
...w ka˝dym okresie rozwoju

Aby dbaç o z´by
Twojego dziecka

Zapytaj swojego stomatologa lub higienistk´ o wi´cej informacji.

…Mamy szczotk´ dla ka˝dego!
   Dzieci rosnà i dlatego…

Higiena jamy ustnej 
Twojego dziecka
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Sà ró˝ne okresy w ˝yciu dziecka. Na szcz´Êcie dla ka˝dego z nich 

mamy innà szczoteczk´. Firma Oral-B stworzy∏a kompletny zestaw

szczoteczek tradycyjnych i elektrycznych, zaprojektowanych, 

by spe∏niaç potrzeby dzieci zale˝nie od rozwoju ich uz´bienia, 

zr´cznoÊci i osobowoÊci.
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Jak rozwijajà si´ 
z´by dzieci

Dlaczego higiena 
jamy ustnej jest wa˝na

Podczas naszego ˝ycia mamy dwa zestawy
z´bów. Pierwszy zestaw, zwany z´bami
mlecznymi, jest zwykle kompletny w wieku
czterech lat. Z´by sta∏e zaczynajà si´ pojawiaç
oko∏o szóstego roku ˝ycia. 

Z´by mleczne
zaczynajà si´
pojawiaç w wieku

oko∏o szeÊciu
miesi´cy. Zwykle na
pierwsze urodziny
dziecka górne (A)
i dolne (B) Êrodkowe
siekacze sà ju˝ na
miejscu.

Podczas drugiego
etapu ˝ycia dziecka,
20 z´bów mlecznych

roÊnie nadal.
Wszystkie sà na swoim
miejscu w wieku mniej
wi´cej czterech lat.

Od samego poczàtku 

Jako rodzic jesteÊ pierwszym nauczycielem 
Twojego dziecka i cz´sto osobà, którà b´dzie
ono naÊladowaç. Dlatego wpajanie dziecku
prawid∏owych przyzwyczajeƒ w utrzymywaniu
higieny jamy ustnej zaczyna si´ od Ciebie.

O z´by mleczne dziecka nale˝y dbaç, poniewa˝
pomagajà one podczas zmiany z pokarmu
p∏ynnego na sta∏y. Sà równie˝ istotne podczas
rozwoju mowy i zapewniajà odpowiednià iloÊç
miejsca do wyroÊni´cia z´bów sta∏ych.

Tak jak z´by doros∏ych, z´by dzieci sà zagro˝one
przez p∏ytk´ naz´bnà. Jest to nagromadzenie
bakterii w ustach, które, jeÊli nie sà regularnie
usuwane, mogà spowodowaç próchnic´,
choroby dziàse∏, a nawet utrat´ z´bów.

Stosowanie odpowiedniej szczoteczki oraz
sprawienie, ˝e szczotkowanie stanie si´ dobrà
zabawà spowodujà, ˝e czyszczenie z´bów
b´dzie czynnoÊcià, którà Twoje dziecko polubi
i b´dzie traktowaç przychylnie. Wizyty
u stomatologa nie b´dà dla niego czymÊ
budzàcym strach. Po∏àczenie zach´ty z Twojej
strony, codziennego efektywnego czyszczenia
z´bów, odpowiedniej diety oraz regularnych wizyt
u stomatologa, pomo˝e zapewniç Twojemu
dziecku zdrowe z´by i dziàs∏a na ca∏e ˝ycie.
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Wyuczone wczeÊnie dobre
przyzwyczajenia pozostanà
u Twojego dziecka przez
ca∏e ˝ycie. 

Szczotkuj prawid∏owo
przez dwie minuty dwa
razy dziennie.

Zach´caj dzieci do szczotkowania, spraw
by by∏a to zabawa. U˝ywaj szczoteczki z ich
ulubionymi postaciami.

