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VAIKO ŠYPSENA – SVEIKI DANTUKAI
IŠSAUGOKIME VAIKUČIŲ DANTUKUS SVEIKUS
IŠDYGUS PIRMIEMS DANTUKAMS,
REIKIA PRADĖTI JUOS VALYTI.

Į Sveiko vaiko studijos „Mama, aš
esu“ klausimus atsako Baltijos
odontologijos centro (Palanga) ir
Pajūrio odontologijos centro
(Klaipėda) Burnos higienistė LINA
ŠVEIKAUSKIENĖ.

Jau nuo pirmojo dantuko pasirodymo,
rekomenduojama sudrėkintos marlės
gabalėliu po pusryčių, ir ypač svarbu,
vakare prieš miegą, valyti apnašas nuo
dantų paviršių – pasakoja burnos
higienistė Lina Šveikauskienė.
Pirmaisiais gyvenimo metais nebūtina
naudoti dantų šepetėlio, nebent taip
patogiau tėvams. Taip pat šiuo
laikotarpiu nebūtina naudoti dantų
pastos, nes kūdikis gali praryti nemažą
jos dalį. Be to, dantų pastos putojimas
gali būti nemalonus kūdikiui.
Dantų pastą galima pradėti naudoti
antraisiais gyvenimo metais išdygus
pieniniams krūminiams dantims. Maži
vaikai linkę praryti dantų pastos dalį,
todėl iš pradžių geriau naudoti dantų
pastą be ﬂuoridų. Paprastai apie
trečiuosius gyvenimo metus daugelis
vaikų išmoksta nebenuryti ir išspjauti
dantų pastą. Pasta su ﬂuoru netinka,
jei geriamajame vandenyje yra per
didelis ﬂuoro kiekis.

Sakoma, kad mamytės, kol kūdikėlis
auga pilvelyje pradeda rūpintis
būsimo vaikelio burnos sveikata. Kokie būtų patarimai tėveliams, kaip
Tinkamai sureguliuota mityba padeda užkirsti kelią „BUTELIUKO
apsaugoti nuo mikroorganizmų KARIESUI“?
kūdikio burnoje išvešėjimo.
„Buteliuko kariesas“ pasireiškia
Kitas svarbus momentas, mūsų kūdikiams, kai jie iki vienerių metų
vaikučiai nuolat gauna bakterijų iš amžiaus: maitinami naktį; kai saldūs
savo tėvų bučiuojant, maitinant. Tad gėrimai vartojami iš buteliuko; kai
neišvengiamai yra svarbu tėvams kuo norint nuraminti kūdikius naudojamas į
geriau rūpintis savo ir vaiko burnos medų ar cukrų padažytas čiulptukas ar
ertmės priežiūra.
koks nors pasaldintas gėrimas.
Tęsiantis blogiems maitinimosi
Ką tėveliai turi daryti iki kol išdygsta
įpročiams, atsiradusios baltos dėmelės
ir išdygus pirmiesiems dantukams?
tampa ertmėmis ir pasidaro rusvos
Mažųjų tėveliai tūrėtų pasirūpinti, spalvos. Negydomos veda prie visiškos
kad elementarios burnos higienos danties vainiko destrukcijos, - aiškina
procedūros būtų atliekamos jau burnos higienistė Lina. Viršutiniai ir
pirmaisiais vaiko gyvenimo metais. apatiniai krūminiai dantys taip pat gali
Siekiant suformuoti sveiką ir švarią būti pažeisti. Apatiniai kandžiai
aplinką pieninių dantų dygimui, dažniausiai nebūna pažeisti, nes nuo
rekomenduojama valyti ir masažuoti rūgščių poveikio apsaugo liežuvis.
dantenas dar neišdygus dantims.
Burnos higienistė rekomenduoja

