
Svarbu!
Iki 6-7 metų amžiaus vaikams dantis turi 

valyti tėvai. Vaiko sugebėjimas taisyklingai 
išsivalyti dantis priklauso nuo rankų 

motorinių raumenų išsivystymo, 
jaunesnių nei 8 metų vaikų rankų motorika 

nėra adekvati.
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Higieninis 
tarpdančių siūlas

• Taisyklingai ir efektyviai išvalyti kontaktinius dantų 
paviršius vaikams iki 12 metų turi tėvai.

• Higieninį siūlą patartina naudoti prieš arba po įpras-
to dantų valymo. 

Burnos skalavimo 
skysčiai

• Iki 6 metų amžiaus vaikams jokie burnos skalavimo 
skysčiai nerekomenduojami.

• Vyresniems nei 6 metų amžiaus vaikams,  turintiems 
didelę dantų ėduonies atsiradimo riziką, burnos 
skalavimo skysčiai gali būti ski riami kaip dantų 
ėduo nies profilaktikos dalis.

Tėvų kontrolė ir 
pagalba

• Kontroliuoti, kol vaikas pradės savarankiškai valyti 
dantis gali padėti tėvams specialios dažomosios 
medžiagos, kurios išryškina ap našų susikaupimo 
vietas.

• Išvalius dantis ir po to praskalavus burną dažomai-
siais tirpalais arba sučiulpus dažomąją tabletę, 
 likusios ant dantų apnašos nusidažo įvairiai, 
priklausomai, kaip gerai išvalyta burna. Taip tėvai 
gali pastebėti likusias apnašas ir padėti vaikui jas 
 nuvalyti.

VAIKŲ BURNOS 
SVEIKATA 



Ar pavyks išsaugoti sveikus vaikų dantis – dau-
giausiai priklauso nuo tėvų pastangų. Ne atsitiktinai 
dantų ėduo nis ir apydančio ligos vadinamos elgse-
nos ligomis. Kitaip tariant, šios ligos yra netinkamos 
žmogaus elgsenos pasekmė.

Dantų ėduonį sukelia apnašose esančių mikroorga-
nizmų išskiriamos rūgštys. Burnoje esantys mikroorga-
nizmai skaido (fermentuoja) angliavandenius ir  susidaro 
rūgštys, kurios burnos rūgštingumą (pH) sumažina 
iki 5,0 ar net mažiau. Tada prasideda danties audinio 
demineralizacija. Vykstant demine ralizacijos procesui 
vandenilio jonai (H⁺) – mikrobų metabolizmo produk-
tai, pažeidžia danties pelikulą, o vėliau, esant ilgesniam 
kontaktui, pradeda tirpti paviršinio emalio apatitai ir 
H⁺ patenka giliau, sukeldami gilesnę emalio demine-
ralizaciją, kada iš danties audinio pasišalina mineralinės 
medžiagos – kalcio ir fosforo jonai.

0-3 metų amžiaus vaikų 
burnos sveikata

• Svarbu! Dar neišdygus dantims rekomenduojama 
 valyti ir masažuoti dantenas, kad susiformuotų sveika, 
švari aplinka pieniniams dantims dygti. 

• Tik pasirodžius pirmajam dantukui – būtina sudrė-
kintos marlės gabalėliu nuo jo valyti  apnašas. 

• Vėliau svarbu parinkti tinkamas burnos higienos prie-
mones – dantų šepetėlio dydis turi atitikti vaiko amžių 
ir rankos dydį, šepetėlio šereliai turi būti minkšti, dantų 
pastą reikia naudoti, kurioje yra 500 ppm fluoridų. 

• Svarbu! Dantų pasta reikia tik suvilgyti dantų šepe-
tėlio šerelių galiukus. 

• Išvalius dantis nieko nevalgyti ir negerti, išskyrus 
vandenį.

3-6 metų amžiaus vaikų 
burnos sveikata

• Šio amžiaus vaikams rekomenduojama valyti dantis su 
dantų pasta, kurioje yra 1000 ppm fluoridų.

• Dantų pastos ant dantų šepetėlio turėtų būti žirnio 
dydžio. 

• Išvalius dantis vaikas turi išspjauti dantų pastos liku-
čius, o burną išskalauti vandeniu.

• Vakare prieš miegą išvalius dantis nevalgyti ir negerti, 
išskyrus vandenį.

6 metų ir vyresnių 
vaikų burnos sveikata

• Vyresniems nei 6 metų vaikams rekomenduojama 
valyti dantis su dantų pasta, kurioje yra 1000 ppm 
fluoridų.

• Dantų pastos kiekis ant dantų šepetėlio 1-2 cm. 

• Išvalius dantis, burną išskalauti su vandeniu, prieš 
miegą išvalius dantis nevalgyti ir negerti, išskyrus 
vandenį. 

• Nuo 6 iki 12 metų vietoj pieninių dantų dygsta 
 nuolatiniai dantys. Šis laikotarpis sutampa su amžiu-
mi, kai vaikui rekomenduojama pradėti savarankiškai 
valytis dantis. Tėvų kontrolė vis dar būtina, kadangi 
dygstantys nuolati niai dantys nesiekia sukandimo 
linijos, dantų šepetėlio šereliai nepasiekia ir neišva-
lo tokių dantų kramtomųjų paviršių.
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