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Wrigley’s Orbit. 
Vahend sinu patsiendi suutervise heaks
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Suhkruvaba Orbit närimiskumm hoiab hammaste tervist, aidates neutraliseerida happerünnakud.

Muutused elustiilis toovad kaasa toitumisharjumuste muutumise, mistõttu aina enam süüakse liikvel olles. 
Sagedam söömine paneb ka hambad tihedamini rünnaku alla. 

Kliinilised uuringud tõestavad, et pärast söömist või joomist 20 minutit suhkruvaba 
närimiskummi närimine aitab eemaldada suust toidujäänusedii ja neutraliseerida 
hambakatu happed, mis põhjustavad hammaste lagunemisti 

Suurenenud süljevoog aitab remineraliseerida ehk parandada hambaemailiiii, vähendades 
hammaste lagunemise riskiiv, v 

Suhkruvaba närimiskummi närimine pärast söömist ja joomist aitab neutraliseerida 
happerünnakud, hoides hambad puhtad ja terved.i,ii,iv,v,vi

Aita patsientidel veelgi parandada enda suutervist ühe lihtsa ja meeldiva vahendi abil – 
soovita neile närimiskummi Wrigley’s Orbit®.

Rohkem teavet suhkruvaba nätsu eelistest: www.wrigleyoralcare.com

ORBIT NÄRIMISKUMMIGAPÄRAST SÖÖMIST
VÕI JOOMIST

VÕIMALIK OHT HAMBA EMAILILE
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Toitumisharjumuste muutused suurendavad 
suhkruvaba närimiskummi rolli suuhoolduses
Michael Kelley, PhD, RD 
registreeritud dietoloog

Toitumisharjumused muutuvad kõikjal 
maailmas. Üha harvem esineb traditsioonilist 
„kolm toidukorda päevas” toitumismudelit ning 
päeva jooksul näksitakse aina rohkem. Sagedane 
söömine võib mõjutada suuõõne tervist, sest 
tõstab hambakaariese esinemissagedust.1,2 
Seepärast on üha olulisem järgida lihtsaid 
suuhoolduse nõuandeid ja kasutada vahendeid, 
mis aitavad hambaid kaitsta. Üks selliseid 
vahendeid on suhkruvaba närimiskummi 
närimine, mis on teaduslikult tõestatud viis 
tagada hammaste tervis pärast söömist ja joomist, 
eriti liikvel olles.

Suuhooldus tänapäeval
Hambakaaries on jätkuvalt ülemaailmne 
terviserisk. Maailma Terviseorganisatsiooni 
andmetel esineb peaaegu 100 protsendil 
täiskasvanutest ja 60 kuni 90 protsendil 
kooliealistest lastest hambaauke. Igal aastal läheb 
hamba- ja igemehaigustest tingitud valu ning 
nende haiguste ravimisele kulunud aja tõttu 
kaotsi miljoneid töö- ja koolitunde.4 Kuigi selle 
trendi täpsed põhjused ei ole teada, on võimalik, 
et toitumisharjumustes toimunud muutused 
kahjustavad meie suuõõne tervist ja ennetavaid 
käitumisviise ei ole kahjuks veel omaks võetud.3

Kuidas mõjub sage söömine meie hammastele
Sage söömine võib soodustada hambakaariese 
teket. Konkreetse toidu kaariest soodustav 
mõju sõltub mitmest tegurist: näiteks sellest, 
kui kaua toit suuõõnes püsib ja millist mõju see 
avaldab hambakatu pH-tasemele. Hambakatu 
pH-tase langeb käärivate süsivesikute söömise 
või joomise järel bakterite tekitatava happe tõttu. 
Mida tihedamini päeva jooksul kaariese teket 
soodustavat toitu süüakse, seda sagedamini 
langeb hambakatu pH-tase ja suurem on oht 
hammaste tervisele.5

