
Zdrowie 
jamy ustnej 
Twojego 
dziecka
 
OMÓWIENIE 
ANKIETY

Drogi Rodzicu! 
Poświęć kilka 

minut na 
zapoznanie się 

z zawartością tej 
broszury.  

 

Szkolny gabinet 
stomatologiczny 

prowadzony jest przez
firmę Specjal-Dent

 

Znajdziesz tu nieoczywiste 
informacje, dzięki którym 
możesz zapewnić Twojemu 
dziecku zdrowie i piękny 
uśmiech. 

Rodzicu! Wiedza to podstawa. 
Zaglądaj regularnie na stronę 

internetową szkoły, 
a dowiesz się wielu ciekawych 
informacji na temat zdrowia 

jamy ustnej.



Czy lakowanie i lakierowanie oznacza to samo?

NIE - lakowanie to zabezpieczenie bruzd 
(rowków) w zębie specjalną "płynną plombą", 
lakierowanie to pokrywanie zębów preparatem 
najczęściej fluorkowym.

Kiedy nie szczotkować zębów od razu po jedzeniu?

Jeśli dziecko pije kwaśny sok lub je inny kwaśny 
pokarm musi odczekać ok 15-30 minut zanim 
umyje zęby. Inaczej wciera szczoteczką kwas w 
zęby, uszkadzając przy tym szkliwo.

Czy przez zepsute mleczaki może 
być konieczny antybiotyk?
Niestety TAK! Dlatego tak ważne jest wczesne 
leczenie niewielkich ubytków.

Our History

Komentarz do ankiety

Czy może wyrosnąć ząb stały, mimo że nie wypadł żaden mleczak?
TAK - warto zwrócić uwagę na dwie sytuacje - 
czasem zęby stałe wyrastają z tyłu, za mlecznymi 
jedynkami na dole - wtedy szybko trzeba usunąć 
mleczne odpowiedniki. Często zanim dziecku 
wypadną pierwsze mleczaki, z tyłu wyrastają już 
STAŁE szóstki, o które trzeba szczególnie dbać!

Czy zęby mleczne można leczyć ze znieczuleniem?

TAK - duże ubytki w mleczakach bolą podobnie 
jak w zębach stałych, dlaczego dziecko miałoby 
je leczyć bez znieczulenia? 

Ile razy w roku kontrola 
stomatologiczna jeśli nic się nie dzieje?
2 razy w roku, jeśli nie ma nowych ubytków, 
3 razy w roku jeśli maluch ma tendencję do 
próchnicy

 

Czy korzenie zepsutych mleczaków wypadną same?
Zazwyczaj NIE - trzeba je usunąć w gabinecie, są 
źródłem bakterii krążących po całym organizmie

Zawartość fluoru w paście - jaka powinna 
być?
W skrócie - 1000ppm do 6 roku życia, 1450ppm 
od 6 rż. Informacja o ilości fluoru jest na tubce 
pasty. Inne zalecenia w osobnym materiale.

Czy nitka jest niezbędna do codziennej higieny?

TAK - koniecznie trzeba jej używać codziennie 
od chwili wyrznięcia się stałej szóstki.

 

Czy można się leczyć ortodontycznie w ramach 
NFZ?
TAK - do 12 roku życia dzieciom przysługują 
ruchome aparaty ortodontyczne w ramach NFZ.

Kiedy powinna się odbyć pierwsza wizyta 
stomatologiczna? 
Pierwsza wizyta powinna się odbyć między 6 a 12 
miesiącem życia. Nie po to żeby leczyć dziecku 
zęby lub zaznajamiać je ze sprzętem, ale po to by 
Państwo dowiedzieli się w jaki sposób zapobiec 
próchnicy i odwiedzać gabinet tylko w celu 
kontroli. 

Ile razy dziennie trzeba szczotkować zęby? 

Przynajmniej 2 razy dziennie - przy czym 
wieczorne mycie, już PO kolacji jest kluczowe! 

 

Czy próchnicą można się od kogoś zarazić?

TAK - próchnica to choroba zakaźna. Zarażasz 
nią swoje dziecko poprzez pocałunki, 
oblizywanie smoczka lub łyżeczki.

Czy picie wody nocą szkodzi zębom?

NIE - dzieci często piją w nocy, naucz je od 
początku picia wody a nie soczków lub kaszek - 
tylko woda jest bezpiecznym napojem! 

Czy nastolatki mogą wybielać zęby?

NIE - wybielanie dopiero po 16 roku życia, 
wcześniej szkliwo jest niedojrzałe i można je 
uszkodzić

 

Czy choroby jamy ustnej mają wpływ na cały organizm?
TAK - bakterie z jamy ustnej mogą powodować 
zapalenie wsierdzia w sercu, uszkodzenia nerek, 
sprzyjać miażdżycy, cukrzycy lub zapaleniu 
nerwu wzrokowego, mają związek z wieloma 
bardzo groźnymi chorobami.

Czy ssanie smoczka może powodować wady zgryzu?

TAK - ważne by oduczać dzieci ssania smoczka, 
kciuka, picia z butelki od około 18 miesiąca życia.

Czy wolno usuwać dzieciom kamień? 

TAK - nawet trzeba jeśli tylko się pojawi.

 

Czy dieta jest tak samo ważna jak higiena?

TAK - są ważne w równym stopniu.


