


Pokračování otázek na další straně

 

[ 7 ] [ 6 ] [ 5 ] [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ] Body

01  Citlivost zubů omezuje mou 
radost z jídla a pití

 
 

02  Kvůli citlivosti zubů mi dlouho trvá, 
než dojím a dopiji  

03  Občas mívám kvůli citlivosti zubů 
problém jíst zmrzlinu

04   Musím měnit způsob, jakým konzumuji 
některá jídla nebo piji některé nápoje

05   Musím dávat pozor, 
jak za chladného počasí dýchám

 

06   Při konzumaci některých jídel musím dávat 
pozor, abych se nedotýkal/a určitých zubů

 

07  Kvůli citlivosti zubů mi ve srovnání 
s ostatními trvá déle dojíst jídlo 

Zaškrtněte prosím pouze jednu odpověď na každou otázku

Silně 
souhlasím

Souhlasím Spíše 
souhlasím

Neutrální 
postoj

Spíše 
nesouhlasím

Nesouhlasím Silně 
nesouhlasím

Thinking about yourself over the last month to what extent would you 
agree or disagree with the following statements?

Please turn over for more questions

Strongly 
agree

Agree Agree  
a little

Neither agree  
or disagree

Disagree  
a little

Disagree Strongly  
disagree

[ 7 ] [ 6 ] [ 5 ] [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ] Points

01  Having the sensations in my teeth  
takes a lot of the pleasure out of eating  
and drinking

02  It takes a long time to finish some foods 
and drinks because of these sensations  
in my teeth

03  There have been times when I have had 
problems eating ice cream because of 
these sensations

04   I have to change the way I eat or drink 
certain things

05   I have to be careful how  
I breathe on a cold day

06   When eating some foods I have made  
sure they don’t touch certain teeth

07  Because of the sensations I take longer 
than others to finish a meal

Please tick only one response for each question
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08   Kvůli citlivosti zubů musím dávat pozor, 
co jím, když jsem s jinými lidmi 

09   Chodit k zubaři je pro mě těžké, 
protože vím, že to kvůli citlivosti 
mých zubů bude bolestivé

10  Obával/a jsem se, že některé jídlo nebo 
pití může vyvolat citlivost mých zubů

11  Citlivost mých zubů mě rozčiluje 

12  Citlivost mých zubů je nepříjemná 

13  Kvůli citlivosti mých zubů 
se cítím starý/á

14  Kvůli citlivosti mých zubů 
se cítím znevýhodněný/á

15  Kvůli citlivosti zubů se necítím zdravý/á 
 

Čím vyšší je skóre, tím větší je vliv dentinové hypersenzitivity na každodenní život.  
        /105

Výsledky prodiskutujte se svým zubním lékařem.

CELKOVÉ
SKÓRE

 

Body

Silně 
souhlasím

Souhlasím Spíše 
souhlasím

Neutrální 
postoj

Spíše 
nesouhlasím

Nesouhlasím Silně 
nesouhlasím

Strongly 
agree

Agree Agree  
a little

Neither agree  
or disagree

Disagree  
a little

Disagree Strongly  
disagree
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08   I have to be careful what I eat when I am 
with others because of the sensations 
in my teeth

09   Going to the dentist is hard for me 
because I know it is going to be painful 
as a result of sensations in my teeth

10  I’ve been anxious that something I eat or 
drink might cause sensations in my teeth

11  The sensations in my teeth have  
been irritating

12  The sensations in my teeth have  
been annoying

13  Having these sensations in my teeth 
makes me feel old

14  Having these sensations in my teeth 
makes me feel damaged

15  Having these sensations in my  
teeth makes me feel as though  
I am unhealthy 

The higher the score, the greater the impact of dentine hypersensitivity on day-to-day life. TOTAL 
SCORE         /105

Discuss the results with your dentist.
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DHEQ (Dentine Hypersensitivity Experience Questionnaire) je dotazník o kvalitě života, který spolehlivě 
posuzuje subjektivní vlivy dentinové hypersenzitivity na každodenní život.

DHEQ (Dentine Hypersensitivity Experience Questionnaire) 
je dotazník o kvalitě života, který spolehlivě posuzuje 
subjektivní vlivy dentinové hypersenzitivity na každodenní 
život.
DHEQ byl vyvinut a ověřen vědci z University of Sheffield 
ve Velké Británii specificky pro tento problém. Výslovně se 
zaměřuje na dentinovou hypersenzitivitu na rozdíl od 
obecného zdraví ústní dutiny.
DHEQ odhaluje a zkoumá, jak dentinová hypersenzitivita 
ovlivňuje 5 oblastí života: každodenní omezení, strategie 
zvládání, osobní identita, sociální dopad a emoční dopad. 

Celý DHEQ byl upraven do krátké verze, která byla náležitě 
ověřena. Těchto 15 otázek1 lze použít k určení dopadu 
dentinové hypersenzitivity na každodenní život pacientů. 
Skóre 5, 6 nebo 7 může upozornit na problémy, které 
ovlivňují každodenní život pacientů.

Tyto informace lze použít pro usnadnění rozhovoru o 
dentinové hypersenzitivitě. Dále mohou pomoci podpořit 
vhodné přístupy k ošetření pomocí osvědčených přípravků, 
jako jsou například zubní pasty Sensodyne.

Reference: 1. Machuca, C., Baker, S.R., Sufi, R, Mason, S., Barlow, A., Robinson, RG Derivation of a short form of the dentine 
hypersensitivity experience questionnaire. J Clin Periodontol 2014;41:46-51. doi: 10.1111/jcpe.12175. Epub 2013 Nov 19.


