
 

Sveiki dantys – graži šypsena ir 

puiki sveikata!  

 

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykloje daugiafunkciniame centre , Šiaulių r. Drąsučių 

mokykloje ir Šiaulių r. Daugėlių lopšelyje darželyje  vyko praktiniai užsiėmimai „Sveiki dantys – 

graži šypsena ir puiki sveikata“. 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, 

priminė vaikams, jog  būtina du kartus per dieną,  po dvi-tris  minutes dantų šepetėliu ir pasta valyti 

dantis. Vaikų teigimu, pasitaiko atvejų,  kad vaikai pamiršta  išsivalyti 

dantis ir priešinasi. Tokiais atvejais, sveikatos specialistė pataria, kad 

visa šeima tai turėtų daryti kartu – tėvų ar vyresniųjų brolių ir sesių 

pavyzdys motyvuoja vaikus.    

 

Naudingiausios yra dantų pastos su fluoru – tai patvirtinta 

ilgamečiais tyrimais. Vaikiškose pastose fluoro yra mažiau nei 

skirtose suaugusiesiems ir jas naudoti yra visiškai saugu.  

 

 

Svarbu žinoti, jog mitas, kad 

nereikia gydyti pieninių dantų, yra 

neteisingas. Pieniniai dantukai vaikui 

tarnauja nuo pusės metukų iki dešimties–

dvylikos metų, kai iškrenta paskutinieji. 

Negydant pieninių dantų vaikas patirs 

didelį diskomfortą, nuolat kentės 

skausmą, jam bus sunku tinkamai 

sukramtyti maistą, o ankstyvas sugedusių 

dantukų rovimas gali sukelti sąkandžio 

problemų ateityje. Deja, anksti ištraukti 

sugedusius pieninius dantis kartais būna 

vienintelė išeitis, siekiant apsaugoti 

nuolatinius dantis. 



 Didžiausią neigiamą įtaką 

vaikų burnos sveikatai daro 

saldumynai, dažnas užkandžiavimas, 

limonadai, sultys ir lipnus maistas, 

kuris prilimpa prie dantų. Visi šie 

maisto produktai sudaro apnašas ant 

dantų, kurioms ilgai laikantis pradeda 

gesti dantų emalis. Visiškai vaikams 

uždrausti šių skanėstų neįmanoma, 

reikia kuo dažniau jiems pasiūlyti vaisių bei 

daržovių, kuriuos kramtant natūraliai pašalinama 

dalis apnašų.          

 

Visuomenės sveikatos specialistė rekomenduoja: 

 1.Gerti daug vandens -  tai “natūralus” burnos ertmės valymas , kuris ypač rekomenduojamas po 

gazuoto gėrimo, tam, kad išvengtume dėmių atsiradimo ant dantų.   

2.Kramtyti becukrę kramtomąją gumą - tai padidina seilių gamybą. Atsiradus daugiau seilių dantys 

apiplaunami , taip lengviau pašalinamos rūgštys iš susidariusio dantų apnašo.  

3.Dantų valymas pavartojus labai rūgščių gėrimų - atsigėrus apelsinų sulčių ar gazuoto vandens 

neskubėkite valyti dantis. Rekomenduojama palaukti apie 20 minučių, ir tik tada valytis dantis.  

4.Naudoti antiseptinius skalavimo skysčius - skalavimo skystis pasiekia vietas, kurių negalime 

išvalyti dantų šepetėliu.   

5.Vartoti mažiau saldumynų - cukraus produktai padeda daugintis bakterijoms, kurios sukelia dantų 

ėduonį.  

7.Tinkamo šepetėlio pasirinkimas - dantų valymui patariama rinktis šepetėlį, kuris yra su minkštais 

šereliais , nes šepetėliai su kietais šereliais yra skirti protezų valymui ir gali pažeisti dantų ir dantenų 

audinius.   

8.Naudoti dantų siūlą - tarpdančių valymas dantų siūlu pašalins apnašą nuo danties paviršių, kurių 

nepasiekia ir neišvalo dantų šepetėlis.  

 

Informacija parengta pagal.: 

http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Sveikatos_mokymas/Patarimai/Grazi%20sypsena%203%202014m..pdf 

 

 

Visuomenės sveikatos specialistė, 

vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje 
Indrė Petrylaitė 
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