
Рекомендації вагітним і годуючим жінкам

Очікування та народження дитини - найважливіша і хвилююча подія в житті кожної жінки.

Здорові зуби дитини починають розвиватись ще під час Вашої вагітності.

Зачатки молочних зубів формуються на 6-10 тижні вагітності. З п’ятого місяця вагітності
молочні зуби починають дозрівати і мінералізуватись. Найбільш інтенсивна мінералізація
відбувається після сьомого місяця вагітності.

Зачатки постійних зубів формуються з п’ятого місяця вагітності і цей процес триває до п’яти
років. До моменту прорізування постійних зубів, мінералізована і сформована тільки
над’ясенева частина зуба і невелика частина його кореня. Остаточне формування постійних
зубів відбувається вже після прорізування.

Зуби Вашого малюка ростуть і міцніють, Ваше завдання - допомогти!

Майбутній мамі важливо знати, що під час вагітності є деякі протипоказання для
стоматологічних процедур:

● не можна відбілювати зуби;
● не рекомендується використовувати для анестезії анестетики, що містять адреналін та

його похідні;
● рентгенівські знімки можливі лише в крайніх випадках.

Тому вкрай важливо пройти профілактичний огляд у стоматолога до планової вагітності,
щоб своєчасно пролікувати можливі проблеми в порожнині рота і зробити профілактику для
запобігання виникнення їх в період вагітності і лактації.

Крім того, після народження малюка буває складно знайти вільний час, щоб зайнятися своїм
здоров’ям через безліч клопотів.

Найкращий варіант - лікування зубів до вагітності.

Однак під час вагітності слід також відвідувати стоматолога 1 раз на 3 місяці для проведення
профілактичних оглядів. Після 30-го тижня вагітності зростає ризик виникнення та розвитку
карієсу, оскільки інтенсивно мінералізується скелет плода.

Під час вагітності соматичні захворювання, зміни гормонального фону та недостатня гігієна
збільшують ймовірність захворювань ясен, що проявляється появою кровоточивості,
набряклості, неприємних відчуттів, а також рухливості зубів.



Найбільш сприятливий період для лікування у стоматолога – другий триместр (4-7 місяць),
оскільки в цей період вже завершується етап органогенезу (розвитку органів дитини) і
сформована плацента.

Рекомендації вагітним жінкам від спеціалістів SKYCLINIC:

1. Відвідуйте свого стоматолога якомога раніше.
2. Дотримуйтесь рекомендацій лікаря по догляду за порожниною рота в домашніх

умовах. Ретельно чистіть зуби не менше, ніж 2 рази на день. Використовуйте
ополіскувач і якісну зубну пасту, рекомендовану вашим стоматологом. Чистіть
міжзубні проміжки не рідше 1 разу на день за допомогою зубних йоржиків і
зубної нитки.

3. Дотримуйтесь графіку профілактичних оглядів, складеного вашим лікарем.
4. Правильно і збалансовано харчуйтесь. Дієта повинна містити в достатній

кількості білки, вуглеводи, жири, мінеральні речовини і вітаміни.

Рекомендації годуючим жінкам від спеціалістів SKYCLINIC:
1. Не слід відкладати лікування карієсу, навіть під час лактації. Інфекція в

порожнині рота та її ускладнення можуть нанести шкоду не лише Вам, але й
малюку.

2. Попередьте заздалегідь Вашого стоматолога, що Ви є годуючою мамою.
3. Сучасні анестетики мають безпечний склад і виводяться з організма вже через

3-5 годин. Рекомендуємо підготувати резерв грудного молока для годування, а
після проведення знеболення та стоматологічних маніпуляцій - зцідити молоко.

4. Проведення рентгенографії абсолютно безпечне для Вашої дитини під час
лактації.

5. Прийом медикаментів необхідно узгоджувати с Вашим лікарем, враховуючи їх
сумісність з лактацією.

Всі батьки хочуть, щоб їх малюк був міцним і здоровим. Перший крок на цьому шляху Ви
зробили, коли ознайомились з нашими рекомендаціями. Більш детальну інформацію Ви
можете отримати у Вашого лікаря-стоматолога.

Стоматологія SKYCLINIC

Увага! У разі необхідності консультації Ви можете звернутись до нас за адресою і телефоном:
стоматологія SKYCLINIC, вул. Нивська 4-Г, (068) 270 20 20
Бажаємо Вам і Вашій дитині міцного здоров’я!




