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STUDY ON ATTITUDES AND TECHNIQUES OF DENTAL FLOSS USE IN 

ADULTS (Abstract) 

Aim: The purpose of the study was to determine whether there are differences in the level of 

knowledge and attitudes regarding the use of dental floss among patients presenting in a private dental office 

and in an ambulatory dental office. Material and Methods: 80 questionnaires containing questions about dental 

floss technique and general data of patients entering private dentistry and ambulatory dental office at Sf. 

Spiridon Iasi Hospital for dental treatments. The group consisted of 43 women and 37 men, aged 18 to 62 (mean 

30.4.2 ± 5.9 years). Results: More than 50% of participants use dental floss once a day. 30% of respondents do 

not use dental floss. Patients in private offices use dental floss more frequently than those in the ambulatory. 

Female subjects tend to use dental floss more frequently than men. 56.3% of the subjects received instructions 

for the use of dental floss from the dental practitioner. 43.2% of the subjects make upward movements and 

32.1% circular movements around the dental crown. 63% of respondents responded that they preferred rounded 

dental floss and 41.3% use fluorinated dental floss. Conclusions: The frequency of use of dental floss is 

relatively high. The technique of using dental floss with up and down movements in contact with each tooth 

surface has been reported as the most common form of cleaning. Subjects attending private practice use daily 

dental floss, most of them male. 

Key words: dental floss, young adults, ambulatory dental office. 

 

INTRODUCERE 

Ața dentară este cel mai 

recomandat dispozitiv care îndepărtează 

placa bacteriană din zona 

interproximală,(1) în cazul în care o 

periuță de dinți nu poate ajunge în aceste 

spații.(2-6) Deoarece zona interproximală 

este dificil de accesat, cele mai mici 

leziuni parodontale  pot progresa spre 

forme severe ale bolii parodontale.(7-

10)Cele  mai noi cercetări se concentrează 

spre boala parodontală și efectele sale 

sistemice.(11-13) A fost teoretizat că 

agenții patogeni parodontali trec mai 

departe în fluxul sanguin, ceea afectează 

alte locuri de la distanță. Bacteriemia 

cauzată de folosirea neregulată a aței 

dentare poate fi evitată prin rutina aței 

dentare de zi cu zi.(14) S-a demonstrat în 

numeroase studii că practica de zi cu zi 

este destul de scăzută (15-20) și că 

oamenii sunt mai puțin înclinați să 

folosească ața dentară decât să își perieze 

dinții.(21) Frecvența folosirii aței dentare 

este diferită între populații. Parodontologii 

și stomatologii au tendința de a utiliza ața 

dentară mai frecvent decât restul 

populației. Etnia, statutul socio-economic, 

vârsta și sexul, toate au dovedit că 

influențează frecvența utilizării aței 

dentare.(22) Nici un studiu anterior nu a 

examinat diferența de frecvență a utilizării 

aței dentare din rândul pacienților într-o 

practică privată și una de stat.  

Tehnicile de utilizare ale aței 

dentare în rândul populației generale, cum 
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ar fi numărul de de mișcări în sus și în jos, 

dacă ața are un contact strâns cu dintele, și 

dacă el sau ea mișcă ața în jurul dintelui, 

nu au fost documentate. (22) 

Scopul studiului a fost de a 

determina dacă există diferențe în nivelul 

de cunoștințe și atitudini privind utilizarea 

aței dentare în rândul pacienților care se 

prezintă într-un cabinet stomatologic 

privat și într-un cabinet de tip ambulator în 

Iași. 

