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Kas sukelia dantų ėduonį?  

Dantų ėduonį dažniausiai sukelia apnašos 

ir jose esantys mikroorganizmai. Todėl 

svarbiausia jas pašalinti. Dantis valant 

šepetėliu ir pasta burnoje sumažėja 

mikroorganizmų, pašalinami maisto 

likučiai ir apnašos. Taip ne tik mechaniškai 

pašalinamos apnašos, bet ir fluoridai 

patenka ant danties paviršiaus. 

Profilaktiškai burnos sveikatą tikrinasi kas 

ketvirtas (24,5 proc.) Lietuvos gyventojas. 

Beveik penktadalis pas odontologą 

apsilanko tik tada, kai nebegali pakelti 

dantų skausmo, 37 proc. – pajutę nedidelį 

skausmą, 12 proc. užsuka, kai skausmas 

tęsiasi ilgą laiką. Didžiausią nerimą kelia tai, 

jog burnos sveikata nesirūpina ir jauno 

amžiaus žmonės – 11,7 proc. 20–29 metų 

amžiaus apklaustųjų nurodė, jog pas 

odontologus nesilanko išvis. 

Dantis valomės siekdami 

skirtingų tikslų – turėti gražią 

šypseną, baltus dantis, kad iš 

burnos sklistų malonus kvapas. 

Valant pašalinamos dantų 

apnašos, kuriose kaupiasi 

bakterijos ir kurios yra 

pagrindinė dantenų uždegimų 

ar dantų gedimo priežastis. 

Burnoje esančios bakterijos 

mėgsta cukrų ir skaido jį, 

sudarydamos rūgštis, kurios 

mažina dantų emalyje kalcio bei 

fosforo santykį, suardo jį, dėl ko 

susidaro palankios sąlygos 

dantų ėduonies vystymuisi. 

Ypač pavojinga, kai rūgštys 

kaupiasi ant danties paviršiaus 

po apnašomis. 

 

Burnos higienistai dažniausiai rekomenduoja minkštus 

šepetėlius, mat jais valytis dantis saugiau. Derėtų 

atsižvelgti ir į galvutės dydį. Mat kai kuriuos žmones 

valant dantis pykina, ypač, kai tenka švarinti krūminius 

dantis. Tokiu atveju tinkamesnis mažą galvutę turintis 

dantų šepetėlis. 

Taisyklinga burnos higiena: 
 Dantys valomi 2–3 minutes, skaičiuojant judesius – 

po 8–10 judesių vienai dantų porai. 

 Dantys valomi mažiausiai 2 kartus per dieną: ryte 

ir vakare. 

 Tinkamas dantų pastos ir šepetėlio parinkimas, 

tarpdančių valymas siūlu. 

 Dantų šepetėlio keitimas kas 2–3 mėnesius ir 

reguliarus lankymasis pas odontologą. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norint apsaugoti ir stiprinti dantis, reikėtų: 
1. Vartoti daugiau kalcio bei fosforo turinčių 

maisto produktų (fermentinis sūris, varškė, 

migdolai, kiaušiniai, mėsa, jūros kopūstai, 

žalioji arbata, salotos, špinatai, krevetės, jūros 

žuvys ir jų konservai, žirniai, anakardžiai, 

graikiniai riešutai). 

2. Efektyviai šalinti dantų apnašas, tinkamai ir 

kokybiškai valant dantis. Apnašas gerai šalina 

vaisiai ir daržovės (agurkai, morkos, obuoliai). 

3. Po valgio skalauti burną vandeniu, nes jis 

padeda nuplauti maisto likučius ir bakterijas. 

4. Mažinti cukraus kiekį maisto racione iki 25 g 

per dieną (6 arbatiniai šaukšteliai) bei mažinti 

angliavandenių buvimo burnoje laiką. 

5. Stiprinti dantenas bei burnos audinius (mėtos 

ir petražolės stiprina dantenas bei balina 

dantis). 

Vaikų burnos sveikatos priežiūros įpročius formuoti reikėtų pradėti išdygus pirmajam dantukui. Juos 

būtina mokyti du kartus per dieną maždaug po dvi minutes dantų šepetėliu ir pasta valyti dantis. 

Geriausia vaikui pirkti minkštą arba labai minkštą dantų šepetėlį su maža galvute ir patogia rankena, 

o dantų pastą rinktis pagal vaiko amžių. Naudingiausios yra dantų pastos su fluoru – tai patvirtinta 

ilgamečiais tyrimais. Vaikiškose pastose fluoro yra mažiau nei skirtose suaugusiesiems ir jas naudoti 

yra visiškai saugu. Pasta su fluoru netinka, jei geriamajame vandenyje yra per didelis fluoro kiekis. 

Kiekvieną dieną su siūlu ar vieno danties šepetėliu 

valykite tarpdančius 

 Atsikirpkite apie 30–50 cm siūlo (geriau 

vaškuotas). 

 Siūlo galus apsivyniokite aplink vidurinius pirštus. 

 Tvirtai laikydami siūlą, prispaustą nykščiais ir 

rodomaisiais pirštais, atsargiai įveskite į tarpdantį. 

Nesužalokite dantenų! 

 Kai siūlu pasiekiate dantenas, išlenkite jį C raidės 

forma aplink dantį ir braukdami paviršiumi kelkite 

aukštyn. 

 Nuvalykite ir greta esančio danties paviršių. 

 Išvalę kelis tarpdančius, pastumkite siūlą, kad vis 

valytumėte su švaria siūlo dalimi. 



Šiaulių r. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, 

vykdanti sveikatos priežiūrą Šiaulių r. Aukštelkės mokykloje-daugiafunkciame centre, Šiaulių r. Bubių 

mokykloje ir Šiaulių r. Bazilionų mokykloje-daugiafunkciame centre ir Šiaulių r. Kurtuvėnų mokykloje-

daugiafunkciame centre vasario mėnesį su darželio grupių vaikais ir pradinių klasių mokiniais 

užsiėmimų metu diskutavo apie dantų priežiūrą bei turėjo aktyvius užsiėmimus su dantų valymo 

priemonėmis. Mokėsi taisyklingai valyti dantis ir tai išbandė su dantų valymo muliažais ir ,,Dantų 

valymo krokodilu“, pirmų klasių mokiniams buvo padovanoti dantų valymo kalendoriai, kuriuos 

paruošė Šiaulių r. Visuomenės sveikatos biuras. Užsiėmimų akimirkos pavaizduotos paveikslėliuose. 
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Parengta pagal: 
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