
Ústní dutina, která je jedním z míst otevřené komunikace 
našeho organizmu s  okolním prostředím, plní několik 
mimořádných funkcí zcela nezbytných pro existenci 
lidského organizmu jako celku. 

Těmito funkcemi jsou 1. detekce/zjišťování chutí, 2. příjem potravy 
(žvýkání, trávení za pomocí slin, polykání); 3. dýchání a 4. reprodukce 
hlasu a řeči.1  Největší fyzikální, chemické a biologické nároky na ústní 
dutinu klade samozřejmě příjem, rozmělňování a úvodní fáze trávení 
potravy. Zvýšené fyzikální a/nebo chemické zatížení (např. jídla 
přehnaně horká, studená, tvrdá, kyselá, slaná, sladká apod.) může 
přímo poškodit struktury ústní dutiny při jednorázovém i opakovaném 
kontaktu. Většinu těchto kontaktů lze ovlivnit vlastním rozhodnutím. 
Naproti tomu kolonizace ústní dutiny mikroorganizmy probíhá trvale 
a  převážně nezávisle na  naší vůli (vyjma například konzumace jídel 
obsahujících živé kvasinky). Bez ohledu na  momentální zdravotní 
stav je tedy ústní dutina po  celou dobu života přirozeně infekčním 
prostředím, které i  za  běžných okolností způsobuje vznik dvou 
nejčastějších lidských onemocnění – zánětu dásní a zubního kazu. 

V ústní dutině ovšem přežívají pouze ty bakterie, které jsou schopné 
zachytit se na  jejích povrchových strukturách – bakterie, které tuto 
schopnost nemají, jsou odplavovány slinami a/nebo sousty jídel 
do dalších částí trávicího traktu. Zachycené bakterie se v ústní dutině 
množí, vytváří stále komplexnější mikrobiální kolonie a  výsledkem 
tohoto růstu je pak zubní povlak (v  některých literárních zdrojích 
označovaný jako zubní plak, nebo bio� lm), který je viditelný i pouhým 

okem.2 Přísné zákonitosti prostorové architektury, vytváření ochranné 
mezibuněčné hmoty, vzájemná komunikace a následná synchronizace 
společných reakcí na  vnější podněty – to vše dává společenství 
mikroorganizmů v  rámci zubního povlaku unikátní vlastnosti, které 
jako samostatné buňky nikdy nemohou dosáhnout – například jejich 
odolnost vůči antimikrobiálním látkám se může zvýšit až tisícinásobně.3  
Čím déle tyto bakteriální kolonie přetrvávají, tím důslednější je selekce 
mikroorganizmů schopných odolávat i  přizpůsobovat se podmínkám 
okolního prostředí – a  tím složitější pak bude jejich následné 
odstraňování.4

Jednoznačná souvislost mezi přítomností zubního povlaku a vznikem 
i  průběhem chorob ústní dutiny není proto žádným překvapením. 
Pravidelné odstraňování zubního povlaku je tedy naprosto nezbytným 
předpokladem pro dosažení a  udržení zdravé ústní dutiny. Nicméně 
samotné odstraňování zubního povlaku – podobně jako léčba 
onemocnění vyvolaných jeho přítomností – je už odstraňováním 
následku, nikoli příčiny samotné.5  

Povrch zubů, které jsou pro mnohé z  nás jediným cílem hygieny 
v  oblasti ústní dutiny, představují pouze 20-25 % plochy celé ústní 
dutiny. Zbylých 75-80 % její plochy tvoří slizniční povrchy, které 
nelze účinně a  bezpečně zbavovat bakterií a  event. zubního povlaku 
mechanickým čištěním.6 Navíc, zubní povlak je projevem aktivity 
přítomných mikroorganizmů a samotné mechanické čištění nedokáže 
významněji ovlivnit jejich počty ani aktivitu7  – podobně jako samotné 
mechanické čištění rukou od infekčního materiálu bez použití mýdla. 



Výsledky moderních vyšetřovacích metod zároveň říkají, že bez ohledu 
na  rozdíly ve  výskytu bakteriálních druhů v  jednotlivých částech 
ústní dutiny, jsou metabolické projevy jejich přítomnosti v oblasti 
celé ústní dutiny téměř identické.8  Logickým nezbytným krokem pro 
zdokonalení ústní hygieny je proto přidat k fyzikálním mechanickým 
prostředkům prostředky chemické, které svým antimikrobiálním 
účinkem pomohou dokonaleji kontrolovat počty a  aktivitu bakterií 
a  zubního povlaku,7 které v  místech nevhodných pro mechanické 
čištění budou plnit funkci "prodlouženého kartáčku". Tuto funkci plní 
účinné antiseptické ústní vody.