Dzieci rosnà (etap 2 i 3) i chcà szczotkowaç
z´by samodzielnie. Jest jednak ma∏o
prawdopodobne, ˝e dziecko poni˝ej 
siódmego roku ˝ycia b´dzie
doÊç zr´czne, aby samemu
poprawnie szczotkowaç.

Dla starszych dzieci 
(Etap 4) motywowanie
pomaga zachowaç dobre
przyzwyczajenia - zarówno
nawyk szczotkowania dwa razy
dziennie, jak i nawyk szczotkowania prawid∏owo.
U˝ywanie szczoteczek z w∏óknami pokazujàcymi
stopieƒ zu˝ycia (zu˝ycie barwnika po ok. 3-ech
miesiàcach) pozwala okreÊliç czy dziecko
skutecznie szczotkuje .

Jest to moment,
kiedy zaczynajà sí
pojawiaç pierwsze

z´by sta∏e (C).
W wieku szeÊciu lat mleczne
dolne Êrodkowe siekacze (A)
wypadajà. Górne mleczne
Êrodkowe siekacze (B)
wypadajà mi´dzy siódmym
a ósmym rokiem ˝ycia. 

Pojawiajà sí
z´by sta∏e i rosnà
do trzynastego

roku ˝ycia. „Z´by
màdroÊci” mogà pojawiç sí
oko∏o szesnastego roku
˝ycia.

Jak rozwijajà si´ 
z´by dzieci
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Z´by sta∏e zaczynajà si´ pojawiaç oko∏o szóstego
roku ˝ycia i rosnà do trzynastego. „Z´by màdroÊci”
pojawiajà sí  zwykle w wieku oko∏o szesnastu lat.
Nale˝y jednak pamí taç, ˝e ka˝de dziecko jest 
inne i czas, kiedy rosnà z´by, mo˝e byç ró˝ny. 

Kszta∏towanie i utrwalanie
dobrych przyzwyczajeƒ

Czas szczotkowania = 2 minuty

1. Ârodkowy siekacz 7.-8. lat
2. Boczny siekacz 8.-9. lat
3. Kie∏ 11.-12. lat
4. Pierwszy 

przedtrzonowy 10.-11. lat

5. Drugi 
przedtrzonowy 10.-12. lat

6. Pierwszy trzonowy 6.-7. lat
7. Drugi trzonowy 12.-13. lat
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Regularne wizyty
u stomatologa

Zaplanuj wizyt́  u stomatologa mí dzy pojawieniem sí
pierwszych z´bów i pierwszymi urodzinami Twojego
dziecka. Twój stomatolog sprawdzi, czy wszystko roz-
wija sí  poprawnie i udzieli Ci porad na temat dbania
o z´by dziecka. Twoje dziecko powinno odwiedzaç
stomatologa przynajmniej raz na szeÊç miesí cy.

¸àczenie wizyt z innymi zaj́ ciami oraz uczynienie
z nich rodzinnego wydarzenia mo˝e spowodowaç, 
˝e dzieci nie b´dà sí  ich baç.

Stomatolog mo˝e zaleciç stosowanie Êrodka 
do lakowania lub Êrodka fluoryzujàcego, aby 
zwí kszyç ochron  ́przed próchnicà.

Byç mo˝e zostanie zalecone leczenie ortodontyczne,
aby pomóc z´bom wyrosnàç w odpowiednim miej-
scu. JeÊli Twoje dziecko ma aparat ortodontyczny, jest
bardzo wa˝ne, aby wiedzieç jak nale˝y go czyÊciç.

Wybór w∏aÊciwej
pasty do mycia z´bów

Znaczenie diety

Kiedy p∏ytka naz´bna wchodzi w kontakt z cukrem, 
powstajà szkodliwe kwasy, które sà g∏ównà przyczynà
problemów z z´bami. Im wy˝sza zawartoÊç cukru w die-
cie Twojego dziecka, a co wa˝niejsze, im cz´Êciej cukier
znajduje sí  w jamie ustnej, tym wí ksze niebezpieczeƒ-
stwo, ˝e bakterie zacznà produkowaç kwasy powodujà-
ce próchnic .́ Cukier spo˝ywany przed snem mo˝e
byç szczególnie groêny dla z´bów. Dlatego
wa˝ne jest, by przyzwyczajaç dziecko
do szczotkowania po ka˝dym posi∏ku.

