
God tannhelse fra første tann

Gera dantų sveikata nuo pirmojo danties 
Pirmasis kūdikio dantukas reiškia naują vaiko vystymosi etapą. Svarbu 
anksti suformuoti gerus dantų priežiūros įpročius.

Dantų formavimasis
Paprastai pirmiausia išdygsta priekiniai apatinio žandikaulio 
dantys. Jie kalasi 6–8 mėnesių vaikui. Paskui paprastai 
dygsta priekiniai viršutinio žandikaulio dantys, tada priekiniai 
krūminiai dantys, pieniniai dantys ir pabaigoje galiniai 
krūminiai dantys. Jūsų vaikas jau turės visus savo dantis (10 
viršutiniame ir 10 apatiniame žandikaulyje) iki 3 metų amžiaus.

Kai dantys dygsta, normalu, kad vaikui niežti dantenas ir jis 
nori kažką kramtyti. Duokite jam tinkamą kramtomąjį žaislą iš 
kietos gumos arba plastiko be aštrių kraštų. Kai kurie vaikai 
tampa neramūs ir gali jausti tam tikrą diskomfortą, bet dantų 
dygimas neturėtų sukelti didelio ir ilgalaikio karščiavimo.

Valymas šepetėliu
Vaiko dantis reikia pradėti valyti, kai tik pasirodo pirmasis 
dantukas. Naudokite mažą, minkštą dantų šepetėlį ir vos 
matomą kiekį dantų pastos su fluoru. Vaikiška dantų pasta gali 
patikti, nes ji švelnaus skonio. Kūdikiui sulaukus vienerių metų 
padidinkite dantų pastos su fluoru kiekį iki jo nago dydžio, o 
3 metų amžiaus – iki žirnio dydžio. 5–6 metų vaikui šį kiekį 
dar padidinkite. Sveikatos direktoratas rekomenduoja vaikui 
padėti valyti dantis, kol jis pats, paprastai maždaug 10 metų 
amžiaus, galės tai padaryti pakankamai gerai.

Dantų pastai su fluoru reikia laiko veikti, todėl dantis išsivalę 
apie valandą nevalgykite ir negerkite. Jei nenaudojate dantų 
pastos su fluoru arba jei vaikui reikia daugiau fluoro, geras 
pasirinkimas gali būti tabletės su fluoru. Laikykitės patarimų, 
kuriuos gaunate valstybinėje sveikatos / odontologijos 
klinikoje.

Ėduonis
Cukrus sukelia skylutes (ėduonis) dantyse. Kai vaikas valgo 
ar geria kažką, ko sudėtyje yra cukraus, bakterijos burnoje 
gamina rūgštį, kuri gali ištirpinti emalį ir sukelti skyles. Viskas 
priklauso nuo to, kaip dažnai vaikas valgo ar geria ką nors 
saldaus. Seilės neutralizuoja po kiekvieno valgio susidariusią 
rūgštį. Todėl svarbu nevalgyti ir negerti nieko saldaus tarp 
valgymų, ypač naktį, kai pasigamina mažiau seilių.

Žindymas
Motinos piene yra pieno cukraus, kuris tam tikru mastu gali 
virsti rūgštimi. Seilių gamyba naktį sumažėja, todėl padidėja 
dantų ėduonies rizika. Todėl vaiką, jam sulaukus vienerių metų 
amžiaus, reikia rečiau maitinti krūtimi ir neduoti gerti pieno iš 
buteliuko naktį.

Dantų padėties nustatymas
Mažam vaikui komforto suteikia nykščio arba čiulptuko 
čiulpimas. Čiulpimo įpročiai gali pakeisti dantų padėtį, tačiau 
paprastai vaikui nustojus čiulpti dantys savo vietose atsiduria 
patys prieš pradedant kristi vaikiškiems dantims.

Incidentai
Kritimas ar smūgis į burną gali pažeisti vieną ar daugiau 
dantų. Todėl svarbu susisiekti su artimiausia odontologijos 
klinika, kad būtų užregistruotas nelaimingas atsitikimas ir 
tinkamai atlikti tolesni veiksmai.

Valstybinių odontologijos paslaugų 
organizavimas
Už vaikų ir paauglių nuo 0 iki 18 metų dantų priežiūrą 
atsakingos valstybinės sveikatos apsaugos institucijos, 
teikiančios odontologijos paslaugas. Vaikai kviečiami pirmą 
kartą pasitikrinti dantų būklę odontologijos klinikoje tais 
metais, kai jiems sukanka 3 metai. Iki tol valstybinė sveikatos 
priežiūros klinika stebės vaiko dantų būklę ir jo įpročius. 
Valstybinės sveikatos priežiūros klinikos slaugytojas / 
gydytojas jį nusiųs į valstybinę odontologijos paslaugų teikimo 
instituciją, jei jam reikės patikrinti dantis nesulaukus įprasto 
vizito sukakus 3 metams.

Jei reikia papildomos informacijos, susisiekite su artimiausia 
valstybine odontologijos klinika.
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