
Gdañsk, 2010

Studenckie Ko³o Naukowe
przy Katedrze i Zak³adzie Stomatologii Zachowawczej
Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego

nie chcê mieæ próchnicy !
Mamo

Dbaj¹c o higienê jamy ustnej swojego
dziecka, zapewnisz mu piêkny uœmiech

na ca³e ¿ycie !

Zdjêcie na ok³adce autorstwa Clare Bloomfield

W pierwszych latach ¿ycia dziecka kszta³tuj¹ siê jego
nawyki higieniczne. Im wczeœniej nauczymy dziecko
w³aœciwego dbania o stan jamy ustnej, tym chêtniej

bêdzie ono robi³o to samodzielnie w przysz³oœci !

Jak dbaæ o higienê jamy ustnej dzieci?

Bezzêbne dzi¹s³a przemywaæ ja³owym gazikiem
zwil¿onym w letniej, przegotowanej wodzie lub
naparze z rumianku

Naukê szczotkowania zêbów rozpocz¹æ, gdy dziecko
ma 1,5 roku ¿ycia.
- pocz¹tkowo bez u¿ycia pasty
- od ok. 3-4 roku ¿ycia (gdy dziecko nie po³yka pasty)
past¹ o obni¿onym stê¿eniu fluoru

METODA SZCZOTKOWANIA
Powierzchnia wargowa zebów: ruchy okrê¿ne
Powierzchnia zêbów od strony jêzyka i 
podniebienia: ruchy wymiataj¹ce
Powierzchnia ¿uj¹ca zêbów bocznych: ruchy szoruj¹ce 

Nale¿y u¿ywaæ szczoteczek i past odpowiednich dla
stosownych grup wiekowych dzieci.

kontroluj skutecznoœæ szczotkowania dziecka
daj dobry przyk³ad
szczotkuj zêby razem z dzieckiem
spraw, by mycie zêbów sta³o siê dobr¹ zabaw¹
przyzwyczajaj dziecko do wizyt u stomatologa

Zalecenia dla rodzica:

Czy wiesz, ¿e ...
W³aœciwa higiena jamy ustnej jest niezwykle
istotna dla kobiet w ci¹¿y, poniewa¿ stan 
zdrowia jamy ustnej przysz³ej mamy 
bezpoœrednio wp³ywa na zdrowie jej dziecka !
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Co robiæ by zachowaæ zdrowe zêby podczas ci¹¿y?

regularnie odwiedzaæ stomatologa, ju¿ od
pierwszych tygodni ci¹¿y
stosowaæ odpowiedni¹ szczoteczkê (z miêkkim w³osiem)
i pastê do mycia zêbów
szczotkowaæ zêby odpowiedni¹ technik¹
(ruchy wymiataj¹ce)
stosowaæ nitkê dentystyczn¹ do oczyszczania
przestrzeni miêdzyzêbowych
stosowaæ odpowiedni¹ p³ukankê do jamy ustnej
(w zale¿noœci od wskazañ)
stosowaæ zbalansowan¹ dietê 
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U kobiet w ci¹¿y wzrasta ryzyko rozwoju:

choroby próchnicowej zêbów

nad¿erek szkliwa

zapalenia dzi¹se³ i przyzêbia

Jest to konsekwencj¹:

 zmiany nawyków ¿ywieniowych

 towarzysz¹cych nudnoœci i wymiotów

zmian hormonalnych w organizmie przysz³ej matki
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