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Od około 6-go miesiąca życia dziecko 
pokazuje nam w uśmiechu swoje pierwsze 
ząbki. 

Te mleczne zęby są ważne
■ bo ładnie wyglądają
■ przy mówieniu
■ przy żuciu i
■ ponieważ rezerwują miejsce dla
    stałych zębów.
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    Nasze rady, jak od samego
początku zachować zdrowe

zęby mleczne:

■ Skoro tylko 
wasze dziecko 
może samo siedzieć, 
pomagajcie mu pić z 
kubka. Najpóźniej po pierwszych 
urodzinach wasze dziecko powinno pić już 
wyłącznie z kubka lub filiżanki, a nie z butelki.

Na początku dziecko jeszcze rozlewa. Dajcie mu w 
kubku wodę, która nie pozostawia żadnych lepiących 
się plam. Większość dzieci nie potrzebuje kubka z 
dziobkiem. A jeśli tak, to tylko przejściowo na krótki czas, 
maksymalnie na cztery tygodnie.

■ Smoczek jest użyteczny dla osesków, 
ponieważ mają one jeszcze silną potrzebę 
ssania. Jednak, gdy tylko wyrżną się przednie 
zęby górne i dolne, powinniście odzwyczajać 
dziecko od smoczka; to dzieje się od około 10-go 
miesiąca życia.

Od tego momentu, aby szczęka mogła się prawidłowo 
rozwijać, ani smoczek ani kciuk nie powinny przez 
dłuższy czas pozostawać wsunięte między zęby. 
Zwłaszcza wtedy, gdy wasze dziecko zasnęło, wyjmijcie 
mu smoczek z ust. Jeśli wasze dziecko zacznie ssać kciuk, 
w zastępstwie zaproponujcie mu smoczek - od niego 
łatwiej jest dziecko odzwyczaić.
Najpóźniej po pierwszych urodzinach wasze dziecko 
nie potrzebuje już smoczka. Pochwały i pełne fantazji 
opowieści pomagają przy odzwyczajaniu i wyjaśniają 
dziecku „zaginięcie“ smoczka lub oddanie go komuś 
(„wróżka“,“św. Mikołaj“...).

■ Cieszcie się swoim sukcesem! Pokażcie 
pediatrze i dentyście zdrowe zęby waszego 
dziecka.

W wieku dwu i pół lat wasze dziecko ma wszystkie 
mleczne zęby. Najpóźniej wtedy powinniście 
zaprowadzić swoje dziecko do dentysty, który podejmie 
regularną opiekę.

■ Co robić, gdy wasze dziecko nie przesypia 
nocy?

Uspokójcie je, ale nie dawajcie butelki do ssania. Picie 
w nocy prowadzi do tego, że wasze dziecko częściej 
się budzi i znów chce pić. Tak rozwija się zależność 
między budzeniem się i chęcią picia. Wasze dziecko i 
wy sami nigdy nie zaznacie w nocy spokoju. Gdy wasze 
dziecko budzi się w nocy i płacze, dobrze jest, gdy wy 
sami zachowacie spokój. W ponownym zaśnięciu 
pomaga uspokajające mówienie, cichy śpiew, dotyk, miś-
przytulanka, a może też i smoczek.

■ Co robić, gdy dziecko już się przyzwyczaiło, że 
dostaje butelkę do łóżka?

Dążcie do odzwyczajenia od tego w ciągu czterech 
tygodni, ponieważ jedzenie i picie należą do dziennych 
faz czuwania; pory odpoczynku i nocy są przeznaczone 
na sen.
W okresie przejściowym zwracajcie uwagę na to, aby 
butelki napełniać tylko wodą z kranu, bądź niegazowaną 
mineralną, albo przez siebie przyrządzoną niesłodzoną 
herbatą.

■ Już pierwszy mleczny ząb powinien być 
pielęgnowany: szczoteczką i pastą do zębów.

Mycie zębów rozpoczynacie, skoro tylko wyrżnie się 
pierwszy mleczny ząb. Używajcie szczoteczki do zębów 
dla niemowląt i czyście nią ząbki rano i wieczorem. 
Wieczorem należy nakładać odrobinę zawierającej fluor 
pasty do zębów dla dzieci. Po ukończeniu drugiego roku 
życia powinniście 2 razy dziennie, rano i wieczorem 
używać pasty do zębów dla dzieci w porcjach wielkości 
ziarnka grochu.

■ Kupujcie do gotowania i solenia sól kuchenną 
z napisem „jod i fluor“ („Jod und Fluorid“).

To jest ważne dla waszego dziecka, gdy już zacznie ono 
jeść to samo, co rodzina. Fluor zawarty w soli kuchennej 
utwardza zęby. Dzięki temu nie jest potrzebne 
przepisywanie tabletek z fluorem.

■ Dawajcie swojemu dziecku między posiłkami 
małe kawałki owoców i warzyw.

To smakuje, jest zdrowe i pobudza żucie – to cieszy zęby, 
bo wtedy mają jakieś zajęcie. Dzieci nie potrzebują dla 
dobrego samopoczucia stale mieć słodyczy, słodkich 
napojów czy słonych chrupków jak np. chipsy.

■ Karmcie piersią swoje dziecko, o ile to 
możliwe, przez pierwsze cztery do sześciu 
miesięcy życia.

Wasze dziecko otrzymuje dzięki temu wszystko, co 
jest niezbędne dla wzrostu i do uzyskania odporności 
na choroby. Mleko jest jedzeniem i zarazem napojem. 
Dodatkowy płyn zazwyczaj nie jest konieczny. Tylko 
podczas dużego upału, albo choroby przebiegającej z 
gorączką, możecie waszemu niemowlęciu dać trochę 
wody np. łyżeczką do herbaty.

■ Nie dawajcie waszemu dziecku plastikowej 
butelki do stałej „samoobsługi“ w łóżeczku 
lub w wózku.

Każdy słodki płyn jest zły dla zębów: soki owocowe 
i warzywne, nawet te rozcieńczone, lub osłodzone 
herbatki.
Długotrwałe ssanie powoduje próchnicę 
„smoczkową“. Zwłaszcza górne siekacze mogą 
zostać tak silnie uszkodzone, że staną się całkiem 
czarne lub nawet się odłamią. Najlepiej kupujcie 
tylko szklane butelki, wówczas nie ulegniecie 
pokusie, aby waszemu dziecku zostawiać butelkę do 
„samoobsługi“.


