
Próchnica uszkadza dziecku zęby!

Próchnica jest chorobà, która najpierw uszkadza
powierzchni´ z´bów. Potem w z´bach mogà si´ poja-
wiç dziury. Najprostszym sposobem chronienia si´
przed próchnicà jest mycie z´bów pastà zawierajàcà
fluor. Nale˝y to czyniç codziennie; naukowo udo-
wodniono, ˝e jest to metoda skuteczna.

Najmłodsze dzieci muszą mieć
pomoc w myciu zębów!

Ma∏ym dzieciom trzeba pomóc w myciu z´bów szczo-
teczkà. Dziecko dopiero w wieku szkolnym potrafi
to robiç samodzielnie w prawid∏owy sposób. Nale˝y
wycisnàç z tuby niewielkà iloÊç pasty z fluorem na
dzieci´cà szczoteczk´ i co wieczór dok∏adnie oczyÊciç
dziecku z´by po ostatnim posi∏ku. Po umyciu z´bów
nie trzeba wyp∏ukiwaç z buzi ca∏ej reszty pasty.
Ma∏ym dzieciom, które jeszcze nie umiejà wypluç
pasty, powinno si´ nak∏adaç jej porcj´ wielkoÊci
zbli˝onej do paznokcia na ma∏ym palcu dzieci´cej
ràczki. 

Co to jest fluor i jak działa?

Fluor jest pierwiastkiem wyst´pujàcym m.in.
w wodzie pitnej. Stanowi sk∏adnik wi´kszoÊci rodza-
jów pasty do z´bów. Wzmacnia z´by tak, ˝e stajà si´
one bardziej odporne na próchnic´.

Czy można chronić zęby także w inny sposób?

Istotne jest powstrzymanie si´ od cz´stego pojadania
po trochu. Raczenie si´ ∏akociami i s∏odkimi napoja-
mi pomi´dzy normalnymi posi∏kami zwi´ksza niebez-
pieczeƒstwo próchnicy. Dobrze jest nak∏oniç dziecko
do jedzenia wszystkich s∏odyczy jednorazowo raz
w tygodniu (po szwedzku nazywa si´ to „lördags-
godis”) i umyç mu potem z´by. S∏odki napój powi-
nien byç popijany wodà. W przypadku dziecka, które
niezbyt si´ przyk∏ada do czyszczenia z´bów szczotecz-
kà, mo˝na stosowaç ich p∏ukanie roztworem zawiera-
jàcym fluor, co równie˝ chroni przed próchnicà. Taka
p∏ukanka jest jednak wskazana dla dzieci nieco star-
szych, poniewa˝ p∏ynu z fluorem nie nale˝y po∏ykaç.

Wreszcie, z´by mogà byç p´dzlowane specjalnym
lakierem z dodatkiem fluoru; zabieg taki wykonujà
dentyÊci i higieniÊci – stomatolodzy.

Skąd się bierze próchnica?

Bakterie znajdujàce si´ w jamie ustnej majà m.in.
zdolnoÊç przetwarzania zawartego w po˝ywieniu
cukru w kwas, który stopniowo uszkadza z´by. Gdy
iloÊç cukru w ustach jest niewielka, proces rozk∏adu
powolnieje i powierzchnia z´bów zdà˝a si´ zrege-
nerowaç.

JeÊli je si´ cz´sto, naturalna równowaga mi´dzy
czynnikami rozk∏adu i regeneracji zostaje zachwiana.
Brakuje czasu na odtworzenie si´ powierzchni z´bów
i nast´puje atak próchnicy. Mycie z´bów szczoteczkà
usuwa cz´Êç bakterii zaÊ fluor zwi´ksza zdolnoÊç rege-
neracji szkliwa. Stàd te˝ u˝ywanie szczoteczki i pasty
z dodatkiem fluoru chroni przed próchnicà.

Czy próchnicę można zauważyć?

Próchnica objawia si´ poczàtkowo w postaci bia∏ej,
matowej plamy na szkliwie z´ba. Z biegiem czasu
plama ciemnieje, co jest oznakà, ˝e w tym miejscu
robi si´ dziura. Zàb zosta∏ uszkodzony w taki sposób,
˝e organizm sam nie jest w stanie temu zaradziç.

Czy chcesz wiedzieć więcej?

Wojewódzkie samorzàdy terytorialne (Landsting)
zapewniajà bezp∏atnà opiek´ dentystycznà dzieciom i
m∏odzie˝y w wieku do 19 lat. Zazwyczaj us∏ugi z tego
zakresu Êwiadczà publiczne kliniki stomatologiczne
(Folktandvårdklinik), ale na terenie wi´kszoÊci samo-
rzàdów terytorialnych dzieci mogà korzystaç bezp∏at-
nie równie˝ z dentystów prywatnych. Zwracaj si´
z pytaniami do dentystów. Do publicznych klinik
stomatologicznych mo˝esz dotrzeç poprzez waszà
rejonowà poradni´ dziecka lub pos∏ugujàc si´ ksià˝kà
telefonicznà. Wi´cej porad i informacji o tym, jak
mo˝esz chroniç z´by Twojego dziecka, znajdziesz na
stronach internetowych www.folktandvarden.se oraz
www.infomedica.se. 

Tekst: Barbaro Ernemo, dziennikarka o specjalizacji medycznej. 

Tekst oparty o naukowy raport SBU – Paƒstwowego urz´du ds. oceny metod stosowanych w lecznictwie i s∏u˝bie zdrowia. 

Weryfikacja: stomatolog Susanna Axelsson, SBU oraz prof. Ingegard Mejàre, Eastmaninstitutet, Sztokholm. 

Redaktor: Ragnar Levi, lekarz i szef dzia∏u informacji SBU. Copyright: SBU i Barbaro Ernemo, 2003 

SBU –  STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

CHROŃ ZĘBY 
SWOJEGO DZIECKA

POLSKA


	webbadress: www.sbu.se


