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Jak powinniśmy dbać o zęby 
naszych dzieci?

Kiedy należy zacząć dbać o zęby dziecka?
Rozwój uzębienia dziecka możemy podzielić na kilka okresów – okres bezzębnej jamy ustnej, 

okres uzębienia mlecznego, mieszanego i stałego. Każdy z nich wymaga właściwej profilaktyki 
i specyficznego postępowania, tak aby w przyszłości dzieci mogły cieszyć się pięknym uśmiechem, 
a gabinet stomatologiczny kojarzył się im jedynie z przyjemnymi wizytami kontrolnymi. 

Okres bezzębnej jamy ustnej u niemowlęcia trwa od urodzenia do wyrznięcia się pierwszego 
zęba (co następuje około 6. miesiąca życia). Nie jest prawdą, że jama ustna pozbawiona zębów 
nie wymaga zabiegów higienicznych. Przemywanie jałowym gazikiem nasączonym wodą, solą 
fizjologiczną lub naparem z rumianku powinno być częścią codziennej toalety. Gwarantuje to 
zadbaną i czystą buzię dziecka, ale także przyzwyczaja malucha do zabiegów w obrębie jamy 
ustnej, co w przyszłości znacznie ułatwi współpracę w gabinecie stomatologicznym. 

Okres wyrzynania się zębów mlecznych to czas burzliwych zmian w obrębie nie tylko jamy 
ustnej, ale całej twarzoczaszki dziecka. Około 6. miesiąca życia pojawiają się pierwsze dolne, 
a potem górne siekacze, następnie kolejno drugie siekacze górne i dolne. W tym czasie dziecko 
ma prawo być niespokojne i rozdrażnione, także podczas snu, produkować więcej śliny, wkładać 
do ust ręce i różne przedmioty. Nie wolno jednak przypisywać wszystkich objawów ząbkowaniu 
– utrzymująca się podwyższona temperatura, wysypka i inne objawy ogólne powinny być 
konsultowane z pediatrą. Po krótkiej przerwie obserwujemy pojawianie się kolejnych zębów: 
górnych i dolnych pierwszych trzonowców, potem kłów i – na koniec – drugich trzonowców. 
Uzębienie mleczne obejmuje zatem 20 zębów. 

Pojawienie się pierwszego zęba w jamie ustnej powinno być związane z zakupem szczoteczki 
do zębów. Niewielkiej, kolorowej, z miękkim włosiem, przystosowanej do wieku dziecka. Podczas 
kąpieli można pozwolić dziecku bawić się szczoteczką, a na koniec umyć nią maluchowi zęby. 
Dodatkowo należy stosować pastę przeznaczoną dla najmłodszych – według najnowszych 
wytycznych powinna ona zawierać fluor, ważne jest też, aby ilość pasty była minimalna, żeby 
uniknąć połykania zbyt dużej jej ilości. Połykanie preparatów z fluorem może bowiem skutkować 
bardzo groźnym zatruciem.

Dr n. med. Agata Orzechowska 
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Kiedy trzeba się wybrać na pierwszą wizytę do stomatologa? 
Pojawienie się pierwszego zęba powinno być także związane z pierwszą wizytą 

u stomatologa. Przede wszystkim w celach adaptacyjnych – dziecko poznaje lekarza, 
oswaja się z fotelem i sprzętem stomatologicznym, dzięki czemu w przyszłości wszelkie 
zabiegi będą się odbywały w bezstresowej atmosferze. Ponadto lekarz udzieli porad 
higienicznych i dietetycznych, co w połączeniu z regularnymi wizytami kontrolnymi będzie 
skutkować prawidłowym rozwojem uzębienia i kontrolą próchnicy. Zęby mleczne są słabiej 
zmineralizowane niż zęby stałe, co oznacza większą podatność na próchnicę i niezwykle 
szybkie rozprzestrzenianie się ubytków.

Jak zapobiegać próchnicy zębów mlecznych?
• Higiena. Dziecko powinno myć zęby przynajmniej 2 razy dziennie, a najlepiej po każdym 

posiłku. Do 8.–10. roku życia szczotkowanie kontrolują rodzice, gdyż dziecko, mimo 
nawet najszczerszych chęci, nie ma jeszcze takich zdolności manualnych, aby dotrzeć 
szczoteczką do wszystkich zakamarków.

• Dieta. Najważniejsza zasada to: niepodjadanie. Lepiej, aby dziecko jednorazowo zjadło 
większą porcję, po czym umyło zęby. Stałe podjadanie uniemożliwia wyrównanie 
kwaśnego pH w jamie ustnej, co niestety aktywnie sprzyja powstawaniu ubytków 
próchnicowych. Ponadto niedopuszczalne jest, aby w nocy dziecko piło słodzone 
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napoje – takie postępowanie w krótkim czasie doprowadzi do bardzo rozległej i trudnej 
w leczeniu próchnicy.

• Profilaktyka. Regularne (co 3–6 miesięcy) wizyty w gabinecie stomatologicznym, 
połączone z profesjonalnym oczyszczaniem zębów i fluoryzacją pozwalają na 
zminimalizowanie ryzyka próchnicy, ewentualnie jej wczesne wykrycie, a także 
obserwację rozwoju zgryzu – wcześnie wykryte wady zgryzu można korygować 
np. ćwiczeniami mięśniowymi, bez konieczności stosowania aparatu. U dzieci 
współpracujących zaleca się uszczelnienie bruzd specjalnym preparatem, co dodatkowo 
zabezpiecza powierzchnie zębów przed wnikaniem bakterii. 
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Dlaczego utrzymywanie zębów mlecznych w jamie ustnej do czasu ich  
     fizjologicznej wymiany jest tak istotne? 

