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Грижи за устата и гърлото при пациенти, провеждащи лъчелелечние
със и без едновременна химиотерапия

1.  Миене на зъбите. Миенето на зъбите е много важно, тъй като отстранява остатъците от
храна. Поради намалената защита от слюнката в устата се развиват различни инфекции. 
 Мийте регулярно зъбите си след всяко хране като използвайте най-меката четка. 
 Масажирайте  поне  два пъти  дневно венците  си  с  най-леките  движения Използвайте

паста за зъби с фруорид – например Biotene паста за зъби.  
 Добре изплаквайте устата след пастата за зъби. 
 При преустановяване на миенето на зъби поради много силни болки, възстановете го

колкото се може по-рано. 
2.  Жабурене  на  устата  и  гаргара.  Когато  облъчвате  само  гърлото,  правете  гаргара.  Ако
облъчвате устата, правете плакнене или жабурене. 
 След всяко измиване  на зъбите правете  гаргара с  вода за уста,  съдържаща флуорид

(например с вода за уста Rubella -синя с ментов аромат).
 след 1 час направете същото с вода за уста Еludril 0,1 % , разреден 1:1, за да не дразни

възпалената  уста.  Тя  съдържа  веществото  Хлорхексидрин,  което  унищожава
бактериалната флора в устата.  

 Правете тези процедури през първите две седмици два пъти на ден, а след това 4-5 пъти
на ден, през всички дни на лечението.

3. Не поемайте храна най-малко 30 минути след всяка от процедурите. 
4. Съвети за хранене
 Преустановете  пушенето и употребата на алкохол.
 Не яжте пикантни, лютиви и кисели храни, ядки.
 Пийте повече, но не много горещи течности, преминете на течни и кашави храни - супи,

ядене със сосове, кус-кус, кремове, сокове, които не дразнят устата. 
 Ограничете  храните,  богати  на животински мазнини:  мас,  масло,  сланина,  свинско и

овче месо. Консумирайте предимно пиле и риба.
5. Овладяване на болката. 
 Вечер устата  и гърлото пресъхват,  което може да предизвика болки и нарушение на

съня. Една лъжичка зехтин облекчава значително състоянието. 
 На следващ етап лекуващият Ви лекар ще Ви предпише различни лекарства за болка – от

обикновен  Аналгин,  Аулин  и  др.  Те  се  поемат  половин-един  час  преди  хранене  и
облекчават гълтането и нахранването.

 При невъзможност да поемате течности ще Ви бъдат препаръчани венозни вливания. 
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