Ústní vody nejsou identické ve  svých vlastnostech a  složeních. 
Jsou mezi nimi velmi podstatné rozdíly. Ústní voda, která má svým 
antimikrobiálním účinkem "prodlouženého kartáčku" doplňovat 
mechanické prostředky pravidelné ústní hygieny, musí mít podobné 
vlastnosti jako zubní kartáček, to je: 1. musí mít neselektivní 
antimikrobiální účinek (bude odstraňovat všechny bakterie bez ohledu 
na  jejich druhovou příslušnost); 2. musí umět proniknout a  působit 
antibakteriálně i v hlubokých vrstvách zubního povlaku a v neposlední 
řadě 3. musí mít laboratorně i klinickými studiemi prokázanou účinnost 
a bezpečnost při pravidelném dlouhodobém používání. 

Všem přísným nárokům na  pravidelné dlouhodobé používání plně 
vyhovuje ústní voda LISTERINE®. Od  roku 1879 je jejím základem 
směs čtyř základních extraktů přírodních silic (v anglosaské literatuře 
ozačované jako essential oils) – thymol, eukalyptol, methyl-salicylát 
a  levomentol.9  Všechny uvedené složky byly extrahovány z  rostlin, 
v  živé přírodě se běžně vyskytují.  V  ústních vodách LISTERINE® 
jsou obsaženy v  koncentracích udávaných v  setinách procent 
a potkáváme se s nimi v běžném každodenním životě. Například hlavní 
antimikrobiální látka thymol se v nejvyšších koncentracích vyskytuje 
v  kmínu koptském (Trachyspermum ammi), ale mnohem častěji se 
s ním potkáváme v našich kuchyních v koření důvěrně známém jako 
oregano (Origanum vulgare). 

Při pravidelném dlouhodobém používání ústní voda LISTERINE® 
(ověřeno metodou DNA-hybridizace): 1. snižuje celkovou mikrobiální 
zátěž v  oblasti ústní dutiny tím, že proporcionálně redukuje 
a  dlouhodobě udržuje na  redukovaných hodnotách počty všech 
sledovaných mikroorganizmů – to jest 2. nevede k  selektivnímu 
vyhubení ani pomnožení žádného ze sledovaných bakteriálních druhů, 
3. z  hlediska snížení celkové mikrobiální zátěže je po  třech měsících 
pravidelného používání dosaženo takového rovnovážného stavu, který 
zůstává nadále dlouhodobě stabilní – to jest 4. při dlouhodobém 
používání stabilizuje a  zachovává proporcionálně redukovaný 
vlastní nativní orální mikrobiom.10 Ideálně tak plní zmíněnou funkci 
"prodlouženého kartáčku" v  oblasti celé ústní dutiny. V  průběhu 
proplachování ústní voda LISTERINE® intenzivně stimuluje slinné 
žlázy – po jeho ukončení doznívající zvýšená produkce slin dočistí ústní 
dutinu a tím nejpřirozenějším způsobem celou hygienu zakončí.

Výjimečné a ověřené účinky ústní vody LISTERINE® při dlouhodobém 
používání jsou důvodem její mimořádné obliby v mnoha zemích světa. 
Nejinak je tomu i v České republice – podle průzkumu provedeného 
koncem roku 2012 je LISTERINE® mezi českými stomatology nejen 
nejčastěji doporučovanou, ale i jimi samotnými nejčastěji používanou 
ústní vodou.11 

Přes 130 let bezpečného používání a  více jak 50 let výzkumů dávají 
ústní vodě LISTERINE® kredit nejvíce používané a  nejrozsáhleji 
studované značky mezi všemi ústními vodami.9,12 Množství 
laboratorních i  klinických informací a  přesvědčivé výsledky stovek 
odborných publikací jsou podkladem pro jednoznačná stanoviska 
odborných společností – ústní voda LISTERINE® je držitelem Pečeti 
České stomatologické komory*, Pečeti Americké dentální asociace a je 
partnerem Evropské parodontologické federace.13,14,15 

Zdraví zubů je možné dosáhnout a udržet pouze účinnou dlouhodobou 
péčí o  zdravotní stav celé ústní dutiny. Pravidelné používání 
mechanických prostředků ústní hygieny (zubní kartáček, interdentální 
nitě, mezizubní kartáček) v  kombinaci se zubní pastou s  obsahem 
� uoridů a  s  ústní vodou LISTERINE® staví tento cíl každému z  nás 
na dosah ruky.
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