Je˝eli Twoje dziecko pije nocà, pamí taj
by nie podawaç mu p∏ynów zawierajà-
cych cukier lub rzeczy kwaÊnych, soków lub
napojów gazowanych. Najlepiej zastàp je wodà.

Fluor wzmacnia i chroni z´by, wí c u˝ywanie pasty, 
która go zawiera pomaga zapobiegaç próchnicy. 
Poniewa  ̋m∏odsze dzieci cz´sto po∏ykajà past́ , 
dost́ pne sà produkty o ni̋ szej zawartoÊci 
fluoru. Zawsze u˝ywaj porcji pasty wielkoÊci 
groszku, jak pokazano obok. U bardzo 
ma∏ych dzieci u˝ywaj ma∏ej porcji pasty 
roztartej na szczoteczce.

Je˝eli masz wàtpliwoÊci, czy stosowaç 
past́  z fluorem, zapytaj swojego 
stomatologa lub higienistk ,́ którzy 
doradzà jakà past́  wybraç 
oraz czy nale˝y u˝ywaç innych 
Êrodków z fluorem.



Ma∏e dzieci (Etap 1) nie sà w stanie same  czyÊciç
z´bów. Jednym z najlepszych sposobów, aby
widzieç z´by Twojego dziecka i mieç do
nich dost́ p, jest trzymanie dziecka
jak podczas karmienia butelkà.
U starszego dziecka (Etap 2 i 3) staƒ
za nim i podnieÊ lekko do góry jego
g∏ówk .́ Zmieƒ wszystko w zabaw ,́ na przyk∏ad 
„policzmy wszystkie twoje z´by”. Du˝e dzieci (Etap 4)
same dbajà o utrzymanie higieny jamy ustnej i sà 
wystarczajàco zr´czne, aby szczotkowaç samemu, 
ale wymagajà sporadycznej kontroli.

Istnieje wiele technik szczotkowania. Zapytaj swojego 
stomatologa lub higienistk ,́ którà z nich polecajà.

Typowa technika jest opisana poni̋ ej.

Technika 
szczotkowania

1
UmieÊç na szczoteczce porcj´
pasty wielkoÊci groszku (ma∏ym

dzieciom tylko rozsmaruj past´ na szczoteczce).

Zacznij od szczotkowania
powierzchni zewn´trznych,
ustawiajàc szczoteczk´
pod kàtem 45 stopni. 
Wykonuj delikatne, krótkie
ruchy do przodu i do ty∏u.

Szczotkuj przez przynajmniej
dwie minuty i upewnij si´, ˝e
dziecko wyp∏ukuje i wypluwa
ca∏à past´ (u niemowlaków szczotkuj

bez pasty do z´bów).

2 6

5

4
WyczyÊç wewn´trzne
powierzchnie przednich z´bów,
trzymajàc szczoteczk´
pionowo i przesuwajàc jà
w gór´ i w dó∏.

Powtórz to samo dla powierzchni wewn´trznych 
tylnych z´bów. Pami´taj o czyszczeniu 
trudno dost´pnych tylnych z´bów.

WyczyÊç powierzchnie ˝ujàce,
stosujàc delikatne ruchy
do przodu i do ty∏u.

3



Szczoteczka elektryczna mo˝e byç 
bardzo pomocna w motywowaniu dzieci do
szczotkowania. Jest ona zalecana dla dzieci
starszych ni˝ trzy lata. Zawsze sprawdzaj
jak dziecko szczotkuje. PoproÊ stomatologa
lub higienistk´ o rady dotyczàce technik
szczotkowania. Poni˝sza technika jest cz´sto
stosowana.

