrikti 
alveolinės ataugos ir veido augimas. 

12 | ILGALAIKIS STEBĖJIMAS  (DANTIES 
PRARADIMAS AR INFRAOKLIUZIJA)  
Stebėjimo laikotarpiu būtina, kad skubią pagalbą suteikęs 

gydytojas bendradarbiautų su gydytojais specialistais (pvz. 
ortodonto, vaikų odontologo bei endodontologo komandinis 
darbas), kurie turi pakankamai patirties ir gali holistiškai gydyti 
kompleksinę dentoalveolinę traumą. Taip pat į komandą turėtų 
būti įtraukti ir kiti specialistai, stebėjimo periodu galintys atlikti 
protezavimą tiltu, transplantaciją ar implantaciją. Tais atvejais, 
kai tarpdisciplininės komandos darbas negalimas, gydytojas 
odontologas turi suteikti gydymą pagal savo patirtį ir gebėjimus. 

Pacientai ar  tėvai ir vaikai kaip įmanoma anksčiau turi būti 
supažindinti su išmušto danties prognoze ir dalyvauti priimant 
sprendimus. Taip pat reikėtų aptarti galimų gydymo alternatyvų 
laiką ir išlaidas.  

Kai dantis yra prarandamas traumos metu ar vėliau po jos, 
rekomenduojama konsultuotis su specialistais, turinčiais patirties 
gydant tokius atvejus,  ypač jei pacientas yra augantis. Geriausia, 
kai tai aptariama prieš išsivystant infraokliuzijai. Tokiais atvejais 
galimi gydymo metodai -  dekoronacija, autotransplantacija, 
kompozitine derva tvirtinamas tiltas, išimama dalinė plokštelė ar 
tarpo panaikinimas ortodontinio gydymo metu su estetiniu 
plombavimu ar be jo. Gydymo planas turi būti aptariamas su 
pacientu ir jo tėvais, siekiant išsaugoti kuo daugiau gydymo 
galimybių iki paciento augimo pabaigos. Dekoronacija turi būti 
atliekama, kai ankilozinis dantis atsiduria infraokliuzinėje padėtyje 
ir nepriimtinas estetinis vaizdas negali būti atstatytas įprastais 
restauraciniais būdais.41,45 Gydymas dantų implantais galimas 
pasibaigus paciento augimui. Apie šias procedūras plačiau 
rašoma atitinkamuose vadovėliuose bei straipsniuose žurnaluose. 

13 | ILGALAIKIS STEBĖJIMAS  – 
PAGRINDINĖS IŠEITYS  
     Tarptautinė dantų traumų asociacija (IADT) neseniai 

sukūrė vaikų ir suaugusiųjų dantų trauminių pažeidimų 
pagrindinių išeičių rinkinį (PIR) (angl. Core outcome set – COS).87 
Tai vienas pirmųjų odontologijoje sukurtų PIR,  parengtas pagal 
patikimą bendro sutarimo metodologija ir paremtas išeičių, 
naudojamų dantų traumų literatūroje, sistemine apžvalga.88 
Nustatyta, kad kai kurios išeitys buvo pasikartojančios po įvairių 
tipų dantų traumų.  Tokios išeitys buvo apibūdintos kaip 
pagrindinės (t. y. susiję su visais TDP). Buvo išskirtos ir tam tikros 
traumai būdingos (specifinės) išeitys, t. y. padariniai, susiję tik su 
vienu ar keliais konkrečiais TDP.  Be to, nurodoma, ką, kaip, kada 
ir kas turėtų įvertinti šias išeitis. Daugiau informacijos galima rasti 
originaliame straipsnyje.87 
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Pagrindinės išeitys: 
1. periodonto gijimas; 
2. pulpos gijimas (dantims nesusiformavusiomis 
viršūnėmis); 
3. skausmas; 
4. spalvos pokytis; 
5. danties praradimas; 
6. gyvenimo kokybė; 
7. estetika (paciento suvokimu); 
8. traumos sukelta dantų gydymo baimė;  
9. vizitų pas odontologą skaičius. 

Tam tikrai traumai būdingos išeitys: 
1. Infraokliuzija. 

 

14  | TOLESNIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTYS 
– APTARTOS,  TAČIAU Į REKOMENDACIJAS 
NEĮTRAUKTOS  
Darbo grupėje buvo aptarta keletas perspektyvių išmuštų 

dantų gydymo būdų. Vieni yra paremti eksperimentiniais tyrimais, 
kiti naudojami klinikinėje praktikoje. Vis dėlto darbo grupėje buvo 
nutarta, jog šie gydymo metodai neturi pakankamai kokybinio 
klinikinio ar eksperimentinio pagrindimo, kad būtų įtraukti į šias 
gaires. Reikėtų atlikti daugiau tyrimų šiomis temomis: 

• Pulpos revaskuliarizacija – Amerikos endodontologų 
asociacijos89 ir Europos endodontologų asociacijos90 išleistos 
gairėse. 

• Optimalūs įtvarų tipai ir trukmė, būtini periodonto ir 
pulpos gijimui. 

• Vietinei nejautrai atlikti naudojamų anestetikų su 
vazokonstriktoriais  įtaka gijimui. 

• Vietinių ir sisteminių antibiotikų vartojimo įtaka gijimui ir 
šaknies rezorbcijai. 

• Intrakanalinių kortikosteroidų įtaka gijimui ir šaknies 
rezorbcijai. 

• Ilgalaikis alveolinės ataugos vystymasis po replantacijos 
ir dekoronacijos. 

• Periodonto regeneracijos įtaka normalios funkcijos 
atsistatymui. 

• Periodonto gijimas po danties replantacijos. 
• Priežiūros namuose rekomendacijos po danties 

replantacijos. 
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