išdygus pirmiesiems dantukams,
nemaitinti vaiko naktį, nepainioti maisto
ir psichologinio komforto reikšmės;
valyti dantis vos jie išdygsta; kai vaikas
neramus, buteliuko turinį pakeisti virintu
vandeniu; nuo 1 metų pratinti vaiką gerti
iš puodelio.
Kokios dažiausiai pasitaikančios vaikų
dantų ligos ir kaip nuo jų apsaugoti?
Va i k a i d a ž n i a u s i a i s e r g a š i o m i s
odontologinėmis ligomis: dantų ėduoniu
(kariesu), gingivitu (dantenų uždegimu)
ir žandikaulių bei dantų anomalijomis.
Dantų ėduonis (kariesas) – tai liga,
pažeidžianti pieninius ir nuolatinius
dantis; tada suyra danties audiniai,
atsiranda jų defektas. Ėduonį sukelia
rūgštys, susidarančios iš cukraus, kurį
skaido burnoje esantys mikroorganizmai.
Ypač pavojinga, kai rūgštys kaupiasi ant
danties paviršiaus po apnašomis.
Apnašos – tai nematoma plėvelė iš
maisto likučių, mikroorganizmų, seilių
sudėtinių dalių.
Mikroorganizmų išskiriami toksinai gali
sukelti dantenų uždegimą – gingivitą.
Pirmasis šios ligos požymis – valant dantis
kraujuojančios dantenos.
Norint išvengti vaikučių dantukų
problemų reikėtų mažinti ligos riziką,
įvedant ﬂuorą ir mineralizuojančias
medžiagas, kurios tiesiogiai veikia dantų
e m a l į . Ti n k a m i a u s i a ė d u o n i e s
proﬁlaktikos priemonė – teisinga dantų
pasta, geras vanduo ir pilnavertė mityba.
Pastebima, kad ėduonies pavojus išauga
kartu ir su sezoniniu peršalimo
paūmėjimu ir gripo epidemija. Ėduonį
sukelia ne tik lokalios mikrobinės
priežastys, bet ir bendros, susijusios su
viso organizmo sveikata. Kovai su
ėduonimi būtina stiprinti bendrą
organizmo imunitetą. Tai, lapkričio gruodžio ir vasario – kovo mėnesiais vaikų
dantims padės vitaminas C.
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Kaip teisingai pratinti vaikus naudoti dantų šepetėlį?
Burnos higienistė Lina Šveikauskienė pateikia šiuos penkis
pagrindinius patarimus:

1. Dantų šepetėlį naudokite du kartus per dieną: ryte ir
vakare prieš miegą.

2. Naudokite dantų šepetėlį su maža šepetėlio galvute ir
švelniais šereliais. Dantų šepetėlio rankenėlė turi tilpti į
mažo vaiko rankutę. Pradžiai suaugusieji turi padėti
vaikams valytis dantis.

3. Uždėkite nedidelį kiekį dantų pastos (maždaug vaiko
mažojo piršto nago dydžio) ant dantų šepetėlio.

4. Valykite vidines, išorines dantų vietas ir dantų kramtymo
paviršių. Visada valykite dantis ta pačia tvarka, kad
neužmirštumėte išvalyti kurią nors danties dalį.

5. Dantų šepetėlio šerelius braukite 45° kampu. Truputį spausdami, braukite šerelius mažais švelniais judesiais. Svarbu
išvalyti dantenų sritį, kurioje lengvai dauginasi bakterijos.
Burnos higienistė sako, jog vaikus
būtina mokyti du kartus per dieną
maždaug po dvi minutes dantų
šepetėliu ir pasta valyti dantis. Būna,
kad mažyliai nenori valytis dantų ir
priešinasi. Tokiais atvejais visa šeima
tai turėtų daryti kartu – tėvų ar
vyresniųjų brolių ir sesių pavyzdys
motyvuoja vaikus.
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad daugelis
vaikų mėgdžioja tėvus ir patys valo
dantukus. Tačiau tėveliai tūrėtų žinoti,
kad ikimokyklinio amžiaus vaikai dar
nepajėgūs patys išsivalyti dantis
kokybiškai. Žinoma, reikia skatinti

vaiką mokytis elementarios burnos
higienos, tačiau iki pradedant lankyti
mokyklą vaikui dantis turėtų valyti
tėvai – kol vaikas nemoka rašyti, jis
negeba ir tinkamai išsivalyti dantų. Iki
dešimties metų tėvams patartina
išvalyti mažylių dantis bent du kartus
per savaitę, kitomis dienomis vaikas tai
daryti gali pats.
Kada reikia apsilankyti pas dantukų
gydytoją ir kaip sumažinti vaiko
baimę prieš vizitą pas odontologą?
Pirmasis vizitas pas odontologą tūrėtų
įvykti išdygus pirmajam vaikučio

dantukui. Esant sveikatos problemoms
ar įvykus burnos traumai, būtina
atvykti ankščiau. Tolesnis proﬁlaktinių
apsilankymų dažnumas priklauso nuo
dantų ėduonies rizikos, kurią įvertina
gydytojas odontologas ar burnos
higienistas.
Nereikia sakyti, kad gydytojas nieko
nedarys, reikia paaiškinti, kad specialių
prietaisų pagalbą, jis apžiūrės, reikės
pabūti išsižiojus, gali būti keistas
pojūtis, kol tikrina dantukus, pasiūlyti
vaikui, kad jam būtų drąsiau, - palaikyti
už rankytės.