Technika szczotkowania
szczoteczkà elektrycznà

6
Upewnij si´,
˝e dziecko wypluwa
i wyp∏ukuje ca∏à
past´.

3
Delikatnie prowadê
szczoteczk´ od jednej
powierzchni na styku
z´ba i dziàs∏a
do nast´pnej.

2
Przy∏ó˝ g∏ówk´
szczoteczki do z´ba
i w∏àcz zasilanie.

5 Szczotkuj przez 
dwie minuty.

1 Stosuj porcj´ pasty wielkoÊci groszku.

4 PoÊwi´ç kilka sekund na ka˝dà powierzchni´
na styku z´ba i dziàs∏a.

Zàbkowanie

Zàbkowanie rozpoczyna si´ oko∏o szóstego miesiàca
˝ycia i mo˝e byç nieprzyjemne. Mo˝na zmniejszyç
ból przez zastosowanie gryzaka do zàbkowania.
Masowanie dziàse∏ dziecka mo˝e równie˝ pomóc.
Mo˝na tak˝e stosowaç odpowiednie ˝ele, a kiedy
dziecko skoƒczy rok, Êrodki przeciwbólowe dla
dzieci. Zawsze jednak poradê si´ swojego
stomatologa lub lekarza pediatry przed podawaniem
jakichkolwiek leków Twojemu dziecku.

Ssanie kciuka i smoczka

Jest to ca∏kiem normalny zwyczaj u dziecka, 
ale kiedy ssanie staje si´ zbyt cz´ste, mo˝e spowo-
dowaç problemy z z´bami. Smoczek lub kciuk 
mo˝e przeszkodziç w wyrzynaniu si´ przednich 
z´bów w odpowiednim miejscu, co powoduje 
ich z∏e u∏o˝enie. Nale˝y stosowaç smoczek 
ortodontyczny i z wiekiem odzwyczajaç dziecko
od ssania.

Wybór odpowiedniej szczoteczki 

Jest wí c bardzo wa˝ne, aby u˝ywaç szczoteczki,
która zosta∏a zaprojektowana dla danego etapu
rozwoju uz´bienia dziecka. 

• U˝ywaj szczoteczki o mí kkich w∏óknach. 

• G∏ówka powinna byç zbudowana tak, aby 
masowaç dziàs∏a i czyÊciç du˝à powierzchní .

• Na tym etapie  to Ty szczotkujesz, b´dzie Ci
potrzebna szczoteczka z ràczkà, którà ∏atwo 
b´dziesz móg∏ poruszaç.

Co trzeba wiedzeç
o Etapie 1?4
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Pierwsze z´by

Na tym etapie dziecko powinno mieç komplet
20 z´bów mlecznych. Pierwsze z´by zrobià
póêniej miejsce pierwszym sta∏ym z´bom.
Dobre przyzwyczajenia wyuczone w tym okresie
pozostanà u Twojego dziecka przez ca∏e ˝ycie.

Wybór odpowiedniej szczoteczki

• U˝ywaj szczoteczki z ma∏à, zw´˝ajàcà si´
na koƒcu g∏ówkà i mi´kkimi w∏óknami. 

• Szukaj du˝ej, grubej ràczki, która pasuje
do ma∏ej d∏oni, ale jest równie˝ ∏atwa do trzyma-
nia przez rodziców, kiedy to oni szczotkujà. 

• Szczoteczki z nadrukami 
z ulubionymi postaciami 
pomagajà uprzyjemniç 
szczotkowanie.

• Weê pod uwag´ szczoteczk´ 
elektrycznà Oral-B Advance Power
Kids. Jest ona zalecana dla dzieci
powy˝ej 3 roku ˝ycia. Posiada ona
sygnalizator, aby zach´ciç do
szczotkowania przez pe∏ne dwie

minuty. 

