Smaganu slimības
Galvenās periodonta
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· sarkanas un uztūkuša
s
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· smaganu asiņošana;
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(smagā slimības stadijā).

Periodontīts
Periodontīts ir zobu balstošo
audu saslimšana.
Pazīmes:
· smaganu iekaisums –
pietūkums, asiņošana,
apsārtums;
· smaganu kabatas, kas veidojas
vietā, kur izzūd saites,
kas balsta zobu;
· alveolārā kaula zudums
(kauls noārdās).
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Kas izraisa periodonta
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Kā tiek ārstētas
periodonta slimības?
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