ODONTOLOGIJOS KLINIKOS „SENAMIESČIO PERLAS“
specialistai pataria - vaikų dantų sveikata rūpintis reikia pradėti
kaip įmanoma anksčiau. Rekomenduojame apsilankyti
odontologo kabinete pasirodžius pirmajam dantukui –
specialistas patars, kaip dantis valyti, papasakos apie burnos
priežiūrą, supažindins mažylį su odontologo kabineto aplinka.
Svarbu rūpintis tiek pieniniais, tiek nuolatiniais dantukais.
Lankytis odontologo kabinete rekomenduojama reguliariai
(kartą metuose) – ne tik, kad išvengtumėte potencialių
problemų, bet ir, kad apsilankymai pas specialistą būtų savaime
suprantami, be iracionalių baimių.
Nuo pat mažens reikėtų stebėti, ar vaikas neturi žalingų įpročių, kurie gali pakenkti sąkandžiui:
kvėpavimas per burną ir netaisyklingas rijimas, derinyje su liežuvio, skruostų ir lūpų raumenų
veikla. Laiku pastebėjus ir išgydžius šiuos įpročius, galima išvengti ortodontinio gydymo ateityje
Odontologijos klinikoje „Senamiesčio perlas“ laukiami TĖVELIAI ir jų MAŽYLIAI – čia juos pasitiks
profesionalūs ir malonūs specialistai, kurie padės džiaugtis mažylių dantukų sveikata!
Mus rasite adresu: Turgaus aikštė 17-16, Klaipėda.
Telefonai registracijai bei pasiteiravimui: +370 46 222 990; +370 698 45015.
Daugiau informacijos ieškokite: www.senamiescioperlas.lt
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VAIKAS ŠIUOLAIKINIŲ
TECHNOLOGIJŲ PASAULYJE
Nuo 11.00 iki

14.00

val.

IŠSKIRTINIS RENGINYS, kai vienu metu BENDRAM TIKSLUI susivienija skirtingų sričių specialistų KOMANDA:
IT specialistas, vaikų ligų gydytoja, vaikų ir suaugusiųjų psichologė ir sporto trenerė.
Į renginį kviečiama visa šeima: maži ir dideli! Kartais tai, kas atrodo visiems gerai žinoma, yra sunku išmokti
taikyti kasdien!
Šeimos renginio metu tėveliai išsiaiškins, kaip geriau kontroliuoti save rodant pavyzdį savo vaikams naudojantis
IT, o vaikai išgirdę iš specialistų, patys tėvelius mokys, kaip geriau naudotis IT technologijomis: „ – Mama, tėti, aš
geriau žinau kaip reikia!“ Kurkime išmanius ir turiningus šeimos laimingo laiko praleidimo ritualus kartu!
KAIP TEISINGAI SUREGULIUOTI IT ĮRANGĄ, KAD TAUSOTŲ VAIKO SVEIKATĄ?
UAB „ATEA“ atstovai tėveliams atliks vizualizaciją: su dviem monitoriais bus demonstruojama kaip sureguliuoti
kompiuterio monitorių darbui su dokumentais, žaidimams, ﬁlmų peržiūrai. Taip pat bus demonstruojami planšetinių
kompiuterių ekrano nustatymai, padėsiantys kuo mažiau varginti mažųjų vartotojų akytes.
Užsiėmimą veda: UAB „ATEA“ Filialo direktorius Saulius Vedeikis

KAIP IT VEIKIA VAIKO SVEIKATĄ: NAUDA IR ŽALA?
Mokslų daktarė, vaikų ligų gydytoja aptars atvejus, kuomet vaikui kyla ﬁzinių, socialinių ir psichologinių pavojų
sveikatai, kaip padėti išvengti rizikos. Paaiškins į ką reikėtų tėveliams kreipti dėmesį, kai vaikas naudoja IT, kad
vėliau netektų gailėtis dėl sutrikdytos mažylio sveikatos.
Užsiėmimą veda: Vaikų ligų gydytoja, vaikų pulmonologė – alergologė Dr. Indrė Būtienė

KODĖL IR KAIP VAIKAS TAMPA PRIKLAUSOMAS NUO IT?
Kaip kyla tokia situacija, kad vaikas neranda įdomios veiklos, ar per mažai yra skatinamas užsiimti kitomis veiklomis,
išskyrus IT? Kaip elgtis, kai tenka stebėti tokius signalus: vaikas pamokas ar kokį kitą užsiėmimą daro atmestinai,
mechaniškai, kad tik vėl galėtų pasiimti į rankas telefoną ar kompiuterį? Kaip paskatinti vaiko motyvaciją ir interesus
domėtis šeimos gyvenimu, laiku su draugais, lankyti visuomeninius renginius?
Užsiėmimą veda: Vaikų ir suaugusiųjų psichologė Daiva Grikšienė