Próchnica w obrębie zębów mlecznych szerzy się bardzo szybko, z tego powodu prędko 
dochodzi do stanów zapalnych miazgi. Ze względu na budowę anatomiczną zębów mlecznych 
możliwości leczenia kanałowego są ograniczone. Lekarze stosują tzw. metody amputacyjne, 
które pozwalają długo utrzymać ząb w jamie ustnej, niestety w przypadkach znacznego 
zapalenia jedynym postępowaniem jest usunięcie zęba. 

Teoria, że o zęby mleczne nie trzeba dbać („bo i tak wypadną”), jest mitem. Przedwczesna 
utrata zębów mlecznych, zwłaszcza bocznych, skutkuje nieprawidłowym wyrzynaniem zębów 
stałych, prowadząc do rozwoju wad zgryzu. 

Wyrzynanie zębów stałych rozpoczyna się około 6. roku życia od pojawienia się pierwszych 
stałych trzonowców, tuż za mlecznymi trzonowcami. Nie wiąże się to z utratą żadnego zęba 
mlecznego, więc bywa przeoczone przez rodziców. Równolegle dochodzi do fizjologicznej 
wymiany zębów siecznych dolnych, górnych oraz kolejnych zębów mlecznych. Świeżo 
wyrznięte zęby stałe są – podobnie jak zęby mleczne – słabo zmineralizowane i przez pierwsze 
lata bardzo narażone na próchnicę. Nawet mały, niewinnie wyglądający ubytek potrafi być 
bardzo głęboki, dlatego szczególnie istotna jest właściwa profilaktyka i higiena.

Jak dbać o zęby stałe?
Podstawowym zabiegiem profilaktycznym w uzębieniu stałym jest uszczelnianie bruzd – 

naturalnych zagłębień zębów, pierwszych atakowanych przez próchnicę. Ważne, aby zabieg 
ten wykonać jak najszybciej po wyrznięciu się zębów. Obejmuje on wszystkie trzonowce 
i przedtrzonowce („czwórki”, „piątki”, „szóstki” i „siódemki”).

Bardzo ważna jest właściwa higiena jamy ustnej – dokładne szczotkowanie, stosowanie 
pasty z fluorem, a także preparatów uzupełniających, np. płukanek zawierających fluor. 
Dodatkowo należy zacząć dziecko uczyć nitkowania przestrzeni międzyzębowych – są one, 
zaraz po powierzchniach żujących, najbardziej narażone na próchnicę.

Szczotka elektryczna to bardzo dobre rozwiązanie, niewątpliwie jest precyzyjniejsza i ma 
liczbę ruchów nieosiągalną dla ludzkiej ręki. Niemniej jednak ręczną szczoteczką można 
osiągnąć równie dobre efekty – oczywiście przy właściwej technice i odpowiedniej szczotce 
(mała główka, włosie średniej twardości).
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Czy dieta ma wpływ na zęby dzieci?
Gryzienie jest podstawową funkcją narządu żucia i wspaniale jest, jeśli dzieci gryzą od 

początku, już na etapie rozszerzania diety. To wspomaga rozwój tkanek – przede wszystkim 
kości i mięśni.

Mineralizacja zębów mlecznych zachodzi podczas życia płodowego, a zębów stałych 
w okresie okołoporodowym, więc spożywanie przez dzieci nabiału i innych pokarmów 
bogatych w wapń nie ma już większego znaczenia dla tkanek zębów. Oczywiście 
przyjmowanie pokarmów bogatych w wapń jest istotne z innych powodów, jednak niedobory 
w diecie nie wpływają na stan tkanek zębów (dla samych zębów, bo już tkanek przyzębia jak 
najbardziej!), zmineralizowane zęby ulegają demineralizacji jedynie pod wpływem działania 
substancji egzogennych, czyli działających z zewnątrz.

Ze stomatologicznego punktu widzenia nie ma słodyczy lepszych i gorszych. Nie chodzi 
bowiem tylko o słodycze, ale ogólnie o węglowodany, zwłaszcza proste. Istotna jest także 
ich konsystencja – chipsy i paluszki to teoretycznie nie słodycze, ale ze względu na łatwość 
zalegania na powierzchniach zębów są bardzo szkodliwe. Ważny jest też sposób jedzenia: 
lepiej zjeść niezdrowe produkty „raz a dobrze”, niż podjadać je od czasu do czasu przez cały 
dzień (a zazwyczaj tak właśnie jemy przekąski). 

Napoje typu cola zawierają mnóstwo cukru i mają odczyn kwaśny. Można powiedzieć, że 
to samo zło. Tu jednak obowiązuje podobna zasada jak przy jedzeniu słodyczy; napoje takie 
spożywane sporadycznie nie szkodzą, spożywane zbyt często – mają dla naszego organizmu 
negatywne skutki. Ciągłe picie coli znacząco zwiększa ryzyko próchnicy. 

Guma do żucia to względnie dobry sposób na oczyszczenie zębów po posiłku  
i przywrócenie właściwego pH. Należy jednak pamiętać, żeby żuć ją rzadko i krótko  
(10 minut). Nawykowe żucie gumy może prowadzić do zaburzeń w obrębie stawu skroniowo-
żuchwowego oraz mięśni żucia.

Dr n. med. Agata Orzechowska jest absolwentką 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do dziś 
jest związana z rodzimą uczelnią jako pracownik 
dydaktyczny i naukowy Zakładu Chorób Błony 
Śluzowej i Przyzębia. Ponadto jest współwłaścicielką 
pierwszej w Warszawie prywatnej specjalistycznej 
Kliniki Stomatologicznej AnAm, w której od ponad  
25 lat najmłodsi pacjenci otaczani są fachową 
i troskliwą opieką.
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