
Рекомендації батькам
Правила догляду за дитячими зубами

Шановні батьки!
Як правильно доглядати за дитячими зубами?

Головними умовами здорових зубів малюка є профілактика і своєчасне лікування карієсу.
Якщо лікування потрібно неодмінно довіряти досвідченим лікарям, то профілактика більшою
мірою лягає на плечі батьків.

Недостатній догляд за порожниною рота та неправильне харчування - це основні причини
виникнення карієсу. Протягом дня на поверхні емалі утворюється наліт. Надалі при
незадовільній гігієні утворюється зріла біоплівка, яку можливо видалити лише під час
професійної чистки у стоматолога.

Заходи профілактики

1. Правильний догляд за зубами.

● Обов’язковий профілактичний огляд стоматолога один раз на 6 місяців або відповідно
до індивідуального графіка, складеного лікарем, допоможе своєчасно виявляти
проблеми і підтримувати здоров’я зубів вашої дитини.

● Дуже важливе щоденне чищення зубів вранці і ввечері після прийому їжі.

Коли необхідно починати чистити зуби малюку?
З появою першого зуба, його обов'язково потрібно ретельно чистити. Існують спеціальні
гумові напальчники, якими батьки можуть відмінно прибирати наліт з зубів. Застосовуйте
дитячі зубні щітки з м’якою щетиною і зубну пасту відповідно до віку, рекомендовану Вашим
стоматологом. Коли дитина зможе самостійно тримати щітку, дайте йому можливість
спробувати чистити зуби самостійно (це можна робити у вигляді гри). Ідеальним вважається
чистка зубів дитині батьками до віку 6-7 років.

Основні правила чищення зубів
1. Ретельно вимити руки з милом перед чищенням зубів.
2. На змочену водою зубну щітку нанести зубну пасту. Кількість пасти залежить від віку (не

більше 1 горошини).
3. Процесс чищення зубів повинен тривати не менше 2-3 хвилин.
4. Під час чищення зубів рухи зубною щіткою повинні спрямовуватись від ясен до краю

зубів. На верхній щелепі - зверху вниз, а на нижній - знизу вверх. Жувальні поверхні
необхідно очищати зворотно поступальними рухами. Закінчується чищення зубів і ясен
масажними круговими рухами.



5. Важливо навчити малюка випльовувати залишки пасти та, з часом, полоскати порожнину
рота.

6. Пам'ятайте про регулярну заміну щітки 1 раз в 3 місяці, після проведення професійної
гігієни порожнини рота або після перенесення інфекційних захворювань.

2. Правильне харчування:

● Бажано обмежити кількість легкозасвоюваних вуглеводів та солодкого.
● Важливо не вживати солодощі на ніч та між основними прийомами їжі, найкраще - після

основних прийомів їжі.
● Після солодкого необхідно прополоскати рот або почистити зуби.
● Важливо своєчасно вводити в дитячий раціон тверді фрукти та овочі (яблука, морква).
● Для нормального росту та розвитку зубів необхідні молочні продукти, риба, в яких

міститься кальцій і фосфор, а також овочі і фрукти, багаті вітамінами. Пам'ятайте про
профілактичний прийом вітаміна Д відповідно до віку.

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!