 

MATERIALE ȘI METODE 

Datele necesare evaluării au fost 

colectate cu ajutorul unui chestionar 

distribuit pacienților care intrau în 

cabinetele de stomatologie private sau în 

cabinetul ambulator de stomatologie al 

Spitalului Sf Spiridon Iasi pentru un 

tratamente. Aceștia au fost, în mare parte, 

pacienți cu o stare de sănătate bună.  S-au 

folosit 80 de chestionare distribuite la  43 

de femei și 37 de bărbați, cu vârste 

cuprinse între 18 și 62 ani (media 30,4,2 ± 

5,9 ani). Participanții la studiu au primit 

asistență pentru completarea 

chestionarului, asigurându-se că aceștia au 

înțeles întrebările. (tab.1)

 

 

Tabelul 1. Caracteristicile demografice ale lotului de studiu 

Vârsta  30,4,2 ± 5,9 

ani 

Grupe de 

vârstă 

15-20 ani 

21-30 ani 

31-40 ani 

41- 50 ani 

peste 51 ani 

12.5% 

38.8% 

23.8% 

16.3% 

8.8% 
Sex  feminin 53,8% 

masculin 46,3% 

Mediu 

proveniență  

urban 73,8% 

rural 26,3% 

Nivel  de 

educație 

nivel înalt 15% 

nivel mediu 53,3% 

nivel scăzut 31,7% 

 Tip de cabinet cabinet privat 

cabinet ambulator  

48.8% 

51.3% 

 

Chestionarul conține pe langă 

întrebările legate de tehnica de utilizare a 

aței dentare și date despre data nașterii și 

sexul pacientului pe partea din spate a 

formularului.   

Statistici descriptive, cum ar fi 

frecvența, procentajul, deviația medie și 

standard au fost utilizate pentru a descrie 

populația studiată. Testele Chi-Square au 

fost folosite pentru a măsura asocierea 

parametrilor categorici și pentru evalua 

diferența de procent sau de proporție în 

analiza tabelului de contingență. Un 

p<0,05 a fost utilizat pentru a nota o 

diferență semnificativă. 
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REZULTATE 

Toți cei 80 de subiecți care au fost 

incluși în studiu au primit un 

chestionar.51,3% dintre subiecti s-au 

prezentat în cabinetul ambulatoriu(Boltă) 

în timp ce 48.8% s-au prezentat la un 

cabinet privat pentru tratamente(tab.3). 

Distribuția pe sexe a fost echilibrată între 

cele două locații (53,5% femei și 43,2% 

bărbați, în cabinetul privat față de 46,5% 

femei și 56,8% de bărbați, în 

ambulatoriu)(tab.4). Majoritatea 

pacienților din cabinetul privat provin din 

mediul urban în timp ce pacienții din 

ambulatoriu in mare parte provin din 

mediul rural(tab. 1) 

           Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea ―  De cate ori pe zi utilizați ața 

dentară?‖ mai mult de jumatate dintre 

participanți utilizează ața o data/ zi . Din 

lotul general 30% nu utilizează ața dentară. 

Un procent de 13.8% dintre subiecți 

folosesc ața dentară de mai multe ori pe 

zi(tab.7) Pacienții care s-au prezentat la 

cabinetul privat utilizează ața dentară mai 

frecvent decât subiecții care s-au prezentat 

la ambulator, diferența fiind semnificativă 

statistic(tab.8) Subiecții de sex feminin au 

tendința de a utiliza ața dentară mai 

frecvent decât bărbații, diferențele fiind 

semnificative statistic(tab.2). 

 

 

Tabelul 2. Distribuția răspunsurilor la chestionar în funcție de tipul de cabinet stomatologic și sexe 

 

Intrebări Variante de 

răspuns 

 

 

% 

Tip de cabinet sex 

Cabi

net 

privat 

Cabi

net 

ambulat

or 

Sex 

feminin 

Sex 

masculi

n 

“  De câte ori pe zi 

utilizați ața dentară?” 

 nu folosesc ața dentară 

 utilizez ața o dată/zi 

 folosesc ața de mai 

multe ori pe zi 

30.0 

56.3 

13.8 

33,3 

51,1 

72,7 

66,7 

48,9 

27,3 

75,0 

40,0 

63,6 

25,0 

60,0 

36,4 

“Câte zile pe 

săptămână utilizați ața 

dentară?” 

