PIRMIEJI DANTUKAI
Pirmieji dantukai dygsta maždaug nuo 6 mėnesių. 2,5–3 gyvenimo metais
turėtų būti išdygę visi pieniniai dantys, o nuo 6 iki 12 metų juos pakeičia
nuolatiniai. Pieniniai dantys turi didžiulę įtaką taisyklingam nuolatinių
dantų formavimuisi, todėl tėvelių pareiga yra padėti vaikui kasdien juos
prižiūrėti.

DYGSTA

KRENTA

8-12 mėn.

6-7 m.

9-13 mėn.

7-8 m.

16-22 mėn.
13-19 mėn.

10-12 m.

Viršus

25-33 mėn.

9-11 m.
10-12 m.

Pieninių dantukų
dygimo laikas
23-31 mėn.
14-18 mėn.

10-12 m.

Apačia

17-23 mėn.
10-16 mėn.
5-10 mėn.

„Vaikų dantukų sveikata – tėvelių
atsakomybė.Tinkamus burnos higienos
įgūdžius formuokite nuo pat mažens,
nes vėliau tai padaryti bus daug
sudėtingiau.“
Vyr. gyd. odontologė Sigita Skaržauskienė

9-11 m.
9-12 m.
7-8 m.
6-7 m.

AR VAIKO
DANTUKAI
SVEIKI?
Dažna vaikų dantukų problema –
ėduonis. Ši liga būdinga tiek
pieniniams, tiek nuolatiniams
dantims. Ėduonies pažeidimus
galima atpažinti iš pakitusios
dantų spalvos, dėmelių ant dantų,
atsiradusio dantų skausmo,
dantyje pastebimų skylučių ir kitų
požymių. Pastebėję šiuos signalus,
atveskite vaiką pas odontologą.
Siekiant įsitikinti, ar vaiko dantukai
sveiki, profilaktinėje apžiūroje
reikėtų lankytis kas pusę metų.

KAS NUTINKA
NEPRIŽIŪRINT
PIENINIŲ
DANTŲ?
Pažeidžiami nuolatiniai dantys.
Negydomi pieniniai dantys gali
pažeisti nuolatinių dantų
užuomazgas. Dėl šios priežasties
gali pakisti nuolatinio danties
spalva, gali atsirasti dėmelių ir
nelygumų.
Silpsta imuninė sistema.
Pūliuojantis pieninis dantukas
neigiamai paveikia visą organizmą,
dėl to gali atsirasti ne tik burnos
ertmės, bet ir kitos ligos.
Siaurėja žandikaulis. Priešlaikinis
pieninių dantų netekimas, t.y.
6 mėn. iki jo natūralaus iškritimo,
gali būti netaisyklingo sąkandžio
priežastis.

„Pažeisti
pieniniai
dantys –
infekcijos
židinys.“
Gyd. odontologė
Asta Laumytė

PAS ODONTOLOGĄ –
BE AŠARŲ
Kada apsilankyti pas odontologą?
Pirmasis vizitas pas odontologą turėtų įvykti iki vienerių metų.
Geriausia apsilankyti vos išdygus pirmiesiems dantukams.
Kaip tėvai turėtų paruošti vizitui pas odontologą?
Kad apsilankymas pas odontologą praeitų be dramų, svarbu tinkamas
išankstinis pasirengimas. Nevartokite tokių frazių
nebijok, tau neskaudės, nes taip vaiką tik įbauginsite.
Papasakokite apie apsilankymą pas odontologą
nuotaikingai, pasitelkdami žaislus, kad vaikas
susidomėtų ir vizitas jam taptų ne kančia, o
pramoga.

Kaip gydomi vaikučių dantys?
Pirmojo vizito metu gydytojas supažindins vaiką su jį supančia aplinka,
o kai vaikas jausis ramiai ir saugiai, apžiūrės dantukus. Dantukai
suskaičiuojami, įvertinama jų būklė, jei reikia, taikomas gydymas.
Esant poreikiui, vaikams nuo 3 metukų atliekamas nuskausminimas,
kad jis nejaustų streso ir nemalonių pojūčių.