Warto zapami´taç
o Etapie 2

Tylne z´by

Jest to moment, kiedy zaczynajà si´ pojawiaç
pierwsze z´by sta∏e w tylnej cz´Êci szcz´ki. Jest
to wa˝ny etap w higienie jamy ustnej, poniewa˝
przestrzenie powsta∏e po utracie z´bów mlecz-
nych oraz pierwsze sta∏e trzonowce mogà byç
trudne do czyszczenia. Upewnij si´, ˝e z w∏aÊci-
wà dok∏adnoÊcià czyszczone sà równie˝ tylne
z´by.

Wybór odpowiedniej szczoteczki

• U˝ywaj szczoteczki z ma∏à, zw´˝ajàcà si´ na
koƒcu g∏ówkà i mi´kkimi w∏óknami. Takiej, by
dotar∏a do trudno dost´pnych
tylnych z´bów.

• Szukaj du˝ej, grubej ràczki,
która pasuje do ma∏ej d∏oni, ale
jest równie˝ ∏atwa do trzymania
przez rodziców, kiedy to oni
szczotkujà. 

• Szczoteczki z nadrukami
z ulubionymi postaciami pomagajà
uprzyjemniç szczotkowanie.

• Weê pod uwag´ szczoteczk´
elektrycznà Oral-B Advance 
Power Kids. Jest ona zalecana 
dla dzieci powy˝ej 3 roku 
˝ycia. Posiada ona sygnalizator, 
aby zach´ciç do szczotkowania
przez pe∏ne dwie minuty. 

Wa˝ne informacje
o Etapie 3

Czas szczotkowania = 2 minuty
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Nici dentystyczne

Kiedy Twoje dziecko dorasta wprowadê
u˝ywanie nici dentystycznych, aby czyÊciç
powierzchnie mi´dzy z´bami. Zapytaj swojego
stomatologa lub higienistk´, kiedy i jak Twoje
dziecko powinno u˝ywaç nici dentystycznych.

Utrata z´bów i ich ochrona

Niestety zdarzajà si´ wypadki, szczególnie
aktywnym, starszym dzieciom. Mo˝esz
zapobiec utracie lub uszkodzeniu z´ba,
dajàc dziecku odpowiednio dopasowanà
ochronnà szcz´k´. Szczególnie, kiedy
uprawiajà one jakiÊ sport kontaktowy. 

Wybór odpowiedniej szczoteczki

• Nale˝y szukaç szczoteczki, która jest
odpowiednia dla mieszanego uz´bienia
(z´by mleczne i sta∏e) u dzieci w tym wieku.

• W∏ókna o ró˝nej d∏ugoÊci czyszczà
ró˝nej wielkoÊci z´by, a d∏ugie p´czki
na koƒcu g∏ówki pomagajà szczotkowaç
tylne z´by.

• Warto wziàç pod uwag´ szczoteczk´
elektrycznà. Mo˝e ona Êwietnie 
pomagaç w motywowaniu dzieci do
szczotkowania. Szczoteczki elektryczne
Oral-B posiadajà sygnalizatory, aby
zach´ciç do szczotkowania przez 
pe∏ne dwie minuty.

Utrzymanie z´bów
w zdrowiu w Etapie 4

Szczoteczka na baterie Szczoteczka elektryczna

Szczoteczki elektryczne sà zalecane dla dzieci
powy˝ej trzeciego roku ˝ycia. Naprawd´ 
pomagajà dzieciom polubiç szczotkowanie. 
Mo˝esz wybraç spoÊród dwóch typów szczote-
czek - na baterie i ∏adowanà indukcyjnie.

Szczoteczki elektryczne
dla dzieci (powy˝ej 3 roku)

Ma∏a g∏ówka i bardzo 
mi´kkie, rozszczepione

na koƒcach w∏ókna.

Szczoteczki elektryczne 
∏adowane indukcyjnie majà sygnalizator

czasu szczotkowania, który zach´ca
do szczotkowania przez 

pe∏ne dwie minuty.

Nadruki z dzieci´cymi
bohaterami

D∏u˝szy Êrodkowy 
rzàd w∏ókien do czyszczenia

powierzchni ˝ujàcych.
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