Kui pH-tase on madalam n-ö kriitilisest 
väärtusest ehk vähem kui 5,5, ei sisalda sülg 
küllaldaselt ioone, millest koosneb hammaste 
mineraalne osa (kaltsiumi-, fosfaadi- ja 
hüdroksüülioonid). Selle tulemusena võib 
hambaemail hakata lagunema. Kui pH-tase 
on sellest näidust kõrgem, on sülg nimetatud 

ioonidest heas mõttes üleküllastunud ning süljes 
leiduvad kaltsiumi- ja fosfaadiioonid hakkavad 
kahjustunud hambaemaili remineraliseerima 
ehk parandama. Seega põhjustab liigne happesus 
fosfaadi- ja hüdroksüülioonide arvu kahanemist 
allapoole küllastustaset, mis toob kaasa 
hambamineraalis leiduvate hüdroksüapatiidi 
kristallide lahustumise. Küllastustasemest 
kõrgemal toimub vastupidine keemiline protsess 
ja varajases kahjustusstaadiumis kristalle saab 
süljes leiduvate kaltsiumi- ja fosfaadiioonide 
abiga parandada.6

Suhkruvaba närimiskummi närimine: 
mugav ja tõhus vahend suuõõne tervise eest 
hoolitsemiseks pärast söömist ja joomist
Meie suuhügieen ei pruugi muutuda samas 
taktis meie toitumisharjumustega. Suhkruvaba 
närimiskumm on üks lihtne lahendus toetada 
suuhügieeni päeva jooksul, kui ei ole võimalik 
kasutada tavapäraseid suuhooldusvahendeid, 
nt hambaharja. Suhkruvaba närimiskummi 
närimine stimuleerib sülge, mis hoiab hammaste 
tervist ja aitab remineraliseerida hambaemaili ka 
pärast kaariest soodustavate toitude söömist. 

Suhkruvaba närimiskummi närimine 
käivitab looduslikud mehhanismid, millega 
sülg hambaid kaitseb. See stimuleerib 
süljenäärmeid tootma tugevat süljevoogu, 
mis on stimulatsiooni tipphetkel 10–12 korda 
suurem kui puhkavate süljenäärmete puhul. 
Stimuleeritud sülg suurendab suu kaitsevõimet 
võidelda hambahaiguste vastu puhastades 
suust toidujäänuseid, neutraliseerides 
hambakatu happeid ja toetades hammaste 
remineralisatsiooni.8,9,10

Täienduseks tavapärasele suuhooldusele
Ennetav hammaste eest hoolitsemine keskendub 
tavapäraselt käärivate süsivesikute tarbimise 
piiramisele, hambakatu eemaldamisele/
suuhügieenile, � uoriidi kasutamisele, 
hambaaukude plommimisele ja suuhooldusega 
seotud nõuannete jagamisele. Need tegevused 
on suuõõne tervise eest hoolitsemisel endiselt 
tähtsal kohal. Suhkruvaba närimiskumm on 
veel üks vahend lisaks tavapärastele hammaste 

eest hoolitsemise viisidele, mis aitab tagada 
veelgi parema suuhoolduse eriti muutuvate 
toitumisharjumuste tõttu.

Euroopa Komisjon on heaks kiitnud viis 
suuhooldust puudutavat väidet suhkruvaba 
närimiskummi kohta – suhkruvaba 
närimiskumm on üks vähestest toiduainetest, 
mis on saanud sellise tunnustuse osaliseks. EK 
heakskiiduga väidetest kolm on üldisest 
toimivusest (hambakatu hapete neutraliseerimine, 
hammaste mineralisatsiooni hoidmine, suu 
kuivuse vähendamine) ja kaks hambakaariesega 
seotud haigusriskide vähendamisest (hambakatu 
hapete neutraliseerimine, hammaste 
demineralisatsiooni vähendamine). 

Suhkruvaba närimiskummi kasulikkust 
suuhügieenile tunnustab FDI World Dental 
Federation (Rahvusvaheline Hambaarstide 
Liit) ja seda toetab rohkem kui 20 
suuterviseorganisatsiooni kõikjal maailmas, 
nende seas ka Eesti Hambaarstide Liit.

Rohkem infot leiate veebilehelt
wrigleyoralcare.com 
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