KOKS BŪTINAS MANKŠTŲ IR PRATIMŲ KOMPLEKSAS IT AKTYVIAM VAIKUI?
Užsiėmimo metu, vaikams ir jų tėveliams, specialistė parodys, kaip taisyklingai ir kokius pratimus bei mankštas atlikti
nugarai, kaklui, pečiams, regėjimui. Išmokys kurie pratimai privalomi kiekvienam vaikui, norint saugiai dirbti
kompiuteriu, kad sumažinti neigiamą darbo su kompiuteriu poveikį sveikatai.
Užsiėmimą veda: Sporto klubo „Impuls“ grupinių užsiėmimų instruktorė Sigita Laurinaitienė

ŠEIMOS BILIETO KAINA: 18 Eur
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ŠEIMOS DIENA: SVEIKAS DANTUKAS
Nuo 11.00 iki

12.00

val.

Ekskursija ŠEIMAI, skirta Pasaulinei burnos sveikatos dienai paminėti, –
švietėjiška, smalsumą žadinanti ir interaktyvi veikla. Vaikučiai, mamos ir
tėčiai atvykę į Odontologijos kliniką „EVADENTA“, susipažins su odontologijos
klinikos įranga, gydytojai draugiškai ir nuoširdžiai parodys paaiškindami koks
yra Odontologo darbas, padrąsins vaikučius kartu su tėveliais įveikti baimę:
vienas už visus ir visi už vieną, su ŠYPSENA KASDIEN!
Sveiko vaiko studijos „Mama, aš esu“ Psichologė pakonsultuos, KAIP vaikus PARUOŠTI vizitui ir KAIP tėveliams
ELGTIS vaiko vizito pas Odontologą metu.
Burnos sveikatos diena, kuri Lietuvoje minima nuo 2012 m., švenčiama 75 – iose Pasaulio šalyse –
neabejotinai puiki proga visai ŠEIMAI priminti burnos sveikatos išsaugojimo svarbą.
Renginio dalyvių laukia šeimos šypsenų fotosesija, „eksperimentai odontologo kėdėje“, viktorina ir dovanėlės!!!
RENGINIO RĖMĖJAS IR RENGINIO VIETA: Odontologijos klinika „EVADENTA“,
Salomėjos Nėries g. 20, Klaipėda

ŠEIMOS BILIETO KAINA: 5 Eur
ŠEIMOS
5 Eur EL. PARDUOTUVĖJE
BILIETUS Į RENGINIUS
DALYVIAI BILIETO
GALI ĮSIGYTI KAINA:
www.mamaassergu.lt
Tel. +370 678 60660
ASMENS SVEIKATOS DRAUDIMAS, KODĖL JIS NAUDINGAS ŠEIMAI?
Apie draudimo paslaugas komentuoja: UADBB „Sagauta“ Klaipėdos ﬁlialo
vadovė, Licencijuota draudimo brokerė Vaida Šimkutė.
Didžiausias šeimos židinio džiaugsmas – mūsų vaikai. Pristatome vaikams skirtas
gyvybės draudimo paslaugas, kaip saugesnės vaikystės garantiją.
Tėvai, mąstydami, kaip padėti vaikui siekti mokslo, profesinių ir gyvenimiškų
tikslų gali apdrausti atžalą kaupiamuoju draudimu, kuris padeda taupyti vaiko
ateičiai.
Nelaimingų atsitikimų draudimas gali būti ilgalaikis ir trumpalaikis. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
gali būti atskira paslauga, kai sutartis sudaroma metams, arba jis gali įeiti į kaupiamojo gyvybės draudimo
paketą. Kai pasirenkama ilgalaikio kaupiamojo draudimo sutartis, kai kuriuose draudimo kompanijose
mokama ir už pieninių dantukų netekimą po trauminės situacijos vaikams iki 5 metukų.
Sveikatos draudimas - tai dar viena puiki galimybė pasirūpinti savo vaikų sveikatos apsauga, kuri suteikia
galimybę naudotis gydytojų paslaugomis nelaukiant eilėse ir gauti kuo greičiau reikiamą pagalbą. Taip pat
apmokamas bendras endodontinis, periodontinis ir chirurginis danties ligų gydymas, kariozinių danties
pažeidimų ir jų komplikacijų gydymas, dantų plombavimas, rentgenologinis ištyrimas, burnos higiena.
Tel.: +370 670 88514; El. Paštas:v.simkute@sagauta.lt
Sveiko vaiko studija „Mama, aš esu“
Adresas - Tiltų g. 16, PC „Kiras“ (2 aukštas)
Tel. Nr. 8 678 60 660
El. p. studija@mamaassergu.lt