 nu folosesc ața dentară 

 zilnic 

 2-3 zile/săptămână 

 4-6 zile/ săptămână 

15.0 

3.8 

35.0 

46.3 

66,7 

66,7 

35,7 

51,4 

33,3 

33,3 

64,3 

48,6 

91,7 

33,3 

39,3 

54,1 

7,3 

66,7 

60,7 

45,9 

“Tehnica de 

utilizare a aței mi-a fost 

demonstrată de 

medicul stomatolog” 

 fără răspuns 

 da 

 nu 

15.0 

56.3 

28.8 

66,7 

48,9 

39,1 

33,3 

51,1 

60,9 

61,7 

46,7 

47,8 

8,3 

53,3 

52,2 

“Ce fel de mișcări 

realizați?” 

 de sus în jos 

 circulare în jurul 

dintelui 

 combinate 

43.2 

32.1 

9.9 

51,4 

28,0 

75,0 

48,6 

72,0 

25,0 

42,9 

48,0 

62,5 

57,1 

52,0 

37,5 

“Câte mișcări 

realizați?” 

 1 mișcare 

 2 mișcări 

 3 mișcări 

 4 mișcări 

23.8 

31.3 

16.3 

13.8 

36,8 

40,0 

76,9 

36,4 

63,2 

60,0 

23,1 

63,6 

31,6 

56,0 

53,8 

45,5 

68,4 

44,0 

46,2 

54,5 

”Aveți o tehnică 

corectă de utilizare a 

aței dentare?” 

 da 

 nu 

45,0 

55,0 

61,1 

38,6 

38,9 

61,4 

63,9 

45,5 

36,1 

54,5 

”Ce tip de ață 

folosiți?” 

 fără răspuns 

 ața dentară rotundă 

15.0 

63.8 

66,7 

47,1 

33,3 

52,9 

91,7 

49,0 

8,3 

51,0 
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 ața dentară plană 21.3 41,2 58,8 41,2 58,8 

” Utilizați ața 

dentară fluorurată? 

 nu 

 da 

58,8 

41,3 

55,3 

39,4 

44,7 

60,6 

55,3 

51,5 

44,7 

48,5 

 

             Cei mai mulți declară ca folosec 

ața dentară 4-6 zile pe săptămână. 

Subiecții care frecventează cabinetul privat 

declară într-o proporție mai mare că 

utilizează ața dentară zilnic în timp ce 

pacienții ambulatorului utilizează ața 

dentară cel mult 2-3 zile / săptămână. 

Subiecții de sex masculin utilizează ața 

dentară mai frecvent în timpul săptămânii 

comparativ cu subiecții de sex feminine, 

diferențele fiind semnificative statistic. 

(tab.2).  

            La  întrebarea ―Tehnica de 

utilizare a aței mi-a fost demonstrată de 

medicul stomatolog‖56.3% dintre subiecți 

au răspuns afirmativ, cei mai mulți fiind 

pacienții din cabinetul din ambulatoriu, de 

sex masculin, diferențele fiind 

semnificative statistic. Întrebarea ―Ce fel 

de mișcări realizați?‖ a primit următoarele 

răspunsuri: 43.2% dintre subiecți fac 

mișcări de sus în jos, mai mult subiecții 

din cabinetul privat și 32.1% mișcări 

circulare în jurul coroanei dentare, mai 

mult subiecții care s-au prezentat în 

ambulator, cei mai mulți fiind de sex 

masculin(tab.2). 

Distribuției răspunsurilor la 

întrebarea ―Câte mișcări realizați?‖. 31% 

dintre subiecți realizează 2 mișcări pentru 

curățarea spațiului interproximal. 

