
Как да изберем водата за уста? 

Може ли тя да има странични последствия? 

 

 Водата за уста представлява средство, с което може да бъде 

допълнително поддържана устната хигиена. На „пазара“ има голямо 

разнообразие от марки и опаковки. Въпросите: „Каква вода за уста ще ми 

препоръчате?“ или „Каква паста да си купя“, често биват задавани, след 

като бъде установено, че венците са възпалени. 

На голяма част от етикетите на водите за уста е написано, че 

намаляват до 90% бактериите в устата. Това е вярно за онези бактерии, 

които са несвързани към зъбните повърхности, т.е. които не са включени в 

зъбната плака. За да отстрани водата бактериите, те трябва предварително 

с четка и паста и конец да бъдат „освободени“ от плаката. В противен 

случай ефектът от нея е минимален! 

Повечето от зъболекарите „предписват“ конкретна вода за уста на 

своите пациенти за определен период от време, при определени състояния 

на венците, при които те са възпалени или при други обстоятелства – 

например след хирургична интервенция. 

 

 Има ли „полезни“ бактерии? 

В човешката уста, а и в цялата храносмилателна система, нормално 

се намират определени бактерии, които се смятат за нормални 

„обитатели“. Те не позволяват да се заселят на тяхно място други „вредни“ 

бактерии, които биха причинили определени заболявания. Освен тази 

„защитна“ функция, е доказано, че същите тези бактерии в устата, оказват 

положителен ефект и върху други системи, например върху сърдечно-

съдовата система, като метаболизират (променят) приетите с храната 

нитрати. Приблизително около 25% от приетите чрез храната нитрати се 

отделят в слюнката, т.е. попадат в устната кухина. Там бактериите 

редуцират тези нитрати до нитрити. Последните (нитритите) повлияват 

ключови физиологични процеси, в това число: регулиране на артериалното 

налягане, поддържат интегритета (целостта) на стомаха, предпазват от 

исхемия. Нитритите могат да бъдат трансформирани до азотен оксид в 

киселата среда на стомаха. Той има антимикробни качества и допринася за 



защитата срещу ентеропатогени (бактерии, които причиняват заболявания 

в червата) и способстват за образуването на мукус в стомаха (вид защитен 

слой, който предпазва стомаха от киселини). През 2008 г. е доказано от 

Govoni* и колектив, а през 2009 г.от Petersson** и колектив, че честата 

употреба на антимикробните води за уста води намаляване на споменатите 

по-горе процеси, т.е. нитратите не се редуцират до нитрити. Това води до 

загуба на всички споменати предимства от това преобразуване. Същият е и 

ефектът от прекомерната употреба на антибиотици, които влияят и върху 

бактериите в устната кухина. Ето защо водата за уста трябва да се 

използва само при съвет от Вашия лекар по дентална медицина, а не 

ежедневно! Тя не може да замести ръчното почистване на зъбите с четка 

(обикновена или електрическа) и конец за междузъбните пространства! 
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