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Opieka stomatologiczna 
To bardzo ważne, by dbać o zęby i chronić je przed chorobami. W tej 
broszurze znajdziesz szereg ogólnych porad na rzecz zdrowych zębów.

Higiena
To bardzo ważne, by sumiennie dbać o zęby — żeby 
nigdy ich nie stracić i mieć je na całe życie. Szczotkuj 
zęby systematycznie: czyść je ze wszystkich stron, także 
z tyłu, i z przestrzeniami międzyzębowymi włącznie. Do 
czyszczenia przestrzeni międzyzębowych możesz używać 
nici dentystycznej bądź specjalnych szczoteczek. Twój 
stomatolog bądź higienista wskaże Ci najlepszy dla Ciebie 
sposób.

Zalecenia norweskiego Dyrektoriatu ds. 
Zdrowia
Norweski Dyrektoriat ds. Zdrowia zaleca szczotkowanie 
zębów pastą fluorową (zawierającą 1 000–1 500 ppm NaF) 
każdego ranka i wieczora, po posiłkach. Aby fluor podziałał 
na zęby, po szczotkowaniu nie płucz ust wodą. Uważa się, że 
to — pozostawianie na zębach zawartego w paście fluoru na 
dłużej — wzmaga jego dobroczynne działanie.

Niektórzy pacjenci potrzebują suplementacji fluoru. Twój 
stomatolog bądź higienista stwierdzi, czy dotyczy to także 
Ciebie.

Zalecenia żywieniowe
• Przyjmuj posiłki regularnie — to stwarza Twojemu 

organizmowi dogodne okazje do usuwania cukrów 
i bakterii z jamy ustnej. To ważne, by robić zębom 
przerwy od kontaktu z żywnością i napojami. 
Wyjątkiem jest tu woda.

• Pij wodę, kiedykolwiek dopada Cię pragnienie — także 
nocą.

• Częste spożywanie żywności i napojów o 
wysokiej zawartości cukrów może zwiększać 
niebezpieczeństwo psucia się zębów.

Prawa przysługujące zgodnie z ustawą o 
opiece stomatologicznej
Każdemu dziecku w wieku do lat 18 włącznie 
przysługuje nieodpłatne leczenie w publicznych klinikach 
stomatologicznych. Dotyczy to wszystkich form leczenia 
oprócz aparatu ortodontycznego. W latach, w których 
kończysz odpowiednio 19-20 i 21-22 rok życia, przysługuje 
Ci zniżka na leczenie stomatologiczne. Pełna wysokość 
opłat stosuje się od roku, w którym kończysz 23 lat. 
Prawo do nieodpłatnego leczenia w publicznych klinikach 
stomatologicznych przysługuje ponadto osobom objętym 
opieką domową oraz przebywającym na stałe w placówkach 
służby zdrowia (od ponad 3 miesięcy).
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