Distribuția în funcție de cabinetul în care 

realizează tratamentele subiecții care 

frecventează cabinetul privat realizează 3 

mișcări pentru igienizarea spațiului în timp 

ce subiecții din ambulatoriu fac între 1 și 4 

mișcări pentru igienizare(tab.2). 55% 

dintre subiecți au răspuns afirmativ la 

întrebarea ‖Aveți o tehnică corectă?‖, mai 

mult subiecții care s-au prezentat în 

ambulator, mai mulți de sex feminin. 63% 

dintre subiecți au răspuns că preferă ața 

dentară rotundă pe secțiune, răspunsurile 

fiind mai multe la subiecții care s-au 

prezentat în ambulator, de sex feminin. 

Dintre toți subiecții numai 41.3% 

utilizează ața dentară fluorurată, mai mult 

subiecții de sex feminin care s-au prezentat 

în ambulator (tab.2). 

 
 

DISCUȚII 

 

Folosirea zilnică a aței dentare face 

parte din recomandările ADA și NIH (23). 

Este bine documentat faptul că placa 

bacteriană și indicii gingivali sunt reduse 

atunci când pacienții își curăță dinții cu ața 

dentară (1). Într-un sondaj on-line de 201 

medici parodontologi, 88% dintre 

specialiști au raportat că pacienții au 

neglijat cel mai mult în ceea ce privește 

frecvența cu care s-a folosit ața dentară, 

comparativ cu 61% care au fost de părere 

tehnica de folosire a aței dentare a fost de 

vină. 

Folosirea aței dentare zilnic a fost 

raportată ca fiind de 82%, deși 74% au 

spus că a recomandat pacienților lor să o 

folosească o dată pe zi (6). Într-un studiu 

realizat pe un lot format din  79 de medici 

stomatologi de sex masculin, (7) folosirea 

aței dentare zi de zi a fost raportată a fi de  

56,3% . Deși datorită profesiei dentare  

folosirea aței dentare este mai frecventă 

decât în cazul altor persoane, se pare că 

încă mai avem nevoie de îmbunătățiri și să 
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începem să practicăm ceea ce predicăm. 

În mod regretabil, practica utilizării 

aței dentare raportată în populația generală 

este foarte scăzută. Kuusela și colab. a 

declarat că "utilizarea aței dentare a fost 

rară", atunci când s-a uitat la copiii de 11, 

13 și 15 ani din 11 țări, conform unui 

studiu al OMS. Ei au descoperit folosirea 

aței dentare  zilnice de doar 2-25%. 

Honkala și colab. au arătat că ața dentară a 

fost utilizată zilnic, doar 1% din timp 

printre mai mult de 3.000 de adolescenți 

finlandezi. Mai mult de 8% dintre copiii în 

vârstă de 12 și 16 ani din Anglia  au 

raportat zilnic folosirea aței dentare în 

săptămâna precedentă. Când adulții au fost 

intervievați în ceea ce privește frecvența 

folosirii aței dentare, numărul a fost mai 

mare.(3,24-25) 

Un procent mai mare de persoane 

care folosesc ața dentară zilnic (vârsta de 

18 ani și peste) a fost găsit în Minnesota 

(41%), Wisconsin (44%), într-un sondaj 

telefonic național în 1990 și 1991 (44% și, 

respectiv, 59%) (8). Un studiu din Detroit 

a raportat că 31,6% dintre respondenți 

foloseau ața dentară zilnic (26). Un alt 

studiu din Carolina de Nord (16 - 69 de 

ani) a prezentat un procentaj de persoane 

care foloseau ața dentară zilnic de 29,5%, 

17% raportând că nu folosesc ața dentară 

deloc (27). Datele din acest studiu au 

arătat un procent mult mai mare (57%) de 

persoane care nu folosesc ața dentară 

(71,4% în ambulatoriu și 42,2% în mediul 

privat au raportat folosirea atei dentare, la 

toate) și un procent mai mic de indivizi 

care o foloseau zilnic. 