„Jeigu vaikas pas odontologą lankysis
profilaktiškai, kas pusę metų, o ne
tuomet, kai skauda dantuką,
neišsivystys baimė odontologams.“
Gyd. odontologė Ieva Sabaliauskaitė

PRAKTINIAI PATARIMAI
TĖVAMS
TAISYKLINGA VAIKŲ DANTUKŲ PRIEŽIŪRA
Dantų valymosi procesą iki 6-7 metų turi kontroliuoti tėvai. Dantys valomi
ryte ir vakare sukamaisiais judesiais, 2-3 minutes. Tinkama dantukų
priežiūra – geriausia apsauga nuo ligų.
KAIP PASKATINTI VAIKĄ PRIŽIŪRĖTI DANTUKUS
Rodykite jam tinkamą pavyzdį.
Paverskite tai smagia, žaisminga veikla, pavyzdžiui, skaitykite pasaką
kol vaikas valosi dantis.
Naudokite spalvingas, vaiko dėmesį patraukiančias burnos higienos
priemones.
Pagalvokite apie skatinamąsias priemones, mažus apdovanojimus.
Pasitelkite edukacinius filmukus apie
dantukų priežiūros svarbą.
DANTUKŲ TRAUMOS. KĄ DARYTI?
Įvykus traumai – išsimušus, nuskėlus,
nusilaužus dantuką – būtina šaldyti
skaudamą vietą ir nedelsiant
apsilankyti pas odontologą. Pas
odontologą reikia atvykti net ir tuo
atveju, jeigu akivaizdžių pažeidimų
nesimato. Gydytojai atlieka
išsamius klinikinius, rentgenologinius
tyrimus ir deda visas pastangas, kad
dantuką po traumos atstatytų.

„Jeigu dantukas nulūžo, nuskilusią danties
dalį įsidėkite į indelį su šaltu pienu ar
fiziologiniu tirpalu ir atsineškite pas
odontologą.“
Gyd. odontologė Akvilė Abraitytė

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS
VAIKAMS
Silikoninis antpirštis. Specialiu
antpirščiu, skirtu pirmųjų dantukų valymui,
mažyliams galima pašalinti apnašas ir
masažuoti dantenas, sumažinant skausmą
dygstant dantims.

Dantų šepetėlis. Dantų šepetėlis turi būti minkštais, suapvalintais
šereliais, maža galvute. Taip pat svarbus šepetėlio dizainas,
spalva, kad patrauktų vaiko dėmesį ir paskatintų valytis dantukus.
Šepetėlį reikėtų keisti maždaug kas 3 mėnesius.

Dantų pasta. Mažyliams iki 3 metų reikėtų vartoti
dantų pastą be fluoro, o nuo 3 metukų rekomenduojama
rinktis nedidelį kiekį fluoro turinčias
pastas – 250-500 ppm. Naudokite nedidelį – mažojo
pirštelio nago dydžio pastos kiekį.

VAIKŲ DANTUKŲ GYDYMO
PASLAUGOS

VISOS „PANEVĖŽIO ODONTOLOGAI“ TEIKIAMOS PASLAUGOS
Profesionali
burnos higiena

Estetinis dantų
plombavimas

Implantacija

Estetinis dantų
plombavimas

Dantų
protezavimas

Dantų balinimas

Burnos
chirurgija

Rentgenologiniai
tyrimai

Periodonto
ligų gydymas

Dantų
papuošalai

Dantų kanalų
gydymas

APIE „PANEVĖŽIO ODONTOLOGAI“
Esame seniausiai odontologines paslaugas Panevėžio mieste teikianti
klinika, savo veiklos pradžią skaičiuojanti nuo 1959 m. Mūsų klinikoje
dirba patyrę gydytojai odontologai, burnos chirurgai, periodontologai,
ortopedai bei burnos higienistai. Visi kolektyvo nariai – aukštos kvalifikacijos
specialistai, nuolat tobulinantys savo žinias ir taikantys naujoves
praktikoje.
Gydymui naudojame pripažinimą visame pasaulyje pelniusias
odontologines medžiagas ir medikamentus, Lietuvoje aprobuotą naujausią
ir moderniausią medicininę įrangą, kuri ne tik palengvina odontologo
darbą, bet padeda greičiau ir efektyviau atlikti visas dantų gydymo,
protezavimo, implantavimo, chirurgijos bei burnos higienos
procedūras.

KONTAKTAI

DARBO LAIKAS

Laisvės a. 16,
LT-35200 Panevėžys
Tel.: 8 45 461457
Mob.: 8 656 41115
El. paštas: info@panodontologai.lt

I -V 8.00-19.00
VI 9.00-12.00
www.panodontologai.lt