Atunci când se analizează vârsta, 

Hugoson și colab. (9),  a comparat datele 

din trei studii transversale în Suedia. Ei au 

descoperit că frecvența cea mai mare de 

folosire a aței dentare a fost în intervalul 

de vârstă de 70-80 de ani,  fapt ce este în 

contrast cu studiul curent, care a aratat o  

frecvență de folosire a aței dentare statistic 

semnificativ mai mare în grupul de vârstă 

mijlocie, în comparație cu grupul celor mai 

în vârstă și cei mai tineri. Gift (10), a 

constatat că grupa mai  în vârstă a folosit 

ața dentară mai puțin decât grupul de 

vârstă mijlocie, în acord cu studiul acesta. 

Lang și colab. (11) a constatat că 

persoanele de 30 de ani și peste au avut un 

procent semnificativ mai mare decât  cei 

de 18-29 de ani (cel mai tânăr grup în 

studiu) în utilizarea  zilnică a aței dentare. 

În acest studiu, 48,8% dintre femei 

au utilizat ața dentară mai frecvent decât 

bărbații,  fapt care a fost, de asemenea, 

prezentat în alte studii. Murtomaa și colab. 

(13) au găsit în rândul studenților 

finlandezi de universitate din primul an că 

40% dintre femei, față de 25% dintre 

bărbați au raportat folosind ața dentară, 

deși doar 2% au fost folosit-o zi de zi. 

Ronis și colab. (28) a constatat că femeile 

au fost aproape de două ori mai predispuse 

la folosirea aței dentare de zi cu zi decât 

bărbații. Honkala și colab. (3), a raportat, 

de asemenea, că femeile foloseau  ața 

dentară mai mult decât bărbații. Într-un 

raport de elevi în vârstă de 12-14 ani, s-a 

constatat că fetele au raportat utilizarea 

mai frecventă a aței, (14) deși este 

interesant de văzut în acest studiu că 

diferența a avut loc numai în ambulatoriu 

femei 36,1% față de bărbați 15,7%. 

Numărul de miscari  de sus și în jos 

nu este menționat, de obicei. Cu toate 

acestea, Smith și colab. (21) au utilizat 

două mișcări atunci când au vrut sa 

determine eficacitatea unei mașini 

mecanice asupra îndepărtării plăcii 
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dentare. Waerhaug, (22), atunci când a 

studiat vindecarea joncțiunii dento-

epiteliale după folosirea aței dentare, a 

cerut subiecților să miște ața înainte și 

înapoi de trei până la cinci ori in timp ce a 

presat-o pe suprafața dintelui. Wunderlich 

și colab., (1), la evaluarea sângerării, a 

trecut ața dentară prin sulcus și apoi o 

mișcare inciso-gingivală a fost aplicată de 

două ori. În cercetările viitoare, ar trebui 

remarcat numărul exact de mișcări în sus și 

în jos. Studiile viitoare ar trebui să 

determine dacă numărul de ori o persoană 

folosește ața dentară în sus și în jos, prin 

contactul fiecărui dinte, ar avea vreun efect 

asupra scorurilor gingivale si a plăcii 

dentare și dacă există un anumit număr de 

ori care ar trebui să fie recomandat. 

În studiile ce au comparat ața 

dentară cu ceară sau fără, s-a constatat că 

toate tipurile ață dentară funcționează în 

mod similar  în ceea ce privește 

îndepărtarea plăcii bacteriene și reducerea 

inflamației gingivale (1-4) Înțelegerea 

obiceiurilor și a tehnicilor individuale de 

igienizare ar trebui să ajute dentistul să 

dezvolte și să direcționeze un program 

eficient de igienă orală. 

 

CONCLUZII 

Frecvența utilizări aței dentare este 

relativ mare. Tehnica de folosire a aței 

dentare cu mișcări de sus și în jos în  

contact cu fiecare suprafață a dintelui a 

fost raportat ca fiind cea mai frecventă 

formă de curățare. Subiecții care 

frecventează cabinetul privat utilizează ața 

dentară zilnic, cei mai multi fiind de sex 

masculin. 
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